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DALIL-DALIL 

 

 

1. Regionalisasi pendidikan tinggi merupakan tantangan bagi perguruan tinggi di 

Indonesia sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Komunitas ASEAN. 

2. Pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 

menjadi peneguhan kesiapan suatu program studi sekaligus perguruan tinggi 

dalam menghadapi regionalisasi pendidikan tinggi.  

3. Sumber daya manusia pelaksana dalam perguruan tinggi merupakan kapital di 

dalam organisasi sehingga peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

mutlak diperlukan. 

4. Pengetahuan dan informasi menjadi aset intelektual organisasi yang 

menjadikan sumber daya manusia dan perguruan tinggi mampu beradaptasi 

dengan tantangan kompetitif dan lingkungan yang cepat berubah. 

5. Komunikasi membutuhkan adanya suatu perasaan yang sama diantara 

pelaksana organisasi sehingga akan mempererat hubungan, mempercepat 

pencapaian tujuan organisasi, dan menjaga keberlangsungan organisasi. 

6. Komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi 

tatap muka yang baik memajukan kualitas pengetahuan perguruan tinggi 

sebagai suatu organisasi. 

7. Pendidikan membutuhkan pengetahuan yang dapat diperoleh dari berbagai 

kegiatan dan aktivitas mencari, berbagi dan menggunakannya untuk kemajuan 

dan keberlangsungan kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang.  
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Abstrak 

 

 

Penelitian ini berjudul Komunikasi Organisasi Pelaksana ASEAN University 

Network (AUN) di Indonesia Dalam Menghadapi Era Komunitas ASEAN, 

dengan sub judul Studi Kasus Analisis Proses Komunikasi Organisasi Pada 

Universitas Gadjah Mada dalam Melaksanakan ASEAN University Network 

Quality Assurance. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan menemukan 

model landasan pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM); 

menganalisis karakteristik Kepemimpinan pelaksana Jaminan Mutu dan bentuk 

kepemimpinan, di level universitas dan prodi pada Universitas Gadjah Mada 

(UGM); menganalisis dan menemukan model proses komunikasi organisasi 

yang terjadi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pelaksana ASEAN 

University Network (AUN) dalam menerapkan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA); menganalisis Hambatan pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksana Kantor Jaminan Mutu dan 

pelaksana Unit Jaminan Mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan AUN QA di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) didasari oleh tuntutan dilaksanakannya 

regionalisasi di kawasan ASEAN, yang disertai dengan mandat dari pemerintah, 

bentuk tanggung jawab UGM sebagai perguruan tinggi kerakyatan berbasis 

Pancasila, serta sebagai bentuk eksistensi dan pengakuan diri sebagai universitas 

pembelajar. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, Pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu menerapkan gaya kepemimpinan dengan pendekatan tim, sementara itu 

Pelaksana Unit Jaminan Mutu menggunakan gaya kepemimpinan 

transformasional. Proses Komunikasi organisasi dilakukan dalam berbagai 

bentuk baik komunikasi langsung (tatap muka), maupun melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi proses sosialisasi, seleksi, 

pendampingan, simulasi dan finalisasi. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan 

AUN QA, yang meliputi biasnya dukungan dari pemerintah pusat, pembatasan 

jumlah program studi yang diikutsertakan, perampingan sutuktur organisasi 

Kantor Jaminan Mutu, hingga disparitas kesiapan sumber daya manusia. 

 

 

 

Kata kunci : Komunikasi Organisasi, Komunitas ASEAN, ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA), Universitas Gadjah Mada. 
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Abstract 

 

 

This research entitled Organizational Communication of ASEAN University 

Network (AUN) in Indonesia in Facing the ASEAN Community Era, with 

subtitles Case Study of Universitas Gadjah Mada (UGM) Organizational 

Communication Process Analysis in Implementing ASEAN University Network 

Quality Assurance. This study aims to analyze and find the model of the 

foundation of AUN QA implementation in UGM; to analyze the leadership 

characteristics on the implementation quality assurance and the form of 

leadership in university level and study program level; to analyze and find the 

model of organizational communication process that developed by UGM as the 

implementer of ASEAN University Network (AUN) in implementing ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA); to analyze the obstacles on 

the implementation of AUN QA in UGM. This research is a qualitative research 

with case study approach. Subjects in this research are executors of the Quality 

Assurance Office and executors of the Quality Assurance Unit at UGM. 

This research found that the implementation of AUN QA in UGM is based on the 

demands of regionalization in the ASEAN region, accompanied by a mandate 

from the government, as a form of UGM responsibility as a community college 

based on Pancasila, as a form of existence and self-acknowledgment as learner 

university. In conducting the organization's activities, the Quality Assurance 

Office Executor implementing a leadership style with a team approach, while the 

Quality Assurance Unit Executor implementing a transformational leadership 

style. The process of organizational communication is conducted in various 

forms of both direct communication (face-to-face), and through the utilization of 

information and communication technology, which includes the process of 

socialization, selection, mentoring, simulation and finalization. Barriers that 

occur in the implementation of AUN QA are includes the bias of the support 

from the central government, the limitation of the number of study programs 

included, the downsizing of the organizational structure of the Quality 

Assurance Office, and the disparity of human resources readiness. 

 

Keywords: Organizational Communication, ASEAN Community, ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA), Universitas Gadjah Mada. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Komunitas ASEAN, yang dimulai pada akhir tahun 2015, merupakan 

wujud regionalisasi kawasan Asia Tenggara pada banyak bidang, salah satu 

diantaranya adalah bidang pendidikan tinggi. Sebagai garda terdepan, pendidikan 

tinggi memiliki fungsi penting dalam menghadapi tantangan nasional, regional 

hingga global.  

 Pentingnya pendidikan tinggi, dijelaskan pada banyak penelitian ilmiah, 

seperti yang dinyatakan oleh Usman Ali (2001:1), di dalam penelitian ilmiahnya : 

“Education is a major instrument for economic and social development. 

Investement in education is considered as investment in human capital, and 

this increases labour activity, further technological innovation and 

produces a rate of return markedly than that of physical capital, wich is the 

key to sustained economic growth and increasing incomes. Education also 

contributes to poverty reduction, by increasing the productivity of labour. 

These varied purposes of education make it a key area of public policy in all 

countries".  

 

 Pentingnya pendidikan tinggi, juga dinyatakan oleh Petruta (2012:122), 

bahwa: 

"Higher education has an important role both for the student, as an 

individual, and also for the society in which he lives. Higher education 

represents an aid for the growth and the development of the students and a 

key for a better life. For the society, higher education institutions can 

contribute to the creation of ideal citizens, who will help in keeping the 

society peaceful". 

 

 Pernyataan-pernyataan di atas, dan dari hasil penelitian ilmiah lainnya, 

memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu unsur penting, 
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dan menjadi dasar pembangunan suatu negara. Di kawasan Asia Tenggara, 

kesepuluh negara-negara anggota ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN 

University Network (AUN), dengan mandat utama yaitu mengembangkan 

pendidikan tinggi di kawasan ASEAN. 1 Pelaksanaan AUN termaktub pada salah 

satu dari tiga pilar pelaksanaan komunitas ASEAN (ASEAN Comunity), pilar 

ketiga, yakni pilar ASEAN Social and Cultural Community (ASCC), yang secara 

eksplisit tertuang pada kerangka kerja "ASEAN 5 Year Work Plan on Education", 

sebagai bentuk percepatan implementasi ASCC di bidang pendidikan tinggi. 2 

 Kesepakatan tersebut, praktis turut mendorong pelaksanaan penjaminan 

dan penyetaraan mutu di tingkat regional. Di tingkat regional ASEAN, 

pelaksanaan penjaminan dan penyetaraan mutu dijalankan oleh CQO (Chief 

Quality Officer), yakni ketua Satuan Penjaminan Mutu dari masing-masing 

perguruan tinggi anggota ASEAN University Network (AUN). Para CQO 

menyepakati pembentukan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA), sebagai salah satu kesepakatan dari sembilan kesepakatan dan kerjasama di 

bidang pendidikan tinggi3. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

 
1  An Exclusive Top Level Presentation Of The Working Of Asia's Best Universities. QS 

Showcase Asia 2011. 2nd  Edition.  
2 Dalam rangka mencapai kawasan ASEAN yang terintegrasi, maka disepakati 

pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community), Komunitas Keamanan ASEAN 

(ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Community), dan Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN (ASEAN Social and Cultural 

Community). Kesepakatan ini diperkuat melalui penandatanganan Cebu Declaration On 

The Acceleration of Establishment Of An ASEAN Community 2015, oleh para pemimpin 

ASEAN pada KTT ASEAN ke 12 di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007.  
3  Sembilan AUN Thematic Networks: 1) AUN Southeast Asia Engineering Education 

Development Network, 2) ASEAN Graduate Business and Economics Programme 

Networks, 3) AUN Human Rights Education Network, 4) AUN Inter Library Online, 5) 

ASEAN Credit Transfer System, 6) AUN Intellectual Property, 7) AUN University 



 
 

 

19 

QA), merupakan salah satu fokus utama perguruan tinggi anggota inti AUN, 4 

dengan kerangka kerja terjelas dan teraktif sejauh ini, hal tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya perguruan tinggi yang ingin menjadi AUN QA Associate 

Members.5 

 Hal tersebut mendesak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai anggota 

inti AUN, untuk menempatkan aspek penjaminan dan penyetaraan mutu sebagai 

skala prioritas, sebagai bentuk rekognisi pendidikan tinggi di level regional. 

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) 6 , Universitas 

Gadjah Mada (UGM), memiliki otonomi7 dalam melaksanakan transformasi dan 

tata kelola organisasi, yang mencakup berbagai aspek, manajemen, kesiapan 

Sumber Daya Manusia (SDM), visi misi, tujuan perguruan tinggi, serta 

pemanfaatan akses teknologi informasi agar menjadi padu dan terintegrasi. 

Penguatan pada aspek internal, komunikasi, serta koordinasi di setiap bagiannya, 

wajib dilakukan. Salah satu tujuannya sebagai upaya pemenuhan pengetahuan 

(knowledge) dan informasi mengenai penerapan dan pelaksanaan AUN QA, 

kepada stakeholders internal maupun stakeholder eksternal.  

 Prioritas dalam peningkatan dan penyetaraan mutu pada lingkup regional 

tersebut, semakin diteguhkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, 

tentang Pendidikan Tinggi yang terfokus pada pengembangan perguruan tinggi. 

 
Social Responsibility and Sustainability, 8) AUN Quality Assurance, 9) AUN Health 

Promotion Network. (AUN Annual Report 2014-2015). 
4  An Exclusive Top Level Presentation Of The Working Of Asia's Best Universities. 2nd  

Edition. QS Showcase Asia 2011. 
5  http://Tridarma.aun-qa.org/associate (Diakses pada 15/3/2017). 
6  Status PTN BH diterima oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000. 
7  Pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab (public responsibility), melalui 

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap aspeknya. 
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Untuk memperkuat Undang-Undang tersebut, Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) mengeluarkan 

Peraturan Menteri nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. Undang-undang dan juga peraturan menteri tersebut, 

mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 2008, dengan mengintegrasikan tiga hal, yakni Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). 

 Dalam melaksanakan hal tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

memberikan amanah kepada Kantor Jaminan Mutu (KJM), maupun Unit Jaminan 

Mutu untuk tingkat fakultas dan juga prodi, untuk saling berkoordinasi, 

bekerjasama, berbagi pengetahuan (knowledge) baik, informasi, serta tantangan 

dan hambatan yang berkaitan dengan proses perubahan, pencapaian tujuan 

nasional dan regional perguruan tinggi. Oleh karena itu Kantor Jaminan Mutu dan 

Unit Jaminan Mutu menggunakan "memotori" seluruh bentuk komunikasi tidak 

hanya arus komunikasi ke bawah, tetapi juga arus komunikasi ke atas dan 

diagonal dalam konteks organisasi dan juga dengan memanfaatkan peranan 

teknologi informasi. Sebagai motor penggerak, Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

menyadari bahwa pengetahuan akan mendukung kesiapan sumber daya manusia 

dalam mendukung transformasi perguruan tinggi.  

 Pentingnya komunikasi dalam konteks ini diperkuat oleh Eisenberg 

(2007), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari 
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bagaimana organisasi tersebut dapat menyampaikan dan mengelola informasi, 

untuk mengurangi ketidakjelasan (equivocality). (West & Turner 2010:293). 

 Sejalan dengan hal tersebut, Weick (1979), (dalam West & Turner, 

2010:296), menyatakan bahwa : 

".....organizations depend on information in order to function effectively 

and accomplish their goals. Concept of information environment as 

distinct from the physical surroundings in which an organization is 

housed. He proposes that these information environments are created by 

the members of the organization. They establish goals that require them to 

obtain information from both internal and external sources." 

 

 Ketidaksempurnaan proses penyampaian informasi, dan segala 

permasalahan terkait informasi dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. 

Boyett & Boyett (1998), menyatakan bahwa informasi eksternal dan internal, serta 

pengetahuan (knowledge) dan proses komunikasi sangatlah penting bagi suatu 

organisasi. Boyyet menjelaskan bahwa informasi yang tidak memadai adalah 

penyebab utama permasalahan di dalam organisasi, dan akan mempengaruhi 

kegiatan organisasi secara menyeluruh. Pada bagian lain, Boyett (1998) juga 

menambahkan bahwa ; 

"Internal and external information, knowledge, and communication are 

vital to organizations. Inadequate information is the major cause of more 

than half of all problems with human performance, by improving the quality 

and timeliness of the information people receive, organization can improve 

performance by as much as 20 to 50%." (dalam Harris. 2008:13). 

 

 Pengetahuan mengenai penerapan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA), senantiasa berkembang dan terus dilakukan pembaruan. 

Mengingat banyaknya pengetahuan internal (tacit) dan pengetahuan eksplisit 

mengenai AUN QA yang sangat dinamis, maka penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi mutlak diperlukan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
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saat ini, sejatinya mau tidak mau menjadi pilihan utama setiap organisasi. Masih 

kurang maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi berbasis internet di 

Indonesia dalam pelaksanaan komunitas ASEAN, secara umum dikemukakan pada 

laporan ASEAN Communication Master Plan.8  

 Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, dalam penyelenggaraan ASEAN 

University Network (AUN) di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

merupakan bagian dari AUN member council, yang sekaligus berperan sebagai 

AUN QA Senior Trainer dan AUN Senior Assessor. Permasalahan muncul ketika 

informasi mengenai AUN dan AUN QA harus dengan segera tersosialisasikan, 

akan tetapi jumlah AUN QA Senior Trainer dan AUN Senior Assessor sebagai 

aktor komunikasi, tidak sesuai dengan jumlah permintaan pemenuhan kebutuhan 

informasi mengenai AUN dan AUN QA. Hal ini sesuai dengan pernyataan Titi 

Savitri : 

 "Hingga saat ini ketersediaan pemberi informasi dalam konteks ASEAN 

University Network (AUN) masih sangat minim sekali. Di Indonesia baru 

tersedia beberapa lead assessor saya, dari ITB, dan dari UI ini masih 

sangat minim dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi atau prodi 

yang baru akan bergabung dan butuh informasi detail tentang AUN 

terutama informasi tentang pelaksanaan AUN QA." 9 

 

 

 
8  Berdasarkan data pada laporan ASEAN Communication Master Plan (ACMP), 

Indonesia merupakan negara yang memanfaatkan media komunikasi konvensional 

terbanyak, yakni melalui TV, Surat Kabar, Majalah, Internet dan juga Email dalam 

upaya komunikasi, penyampaian dan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan 

AUN dan komunitas ASEAN. Akan tetapi berdasarkan data dari laporan yang sama, 

juga menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara dengan indeks penetrasi internet 

terendah, yakni hanya sebesar 29%, Indonesia harus meningkatkan penggunaan 

seluruh media komunikasi yang ada (konvensional dan modern) agar proses 

komunikasi dan penyebaran informasi mengenai AUN dan komunitas ASEAN menjadi 

lebih efektif. (ASEAN Communication Master Plan, 2014). 
9   Wawancara Savitri. Jakarta, 8/5/2015. 
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 Menyadari permasalahan tersebut, maka dibentuklah CQO (Chief Quality 

Officer), yang terdiri dari kepala Kantor Jaminan Mutu, dari masing-masing 

perguruan tinggi. CQO sebagai aktor komunikasi utama pada pelaksanaan dan 

penerapaan AUN QA, pada akhirnya juga berperan sebagai jembatan informasi 

dan fasilitator antara AUN Board of Trustees pada policy level, AUN Secretariat 

pada Coordinating and monitoring level dan AUN Member Universities pada 

implementing level.  

 Selain berperan menyebarkan pengetahuan (knowledge) terkait ASEAN 

University Quality Assurance (AUN QA), CQO juga berperan memastikan 

implementasi dan pelaksanaan AUN QA pada masing-masing program studi di 

setiap fakultas berjalan dengan baik dan juga tepat waktu. Keberadaan CQO di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) sangatlah penting, selain sebagai komunikator 

utama AUN QA di level universitas, CQO juga merupakan AUN QA assessor 

dalam melakukan penilaian/evaluasi penerapan AUN Quality Assurance (AUN 

QA) pada anggota inti AUN dan juga AUN QA associate member.10  

 Pentingnya aktor sentral (pemimpin), sejalan dengan yang dinyatakan 

Peter Northouse, yang menyatakan kepemimpinan sebagai ; 

"...... as a process whereby one individual influences a group of 

individuals to achieve a common goal. To be an effective leader, the 

manager must influence his associates in a positive way to reach the 

goals of the organization."  (Suresh A & Rajini J. 2013:155)." 

 

 Berdasarkan asumsi dan pemahaman tersebut, maka pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Mutu 

 
10  AUN QA Associate Member adalah istilah yang digunakan bagi Universitas yang baru 

bergabung menjadi anggota AUN, selain 30 universitas yang telah terlebih dahulu 

menjadi anggota inti AUN.  
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Akademik, juga dikategorikan sebagai pemimpin dalam pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA). Pemimpin Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) pada Universitas Gadjah Mada (UGM), berperan besar dalam 

menentukan langkah strategis, strategi komunikasi dan juga penciptaan situasi 

komunikasi yang komunikatif dengan seluruh stakeholder dan juga fakultas serta 

program studi. 

 Memperkuat pernyataan di atas, Harris E Thomas (2008:343) menyatakan 

bahwa "communication is central to successful leadership activities". (Bennis & 

Nanus, 1997; Clemes & Mayer, 1987; Drucker, 1998; Hackman & Johnson, 2000; 

Miller, 1997). Melalui komunikasi, pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara 

langsung, sehingga "the leader 'manages their meanings, use symbolic activities 

to direct their followers". (Gabriel, Fineman, & Sims, 2000:321, dalam Haris E 

Thomas, 2008:321). Hal tersebut diperkuat dengan penerapan prinsip openness 

dan flexibility, serta memanfaatkan peranan pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) sebagai pemimpin dalam konteks pelaksanaan AUN QA. 

 Dalam proses komunikasi, peranan pemimpin sebagai aktor komunikasi 

sentral, baik formal dan informal sangatlah diperlukan, hal ini didasari oleh, 

proses komunikasi yang sangat kompleks, karena terdapat banyak faktor yang 

terlibat di dalamnya dan akan menentukan pengambilan keputusan dan langkah 

organisasi di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan pada tataran 

implementasi yakni pada perguruan tinggi, akan suatu kebijakan terkait AUN QA 

akan tergantung pada kebijakan, situasi internal dan situasi eksternal perguruan 
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tinggi. Situasi internal akan merujuk pada budaya organisasi, visi dan misi 

perguruan tinggi, sementara situasi eksternal terkait dengan keberanian pemimpin 

Satuan Penjaminan Mutu, dari kedua perguruan tinggi dalam mengambil resiko 

dan konsekuensi perubahan.  

 Pada konteks regionalisasi pendidikan tinggi, melalui visi Universitas 

Gadjah Mada (UGM), yakni menjadi pelopor perguruan tinggi nasional berkelas 

dunia yang unggul dan inovatif, mengharuskan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

lebih fokus, sekaligus berpartisipasi aktif dalam menerapkan AUN QA sebagai 

bentuk penyetaraan mutu pendidikan tinggi di kawasan ASEAN. Hal ini telah 

diimplementasikan melalui penggunaan standar AUN QA pada Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung standar BAN PT, dan juga dibuktikan 

melalui pelaksanaan AUN QA secara berkesinambungan bahkan terus mengalami 

peningkatan. 

 Sebagai bentuk fenomena regionalisasi pendidikan tinggi, penerapan dan 

pelaksanaan AUN QA, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional mengenai 

perubahan tata kelola pendidikan tinggi, yang saat ini bersifat desentralistik, juga 

menjadi salah satu fokus perhatian. 11  Desentralisasi dalam tata pengelolaan 

perguruan tinggi dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan pemberdayaan dan 

pengelolaan sumber daya manusia, sebagai komponen utama pelaku organisasi. 

Bagi perguruan tinggi dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

interpersonal yang baik, maka desentralisasi pendidikan tinggi dapat menjadi 

 
11 Otonomi Perguruan Tinggi adalah kemandirian dalam pengelolaan Perguruan Tinggi 

yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi. Diatur dalam UU RI No 12 

Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

     http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU0122012_Full.pdf. (Diakses Pada 23/6/2016). 
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kekuatan tersendiri, dan sebaliknya sumber daya manusia yang tidak memiliki 

kompetensi interpersonal, akan menjadi penghambat pencapaian tujuan perguruan 

tinggi secara menyeluruh. 

 Boyatzis 2008 (dalam Harris & Nelson, 2008:282), mendefinisikan; 

"Competency as the capability or ability of the person. It can be the aspect of 

“motive, trait, aspect of one’s self image or social role, or a body of knowledge 

which he or she uses”. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Cohen (2001), 

menyatakan; "menjadi individu yang kompeten, merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi, agar proses komunikasi dan 

penyebaran informasi dapat menjadi lebih efektif."  

 Kompetensi dan proses komunikasi merupakan dua hal yang saling 

berkaitan erat, dan dalam hal ini penting bagi seluruh stakeholder ASEAN 

University Network (AUN). Kompetensi pada pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) dan pelaksana Unit Jaminan Mutu di tingkat fakultas, dipercaya sebagai 

faktor mendasar yang dapat mendorong keberhasilan proses komunikasi dalam 

upaya regionalisasi pendidikan tinggi. Melalui proses komunikasi yang kondusif 

dan komunikatif, sumber daya manusia yang menjadi stakeholder pada UGM 

dapat berkomunikasi dengan lancar, dan mengakses informasi dengan baik, baik 

secara langsung, maupun melalui media konvensional dan modern.  

 Pemaparan di atas, memperlihatkan bahwa regionalisasi memunculkan 

tantangan dan peluang bagi setiap perguruan tinggi. Untuk itulah, dalam 

penelitian ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) dituntut untuk fokus dalam tata 

kelola dan tata laksana dalam peningkatan dan penyetaraan mutu pendidikan 
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tinggi. Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) dituntut untuk lebih peka 

dalam melihat dan menjawab tuntutan kebutuhan seluruh stakeholder yang 

berbasis quality and stakeholder oriented, terkait tata kelola dan juga dituntut 

untuk menjunjung tinggi iklim keterbukaan dalam proses komunikasi dan 

penyampaian informasi. 

 Bentuk dan kemampuan dalam menerima dan menyampaikan kembali 

pengetahuan (knowledge) terkait dengan AUN Quality Assurance (AUN QA) pada 

Universitas Gadjah Mada (UGM), menentukan kualitas dan integrasi diantara 

komponen-komponen perguruan tinggi lainnya, oleh karena itu, Universitas 

Gadjah Mada (UGM), diharapkan dapat memanfaatkan peranan pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), sebagai salah satu strategi untuk menciptakan nilai, 

meningkatan peranan, serta keunggulan kompetitif perguruan tinggi anggota inti 

AUN dalam menerapkan AUN QA.  

 Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian 

lebih mendalam mengenai proses komunikasi organisasi yang terjadi. Oleh karena 

itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis karakteristik Pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), sebagai pemimpin pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) dan juga karakteristik pelaksana Unit Jaminan Mutu 

dalam berkomunikasi, mengelola pengetahuan dan memberdayakan sumber daya 

yang dimiliki, proses komunikasi organisasi yang terjadi pada Universitas Gadjah 

Mada (UGM), serta menganalisis hambatan yang terjadi, terkait dengan 

pelaksanaan AUN QA.  
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1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah Penelitian 

 Saat ini, kajian mengenai karakteristik kepemimpinan dan proses 

komunikasi organisasi pada perguruan tinggi masih sangat terbatas. Selain itu, 

pembahasan mengenai kedua kajian ini sangatlah kompleks, mengingat besarnya 

cakupan masing-masing kajian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini, peneliti 

akan memfokuskan penelitian pada "Bagaimana proses komunikasi organisasi 

yang terjadi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA)."  

 Pada penelitian ini, karakteristik yang dimaksud akan merujuk pada 

kompetensi pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) di tingkat universitas dan 

pelaksana Unit Jaminan Muti di tingkat prodi. Terkait dengan hal tersebut, 

peneliti juga akan melakukan analisis proses komunikasi organisasi yang terjadi 

dari hasil interaksi yang terjadi, diantara kedua cakupan pemimpin tersebut, 

mengingat bahwa ;  

"A leadership process must include management, and a management 

process must contain leadership. So, leadership cannot be separated from 

management, and management cannot go without leadership. There is no 

leadership without management and also no management without 

leadership." (Wu, 2013:5) 

 

 Keterkaitan antara Kantor Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu dalam 

proses komunikasi organisasi dan pengelolaan seluruh kegiatan operasional 

perguruan tinggi, sangat berkaitan erat. Masing-masing level, pemimpin memiliki 

peran penting yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Wu (2013:28) 

juga menyatakan "Leadership and management are therefore inseparable and 

leadership management makes up the whole system. Leaders are managers and 
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managers are leaders." 

 Regionalisasi pendidikan tinggi, dan tantangan yang selalu berubah 

menuntut masing-masing pemimpin pelaksana jaminan mutu memiliki 

karakteristik  kepemimpinan, agar dapat mengelola keberagaman dalam berbagai 

aspek. Oleh karena itu, saat ini lebih dibutuhkan pemimpin Satuan Penjaminan 

Mutu dengan karakteristik dan komitmen, sehingga mampu menciptakan peluang 

dan kesempatan dari diversitas yang ada, sehingga menjadi suatu keunggulan.  

 Di dalam penelitian ini, masalah penelitian terangkum pada pertanyaan 

penelitian dalam konteks penelitian kualitatif, khususnya mengenai karakteristik 

kepemimpinan dan proses komunikasi organisasi, yang mengacu pada pemikiran 

secara induktif, sehingga dapat lebih berkembang di lapangan. Secara khusus, 

batasan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengapa Universitas Gadjah Mada (UGM) menerapkan dan melaksanakan 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)? 

2. Bagaimana proses komunikasi organisasi yang terjadi pada Universitas 

Gadjah Mada (UGM) sebagai pelaksana ASEAN University Network (AUN) 

dalam menerapkan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA)? 

3. Bagaimana karakteristik Kepemimpinan pelaksana Jaminan Mutu dan 

bentuk kepemimpinan, di level universitas dan prodi pada Universitas 

Gadjah Mada (UGM)? 

4. Bagaimana Hambatan pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM)? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik 

kepemimpinan apa yang dimiliki oleh pelaksana jaminan mutu, bagaimana proses 

komunikasi organisasi yang terjadi di level universitas dan departemen, serta 

mendalami proses komunikasi organisasi, pada pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

sebagai anggota inti ASEAN University Network (AUN) di Indonesia. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

permasalahan-permasalahan di atas. Namun secara lebih jelas, penelitian ini 

bertujuan untuk ; 

1. Menganalisis dan menemukan model landasan pelaksanaan AUN QA di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) 

2. Menganalisis dan menemukan model proses komunikasi organisasi yang 

terjadi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai perguruan tinggi 

pelaksana ASEAN University Network (AUN) dalam menerapkan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA).  

3. Menganalisis karakteristik Kepemimpinan pelaksana Jaminan Mutu dan 

bentuk kepemimpinan, di level universitas dan prodi pada Universitas 

Gadjah Mada (UGM). 

4. Menganalisis Hambatan pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM). 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi bagi teori 

komunikasi dalam perspektif subjektif, dan bagi pengembangan model 

komunikasi, dengan memberikan sumbangsih bagi pengembangan dan 

pendalaman teori interaksi simbolik, teori konstruksi sosial. Serta penggunaan 

teori kekayaan media, teori kompetensi interpersonal pada landasan konseptual. 

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan model-

model komunikasi, serta dapat menghasilkan pemahaman mengenai sistem 

penjaminan mutu (Quality Assurance System) yang dapat memperkuat dan 

menjadi pedoman perguruan tinggi, dalam menghadapi tantangan kompetisi 

nasional dan juga regional. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran praktis bagi pengembangan pendidikan tinggi, sebagai 

salah satu garda terdepan kesiapan suatu negara di dalam era kompetisi. Oleh 

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pengetahuan-pengetahuan 

baru untuk menghadapi tantangan di masa kini dan di masa yang akan datang, 

seperti pelaksanaan Komunitas ASEAN (ASEAN Community 2015-2020).  

 Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi pemimpin eksekutif pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya, agar 

memiliki standarisasi kompetensi pemimpin, selain itu juga memberikan masukan 
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kepada pemimpin perguruan tinggi dalam mengelola seluruh sumber daya yang 

dimiliki sebagai aset utama suatu organisasi, sehingga mampu fokus pada upaya 

pembentukan strategi organisasi pendidikan tinggi dalam menghadapi persaingan 

pendidikan nasional dan regional yang semakin kompetitif.  

 Kegunaan lainnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan pemahaman mengenai proses komunikasi organisasi secara 

komprehensif, yang terjadi pada Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai acuan 

dan pedoman bagi Associate Member AUN QA lainnya, sehingga dapat 

mendukung percepatan pencapaian tujuan regionalisasi pendidikan tinggi melalui 

penerapan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Sejenis  

 Berdasarkan telusur literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa penelitian dan kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan 

Komunitas ASEAN sangatlah terbatas. Telusur literatur peneliti lanjutkan, untuk 

mencari rujukan penelitian sebelumnya, mengenai kompetensi interpersonal yang 

ternyata juga masih sangat terbatas, terlebih pada tataran perguruan tinggi (Higher 

Education). Penelitian-penelitian ilmiah terdahulu dalam konteks ASEAN yang 

telah dilakukan, lebih banyak terfokus pada kajian politik kerjasama di level 

birokrasi pemerintahan, atau kajian mengenai kesiapan negara anggota ASEAN 

dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Padahal 

seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, bahwa secara 

umum pelaksanaan komunitas ASEAN juga mencakup dua pilar lainnya, yakni 

pilar pertahanan dan keamanan ASEAN, serta sosial dan budaya ASEAN, dengan 

pendidikan tinggi yang menjadi salah satu fokus pengembangannya.  

 Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting yang menjadi fokus 

kesepakatan dan kerjasama antar negara anggota ASEAN dan menjadi indikator 

maju tidaknya suatu bangsa dan negara, serta sebagai salah satu elemen dari pilar 

kedua pelaksanaan komunitas ASEAN, yakni Masyarakat Sosial dan Budaya. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menghadirkan beberapa penelitian 

terdahulu, yang diangap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan 
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menjadi tambahan kajian literatur selanjutnya. Berikut adalah penelitian-

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan menjadi kajian literatur penelitian; 

1. Penelitian terdahulu pertama yang menjadi rujukan, adalah penelitian ilmiah 

yang dilakukan oleh Agustian Sutrisno dan Hitendra Pillay (2013), yang 

berjudul Purposes of transnational higher education programs: lessons from 

two Indonesian universities. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Pillay 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan apa yang mendasari 

perguruan tinggi di Indonesia menjalankan TEPs (Transnational Higher 

Education Programs), penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis dan 

komparasi terhadap dua perguruan tinggi di Indonesia, yakni Indonesian 

University A (IU-A) dan Indonesian University B (IU-B). Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode studi kasus, dengan memanfaatkan wawancara 

sebagai teknik pengambilan data. Wawancara dilakukan kepada 20 informan 

dari kedua universitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan tiga tujuan utama 

yang menjadi alasan perguruan tinggi menerapkan program transnasional, 

yakni 1) gambaran internasional, 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan, 3) 

tujuan komersial. Pertama, tujuan IU-A dan IU-B melaksanakan program 

transnational HE adalah untuk meningkatkan pengakuan bagi universitas pada 

skala internasional. Bagi IU-B, pengakuan internasional dapat diperoleh 

dengan peningkatan kualitas, melalui akreditasi internasional dari lembaga 

akreditasi internasional. Sebagai contoh akreditasi internasional yang diperoleh 

dari European Quality Improvement System (EQUIS) dan Association to 

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), dengan target pencapaian 
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akreditasi internasional pada tahun 2015 dan 2018. Sementara itu bagi IU-A, 

Sementara itu, IU-A berusaha untuk mengangkat profil internasional dengan 

memanfaatkan pengakuan dari mitra TEPs, yakni universitas-universitas di 

negara lain yang dijadikan mitra program-program pendidikan, seperti program 

pertukaran pelajar atau program double degree. Perbedaan muncul ketika, pada 

level implementatif IU-A yakni staff fakultas dan pengajar, yang mengangap 

bahwa kualitas melalui akreditasi internasional, merupakan hal yang harus 

diperhatikan jika suatu universitas ingin mendapatkan pengakuan internasional. 

Tujuan kedua, yakni untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Tujuan 

kedua ini dapat diperoleh melalui transfer pengetahuan dan pengalaman dari 

mitra TEPs, mengetahui sejauh mana kesamaan kurikulum kedua universitas 

yang saling bekerjasama, metode pengajaran dan pembelajaran, mengetahui 

akreditasi internasional apa yang digunakan, dan mencoba untuk mengadopsi 

hal-hal tersebut pada universitas yang ada di Indonesia. Tujuan terakhir, dari 

hasil penelitian ni menunjukan "global trade" dalam dunia pendidikan, hal ini 

berkaitan erat dengan faktor pertimbangan secara finansial. IU-A dan IU-B 

sepakat bahwa TEPs merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan pendapatan, akan tetapi terdapat dua sudut pandang yang 

berbeda antara kedua universitas. Pada IU-A pelaksanaan program TEPs tidak 

sepenuhnya didorong oleh perolehan keuntungan, akan tetapi keuntungan 

secara finansial sangat penting bagi IU-A untuk memastikan keberlanjutan 

pelaksanaan program TEPs. Berbeda dengan IU-B, yang sudah tidak lagi 

memposisikan pelaksanaan program TEPs untuk memperoleh keuntungan, 
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pada tahun kelima. Lebih dari itu, saat ini IU-B telah melangkah pada tahap 

selanjutnya, yakni memposisikan pelaksanaan program TEPs sebagai program 

kolaborasi antar fakultas, pertukaran tenaga pengajar, hingga kerjasama dan 

kolaborasi dalam hal penelitian. Perbedaan yang terjadi diantara kedua 

universitas ini, didasari pada tujuan utama yang menjadi alasan pelaksanaan 

program TEPs dan juga didasari pada strategi kepemimpinan di kedua 

universitas, yang pasti berbeda antara universitas satu dengan yang lainnya.  

 

2. Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Pradnya Paramita, (2010). Universitas 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model kompetensi 

manajer puncak Rumah Sakit Swasta se Jabodetabek pada tahun 2010. 

Kompetensi ini akan menjadi ciri kualitas untuk kinerja yang unggul dari 

manajer puncak RS yang digunakan di seluruh proses manajemen kinerja yang 

terkait fungsi SDM di RS. Penelitian ini menggunakan paradigma objektif, 

dengan menggunakan metode delphy, dan analisis KJ dikombinasikan dengan 

wawancara pemilik dan para pakar untuk memproses pengembangan model 

kompetensi. Dengan menggunakan analisis jalur dari manajer puncak RS dari 

165 RS Swasta se Jabodetabek diperoleh model akhir dari kompetensi manajer 

puncak RS Swasta yang dapat digunakan untuk penerimaan mereka dalam 

memimpin serta mengelola RS. Hasil penelitian menunjukan kompetensi 

teridentifikasi oleh lima variabel keterampilan, sikap, tujuan, sifat dan 

pengetahuan dengan sepuluh subvariabel yaitu kepemimpinan, manajemen tim, 

manajemen perubahan, hubungan personal, karakter, fokus pada hasil, 



 
 

 

21 

komunikasi, komitmen manajemen, manajemen projek, kemampuan diri. 

 

3. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Roslita 

(2005), yang berjudul Competency leadership Middle Manager Dalam 

Melaksanakan Kegiatan Stratejik di RSUP Adam Malik Medan. Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan bahwa 

sebuah rumah sakit adalah suatu organisasi yang memiliki kompleksitas 

permasalahan yang cukup tinggi, sehingga pengelolaan pelayanan di 

rumahsakit memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang 

tinggi pula dalam melaksanakan setiap kegiatan strategik yang sudah 

ditetapkan. Pengelola dalam suatu organisasi yang terdiri dari top, middle dan 

firs line manager harus mampu membawa perubahan yang dapat mengikuti 

perkembangan dan memenuhi kebutuhan konsumen, untuk itu seorang manajer 

diharapkan tidak hanya mampu mengelola tetapi juga memiliki jiwa 

kepemimpinan yang tinggi. Dalam kenyataan masih ada middle manager yang 

diangkat hanya berdasarkan pada kepangkatan, eselonisasi tetapi bukanlah 

seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa membawa perubahan 

dalam organisasinya. Untuk itu dalam pemilihan middle manager seharusnya 

mengikuti standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan 

Penelitian: Penelitian ini ingin melihat bagaimana kondisi level kompetensi 

middle manager yang ada di RSUP Adam Malik Medan dan apakah middle 

manager membutuhkan pelatihan dan pendidikan tentang leadership. Metode 

Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yang 
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menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif dan di analisis 

dengan analisa domain. Alat bantu penelitian dengan menggunakan kuesioner 

dan untuk mendukung data primer digunakan in-depth interviews dan 

observasi. Subjek penelitian adalah middle manager yang ada di RSUP Adam 

Malik, yang terdiri dari: Kepala Instalasi, Kepala Bagian dan Kepala Bidang. 

Hasil: Level kompetensi middle manager di RSUP Adam Malik rata-rata pada 

level 2 dan 3 ini menunjukkan bahwa para middle manager yang ada di Adam 

malik dalam melaksanakan tugas strategiknya masih dalam lingkup tugas yang 

fundamental walaupun sudah ada respon yang positif terhadap visi, misi dan 

nilai dalam organisasi, namun belum mampu memprediksi penyimpangan yang 

terjadi dari tujuan organisasi. Level kompetensi juga masih ada pada level 1 

dan level tertinggi hanya pada level 4.  

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh WANG Jian-ying, dari Qingdao University 

China. Penelitian yang dilakukan berjudul Research on Chinese University 

Students’ Intercultural Communication Competence. Pada penelitian ini, 

peneliti terterik untuk meneliti ICC (Intercultural Communication 

Competence/kompetensi komunikasi antarbudaya) untuk lebih lanjut mneliti 

Icc (Intercultural Communication Consciousness/kesadaran komunikasi 

antarbudaya) pada mahasiswa jurusan sastra Inggris di Cina. Penelitian ini 

menggunakan paradigma objektivis. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan Kuesioner kepada 116 siswa QUEST (Qingdao 

Universitas Sains dan Teknologi). Data yang diperoleh melalui kuesioner 
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kemudian diolah dengan menggunakan SPSS Ver. 19,0. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan bahasa Inggris di Cina 

memiliki kemampuan kompetensi komunikasi antarbudaya yang lemah, hal in 

disebabkan karena banyak hal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah 

latar belakang sejarah, dan persepsi mahasiswa Cina mengenai kurang 

pentingnya kompetensi antarbudaya. Mahasiswa Cina membutuhkan sejumlah 

besar pengetahuan budaya. Perbedaan budaya harus diakui dalam percakapan 

dan dihargai dalam komunikasi antarbudaya untuk membuat keseragaman dan 

keragaman budaya yang lebih fleksibel dan dapat dipahami dan diterima. 
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Tabel 1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Perbedaannya Dengan Penelitian Ini 

N

o 

Items Agustian 

Sutrisno dan 

Hitendra Pillay 

Pradnya 

Paramita 

Roslita Wang Jian-ying Dinda Rakhma 

Fitriani 

(Peneliti) 

1 Judul 

Penelitian 

Purposes of 

transnational 

higher education 

programs: lessons 

from two 

Indonesian 

universities.  

Kompetensi 

Manajer Puncak 

Rumas Sakit 

Swasta Se -

Jabodetabek 

2010. 

 

Competency 

leadership 

Middle Manager 

Dalam 

Melaksanakan 

Kegiatan 

Stratejik di 

RSUP Adam 

Malik Medan 

Research on 

Chinese 

University 

Students’ 

Intercultural 

Communication 

Competence. 

Kompetensi 

kepemimpinan 

dan Peristiwa 

Komunikasi 

Anggota Inti AUN 

di Indonesia 

2 Tujuan 

Penelitian 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui dan 

menganalisis 

alasan apa yang 

mendasari 

perguruan tinggi 

di Indonesia 

menjalankan 

TEPs 

(Transnational 

Higher Education 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mendapatkan 

model 

kompetensi 

manajer puncak 

Rumah Sakit 

Swasta se 

Jabodetabek 

pada tahun 

2010. 

Penelitian ini 

ingin melihat 

bagaimana 

kondisi level 

kompetensi 

middle manager 

yang ada di 

RSUP. Adam 

Malik Medan 

dan apakah 

middle manager 

membutuhkan 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

meneliti ICC 

(Intercultural 

Communication 

Competence/kom

petensi 

komunikasi 

antarbudaya) 

untuk lebih lanjut 

meneliti Icc 

(Intercultural 

Penelitian ini 

bertujuan untuk  

1) Menganalisis 

dan menemukan 

model landasan 

pelaksanaan AUN 

QA di Universitas 

Gadjah Mada 

(UGM). 2) 

Menganalisis 

karakteristik 

Kepemimpinan 
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Programs), 

penelitian ini 

dilakukan dengan 

melakukan 

analisis dan 

komparasi 

terhadap dua 

perguruan tinggi 

di Indonesia, 

yakni Indonesian 

University A (IU-

A) dan 

Indonesian 

University B (IU-

B). 

pelatihan dan 

pendidikan 

tentang 

leadership.  

Communication 

Consciousness/ke

sadaran 

komunikasi 

antarbudaya) pada 

mahasiswa 

jurusan sastra 

Inggris di Cina. 

pelaksana 

Jaminan Mutu 

dan bentuk 

kepemimpinan, di 

level universitas 

dan prodi pada 

Universitas 

Gadjah Mada 

(UGM). 3) 

Menganalisis dan 

menemukan 

model proses 

komunikasi 

organisasi yang 

terjadi pada 

Universitas 

Gadjah Mada 

(UGM) 

Assurance (AUN 

QA). 4) 

Menganalisis 

Hambatan 

pelaksanaan 

ASEAN 

University 

Network Quality 

Assurance (AUN 

QA) di 
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Universitas 

Gadjah Mada 

(UGM). 

 

3 Metode 

Penelitian 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah Studi 

kasus dengan 

wawancara 

mendalam, pada 

20 informan dari 

dua universitas.  

Penelitian ini 

menggunakan 

paradigma 

objektif, dengan 

menggunakan 

metode delphy, 

dan analisis KJ 

dikombinasikan 

dengan 

wawancara. 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah deskriptif 

analitik yang 

menggunakan 

metode 

kombinasi 

kualitatif dan 

kuantitatif dan 

di analisis 

dengan analisa 

domain. 

Metode 

pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menyebarkan 

Kuesioner kepada 

116 siswa 

QUEST (Qingdao 

Universitas Sains 

dan Teknologi). 

Data yang 

diperoleh melalui 

kuesioner 

kemudian dioalh 

dengan 

menggunakan 

SPSS Ver. 19,0. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

dalam studi ini 

adalah metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan studi 

kasus 

4 Teori - Teori yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah teori 

karakteristik 

pekerjaan. 

Teori di dalam 

penelitian ini 

adalah 

interpersonal 

competence 

theory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

convergence 

theory of 

intercultural 

communication 

Teori Interaksi 

Simbolik, 

Konstruksi sosial, 

Teori Kompetensi 

Interpersonal, 

Teori Kekayaan 

Media 
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5 Hasil Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan tiga 

tujuan utama 

yang menjadi 

alasan perguruan 

tinggi 

menerapkan 

program 

transnasional, 

yakni 1) 

gambaran 

internasional, 2) 

Pengembangan 

kapasitas 

kelembagaan, 3) 

tujuan komersial. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

kompetensi 

teridentifikasi 

oleh lima 

variabel 

keterampilan, 

sikap, tujuan, 

sifat dan 

pengetahuan 

dengan sepuluh 

sub variabel 

yaitu 

kepemimpinan, 

manajemen tim, 

manajemen 

perubahan, 

hubungan 

personal, 

karakter, fokus 

pada hasil, 

komunikasi, 

komitmen 

manajemen, 

manajemen 

projek, 

kemampuan diri. 

 

Level 

kompetensi 

middle manager 

di RSUP Adam 

Malik rata-rata 

pada level 2 dan 

3 ini 

menunjukkan 

bahwa para 

middle manager 

yang ada di 

Adam Malik 

dalam 

melaksanakan 

tugas 

strategiknya 

masih dalam 

lingkup tugas 

yang 

fundamental 

walaupun sudah 

ada respon yang 

positif terhadap 

visi, misi dan 

nilai dalam 

organisasi, 

namun belum 

mampu 

Hasil penelitian 

menunjukan 

kompetensi 

teridentifikasi 

oleh lima variabel 

keterampilan, 

sikap, tujuan, sifat 

dan pengetahuan 

dengan sepuluh 

sub variabel yaitu 

kepemimpinan, 

manajemen tim, 

manajemen 

perubahan, 

hubungan 

personal, 

karakter, fokus 

pada hasil, 

komunikasi, 

komitmen 

manajemen, 

manajemen 

projek, 

kemampuan diri. 

 

Hasil penelitian 

menunjukan 1) 

Pelaksanaan AUN 

QA di UGM 

didasari oleh 

tuntutan regional, 

mandat 

pemerintah, 

bentuk tanggung 

jawab sebagai PT 

kerakyatan 

berbasis 

Pancasila, dan 

juga sebagai 

wujud eksistensi 

dan pengakuan 

diri. 2) Dalam 

proses 

komunikasi 

organisasi 

dibutukan 

komitmen dari 

pemimpin dan 

pelaksana 

jaminan mutu, 

komunikasi ke 

atas lebih 

ditujukan sebagai 
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memprediksi 

penyimpangan 

yang terjadi dari 

tujuan 

organisasi. 

Level 

kompetensi juga 

masih ada pada 

level 1 dan level 

tertinggi hanya 

pada level 4. 

 

 

upaya konfirmasi 

dan pelaporan 

hasil evaluasi 

dengan 

mengutamakan 

komunikasi tatap 

muka, sementara 

komunikasi ke 

bawah digunakan 

sebagai upaya 

penyampaian 

pengetahuan 

terkait AUN QA 

dengan 

memanfaatkan 

peranan TIK dan 

juga komunikasi 

tatap muka. 3) 

Kepemipinan 

KJM lebih 

menggunakan 

kepemimpinan 

tim, sementara 

unit jaminan mutu 

lebih bersifat 

transformasional. 

4)  Hambatan 

berupa disparitas 
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kesiapan sumber 

daya manusia 

yang disebabkan 

oleh beberapa 

faktor termasuk 

budaya Jawa 

(sungkan), 

pembatasan 

jumlah sumber 

daya manusia 

pada KJM, hingga 

hambatan 

normatif 

mewarnai 

pelaksanan AUN 

QA di UGM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 Perbedaan Penelitian ini 

berfokus pada 

pelaksanaan TEPs 

dengan cakupan 

yang lebih luas 

jika dibandingan 

dengan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan yang 

lebih berfokus 

pada cakupan 

regional ASEAN. 

Penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

objektif  

kuantitatif. 

Penelitian 

menggunakan 

pendekatan 

onjektif 

kuantitatif, 

sehingga hasil 

yang diperoleh 

tidak mendalam 

sehingga                                                                                                  

hanya dapat 

mengklasifikasi

kan kategori 

Penelitian 

menggunkan 

pendekatan 

objektif  

kuantitaif 

Penelitian, yang 

peneliti lakukan 

lebih menekankan 

pada konteks 

komunikasi 

organisasi yang 

dilatarbelakangi 

oleh perbedaan 

masing-masing 

perguruan  tinggi. 

Dengan 

menggunakan 
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kompetensi pendekatan 

kualitatif 

diharapkan hasil 

penelitian dapat 

lebih fokus dan 

lebih mendalam. 

7 Kritik Penggunaan teori 

sebagai pedoman 

dalam suatu 

penelitian 

kualitatif yang 

belum 

tergambarkan 

pada penelitian 

ini. 

Proses 

konfirmasi 

pengecekan 

keabsahan hasil 

penelitian 

kurang 

memanfaatkan 

data-data 

kualitatif yang 

justru 

memungkinan 

kemunculan 

data dan 

informasi baru. 

Penelitian 

dengan 

menggunakan 

perpaduan 

dengan metode 

kualitatif 

sehingga hasil 

penelitian dapat 

lebih 

komprehensif 

Pada bagian 

pembahasan, 

alasan latar 

belakang sejarah 

yang turut 

menjadi faktor 

yang 

mempengaruhi 

kompetensi 

komunikasi tidak 

disertai data-data 

penunjang yang 

mendukung hasil 

penelitian ini. 
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2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Pendidikan Tinggi  

 Sistem pendidikan nasional dibangun dengan melalui berbagai 

kelembagaan/organisasi pendidikan yang berperan sebagai unit-unit yang 

melaksanakan sistem pendidikan dalam upaya untuk membangun bangsa. 

Lahirnya Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

menunjukan bahwa bangsa Indonesia menginginkan dan membutuhkan suatu 

manajemen pendidikan pendidikan tinggi, yang secara nasional tertata, terarah 

serta terstruktur dalam suatu kesatuan.  

 Sebagai jenjang tertinggi dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan 

tinggi perlu diselenggarakan dalam suatu perguruan tinggi yang bermutu, yang 

dengan itu pendidikan tinggi juga akan bermutu, karena perguruan tinggi 

merupakan kerangka kerja organisasi di mana pendidikan diselenggarakan. 

Pendidikan tinggi sebagai puncak jenjang pendidikan tertinggi, menjadi tumpuan 

optimal dari pengembangan mutu manusia untuk dapat berkontribusi bagi 

pembangunan masyarakat dan bangsa. Bagaimana mutu kontribusi pendidikan 

tinggi pada masyarakat akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan tinggi 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi secara kelembagaan, dengan demikian 

kinerja organisasi perguruan tinggi jelas memegang peranan signifikan dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan tinggi, dengan mengindahkan konsep penting 

pendidikan tinggi, Barnet (dalam Suharsaputra 2015:22), yaitu : 

1) Higher education as a production of qualified human resources 

2) Higher education as training for research career 

3) Higher education as the efficient management of teaching provision 
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PENDIDIKAN	
TINGGI	

PERGURUAN	
TINGGI	

4) Higher education as a matter of extending life chance 

 

 Kesesuaian antara harapan masyarakat akan output dan outcome perguruan 

tinggi akan menentukan apresiasi dan dukungan masyarakat terhadap perguruan 

tinggi, dan bagi pemerintah jelas akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan 

pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan faktor perubahan global serta faktor 

lain yang terkait. Akan tetapi karena pendidikan tinggi diposisikan sebagai bagian 

dari pembangunan mutu hidup dan kehidupan bangsa, maka analisis akan 

kebutuhan dan kepuasan stakeholder pendidikan akan menjadi dominan, dan 

karena itu diperlukan perhatian agar pendidikan yang dijalankan oleh perguruan 

tinggi benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan bangsa. 

Dengan demikian perguruan tinggi menempati posisi kompleks antara tuntutan 

kebijakan dengan harapan masyarakat, seperti yang dapat dirumuskan pada 

gambar berikut ini : 

 

Gambar 1 

Interaksi Pendidikan Tinggi dengan Masyarakat 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:21) 
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2.2.1.1 Asas dan Prinsip Pendidikan Tinggi 

 Asas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi, berlandaskan 4 pilar 

kebangsaan, yakni Pancsila, UUD 1945, NKRI dan prinsip Bhineka Tunggal Ika. 

Pendidikan tinggi dilaksanakan dan diselenggarakan dengan mengacu pada asas 

dan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang harus dijalankan dan diterapkan 

oleh setiap perguruan tinggi. 

 

2.2.1.1.1 Asas Pendidikan Tinggi 

 Dalam konteks sistem pendidikan nasional, asas pendidikan tinggi 

merupakan landasan berdiri dan tegaknya suatu kegiatan pendidikan dalam 

melaksanakan perannya di masyarakat. Asas pendidikan tinggi, dapat dilihat 

dalam Undang Undang nomor 12 tahun 2012, pasal 3 ; 

1) Asas kebenaran ilmiah, yakni pencarian, pengamatan, penemuan, 

penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

kebenarannya dapat diverifikasi secara ilmiah. 

2) Asas penalaran, yakni pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengutamakan 

kegiatan  berpikir. 

3) Asas kejujuran, yakni pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik 

dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya. 

4) Asas keadilan, adalah pelaksanaan pendidikan inggi menyediakan 

kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia, tanpa 

memandang suku, rasa, agama, antar golongan, serta latar belakang sosial dan 

ekonomi 

5) Asas manfaat, adalah pendidikan tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan 

peradaan dan kesejahteraan umat manusia 

6) Asas kebajikan, adalah pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, 

keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan seluuh stakeholder pendikan 

7) Asas tanggung jawab, adalah sivitas akademika melaksanakan mimbar 

akademik dan atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan 
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8) Asas kebhinekaan, adalah pendidikan tinggi diselenggarakan dalam berbagai 

cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan 

menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. 

9) Asas keterjangkauan, adalah bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan 

dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan 

kemampuan ekonominya.12  

 

2.2.1.1.2 Prinsip Pendidikan Tinggi 

 Prinsip merupakan panduan dalam melaksanakan peran dan tugas yang 

menjadi kewajiban seseorang atau organisasi, oleh karena itu prinsip 

penyelenggaraan perguruan tinggi berkaitan dengan pedoman yang harus menjadi 

ciri menjadi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi 

mencakup ; 

1) Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika 

2) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan 

dan kesatuan bangsa 

3) Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis 

sivitas akademika 

4) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat 

5) Keteladanan, kemauan dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam 

pembelajaran 

6) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memerhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang. 

7) Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat dan 

kemampuan mahasiswa 

8) Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.Yang 

dimaksud dengan sistem terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi 

memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu 

penyelesaian program lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry 

multi exit system). Yang dimaksud dengan multimedia adalah pendidikan 

yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, 

pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai 

kecapakan hidup. 

9) Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi 

 
12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Perguruan Tinggi. 
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10) Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (Dalam 

Suharsaputra, 2015:40). 

 

 

 Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya sekedar melaksanakan 

proses pendidikan tinggi, namun suatu proses yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai yang harus dicapai dan diterapkan, sehingga fungsi, tujuan, asas dan prinsip 

harus merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam pendidikan tinggi yang 

dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sehingga apa yang menjadi arah pendidikan 

tinggi harus menjadi arah juga yang dilakukan perguruan tinggi dalam 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kesatuan dan integrasi asas dan prinsip 

perguruan tinggi tersebut dapat tergambarkan dalam gambar berikut ini : 

 

Gambar 2 

Hierarki Nilai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesatuan nilai-nilai seperti tergambar di atas merupakan hal yang harus 

dijalankan apabila perguruan tinggi benar-benar ingin melaksanakan pendidikan 

Tujuan	
Pendidikan		

Tujuan	Pendidikan	Tinggi	

Fungsi	Pendidikan	Tinggi	

Prinsip	
Pendidikan	

Tinggi	

Prinsip	
Pendidikan	

Tinggi	

Prinsip	
Pendidikan	

Tinggi	

Asas	Pendidikan	Tinggi	
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tinggi yang bermutu serta mendukung upaya pembangunan masyarakat, bangsa 

dan negara. Bentuk apapun perguruan tingginya, nilai tersebut menjadi penunjuk 

umum yang menggambarkan terjadinya proses pendidikan tinggi, sehingga 

kondisi yang ada harus menjadi bagian yang ditransformasikan kearah 

terwujudnya nilai-nilai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Oleh 

karena itu dalam tataran kelembagaan, organisasi, kepemimpinan, pendidikan 

tinggi harus menyatukan semua asas, prinsip, fungsi dan tujuan pendidikan dalam 

implementasinya di tingkat kelembagaan/organisasi pendidikan tinggi yang 

berbentuk perguruan tinggi dengan berbagai program layanan pendidikan.  

 

2.2.1.2 Kewajiban, Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi 

 Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan 

tinggi (penyelenggara pendidikan tinggi) berkewajiban melaksanakan Tridarma 

yaitu kewajiban perguruan tinggi, dalam menyelenggarakan perguruan tinggi, 

yakni dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dalam konteks pembangunan perguruan tinggi, Tridarma merupakan 

suatu kesatuan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, 

sehingga dapat dianalogikan seperti segitiga sama sisi, dimana setiap sudutnya 

sama, yang artinya pelaksanaan dan penyelenggaraan Tridarma harus seimbang 

dan terintegrasi.  
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PENDIDIKAN

PENGABDIAN

INTEGRASI

PENELITIAN

Gambar 3 

Integrasi Kewajiban Perguruan Tinggi 

(Penyelenggara Pendidikan Tinggi) 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:31 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar di atas menunjukan adanya keseimbangan dalam melihat darma 

(kewajiban) yang menjadi kewajiban perguruan tinggi, meskipun penekanan pada 

salah satunya dimungkinkan dalam kebijakan, akan tetapi hal tersebut dilakukan 

dengan maksud tidak untuk mengkhususnya suatu darma, akan tetapi lebih kepada 

penyesuaian agar suatu darma tersebut seimbang dengan darma lainnya. Namun 

demikian, secara komprehensif kewajiban perguruan tinggi yang terintegrasi 

dalam ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban, yaitu : 

1) Transfer knowledge, yakni menyampaikan pengetahuan  

2) Transform knowledge, yakni melakukan transformasi ilmu pengetahuan 

melalui kegiatan riset/penelitian. 

3) Translate knowledge, yakni menerjemahkan ilmu pengetahuan dlam 

kehidupan nyata, melalui darma (kewajiban) pengabdian kepada masyarakat. 
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 Selain memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai suatu 

kelembagaan atau organisasi pendidikan, perguruan tinggi (dalam hal ini 

penyelenggara pendidikan) juga memiliki fungsi dan peran penting dalam 

melaksanakan pendidikan tinggi, fungsi dan peran tersebut adalah : 

1) Perguruan tinggi sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarat 

2) Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan calon pemimpin bangsa 

3) Perguruan tinggi sebagai pusat kajian dan kekuatan moral untuk mencari dan 

menemukan kebenaran 

4) Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa13. (Dalam 

Suharsaputra, 2015:33). 

 Pelaksanaan kewajiban pendidikan tinggi dengan Tridarma nya jelas harus 

dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran tersebut. Dengan 

demikian penguatan fungsi dan pengembangan perguruan tinggi menjadi suatu 

keharisan dalam mewujudkan proses pendidikan tinggi yang bermutu, baik dilihat 

dari segi proses, maupun outcome, bahkan dalam situasi tertentu pengontrolan 

terhadap input pun perlu mendapat perhatian meskipun dalam banyak kasus, 

perguruan tinggi sering menghadapi kondisi dimana pengontrolan input (calon 

mahasiswa) sulit dilakukan karena berbagai hal, namun demikian dengan input 

yang ada, proses pendidikan tetap harus dilakukan secara baik agar dampak pada 

output dan outcome tetap optimal, sehingga kemampuan perguran tinggi tetap 

menjadi bagian penting bagi tumbuh kembangnya peradaban bangsa dengan 

fondasi kekuatan moral dan kebenaran. 

 
13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 
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2.2.1.3 Otonomi Perguruan Tinggi 

 Secara bahasa, otonomi berarti independence, self government yang berarti 

bebas mengatur diri sendiri, dengan kata lain otonomi dapat dipandang sebagai 

suatu kemandirian. Jadi otonomi perguruan tinggi adalah kebebasan perguruan 

tinggi (penyelenggara pendidikan tinggi) untuk mengatur dirinya sendiri secara 

mandiri. Masalah otonomi perguruan tinggi sebenarnya merupakan masalah yang 

menjadi perhatian hampir di seluruh perguruan tinggi di dunia, sehingga otonomi 

dapat dipandang sebagai pendekatan umum dalam penyelenggaraan perguruan 

tinggi. Dalam berbagai literatur, pemahaman mengenai otonomi pendidikan tinggi 

telah menyebar luas. Berikut beberapa definisi mengenai otonomi pendidikan 

tinggi ; 

Walter Kamba 2000, (dalam Vermeulen 2011:20), mendefinisikan otonomi 

pendidikan sebagai :  

”Academic autonomy applies to the institution. It may be defined as the 

right of academic institutions to decide freely and independently how to 

perform their tasks. In the presence of academic autonomy, together with 

its scope, the university must be treated as an independent body, capable 

of action”. 

 

 De Groof et al. (1998, dalam Vermeulen 2011:20), mendefinisikan 

otonomi lembaga pendidikan sebagai berikut : 

”The concept of institutional autonomy implies that the university enjoys 

freedom from governmental regulation in respect of the internal 

organization of the university, its governance, the internal distribution of 

financial resources, the generation of income from non-public sources, 

the recruitment of its staff, conditions of study and finally, the freedom to 

conduct teaching and research”. 

 

 Selain dua definsi di atas, Vermeulen dalam laporan kerjanya juga turut 

mendefinisikan otonomi pendidikan, yakni :   
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”Institutional autonomy is that condition which permits an institution of 

higher education to govern itself without external interference”. 

 

 Di Indonesia, otonomi pendidikan tinggi juga telah diatur secara resmi ke 

dalam penjelasan undang-undang nomor 20 tahun 2003, pasal 50 ayat 6, yang 

menyatakan bahwa "otonomi pendidikan tinggi (penyelenggara pendidikan tinggi) 

adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. 

 Banyak definisi mengenai otonomi pendidikan yang dikonsepkan oleh 

para ahli, berbagai definisi yang berbeda memiliki dasar pemikiran yang sama 

bahwa otonomi pendidikan mencakup otonomi sumberdaya manusia, ilmu 

pengetahuan, dan sistem penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, pada 

praktiknya, tidak ada sistem pendidikan tinggi yang sepenuhnya bebas dari 

kontrol eksternal. Selanjutnya, otonomi lembaga (perguruan tinggi) tidak akan 

sama dari waktu ke waktu, dan akan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, 

universitas, pemerintah dan masyarakat, harus mampu memodifikasi, 

mendefinisikan kembali kondisi pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan saat ini. (Tapper & Salter, 1995. Dalam Vermeulen, 2011:22). 

 Otonomi yang dimiliki perguruan tinggi berimplikasi pada kebebasan 

dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi (Tridarma) dalam lingkup organisasi.  

Kebebasan yang dimiliki perguruan tinggi merupakan kebebasan yang terkait 

dengan keilmuan serta penyelenggaraan proses Tridarma Lebih jauh dalam hal 

kebebasan perguruan tinggi, disebutkan bahwa terdapat tiga hal yang terkait 

dengan kebebasan akademik dan keilmuan, yaitu ; 
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1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam 

pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma. 

2) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan atau dosen 

yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka 

dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun 

ilmu dan cabang ilmu. 

3) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang 

ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 

mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah 

metode keilmuan dan budaya akademik (Undang-Undang nomor 12 tahun 

2012, pasal 9). 

 Pengembangan kebebasan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukan 

bahwa dalam bidang ilmu, pengekangan akan suatu pemikiran merupakan 

kesalahan besar bagi lembaga pendidikan tinggi, namun demikian penguatan 

kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada prinsipnya perlu menjadi dasar 

bagi terwujudnya kebebasan mimbar akademik, mengingat komunikasi kepada 

masyarakat umum harus berdasarkan objektifitas keilmuan dengan basis 

penelitian dan pendalaman akan bidang ilmu masing-masing. 

 Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan, akan menjadi spirit dari sikap dan budaya ilmiah seluruh sivitas 

akademika perguruan tinggi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan ilmu dan kemanfaatannya bagi 
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pengembangan dan peningkatan mutu hidup masyarakat, yang pada intinya 

mengembangkan ilmu untuk masyarakat. Dengan tujuan utamanya adalah 

bagaimana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang dapat memberi 

kontribusi signifikan bagi peningkatan mutu hidup masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Gambar 4 

Interaksi Kebebasan dalam Perguruan Tinggi 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interaksi kebebasan tersebut bersifat fungsional, dimana sifatnya saling 

menguatkan, kebebasan mimbar akademik yang terkomunikasikan ke publik 

bukan sekedar menyampaikan ide atau pendapat, namun harus merupakan 

perwujudan dari berkembangnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan 

ini hanya mungkin tercipta, jika pimpinan perguruan tinggi mempunyai komitmen 

keilmuan dan dimanifestasikan dalam kebijakan penyelenggara Tridarma yang 

kondusif bagi berkembangnya iklim dan budaya ilmiah dalam perguruan tinggi. 
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Gambar 5 

Skema Otonomi Perguruan Tinggi 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:46) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otonomi perguran tinggi dalam menyelenggarakan Tridarma merupakan 

dasar bagi tumbuh kembangnya dunia ilmiah memberikan kontribusi bagi 

pembangunan manusia, namun hal itu jangan sampai menjadikan perguruan tinggi 

mengisolasi diri dari lingkungan yang mempengaruhinya, karena sebagai suatu 

sistem terbuka, perguruan tinggi menarik input dari masyarakat serta memberikan 

outputnya bagi kepentingan masyarakat juga. Untuk itu disamping prinsip 

otonomi sebagaimana dikemukakan di atas, prinsip kontekstualitas dan relevansi 

harus menjadi perhatian. 

 Di era otonomi daerah dan perguruan tinggi pasca reformasi, telah 

berimplikasi pada penetapan pengelolaan pada sejumlah perguruan tinggi di 

Indonesia, yakni dengan penetapan status perguruan tinggi menjadi PTN BH 

(Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 152 tahun 2000, maka Saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi 

menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH). Penetapan status tersebut 

dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat mengembangkan kemampuan tiga tugas 

utamanya yakni pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara lebih luas. Tujuan 

PTN BH adalah untuk meningkatkan akuntabilitas yang dijalankan dalam prinsip 

otonomi perguruan tinggi. Tujuannya adalah mendorong terciptanya kinerja 

perguruan tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya perguruan tinggi 

yang baik dan terpercaya.14 Dengan resminya kedua perguruan tinggi ini menjadi 

PTN BH, maka UGM diberikan otonomi pengelolaan akademik dan juga non 

akademik secara lebih luas. Dalam hal ini, UGM memiliki kewenangan untuk 

membuka dan menutup program studi, selain itu melalui PTN BH, UGM juga 

diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kerjasama dan usaha serta 

pendapatannya. 

 

2.2.1.4 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

 Penyelenggara perguruan tinggi merupakan organisasi yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi perguruan tinggi, serta 

melaksanakan fungsi manajemen sumberdaya. Penyelenggara pendidikan tinggi 

merupakan organisasi perguruan tinggi yang memiliki komponen peran dan tugas 

yang harus dilaksanakan secara terdeferensiasi dengan mengarah pada sinergi 

pencapaian tujuan pendidikan tinggi, sehingga setiap bagian memiliki peran dan 

 
14                                                                                                                                                                                                                   

Pusat Studi Pancasila UGM. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai 

Pancasila : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan 

Tertinggal (3T). Kumpulan Makalah Call For Paper. Jogjakarta : 2015. 
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tugas yang jelas dalam organisasi. Dalam sistem pendidikan nasional, menurut 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 61, dinyatakan sebagai berikut ; 

1. Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara 

bersama melaksanakan kegiatan Tridarma dan fungsi manajemen sumber 

daya. 

2. Organisasi penyelenggara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) paling sediit 

terdiri atas unsur; a) penyusun kebijakan, b) pelaksana akademik, c) 

pengawas dan penjaminan mutu, d) penunjang akademik, e) pelaksana 

administrasi atau tata usaha 

3. Organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan 

tinggi. 

 

Gambar 6  

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi 

(Sumber : Suharsaputra, 2015:41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam prakteknya terlihat pada 

struktur organisasi yang menggabarkan kewenangan, peran dan tugas yang harus 

dilaksanakan, secara struktur bisa bervariasi, namun elemen-elemen seperti 
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tersebut di atas harus ada karena terkait dengan prinsip organisasi serta peran 

perguruan tinggi sebagai oraganisasi pendidikan yaitu mengelola/melaksanakan 

Tridarma, dan juga mengelola sumber daya dalam mendukung pelaksanaan 

Tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu kecenderungan untuk menunjukan 

kesamaan dalam struktur organisasi perguruan tinggi cukup besar, sehingga secara 

umum struktur organisasi perguruan tinggi cukup besar, sehingga struktur 

organisasi perguruan tinggi akan cenderung sama terutama dalam hal hierarki 

kewenangan, meskipun dalam ukuran cakupan dan besaran berbeda, karena hal 

tersebut ditentitukan oleh tipe lembaga, budaya dan juga sejarah masing-masing 

perguruan tinggi. 

 

2.2.1.5 Perguruan Tinggi dan Tantangan Masa Depan  

 Tantangan utama bagi pendidikan tinggi saat ini, adalah arus globalisasi. 

Globalisasi merupakan istilah yang populer digunakan sejak tahun 1980 an, yaitu 

sejak muncul dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Menurut 

Eko Indrajit (2006) terdapat empat aspek globalisasi, yakni perdagangan, 

pergerakan modal, mobilitas individu, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 Pada kenyataannya globalisasi tidak hanya berdampak pada bidang 

ekonomi, tetapi pada hampir seluruh elemen kehidupan manusia, termasuk 

berdampak pada dunia pendidikan termasuk pendidikan dan perguruan tinggi. 

Oleh karena itu pendidikan dan perguruan tinggi cepat atau lambat harus mampu 

beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan tersebut.  
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 Globalisasi dalam sektor pendidikan tinggi mulai mendapat perhatian 

dunia terutama di era 1990-an di mana banyak negara-negara yang mulai memberi 

perhatian terhadap isu pembangunan dan kesejahteraan manusia. Sesuai dengan 

konsep yakni, "syarat bagi sebuah negara agar dapat mencapai kesejahteraan 

adalah melalui pendidikan bagi generasi muda". Lebih dari itu, pendidikan juga 

merupakan cara untuk mewujudkan konsepsi mengenai kemanusiaan, yang dapat 

dimaknai sebagai sebuah kehidupan yang harmonis antar bangsa, sebagai syarat 

tercapainya kesejahteraan yang ideal (Murphy, 2007:160).  

 Pemikiran tersebut nyatanya diikuti oleh banyak negara di dunia dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa, meskipun demikian, negara-negara 

berkembang menghadapi fakta bahwa sistem pendidikan nasional pada masing-

masing negara yang bersangkutan, belum dapat memenuhi kebutuhan akan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang diharapkan. Selanjutnya, hukum ekonomi 

berlaku dengan melihat keterbatasan kapasitas institusi pendidikan dalam negeri 

dalam memenuhi tingginya permintaan kualitas pendidikan, kebijakan jangka 

pendek yang rasional adalah dengan mencari penyedia pendidikan di negara lain 

yang mampu memenuhi spesifikasi permintaan, sementara mempersiapkan 

kapabilitas institusi pendidikan dalam negeri dalam jangka panjang. Kebijakan 

tersebut kemudian direalisasikan dengan mengirim generasi muda untuk belajar di 

negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan lebih maju.  

 Akumulasi dari kondisi-kondisi tersebut menjadi titik awal bagi 

gelombang globalisasi pendidikan baru, yang ditandai dengan perluasan dan 

pengintensifan jaringan kerja sama antar aktor-aktor pendidikan tinggi mulai dari 
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level institusi pemerintah hingga universitas serta masifnya perpindahan penyedia 

pendidikan, baik dalam konteks individu maupun institusi. Globalisasi pendidikan 

baru ini ditandai dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekuensi mobilitas 

pendidikan, baik melalui adanya e-learning, joint research, hingga franchise atau 

branch campus (Findlay & Tierney, 2010:4), selain perpindahan pelajar itu 

sendiri. 

 Dengan melihat aktifitas-aktifitas yang ada dalam gelombang globalisasi 

pendidikan baru, dapat diketahui bahwa telah terjadi evolusi dalam sektor 

pendidikan. Pertama, pendidikan telah mengalami perluasan makna, di mana 

pendidikan tidak lagi dianggap sebagai manifestasi kemajuan peradaban manusia 

dalam arti filosofis, tetapi juga telah memiliki nilai ekonomi dalam posisinya 

sebagai komoditas perdagangan. Kedua, kompleksitas telah meningkat dari isu 

imigrasi menjadi isu finansial dan pengembangan ilmu pengetahuan. Relasi antara 

negara asal dan penerima juga menjadi lebih seimbang, di mana kedua belah 

pihak memiliki ketergantungan baik dari sisi ekonomi maupun ilmu pengetahuan 

dan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kesepakatan antar 

pelaku terkait dengan isu mobilitas dalam sektor pendidikan.  

 Di lain sisi, Knight (2002) memberikan pemaknaan yang berbeda. Dalam 

konteks internasionalisasi, Knight merujuk pada proses pengintegrasian dimensi 

internasional dalam proses akademik, yang lebih menekankan pada nilai-nilai 

akademis dibandingkan nilai ekonominya. Lebih lanjut, Knight menambahkan 

istilah “non-profit internationalization” mengingat internasionalisasi dalam 

gagasan sebelumnya juga memiliki aspek ekonomi perdagangan. Sementara itu, 
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transnasionalisasi dimaknai sebagai aktifitas perpindahan dalam pendidikan, 

mulai dari pengetahuan hingga pelajar (Knight, 2002:3). Kedua argumen tersebut 

memiliki kesamaan fundamental dalam memaknai internasionalisasi dan 

transnasionalisasi untuk memahami globalisasi pendidikan.  

 Murphy menguraikan implikasi terhadap kebijakan negara yang 

diungkapkan Arfani sebagai resiko dari globalisasi pendidikan, terutama bagi 

negara-negara berkembang. Setidaknya terdapat tiga resiko yang dihadapi negara 

dalam globalisasi pendidikan. Pertama adalah pengadopsian model pendidikan 

asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Resiko kedua yang 

dihadapi negara dalam globalisasi pendidikan adalah potensi kehilangan modal 

tenaga kerja dan intelektual. Resiko ketiga adalah pelemahan sistem pendidikan 

tinggi domestik. (Murphy. 2007:178-180). Beranjak dari pemahaman tersebut, 

maka kerja sama yang dilakukan ASEAN dalam sektor pendidikan tinggi regional 

dapat dilihat sebagai kebijakan kawasan untuk merespon fenomena globalisasi 

pendidikan. Konsep globalisasi pendidikan sendiri akan digunakan untuk 

memahami fenomena globalisasi pendidikan tinggi, yang diasumsikan menjadi 

alasan munculnya kerja sama negara-negara ASEAN di tingkat regional. 

 Regionalisme berkaitan dengan region, atau kawasan, yang bersifat 

konstruktif dan dinamis. Dalam konteks ini, regionalisme menciptakan imaji 

bahwa terdapat wilayah di dalam dan di luar kawasan. Aktor dalam regionalisme 

sendiri terdiri dari komponen yang kompleks, yang terdiri dari masyarakat politik, 

ekonomi, dan sipil. Interaksi di antaranya menciptakan hubungan saling berkaitan 

yang memperkuat satu sama lain, hingga akhirnya terbentuk sebuah entitas di 
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suatu kawasan geografis tertentu yang memiliki norma, nilai dan tujuan bersama 

sebagai respon kolektif dari kondisi sosial ekonomi politik yang terjadi di level 

regional. Fenomena ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal 

regional. Dari internal regional, regionalisme ditentukan oleh faktor masyarakat 

seperti kepentingan ekonomi dan institusi domestik terutama terkait dengan tujuan 

pembangunan ekonomi pemerintah. Sementara itu, dari sisi eksternal regional, 

faktor yang dapat mempengaruhi adalah kondisi politik intenasional serta institusi 

multilateral yang ada (Mansfield & Milner, 1999:602-603). 

 Dalam bahasa yang lain, Mary Farrell (2005) mengaitkan regionalisme 

dengan globalisasi serta dinamika internal regional. Dalam konteks globalisasi, 

regionalisme merupakan respon negara terhadap aspek positif maupun negatif 

globalisasi, di mana regionalisme dapat menjadi strategi ofensif maupun defensif. 

Hal ini terkait dengan adanya berbagai tekanan eksternal seperti ketidakstabilan, 

ancaman keamanan, serta peningkatan kompetisi yang mempengaruhi perilaku 

dan strategi ekonomi politik aktor. Sementara dalam konteks dinamika internal, 

Farrell mengakui adanya motivasi dan strategi aktor regional yang mewarnai 

dinamika regionalisme (Farrel, 2005:2).   

 Dari kedua argumen tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa 

regionalisme dapat dipahami dengan melihat konteks global dan regional, di mana 

keduanya saling terkait dan berkesinambungan. Untuk memahami regionalisme 

tidaklah mudah, oleh karena itu Hurrel menawarkan pendekatan yang dibagi 

menjadi lima komponen. Pertama adalah adanya regionalisasi. Regionalisasi 

dibedakan dengan regionalisme, di mana regionalisasi lebih menitikberatkan pada 
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interaksi alami antar aktor dalam kawasan, meskipun dapat juga merupakan hasil 

dari regionalisme. Kedua, kesadaran dan identitas kawasan, yang merefleksikan 

pesepsi dan perasaan sebagai bagian dari kawasan tertentu. Komponen kedua 

regionalisme ini dapat terbentuk dari faktor internal seperti kohesifitas atau 

eksternal seperti adanya ancaman keamanan. Komponen ketiga adalah kerja sama 

antara negara dalam kawasan, baik sebagai respon terhadap dinamika sosial, 

politik dan ekonomi dari luar kawasan atau sebagai upaya mengelola konflik atau 

kesejahteraan kawasan. Keempat, adalah adanya integrasi kawasan yang 

dipromosikan oleh pemerintah, misalnya dalam konteks institusionalisasi dan 

sentralisasi kerja sama. Komponen terakhir adalah kohesi kawasan, yang 

diproyeksikan dapat terbentuk sebagai hasil dari keempat komponen sebelumnya, 

sehingga dapat menjadikan regionalisme yang terbentuk efektif dalam pemenuhan 

ekspektasi negara-negara anggotanya (Hurrell, 1995:333-334).  

 Lebih lanjut, globalisasi menjadi stimulus terbentuknya regionalisasi 

karena faktor-faktor berikut. Pertama, integrasi yang terjadi di level global 

menciptakan permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersama. Dalam 

konteks ini, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat mempermudah 

pendekatan terhadap masalah yang terjadi. Kedua, seringkali permasalahan yang 

dianggap masalah global sebenarnya hanya mempengaruhi satu kawasan tertentu 

sehingga penyelesaian yang efektif juga terletak pada kawasan itu sendiri. Ketiga, 

kawasan menjadi level integrasi yang paling memungkinkan di tengah tekanan 

integrasi di satu sisi serta fragmentasi di sisi lainnya. Terakhir, globalisasi menjadi 

stimulus regionalisme ekonomi dengan mengubah dan mengintensitaskan 
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kompetisi ekonomi. 

 Meskipun globalisasi terlihat mampu menjawab pertanyaan munculnya 

regionalisme secara komprehensif, pendekatan tersebut tidak memberi penekanan 

yang cukup terhadap kepentingan negara, mengingat kebijakan luar negeri suatu 

negara merupakan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri, atau dengan kata 

lain merefleksikan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, muncul pendekatan 

kedua, yaitu “neo liberal institusionalism”. Dalam pendekatan tersebut, dijelaskan 

lebih lanjut bahwa regionalisme muncul karena adanya keinginan dari negara-

negara anggota untuk mengelola hubungan saling ketergantungan, yang muncul 

karena fenomena globalisasi. Dengan adanya kerja sama regional, diharapkan 

negara-negara yang berkepentingan dapat melakukan aksi kolektif guna 

menyelesaikan masalah yang timbul dari kompleksitas interaksi mereka. Dalam 

konteks ini, regionalisme bukan merupakan institusi supranasional. Negara 

sebagai aktor rasional tetap memiliki kedaulatan dan kepentingan, namun bersedia 

bekerja sama dengan negara lainnya dalam regional untuk meningkatkan 

perolehan, jika dibandingkan harus berusaha sendiri dengan mengandalkan 

sumber dayanya yang terbatas. Terkait dengan kepentingan ini, institusi 

regionalisme dapat memberi keuntungan berupa pengurangan biaya informasi, 

transparansi dan pengawasan, pengurangan resiko transaksi, hingga pembangunan 

visi dan strategi bersama (Hurrell,1995:334-337). 

 Kedua pandangan yang telah dipaparkan mengenai regionalisme tersebut 

mewakili persepsi bahwa aktor regional bertindak berdasarkan pemikiran rasional 

dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar kawasan. Dengan kata 
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lain, regionalisme adalah upaya yang paling mungkin dilakukan untuk 

menghadapi tekanan integrasi global di satu sisi, tetapi tetap mengakomodasi 

kepentingan negara. Sejalan dengan permahaman tersebut, tulisan ini 

memposisikan negara-negara ASEAN sebagai aktor yang rasional dan menjadikan 

keputusan regionalisme sebagai solusi rasional dalam merespon dinamika 

ekonomi, sosial, dan politik era kontemporer. Dalam penelitian ini, tentu saja 

yang menjadi kerangka umum adalah regionalisasi pendidikan tinggi, yang 

memang saat ini sedang menjadi fokus perhatian dan kajian khusus oleh 

pemerintah terkait, dan juga di banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia 

baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kesepakatan dan pelaksanaan 

Komunitas ASEAN, yang dikembangkan menjadi ASEAN University Network 

sebagai salah satu unsur pengembangannya memang tidak dapat dihindarkan lagi. 

Regionalisasi pendidikan tinggi, menuntuk pemerintah dan juga perguruan tinggi 

terkait mencanangkan langkah antisipatif agar perguruan tinggi sebagai pelaksana 

mampu dan siap menjalani tantangan regionalisasi pendidikan tinggi. Salah 

satunya melalui penetapan status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) 

beberapa perguruan tinggi dengan kriteria yang sudah terpenuhi.  

 

2.2.2 ASEAN 

2.2.2.1 Komunitas ASEAN 

 Dalam tahap perencanaan, berbagai langkah yang termuat di dalam 

blueprint komunitas ASEAN terus dijalankan. Sayangnya, langkah-langkah 

menuju agenda besar ini masih banyak berpusar di sekitar pemerintah negara 



 

 

54 

masing-masing. Belum tersosialisasi dan terpahami dengan baik di tingkat 

masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. 

 Melihat gejala tersebut, PB PMII menginisiasi pertemuan pemuda se-

ASEAN pada tanggal 27-29 Agustus 2013 di Jakarta. Acara bertajuk ASEAN + 

Youth Assembly for ASEAN Community 2015 ditujukan untuk membangun dialog, 

persepsi, dan memberi input kritis kepada para pemangku kebijakan di negara 

masing-masing. Sejauh ini, selama perencanaan, proses, hingga implementasi 

pelibatan unsur pemuda dirasakan masih cukup terbatas. 

 Di luar perwakilan pemuda negara se-ASEAN, delegasi dari negara-negara 

mitra ASEAN juga turut dilibatkan. Pertimbangan utamanya adalah untuk berbagi 

pengalaman dan memperkaya perspektif dari luar terkait eksistensi ASEAN 

sebagai komunitas yang diidealkan dalam bekerjasama baik dengan negara-negara 

non ASEAN maupun asosiasi regional lainnya. 

 ASEAN Community dicanangkan melalui Deklarasi Bali Concord II Tahun 

2003 dan direncanakan terbentuk pada 2020. ASEAN Community berdiri di atas 

tiga pilar yang saling terkait erat, yakni pilar politik keamanan ASEAN, pilar 

Ekonomi ASEAN, dan pilar komunitas sosial budaya ASEAN. Dalam prosesnya, 

pembentukan ASEAN community dipercepat menjadi tahun 2015, yang dituangkan 

dalam Declaration on The Acceleration of The Establishment of An ASEAN 

Community 2015 tahun 2007 silam di Cebu, Filipina. Di tahun yang bersamaan 

blueprint komunitas ekonomi ASEAN disahkan di Singapura. Menyusul dua tahun 

kemudian komunitas politik keamanan ASEAN dan komunitas sosial budaya 

ASEAN di Thailand. 
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 Secara ringkas, pilar-pilar Komunitas ASEAN dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, pilar keamanan. Penerapan prinsip-prinsip non-interference tidak lagi 

secara kaku seperti di masa sebelum penerapan Komunitas ASEAN mengingat 

adanya kesamaan persepsi ancaman, baik ancaman tradisional maupun non-

tradisional. Komunitas Keamanan ASEAN bertujuan memperkuat ketahanan 

kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai melalui forum 

konsultasi bersama. 

 Kedua, pilar ekonomi. Pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi yang 

fokus pada pembentukan biaya transaksi perdagangan, peningkatan fasilitas 

perdagangan dan bisnis, dan peningkatan daya saing sektor UKM. Kemudahan 

dan peningkatan akses pasar intra ASEAN diharapkan dapat memberi peluang tiap 

negara anggota memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan 

kesenjangan, meningkatkan daya tarik investor dan tourism, mengurangi biaya 

transaksi perdagangan, dan perbaikan fasilitas perdagangan dan bisnis. 

 Ketiga, pilar sosial-budaya. Kerjasama difokuskan untuk penciptaan a 

caring and sharing community. Kerjasama ini mencakup bidang kepemudaan, 

wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, lingkungan hidup, penganggulangan bencana alam, kesehatan, 

pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan selama ini, setidaknya lebih 

dari tiga dekade, ASEAN dianggap sebagai wilayah yang sangat stabil dari gejolak 

keamanan. Terjadi juga peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi. Kedua 

proyeksi ini dianggap menjadi indikator keberhasilan dari ide terbentuknya 

ASEAN di fase awal. Dalam proses-proses berikutnya, kerjasama yang lebih 
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spesifik dari isu-isu makro terus dikembangkan. Tentu saja, kita semua bersepakat 

bahwa ASEAN tetap diupayakan menjadi kawasan yang damai dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan. 

 Meski sudah dan akan ditopang oleh kerjasama regional yang cukup 

berarti dan mengikat, terdapat beberapa hal yang patut dipertimbangkan menjadi 

bahan dialog bersama. Pertama, pilar politik-keamanan. Pembangunan kekuatan 

militer negara-negara ASEAN terus meningkat seiring terjadinya peningkatan 

ekonomi. Peningkatan kekuatan militer ini bisa menjadi penyebab terjadinya 

misjudgement dan mistrust di antara negara anggota ASEAN. Meski demikian, 

keberadaan ASEAN Regional Forum (ARF) sejauh ini dianggap mampu 

meredam gejolak yang dapat menciptakan destabilisasi kawasan. Namun, upaya 

ini tetap belum maksimal mengingat sebagian besar konflik perbatasan masih 

enggan diselesaikan lewat jalur musyawarah intensif antar negara yang bertikai 

ataupun jalur pengadilan internasional. 

 Setidaknya, terdapat dua poin yang akan menjadi titik pembahasan: 

konflik teritorial di antara sesama negara anggota ASEAN dan anggota ASEAN 

dengan negara-negara non ASEAN serta kemungkinan terjadinya peningkatan 

eskalasi di kawasan Pasifik mengingat mulai ada gejala pergeseran kekuatan 

militer dari Atlantik ke Pasifik. 

 Kedua, pilar ekonomi. Sejak ditandatanganinya ASEAN Free Trade Area 

(FTA) pada tahun 1992 dan dilanjutkan dengan FTA bersama beberapa negara 

mitra ekonomi di tahun-tahun berikutnya telah membuat perdagangan di kawasan 

ASEAN menjadi semakin dinamis. Pasca gelombang krisis keuangan besar yang 
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melanda negara-negara besar di kawasan ASEAN di tahun 1996-1997 terjadi 

kemajuan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, di sisi lain masih terdapat 

persoalan yang perlu menjadi pembahasan bersama: 1) Perbedaan tingkat 

ekonomi yang cukup tajam antar negara anggota ASEAN. Untuk mengatasi 

kecemburuan harus mencakup fair trade di dalamnya, 2) Kemiskinan yang masih 

menjadi problem utama negara-negara ASEAN, 3) Model sustainable development 

yang tepat di kawasan yang membutuhkan kerjasama erat tiap negara untuk 

membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, dan konservasi lingkungan. 

 Ketiga, pilar sosial-budaya. Hubungan antar masyarakat yang terus 

berlangsung sangat lama, baik melalui kerjasama antar lembaga negara maupun 

secara ilmiah, menjadi modal sosial utama dalam mewujudkan integrasi 

masyarakat ASEAN yang menggunakan pendekatan people centered approach. 

Namun, pilar ini masih membutuhkan penajaman mengingat terdapat beberapa hal 

yang cukup mengganjal: 1) Konflik komunal di masing-masing negara masih 

kerap terjadi. Sentimen komunal yang tidak terkelola dengan baik pada gilirannya 

bisa meningkat menjadi konflik komunal lintas negara atas dasar kesamaan 

emosional berbasis primordial; 2) Berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap 

tenaga kerja migran berpotensi memicu resistensi terhadap keberadaan komunitas 

masyarakat ASEAN. Selain itu, masalah ini juga semakin pelik karena ditambah 

oleh terjadinya woman trafficking dan children workers, 3) Pola atau model 

hubungan antar pemuda yang belum terkelola secara baik mengingat di masa 

mendatang generasi muda yang akan menjadi pelanjut tongkat estafet 

kepemimpinan. 
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 Terakhir, berbagai persoalan yang berkembang dalam proses menuju 

Komunitas ASEAN bisa dijembatani dengan terus membangun interaksi intensif 

tanpa mengenyampingkan gagasan-gagasan dari generasi muda. Tindakan ini bisa 

dimulai dengan cara membangun hubungan antar pemuda negara-negara di 

ASEAN serta non ASEAN secara dinamis, berkelanjutan, dan memiliki manfaat 

praktis baik bagi para pemangku kebijakan maupun masyarakat. 

 

2.2.2.2 ASEAN University Network (AUN) 

 Perhatian ASEAN terhadap pemuda diprioritaskan pada tiga unsur utama, 

yaitu kepemimpinan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan. Para pemuda Asia 

Tenggara secara berkala berkumpul dalam kegiatan Jambore Pemuda ASEAN dan 

program pertukaran pemuda. Beberapa negara anggota ASEAN menyediakan 

beasiswa bagi pemuda dari negara ASEAN. Beberapa program kegiatan 

kepemudaan ASEAN yang diselenggarakan secara berkala, antara lain: 

1) Pertukaran Pemuda ASEAN dengan Mitra Wicara, seperti (Republik Rakyat) 

Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India, Program Pengembangan 

Kepemimpinan Pemuda ASEAN. 

2) Program Pertukaran Jejaring Jepang Asia Timur (JENESYS). 

3) Kunjungan Pemuda ASEAN ke India. 

4) Pemilihan Duta Muda ASEAN oleh Kementerian  Luar Negeri RI.  

 Dari banyaknya program berbasis pemberdayaan pemuda dalam 

pelaksanaan ASEAN, salah satu program yang menjadi fokus utama adalah 

pelaksanaan ASEAN University. Dalam percaturan masyarakat internasional 
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ASEAN merupakan suatu potensi yang maha besar. Jumlah penduduk negara-

negara ASEAN sekarang mencapai angka lebih dari setengah milyar, atau tepatnya 

sekitar 525 juta jiwa. Apabila dunia kita ini diisi oleh sekitar enam milyar juta 

jiwa maka hampir sepersepuluh diantaranya merupakan penduduk ASEAN.  

 Di antara negara-negara ASEAN itu sendiri ternyata beraneka ragam 

karakteristiknya; baik dilihat dari sisi jumlah penduduk, pemelukan agama, 

penghasilan negara, bahasa, budaya, kesenian, dan sebagainya.  

 Dari sisi jumlah penduduk ada beberapa negara yang penduduknya 

"meledak" seperti Indonesia, Filipina dan Vietnam, tetapi di sisi yang lain ada 

pula negara ASEAN yang jumlah penduduknya tergolong "miskin". Berdasar 

angka statistik internasional jumlah penduduk Indonesia, Filipina, dan Vietnam 

sekarang masing- masing sekitar 216,1, 79,3 dan 77,3 juta jiwa. Jumlah ini 

tergolong sangat besar untuk satuan negara. Meskipun demikian di sisi yang 

lainnya ada negara yang jumlah penduduknya tergolong kecil untuk satuan 

negara; yaitu Singapura dengan 3,5 juta jiwa. Brunei Darussalam bahkan hanya 

memiliki penduduk sekitar 325 ribu jiwa.   

 Penghasilan negara, apabila diukur dari GNP per capita atau pun GDP per 

capita juga amat bervariasi dari yang rendah sampai yang tinggi. Myanmar yang 

jumlah penduduknya 48,1 juta hanya memiliki GDP 56,1 miliar USD, sedangkan 

Singapura yang jumlah penduduknya hanya 3,5 juta memiliki GDP 91,7 miliar 

USD. Di dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, ternyata jumlah 

penduduk yang besar tersebut masih terasa sebagai beban daripada potensi. Hal 

ini berlaku bagi hampir seluruh negara di ASEAN terkecuali Singapura dan Brunei 
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Darussalam yang jumlah penduduknya memang sangat kecil. Hal ini disebabkan 

oleh perbandingan terbalik besarnya jumlah penduduk dengan performansi 

pendidikan yang dicapainya.  

 Performansi pendidikan di ASEAN, terkecuali Singapura dan Brunei 

Darussalam, boleh dikatakan sebagai masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat 

dari kualitas SDM, mutu lembaga pendidikan, tingkat melek huruf masyarakat, 

penguasaan pengetahuan dasar, kemampuan berkompetisi, dan sebagainya.  

 Dalam hal mutu SDM misalnya. Dari hasil studi UNDP terhadap 174 

negara anggota PBB ternyata negara-negara ASEAN hanya menempati peringkat 

yang relatif sangat rendah. Dalam laporannya, Human Development Report 1999 

ternyata UNDP hanya menempatkan Malaysia, Thailand dan Filipina masing-

masing di peringkat 56, 67 dan 77. Selebihnya ada di peringkat 100 ke atas; 

seperti misalnya Indonesia 105, Vietnam 110, Myanmar 128, dan sebagainya.  

 Dalam hal mutu perguruan tinggi demikian pula halnya. Dari 79 perguruan 

tinggi berkelas dunia (world class university) untuk kategori multidisiplin versi 

AsiaWeek 1999 ternyata tidak satu pun tempat dalam jajaran sepuluh bahkan dua 

puluh besar untuk perguruan tinggi di negara-negara ASEAN, terkecuali 

Singapura. Tidak satu pun 79 perguruan tinggi berkelas dunia tersebut berasal dari 

Laos. Tidak satupun dari Kamboja. Tidak satu pun dari Vietnam. Malaysia 

dengan University of Malaya (UM) yang berlokasi di Kuala Lumpur hanya 

mampu menempati peringkat ke 27, sedangkan Indonesia dengan Universitas 

Gadjah Mada yang berlokasi di Yogyakarta menempati peringkat ke 67.  
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 Dari ilustrasi tersebut munculah ide awal mengenai pendirian Universitas 

ASEAN. Sudah waktunya ASEAN memiliki universitas yang bisa mengangkat 

derajat bangsa ASEAN itu sendiri. Hal inilah yang mencetuskan para menteri 

pendidikan yang berasal dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam 

kelompok South East Asian Ministers of Edu-cation Organization (SEAMEO), 

yang merupakan aktivitas rutin yang sudah dimulai sejak beberapa tahun silam, 

sehingga telah menjadi semacam tradisi edukasional yang melibatkan pengambil 

kebijakan di bidang pendidikan.  

 Dalam konferensi SEAMEO Council yang diikuti oleh seluruh anggota, 

yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, biasanya dibahas berbagai isu 

pendidikan baik di dalam skala regional yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN 

maupun isu pendidikan di dalam skala global. Pada akhir pembahasan dapat 

diambil keputusan dan/atau kesepakatan-kesepakatan apabila dipandang perlu, 

namun demikian tidak semua pembahasan menghasilkan keputusan dan/atau 

kesepakatan.  

 Salah satu pembahasan yang pernah dilakukan dalam pertemuan serupa 

beberapa tahun lalu dan sampai kini tidak pernah ada keputusan dan/atau 

kesepakatan adalah mengenai pendirian ASEAN University atau Universitas 

ASEAN. Idenya adalah, pendirian suatu perguruan tinggi yang berkelas 

internasional di samping akan merupakan kebanggaan bagi negara-negara ASEAN 

juga dapat memberi kesempatan yang lebih luas bagi putra-putra bangsa di 
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lingkungan ASEAN untuk memperoleh pelayanan pendidikan tinggi secara lebih 

mudah dan murah.   

 Logika pendirian Universitas ASEAN sebenarnya sederhana saja. Apabila 

ASEAN memiliki universitas yang berkelas dunia maka negara-negara di 

lingkungan ASEAN dapat mengirimkan anak-anak mudanya untuk belajar di 

universitas tersebut. Secara ekonomik hal ini tentunya sangat meringankan karena 

di samping lokasinya lebih dekat (inklusif) maka tarif tuisi atau dana belajarnya 

pun dapat diatur berdasarkan kesepakatan bersama bangsa-bangsa ASEAN itu 

sendiri melalui forum konferensi SEAMEO Council misalnya.  

 Secara kultural maka Universitas ASEAN dapat menampilkan menu 

budaya global karena siapa pun mengerti bahwa setiap negara ASEAN merupakan 

negara yang kaya akan khasanah budaya. Secara politis Universitas ASEAN akan 

dapat menjaga netralitas politik antarnegara. Bandingkan dengan mahasiswa 

Malaysia dan Indonesia yang belajar di AS misalnya, yang di dalam pikirannya 

terkadang terlanjur ditanami nilai-nilai politik AS. Sedangkan secara psikologis 

Universitas ASEAN dapat membangun kebanggaan akademis dan kebanggaan 

intelektual pada kalangan mahasiswa ASEAN itu sendiri nantinya.  

 Saat ini ASEAN University (ASEAN University Network) telah 

bekerjasama dengan 30 Universitas yang berada di seluruh kawasan Asia 

Tenggara. Dari 30 Universitas tersebut, empat Universitas berada di wilayah 

Indonesia. Di Indonesia, ASEAN University Network bekerjasama dengan 

Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada dan 

Universitas Airlangga. 
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 Kerjasama ASEAN University Network dengan empat Universitas di 

Indonesia diharapkan akan menjadi semacam sparing partner bagi perguruan 

tinggi lainnya termasuk perguruan tinggi swasta, serta untuk meningkatkan 

kualitas sesuai dengan tuntutan Milenium ketiga.  

 Bagi masyarakat kita pada umumnya juga akan mendapatkan benefit dari 

kebijaksanan penempatan Universitas ASEAN ini, yaitu dapat menyekolahkan 

putra putrinya di perguruan tinggi berkelas internasional dengan biaya yang relatif 

terjangkau. Mereka dapat menikmati kuliah dari para dosen yang berasal dari 

berbagai negara dan bangsa, bisa mempraktikkan kemampuan bahasa Inggris 

secara terapan, dapat berinteraksi secara kultural dengan budaya-budaya 

internasional, dan dapat berkomunikasi langsung dengan mahasiswa yang berasal 

dari negara-negara mancanegara. Pendek kata mahasiswa Indonesia sebagai 

pemuda (generasi depan) dapat memiliki pengalaman internasional dari lembaga 

pendidikan tinggi berkelas internasional yang berlokasi di Indonesia. 15 

 

2.2.2.3 ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 

 

 Pembentukan dan penyusunan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) terjadi pada tahun 1998, yang digagas oleh Ketua umum 

AUN Board of Trustees (AUN-BOT) yakni Professor Dr. Vanchai Sirichana. Prof 

Vanchai meyakini bahwa AUN QA dapat membantu negara-negara anggota 

ASEAN untuk dapat mencapai dan mempertahankan standarisasi kualitas 

pendidikan tinggi ASEAN. Selain itu pada era pendidikan global yang sangat 

 
15 Ki Supriyoko. Universitas ASEAN Di Indonesia. Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat.  Edisi 18  

Februari 2000. Bandung. 
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kompetitif ini, penjaminan mutu dapat menjembatani perbedaan yang terjadi 

diantara individu, lembaga yang memiliki perbedaan budaya dan sumber daya.  

 Dewan pengawas (Board of Trustees) menandai tahun 1999 sebagai tahun 

dimulainya Tahun Mutu Pendidikan AUN, dan mengadakan pertemuan yang 

dinamakan AUN QA Network (AUN QA Net), yang terdiri dari penanggung jawab 

dan pengembangan mutu seluruh perguran tinggi anggota AUN. Pertemuan 

tersebut ditujukan untuk mengembangkan dan menentukan standarisasi umum 

kualitas pendidikan tinggi, melalui pertukaran pengalaman dan praktik yang baik 

diantara perguruan tinggi anggota AUN.  

 Tujuan dan komitmen dari seluruh perguruan tinggi anggota AUN, 

ditunjukan dalam penandatanganan kesepakatan Bangkok on AUN QA, yang 

menjadi landasan peningkatan kualitas masa depan ASEAN. Kesepakatan tersebut 

menghasilkan serangkaian pedoman pengembangan sistem penjaminan mutu 

sebagai instrumen untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pengajaran, penelitian dan akademik secara keseluruhan, sesuai dengan standar 

akademik perguruan tinggi anggota AUN 

 Perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi anggota AUN, yang 

bertanggung jawab atas penjaminan mutu (CQO), yang ditunjuk oleh masing-

masing perguruan tinggi, bertemu setiap enam bulan sekali pada kegiatan AUN 

QA Workshop, yang telah dimulai sejak bulan April, tahun 2001. AUN QA 

Workshop membahas prosedur pelaksanaan, hingga instrumen penilaian yang 

diterapkan pada AUN QA. Berikut ini merupakan struktur AUN QA : 
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Gambar 7 

AUN QA Structure16 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 Seiring berjalannya waktu, AUN QA telah berkembang dan menjadi dasar 

yang kuat bagi para anggota, untuk memahami sistem pendidikan yang diterapkan 

pada masing-masing perguruan tinggi. Hal ini menjadi kekuatan penerapan AUN 

QA, karena pada praktiknya perguruan tinggi dengan pengalaman lebih dapat 

menjadi "mother university" bagi perguruan tinggi lainnya yang kurang 

berpengalaman hingga perguruan tinggi yang baru bergabung. Dengan pencapaian 

saat ini, penerapan AUN QA telah siap menjadi landasan perluasan kerjasama 

yang didasari dengan pendekatan kooperatif dan komparatif, hingga kolaborasi 

yang dilakukan diantara anggota AUN.  

 Penerapan AUN QA pada perguruan tinggi anggota AUN merupakan hal 

penting sebagai jawaban atas regionalisasi pendidikan tinggi yang membutuhkan 

 
16 Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors & Framework of AUN QA 

Strategic Action Plan 2012- 2015. (June 2014). 
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standarisasi pendidikan. Pemerintah pada masing-masing negara anggota ASEAN 

menjadikan penerapan AUN QA sebagai salah satu agenda kegiatan pendidikan 

secara universal.  

 Pada perkembangannya, kriteria penilaian AUN QA mengalami perubahan 

dari yang sebelumnya terdapat 18 kriteria penilaian menjadi 15 kriteria penilaian, 

sesuai dengan revisi, pada saat pertemuan AUN-Chief Quality Officers dan 

disahkan pada saat AUN Board of Trustees meeting. Berikut kelima belas kriteria 

penilaian AUN QA saat ini :  

 

Tabel 2 

Kriteria Penilaian AUN QA17 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Idem. 
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2.2.3 Komunikasi Organisasi 

Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari 

kehidupan manusia sehari-hari. Pada kenyataanya kegiatan komunikasi 

dilakukan oleh setiap individu dalam berbagai macam konteks, mulai dari 

komunikasi dengan diri sendiri, hingga komunikasi pada suatu kelompok dan 

juga organisasi. Rakhmat (2003) dalam penelitiannya menyatakan, dikatakan 

telah ada sejak terbentuknya suatu masyarakat dan telah menjadi bagian dari 

kehidupan keseharian manusia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% 

waktu bangun manusia digunakan untuk berkomunikasi. Suatu pesan dapat 

diterima dan dipahami dengan baik, jika proses komunikasinya berjalan dengan 

baik. Pada pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA), komunikasi menempati posisi dan peranan yang sangat penting, terutama 

jika dilihat bahwa pada kenyataannya aktor utama dalam proses pelaksanaan 

AUN QA hanyalah terdiri dari beberapa individu. Dalam kondisi tersebut, maka 

jelas komunikasi sangat penting bahkan wajib menjadi fokus perhatian. 

Perhatian dalam proses komunikasi mengenail pelaksanaan AUN QA, yaitu 

bagaimana rangkaian informasi mengenai AUN QA SAR (Self Assessment 

Report), hingga pelaksanaan AUN QA dapat disampaikan dengan baik oleh 

aktor komunikasi pada Universitas Gadjah Mada (UGM) ke seluruh pihak-

pihak di lingkungan internal masing-masing perguruan tinggi, dan hal ini 

merupakan suatu proses yang tidaklah mudah.  

Disisi yang lain, mengingat yang menjadi aktor komunikasi utama dalam 

pelaksanaan AUN QA dan AUN QA Assessment adalah Satuan Penjaminan 
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Mutu tingkat fakultas, maka interaksi interpersonal yang terjadi dengan Satuan 

Penjaminan Mutu tingkat Fakultas juga menjadi sangat penting. Untuk itu,  

maka diperlukan dukungan lingkungan organisasi yang kondusif, agar 

rangkaian proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Suasana yang bersifat 

kekeluargaan pada saat berkomunikasi diyakini dapat mendorong anggota 

organisasi untuk dapat berkomunikasi secara lebih terbuka, tidak canggung 

(luwes) dengan anggota organisasi lainnya.  

Oleh karena itu, peranan komunikasi semakin tidak terelakan, untuk 

kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau untuk menjalin hubungan 

baik dengan sesamanya. Demikian pula bila dilihat dari sudut pandang 

organisasi sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri dari orang atau kelompok 

orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama 

(Robbins, 1994:4), komunikasi memiliki peranan penting, salah satunya dalam 

menjalin hubungan dengan para stakeholder-nya. 

Salah satu hal penting dalam memahami komunikasi organisasi adalah 

bahwa kita seyogianya memahami pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi 

cara berpikir atau cara pandang terhadap organisasi. Organisasi menurut 

Robbins (2003:4) diartikan sebagai suatu unit (satuan) sosial yang 

dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang 

berfungsi atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan 

atau serangkaian tujuan bersama. 

Pace & Faules (2013:11) mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan 

dalam memahami organisasi, pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. 
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Dalam pandangan “subjektif”, komunikasi organisasi menunjukkan bahwa 

relalitas itu sendiri adalah konstruksi sosial, realitas sebagai suatu proses kreatif 

yang memungkinkan orang menciptakan apa yang ada “di luar sana”. 

Pendekatan subjektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang 

dilakukan orang-orang, terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi, dan transaksi 

yang melibatkan anggota-anggota organisasi. Organisasi diciptakan dan 

dipupuk melalui kontak-kontak yang terus menerus berubah yang dilakukan 

orang-orang antara yang satu dengan lainnya dan tidak eksis secara terpisah dari 

orang-orang yang perilakunya membentuk organisasi tersebut.  

Jadi berdasarkan pendekatan objektif, organisasi berarti struktur; 

sedangkan berdasarkan pandangan subjektif, organisasi berarti proses 

(mengorganisasikan perilaku). Menurut pendekatan subjektif pengetahuan 

mengenai organisasi diperoleh dengan melihat perilaku-perilaku dan memaknai 

perilaku-perilaku itu bagi mereka yang melakukannya, struktur diakui tapi 

tekanannya pada perilaku manusia dalam arti tidak independen dari tindakan-

tindakan manusia.  

Pendekatan subjektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang 

dilakukan orang-orang. Organisasi terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi dan 

transaksi yang melibatkan orang-orang. Organisasi diciptakan dan dipupuk 

melalui kontak-kontak yang terus menerus berubah yang dilakukan orang-orang 

antara yang satu dengan lainnya dan tidak eksis secara terpisah dari orang-orang 

yang perilakunya membentuk organisasi tersebut. Pendekatan subjektif 

menekankan bahwa manusia mempunyai peranan yang lebih aktif dan kreatif. 
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Kreasi mereka sendiri bukanlah produk lingkungan, namun mereka 

menciptakan lingkungan tersebut. Dalam perspektif subjektif subjektivis, 

komunikasi organisasi merupakan proses sosial dalam interaksi manusia. 

Fokusnya adalah perilaku yang berkembang yang bergantung pada konstruksi 

sosial yang terjadi selama proses interaksi. 

Kaum subjektivis mengakui struktur namun tekanan mereka adalah pada 

perilaku manusia. Manusia menciptakan struktur, memelihara dan 

memutuskannya. Kaum objektivis mengisyaratkan bahwa bila orang memahami 

struktur, orang memahami organisasi. Struktur dapat dipelajari, dan orang dapat 

belajar melaksanakan suatu jabatan dan menjaga integritasb suatu struktur. 

Pandangan subjektif menyarankan bahwa perilaku dan tindakan spesifik 

merupakan kekuatan dominan dalam organisasi. Struktur merupakan suatu 

konstruksi unik yang mungkin tidak akan berlangsung kecuali ia ditopang 

melalui interaksi lebih jauh. Dalam komunikasi organisasi, lingkungan tempat 

berlangsungnya komunikasi organisasi sangatlah penting, yakni bagaimana 

anggota organisasi memahami dan memaknai lingkungan tersebut. 

 Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif interpretif 

(subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan 

organisasi. Komunikasi organisasi adalah “perilaku pengorganisasian” yang 

terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan 

memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Komunikasi lebih daripada sekadar 

alat, ia adalah cara berpikir. peranan orang-orang adalah unggul dalam pandangan 

subjektivis mengenai komunikasi organisasi. Pesan diciptakn, ditafsirkan, dan 
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dicipta ulang dalam suatu proses berkelanjutan. Komunikasi organisasi tidak eksis 

hingga ia diciptakan dan ditafsirkan oleh orang-orang. 

 Dalam penelitian ini, komunikasi organisasi yang terjadi dalam lingkup 

internal, yakni di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Komunikasi internal 

didefinisikan oleh Lawrence D. Brennan (dalam Effendy, 2009:122-130), sebagai 

pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan di dalam suatu 

perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan 

strukturnya yang khas (organisasi) dan petukaran gagasan itu berlangsung secara 

horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan 

(operasi dan manajemen) berlangsung. Jika diperhatikan di dalam komunikasi 

internal dalam sebuah organisasi, ditunjang dengan beberapa bentuk komunikasi 

antara lain komunikasi vertikal, komunikasi diagonal dan komunikasi diagonal 

(Effendy, 2009:122). 

 

Komunikasi Vertikal. 

 Komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah (downward 

communication) dan dari bawah ke atas (upward communication) atau dapat 

dimaknai komunikasi yang terjadi dari pimpinan ke anggota organisasi, dan juga 

sebaliknya dari anggota organisasi ke atasan. Menurut Mohamad, et.al (2004:83), 

terdapat lima jenis tipe komunikasi downward, yaitu :  

1) Job instruction (instruksi kerja), komunikasi yang merujuk pada penyelesaian 

tugas-tugas khusus. 
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2) Job rationale (rasio kerja), yakni komunikasi yang menghasilkan pemahaman 

terhadap tugas dan hubungan dengan pengaturan lainnya. 

3) Procedure and practice (prosedur dan pelaksanaan), yakni komunikasi 

tentang kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, regulasi dan manfaat-manfaat 

yang ada. 

4) Feedback (umpan balik), yakni komunikasi yang menghargai tentang 

bagaimana individu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

5) Introductions of goals (doktrin atas tujuan), yakni komunikasi yang dirancang 

dengan karakter yang memberikan motivasi karyawan atau anggota 

organisasi mengenai pentingnya pencapaian visi dan misi secara keseluruhan. 

 Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas upward communication, 

bisanya dimanfaatkan oleh para anggota organisasi atau karyawan untuk 

mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka ketahui  atau inginkan. Asumsinya 

adalah anggota organisasi dianggap dan ditempatkan sebagai partner dalam 

mencari jalan terbaik mengenai masalah dan tanggung jawab, serta dapat 

memudahkan arus komunikasi selanjutnya. Hal yang dapat mendukung upward 

communication, antara lain 1) bawahan yang mempercayai atasan, 2) persepsi 

baahan bahwa atasan sangat mempengarhi masa depan mereka nantinya, 3) 

bawahan dapat memobilisasi aspirasi. Akan tetapi biasanya upward 

communication ini seringkali mendapatkan kendala-kendala, antara lain 1) 

wewenang dan struktur organisasi, sehingga situasi komunikasi menjadi tidak 

fleksibel, 2) distorsi komunikasi dari bawah ke atas, biasanya seringkali terdapat 

perbedaan pemahaman, 3) Sinisme dan ketidakpercayaan dalam organisasi. 
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Komunikasi Horizontal 

 Komunikasi horizontal tidak kalah penting dengan komunikasi vertikal. 

Komunikasi yang berlangsung diantara pelaku komunikasi dengan kedudukan 

yang setara ini dapat dimanfaatkan sebaagai upaya koordinasi untuk memperbaiki 

tugas, upaya pemecahan masalah, upaya untuk saling berbagi informasi, upaya 

pemecahan konflik, dan juga upaya membina hubungan agar situasi komunikasi 

dapat lebih kondusif dan fleksibel. Komunikasi horizontal bertujuan untuk 

melakukan persuasi, memengaruhi dan memberikan informasi kepada bagian 

yang memiliki hubungan sejajar. Tipe ini menjadi penting ketika masing-masing 

departemen dalam satu organisasi memiliki ketergantungan yang cukup besar. 

 

Komunikasi Diagonal 

 Selain komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi diagonal juga 

penting untuk diperhatikan, komunikasi ini melibatkan dua pihak yang tingkatan 

organisasinya berbeda. Di dalam penelitian ini contohnya adalah komunikasi yang 

yang dilakukan antara pemimpin/kepala sub bagian Satuan Penjaminan Mutu 

dengan staff pelaksana yang berada di level jurusan atau program studi. 

Komunikasi ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah penyebaran 

informasi bisa lebih cepat daripada bentuk komunikasi tradisional. Selain itu, 

komunikasi diagonal membantu individu dari berbagai bagian atau departemen 

ikut membantu masalah dalam organisasi. Di samping memiliki kelebihan, 

komunikasi memiliki kekurangan, diantaranya adalah komunikasi ini dapat 

menganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Selain itu, 
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komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar sulit untuk dikendalikan secara 

efektif. (Ruliana, 2014: 94-99), 

 

2.2.4 Kepemimpinan 

 

 Pentingnya kepemimpinan di dalam suatu organisasi saat ini, salah satunya 

ditandai dari banyaknya organisasi yang uji kompetensi secara berkala. Melalui 

hal ini, maka diharapkan kepemimpinan dalam organisasi tersebut masih sejalan 

dengan visi dan misi organisasi, memiliki jiwa organisasi untuk pencapaian tujuan 

yang sama dengan apa yang sudah ditetapkan di awal. Secara umum, peranan 

pemimpin sangat penting untuk mendukung, memotivasi anggota organisasi 

lainnya agar dapat mecapai tujuan secara umum. (Northouse, 2003:3).  Pengertian 

ini dipertajam oleh Dubrin bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk 

menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi (Dubrin, 2001:3). Kepemimpinan itu ada pada diri 

pemimpin/ manajer. Dari aspek karakteristik dibedakan antara karakteristik 

pemimpin (leader) dengan karkateristik manajer. Luthans (2002:576) menegaskan 

bahwa karakteristik pemimpin di Abad XXI adalah: 1) Innovates (menciptakan 

sesuatu yang baru); 2) An original (asli dari pemimpin); 3) Develops 

(mengembangkan); 4) Focuses on people (terkonsentrasi pada manusia); 5) 

Inspires trust (menghidupkan rasa percaya); 6) Longrange perspective (memiliki 

prespektif jangka panjang); 7) Asks what and why (ia menanyakan apa dan 

mengapa); 8) Eye on the horizon (berpandangan sama pada sesamanya); 9) 

Originates (memiliki keaslian); 10) Challenges the Status quo (menentang 
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kemapanan); 11) Own person (mengakui tanggung jawab ada pada pemimpin); 

12) Does the right thing (mengerjakan yang benar).  

 Pemimpin yang memiliki karakteristik selalu memiliki upaya untuk 

menciptakan hal yang baru (selalu berinovasi). Gagasan-gagasan yang dimiliki 

oleh pemimpin merupakan gagasan sendiri tidak meniru ataupun menjiplak. 

Pemimpin selalu berupaya untuk mengembangkan apa yang ia lakukan. Ia 

percaya pada bawahan, dan selalu menyalakan api kepercayaan pada anggota 

organisasi. Gagasannya memiliki prespektif jangka panjang. Ia bertanya pada 

bawahannya dengan pertanyaan apa dan mengapa?. Ia menentang status quo, ia 

tidak puas dengan apa yang ada. Ia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan 

oleh bawahannya, dan ia mengerjakan yang benar. Setiap pemimpin memiliki 

gaya kepemimpinan, ada kalanya pemimpin tidak memberi kesempatan pada 

bawahannya untuk bertanya ataupun minta penjelasan (Authoritarian), ada 

kalanya pemimpin memberi kesempatan bawahan untuk berdiskusi, bertanya 

(Democratic), dan ada kalanya pemimpin itu membiarkan kondisi yang ada 

terserah pada bawahan (Laissez-fair) (The Iowa Leadership Study) (Luthans, 

2002:577).  

 Terkait dengan kepemimpinan, penelitian yang dilakukan oleh The Early 

Michigan Leadership Study menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah 

perhatian terhadap karyawan. Gaya kepemimpinan yang mendasarkan pada dua 

demensi yaitu perhatian terhadap tugas (Concern for Task) dan perhatian terhadap 

karyawan (Concern for People) telah melahirkan teori gaya kepemimpinan yang 

terkenal dengan The Blake and Mouton Managerial Grid. Berikutnya berkembang 
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pula gaya kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Harsey dan 

Blanchard yang kemudian dikenal dengan Harsey dan Blanchard’s Situational 

Leadership Model. Setiap pemimpin, manajer ataupun pimpinan memiliki peran 

(role), kegiatan, dan skill. Pimpinan memiliki peran Interpersonal Roles, 

Informational Roles, Decisional Roles. (Luthans, 2002: 619-627). 

 

2.2.5 Kompetensi dan Kompetensi Kepemimpinan 

 Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang 

individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang 

efektif. 

"A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causally related to criterion referenced effective and/or superior 

performance in a job or situation" (Spencer & Spencer, 1993:9). 

 

 Karakteristik yang mendasari (underlying characteristic) berarti kompetensi 

merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan 

berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan 

situasi kerja. Penyebab terkait (causally related) berarti bahwa kompetensi 

menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja (performance). Acuan 

kriteria (criterion-referenced) berarti bahwa kompetensi secara aktual 

memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, 

sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. 

  Kompetensi (Competencies) dengan demikian merupakan sejumlah 

karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan (indicate) cara-cara 

bertindak, berpikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka 
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panjang. Ada lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu: (1) motif-motif (motives), 

sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan 

tindakan seseorang, (2) ciri-ciri (traits), karakteristik fisik dan respon-respon yang 

konsisten terhadap situasi atau informasi, (3) konsep diri (self-concept), sikap-

sikap, nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang, (4) pengetahuan 

(knowledge), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu, (5) 

keterampilan (skill), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau 

tugas mental tertentu.  

  Level kompetensi seseorang terdiri dari dua bagian. Bagian yang dapat 

dilihat dan dikembangkan, disebut permukaan (surface) seperti pengetahuan dan 

keterampilan, dan bagian yang tidak dapat dilihat dan sulit dikembangkan disebut 

sebagai sentral atau inti kepribadian (core personality), seperti sifat-sifat, motif, 

sikap dan nilai-nilai. 

 Menurut kriteria kinerja pekerjaan (job performance criterion) yang 

diprediksi, kompetensi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kompetensi 

permulaan (threshold competencies) dan kompetensi yang membedakan 

(differentiating competencies). Yang pertama (threshold competencies) 

merupakan karakteristik esensial minimal (biasanya adalah pengetahuan dan 

keterampilan) yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat berfungsi efektif 

dalam pekerjaannya akan tetapi tidak membedakan kinerja pekerja yang superior 

dan kinerja pekerja yang biasa saja. Kompetensi kategori kedua adalah 

kompetensi yang membedakan yaitu faktor-faktor yang membedakan antara 

pekerja yang memiliki kinerja superior dan biasa-biasa saja (rata-rata). 
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Kompetensi Kepemimpinan  

 Kompetensi kepemimpinan secara hafiah dapat dimaknasi sebagai 

kemampuan merencanakan, memotivasi dan kemampuan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cheng (2007:4) menyatakan bahwa 

kompetensi dasar kepemimpinan mencakup empat hal berikut ini :  

1) Personal Traits. Kompetensi kepemimpinan merupakan hal yang sangat 

spesifik dan mencakup karakter individu, berbagai macam kemampuan, 

kemampuan-kemampuan khusus, rasa yakin terhadap diri sendiri, 

kemampuan dan fleksibilitas dalam berpikir, keinginan untuk selalu belajar 

dn mengetahui hal-hal baru.  

2) Personal leadership competency and social intelligence: kepemimpinan 

adalah gabungan dari berbagai macam kemampuan, termasuk  perencanaan, 

komunikasi, koordinasi, kemampuan untuk mengintegrasi seluruh sumber 

daya yang dimiliki, kemampuan interpersonal, penyelesaian masalah, 

kemampuan bertoleransi dengan anggota organisasi yang lain, memaafkan, 

menghargai dan juga kemampuan peduli terhadap situasi yang sedang terjadi 

dan dialami oleh seluruh anggota organisasi. 

3) Ability to meet goals and accomplish missions. Kompetensi kepemimpinan 

adalah salah satu bentuk kemampuan khusus, seperti apakah pemimpin dapat 

membantu organisasi dan kelompok untuk terus belajar dan tumbuh, 

berkolaborasi untuk pencapaian tujuan, dan mencapai keunggulan organisasi. 

4) Possess multiple intelligences and be a model of integrity:  Kompetensi 

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggabungkan karakter 
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pribadi dan juga kecerdasan pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Seorang 

pemimpin seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan di dalam 

organisasi, oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan 

kecerdasan lebih dibandingkan dengan anggota organisasi lainnya. Seorang 

pemipin dituntut untuk mampu mengubah seluruh hambatan yang ada 

menjadi suatu kekuatan, memiliki pandangan global, memiliki kecerdasan 

emosi yang tinggi dan juga mampu menghadapi tantangan masa depan. 

 Marland (1972) menyatakan bahwa kompetensi kepemimpinan mengacu 

pada salah satu atau beberapa kemampuan khusus, atau kepemilikan potensi dan 

kemapuan yang luar biasa, lima diantaranya yakni : 

1) leadership competency, 2) creativity and thinking ability, 3) average 

intelligence, 4) special academic orientation, 5) visual and performance art 

ability.  

 Pentingnya kompetensi kepemimpinan, menggagas Taiwan pada tahun 

1997 memasukan pembahasan mengenai kompetensi kepemimpinan di dalam 

kurikulum pendidikan. Hal ini, pada akhirnya akan mengacu pada standar 

penilaian siswa, yang mengacu pada : kemampuan khusus untuk merencanakan, 

mengatur, berkomunikasi, berkoordinasi, memutuskan, mengevaluasi dan juga 

kemampuan mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan muncul di dalam 

organisasi. Selain itu pemerintah Taiwan mengeluarkan beberapa point mengenai 

kompetensi kepemimpinan yang wajib dimiliki, yakni : 1) enthusiasm, 2) 

responsibility, 3) ease in communicating with people, 4) abundant energy, 5) 

strong ability to solve problems, 6) high motivation to achieve, etc.  
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 Pandangan lainnya dari Wu, Dian (1991) dan Sisk (1993), menyatakan 

bawa kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain dan juga kemampuan untuk memotivasi kelompok, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan pemipin yang menghargai kebutuhan masing-masing individu 

dalam kelompok/organisasi. 

 Stogdill (1974), Cheng (2007:5), mengusulkan beberapa inti dari 

kompetensi kepemimpinan. Yakni : 

1) Leaders have innate and learned qualities that make them worth 

following. Dengan ciri-ciri memiliki kegigihan untuk melayani, tulus, 

peduli, dan humoris. 

2) Leaders have specialized abilities that people can identify with and are 

willing to follow.  Quing-Shan Wu (2000) percaya bahwa melalui 

kompetensi kepemimpinan dapat memungkinkan orang untu menilai 

pemimpin, mengidentifikasi, mempercayai pemimpin dan ketertarikan 

untuk mengikuti. 

  Katz (1978) mempercayai kompetensi kepemimpinan terdiri dari dua 

kemampuan. 1) interkoneksi antarpribadi, 2) kemampuan khusus dan profesional, 

mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja dengan baik. 3) Kompetensi 

komunnikasi adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, mengkordinasikan dan 

memecahkan masalah.  

  Wen-Xiong Jiang 2000, (dalam Jena, 2016:89) menyatakan bahwa 

kompetensi kepemimpinan, termasuk kemampuan seorang pemimpin untuk dapat 

berkompromi, dengan istilah “great people make great compromises; everyday 
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folk make small compromises.” Kompromi untuk mengkomunikasikan ide-ide, 

berkoordinasi, kerjasama, dengan tujuan menyelesaikan visi dan misi, karena tidak 

ada kepemimpinan tanpa komunikasi, koordinasi dan kemampuan menyelesaikan 

masalah. 

 Pemimpin dapat membantu anggota organisasi dan juga rekan kerja 

lainnya untuk dapat menemukan makna hidup dan berorganisasi, nilai-nilai dalam 

bekerja sehingga anggota organisasi dapat menikmati pekerjaan mereka, serta 

memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk menjadi bagian dari 

pemecahan masalah.  

 Bennis (1999:19) menyatakan, kompetensi kepemimpinan tidak hanya 

membantu individu lain untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, tetapi 

juga dapat membantu organisasi maju dan berkembang, termasuk : 1) 

Berkomunikasi dengan lebih efektif, 2) Saling memahami dan berempati, 3) 

Membantu mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan setiap individu. 

 

2.3 Landasan Teoretis 

 

2.3.1 Teori Interaksi Simbolik  

 Semenjak pertama kali dicetuskan pada awal abad 20, teori Interaksi 

Simbolik mendapat banyak perhatian, beberapa diantaranya yakni John Dewey, 

William James, dan lain sebagainya. Diantara banyak tokoh tersebut George 

Herbert Mead merupakan nama yang sangat erat kaitannya dengan teori ini. Pada 

awal dicetuskannya teori Interaksi Simbolik, Mead menyatakan bahwa "people 

act based on the symbolic meanings that arise in a given situation", oleh karena 
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itu pembahasan mengenai teori Interaksi Simbolik menekankan pada hubungan 

antara simbol dan interaksi. Perkembangan teori Interaksi Simbolik menjadi 

semakin pesat setelah pada tahun 1934, Blumer dan mahasiswa Mead lainnya 

menerbitkan buku yang berjudul Mind, Self, and Society (1934). Penyebaran dan 

pengembangan teori Mead juga berlangsung melalui interpretasi dan penjabaran 

lebih lanjut yang dilakukan para tokoh sekaligus mahasiswa Mead, terutama 

Herbert Blumer. Justru Blumerlah yang menciptakan istilah “Interaksi Simbolik” 

pada tahun (1937). (West & Turner, 2010:77). 

 Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Blumer 

menyatukan gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik lewat tulisannya, dan 

juga diperkaya dengan gagasan-gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, 

dan Charles. Cooley (dalam Mulyana, 2010:68).  

 Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah perspektif yang 

lebih besar yang sering disebut perspektif perspektif interpretif. Maurice Natanson 

menggunakan istilah fenomenologis sebagai suatu istilah yang merujuk pada 

semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna 

subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Menurut Natanson, 

pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia intersubjekif 

terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya adalah ilmu alam. Ia 

mengakui bahwa George Herbet Mead, William I.Thomas, dan Charles. Cooley, 

selain mazhab Eropa yang dipengaruhi Max Weber adalah representasi perspektif 

ini. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam 
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tradisi fenomenologis adalah interaksi simbolik dan etnometodologi (Mulyana, 

2010:59).  

 Selama awal perkembangannya, teori Interaksi Simbolik seolah-olah tetap 

tersembunyi di belakang dominasi teori fenomenologisme dari Talcott Parsons. 

Namun kemunduran fungsionalisme tahun 1950-an dan 1960-an mengakibatkan 

interaksionisme simbolik muncul kembali ke permukaan dan berkembang pesat 

hingga saat ini. Selama tahun 1960-an tokoh-tokoh interaksionisme simbolik 

sperti Howard S.Becker dan Erving Goffman menghasilkan kajian-kajian 

interpretif yang menarik dan menawarkan pandangan alternatif yang sangat 

memikat mengenai sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat 

(Mulyana, 2010:59).  

 Menurut Meltzer, sementara interaksionisme simbolik dianggap relative 

homogen, sebenarnya perspektif ini terdiri dari beberapa mahzab berdasarkan akar 

historis dan intelektual mereka yang berbeda. Aliran-aliran interaksionisme 

simbolik tersebut adalah mahzab Chicago, Mahzab Iowa, Pendekatan 

Dramaturgis, dan Etnometodologi. Mazhab Chicago dan Dramaturgis tampaknya 

memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai realitas yang dikaji. Kedua 

pendekatan itu tidak hanya menganalisis kehadiran manusia di antara sesamanya, 

tetapi juga motif, sikap, nilai yang mereka anut dalam privasi mereka (Mulyana, 

2010:59-60).   

 Sebagaimana diakui Paul Rock, interaksionisme simbolik mewarisi tradisi 

dan posisi intelektual yang berkembang di eropa abad ke-19, meskipun 

interaksionisme simbolik tidak punya hak waris atasnya atau dianggap sebagai 
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tadisi ilmiah tersendiri. Dengan kata lain, George Herbert Mead tidaklah secara 

harfiah mengembangkan teori Weber atau bahwa teori Mead diilhami oleh teori 

Weber. Hanya memang ada kemiripan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut 

mengenai tindakan manusia. Pemikiran Mead sendiri diilhami beberapa 

pandangan filsafat, khususnya pragmatisme dan behaviorisme. Ada kemiripan 

antara pandangan Mead dengan pandangan Schutz. Sejumlah interaksionis 

memang menekankan dimensi fenomenologis dengan mensintesiskan karya 

mereka dengan gagasan Alfred Schutz dan para pengikutnya (Mulyana, 2010 : 59- 

60).  

 Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia 

ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku 

tersebut. Tindakan disini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa merupakan 

intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri sebagai tanda 

setuju dalam situasi tersebut. Menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh 

berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan individu atau individu-individu, 

tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan 

dalam penampilannya (Mulyana, 2010:61).  

 Sedangkan interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang 

merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat 

aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan 

sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme 

yang pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang 

ada diluar dirinya. Oleh karena individu terus berubah maka masyarakat pun 
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berubah melalui interaksi. Jadi interaksi lah yang dianggap sebagai variable 

penting yang menentukan perilaku manusia bukan struktur masyarakat.  

 Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni 

ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat 

objek yang sama. Senada dengan asumsi di atas, dalam fenomenologi Schutz, 

pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi merupakan prasyarat bagi 

eksistensi sosial siapa pun. Dalam pandangan Schutz, kategori pengetahuan 

pertama bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka 

dengan orang lain (Mulyana, 2010:61-62).  

 Interaksionisme simbolik Mazhab Iowa menggunakan metode saintifik 

(positivistik) dalam kajian-kajiannya, yakni untuk menemukan hukum-hukum 

universal mengenai perilaku sosial yang dapat diuju secara empiris, sementara 

Mazhab Chicaga menggunakan pendekatan humanistik. Dan Mazhab yang 

populer digunakan adalah Mazhab Chicago (Mulyana, 2010:69).  

 Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari 

sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus 

dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur 

perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orag lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, 

objek dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. 

Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, 

tuntutan budaya atau tuntutan peran. Manusia bertindak hanyalah berdasarkan 

definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. Tidak 
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mengherankan bila frase-frase “definisi situasi”, “realitas terletak pada mata yang 

melihat” dan “bila manusia mendefinisikan situasi sebagai riil, situasi tersebut riil 

dalam konsekuensinya” sering dihubungkan dengan interaksionisme simbolik 

(Mulyana, 2010:70).  

 Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun 1920-an 

ketika beliau menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Namun gagasan- 

gagasannya mengenai interaksionisme simbolik berkembang pesat setelah para 

mahasiswanya menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya, terutama melalui buku 

yang menjadi rujukan utama teori interaksionisme simbolik, yakni mind, self and 

society (Mulyana, 2010 : 68).  

 Karya Mead yang paling terkenal ini menggarisbawahi tiga konsep kritis 

yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori interaksionisme 

simbolik. Tiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam term 

interaksionisme simbolik. Dari itu, pikiran manusia (mind) dan interaksi sosial 

(diri/self dengan yang lain) digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi 

masyarakat (society) di mana kita hidup. Makna berasal dari interaksi dan tidak 

dari cara yang lain. Pada saat yang sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam 

konteks sosial masyarakat. Pengaruh timbal balik antara masyarakat, pengalaman 

individu dan interaksi menjadi bahan bagi penelahaan dalam tradisi 

interaksionisme simbolik (Elvinaro, 2007: 136)  

 Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah payung 

perspektif yang lebih besar lagi, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif 

interpretif. Secara konseptual, fenomenologi merupakan studi tentang 
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pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita sampai pada pemahaman 

tentang objek-objek atau kejadian-kejadian yang secara sadar kita alami. 

Fenomenologi melihat objek-objek dan peristiwa-peristiwa dari perspektif 

seseorang sebagai perceiver. Sebuah fenomena adalah penampakan sebuah objek, 

peristiwa atau kondisi dalam persepsi individu (Rahardjo, 2005: 44).  

 Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan 

kegiatan sosial dinamis manusia. Oleh karena individu akan terus berubah maka 

masyarakat pun akan berubah melalui interaksi itu. Struktur itu tercipta dan 

berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan 

bertindak secara stabil terhadap seperangkat objek yang sama (Mulyana, 2010: 

59).   

 Menurut teoritisi interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya 

adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Secara ringkas, 

interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut: pertama, 

individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk 

objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen 

lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, 

karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui 

penggunaan bahasa. Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah 

dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam 

interaksi sosial.  

 Teori ini berpandangan bahwa kenyataan sosial didasarkan kepada definisi 

dan penilaian subjektif individu. Struktur sosial merupakan definisi bersama yang 
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dimiliki individu yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang cocok, yang 

menghubungkannya satu sama lain. Tindakan-tindakan individu dan juga pola 

interaksinya dibimbing oleh definisi bersama yang sedemikian itu dan 

dikonstruksikan melalui proses interaksi.  

 Penjelasan lain mengenai interaksi simbolik, dipaparkan oleh Ralph 

Larossa dan Donald C. Reitzes (1993) yang menyatakan bahwa ada tiga tema 

besar yang mendasari asumsi dalam teori interaksi simbolik (West & Turner, 

2010: 98-104) : 

1). Pentingnya makna bagi perilaku manusia  

• Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan 

orang lain terhadap mereka.  

• Makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia.  

• Makna dimodofikasi melalui proses interpretif.  

2). Pentingnya konsep mengenai diri  

• Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan 

orang lain.  

• Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku.  

3). Hubungan antara individu dan masyarakat  

• Orang dan kelompok- kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan 

sosial.  

• Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.  

 Karya tunggal Mead yang amat penting dalam hal ini terdapat dalam 

bukunya yang berjudul Mind, Self dan Society. Mead megambil tiga konsep kritis 
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yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah 

teori interaksionisme simbolik. Dengan demikian, pikiran manusia (mind), dan 

interaksi sosial (diri/self) digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi 

masyarakat (society) (Elvinaro, 2007:136).   

 

2.3.2 Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas 

 Dalam konteks penelitian ini, akan dilihat bagaimana sistem keyakinan 

dan pengetahuan yang dibangun oleh masing-masing Satuan Penjaminan Mutu 

tingkat fakultas, berdasarkan interaksi dan juga tatanan pengetahuan sekaligus 

informasi mengenai ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 

yang telah diberikan. Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini akan peneliti 

dijadikan pedoman untuk melihat realitas sosial yang terjadi, dan bagaimana 

kemudian realitas tersebut dikonstruksi oleh Satuan Penjaminan Mutu tingkat 

fakultas. Hal tersebut didasari oleh Berger dan Luckmann, yang menyatakan 

bahwa kontsruksi sosial dibangun melalui dua cara : Pertama, mendefinisikan 

tentang kenyataan atau ”realitas” dan ”pengetahuan”. Realitas sosial adalah 

sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial 

melalui komunikasi bahasa, interaksi, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi 

sosial dan seterusnya. Dalam penelitian ini Universitas Gadjah Mada (UGM), 

realitas sosial terjadi melalui upaya-upaya komunikasi dan koordinasi yang 

dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai media komunikasi. Realitas 

sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan 

mengenai realitas sosial akan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (di 
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dalam penelitian ini adalah kehidupan berorganisasi) dengan segala aspeknya, 

meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif.  

 Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger melihat 

masyarakat yang terdiri dari individu-individu sebagai suatu entitas yang tidak 

terpisahkan. Di dalam penelitian ini Kepala Penjaminan Mutu tingkat fakultas 

beserta dengan perangkat Satuan Penjaminan Mutu tingkat fakultas merupakan 

bagian dari "masyarakat" pada suatu perguruan tinggi. Masyarakat menurut 

Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Dengan kata lain, realitas 

sosial di dalam penelitian ini akan bersifat ganda (plural) dan bukan tunggal, yaitu 

realitas objektif dan subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang berada di luar 

individu, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri 

individu. 

 Konstruksi sosial (social construction) merupakan suatu teori yang banyak 

digunakan oleh peneliti-peneliti sosiologi kekinian. Teori ini dicetuskan oleh Peter 

Ludwig Berger dan Thomas Luckman. Menurut kedua ahli sosiologi tersebut, 

teori ini dimaksudkan sebagai salah satu kajian teoritis dan sistematis mengenai 

sosiologi dan pengetahuan dan bukan sebagai suatu tinjauan historis mengenai 

suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu teori ini tidak memfokuskan pada hal-hal 

seperti tinjauan tokoh, pengaruh atau sejenisnya tetapi lebih menekankan dan 

memfokuskan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari realitas 

sosialnya (Berger & Luckmann, 1990:40-41). 

 Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan 

konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang sejatinya merupakan 
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manusia yang bebas untuk melakukan hubungan antar manusia satu dengan yang 

lainnya. Individu bebas dan menjadi penentu dalam dunia sosial yang 

dikonstruksikan berdasarkan kehendaknya. Di dalam pemahaman mengenai teori 

ini, individu merupakan alat produksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan 

juga merupakan alat reproduksi yang aktif dan kreatif dalam mengkonstruksi 

dunia sosialnya.  

 Realitas merupakan hasil ciptaan manusia yang kreatif melalui kekuatan 

konstruksi sosial terhadap dunia sosial yang ada disekelilingnya dan juga yang 

dialaminya. Teori ini beranggapan bahwa realitas sosial sebagai perilaku sosial 

memiliki makna subjektif, oleh karena itu perilaku memiliki tujuan dan juga 

motivasi. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa realitas sosial terdiri dari tiga 

macam, yakni realitas objektif, realitas simbolik dan realitas subjektif. Realitas 

objektif terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri 

individu dan realitas itu dianggap sebagai suatu kenyataan. Realitas simbolik 

merupakan ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. 

Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses 

penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik ke dalam individu-individu 

melalui proses internalisasi. (Sudikin, 2002:201-203). 

 Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann yang ada pada buku The 

Social Construction Of Reality : A Treatise in Sociology of Knowledge (1991) ini 

merupakan proyek bersama yang dikerjakan oleh beberapa tokoh sosiologi dan 

filsuf yang telah digagas sejak tahun 1962-1963, dan dalam pengembangannya 
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buku tersebut lebih banyak dikembangkan oleh dua tokoh sosilogi yakni Berger 

dan Luckmann. 

 Melalui teori konstruksi sosialnya, Berger dan Luckman menaruh 

perhatian pada kajian mengenai hubungan antara pemikiran manusia dan konteks 

sosial tempat pemikiran itu timbul, berkembang dan kemudian dilembagakan. 

Berger dan Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, 

sehingga sosiologi pengetahuan memiliki peranan besar dalam menganalisis 

proses terjadinya hal tersebut. Di dalam sosiologi pengetahuan atau konstruksi 

sosial Berger, menusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif 

melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi 

kembali manusia melalui proses internalisasi.  

 Melalui teori ini pula Berger dan Luckmann ingin memahami konstruksi 

pengetahuan yang terjadi, bukan proses komunikasi yang terjadi di belakangnya. 

Teori ini merupakan teori kontemporer dan dinamis, sehingga banyak tokoh dari 

bidang keilmuan lain yang juga menggunakan pengembangan teori ini. Dalam 

bidang komunikasi, terdapat dua hal yang berkaitan erat dengan teori ini : 1) 

Asumsi yang dihasilkan melalui pengalaman bagaimana dunia sosial itu 

terbentuk. 2) Penekanan pada penggunaan bahasa sebagai elemen penting dalam 

mengkonstruksi realitas. Asumsinya adalah bahwa percakapan merupakan proses 

penting dan merupakan gambaran suatu realitas (Littlejohn & Foss, 2009:892). 

 Littlejohn & Foss (2009), terdapat tiga bagian penting dari teori ini : 1) 

The Social, Salah satu implikasi dari teori konstruksi sosial adalah pengakuan 

bahwa realitas sosial dihasilkan melalui interaksi antar individu. Segala sesuatu 
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yang eksis di dalam dunia sosial merupakan hasil dari bahasa melalui percakapan 

dan juga interaksi yang terjadi. Masing-masing budaya dan juga kelompok sosial 

akan mengembangkan pemahamannya masing-masing mengenai suatu realitas. 2) 

Construct, inti dari konstruksi sosial adalah "membangun", yang berarti 

membangun sesuatu, membuat sesuatu. 3) Reality, teori konstruksi sosial 

berimplikasi pada perbedaan pemahaman antara bentuk fisik dan realitas sosial. 

Karena pada kenyataannya banyak hal memiliki makna realitas sosial tanpa 

memiliki keberadaan bentuk fisik, seperti peran sosial, hubungan, hingga agama). 

(Littlejohn & Foss, 2009:893). 

  Tugas sosiologi pengetahuan menurut Berger, ialah untuk menekuni 

segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat. Jadi pusat 

perhatiannya adalah pada struktur dunia akal sehat (commonsense world). 

Pengetahuan adalah kegiatan yang menjadikan suatu kenyataan menjadi bisa 

diungkapkan yang berbeda dengan kesadaran. 

 Kesadaran ialah individu yang mengenal dirinya sendiri ketika berhadapan 

dengan kenyataan tertentu. Pengetauhan terkait dengan urusan subjek dan objek 

yang berbeda dengan diri sendiri, sedangkan kesadaan lebih berurusan dengan 

subjek yang sedang mengetahui diriinya sendiri (Sudikin, 2002:204). 

 Dalam hal ini, Berger mendefinisikan peran dan hakikat sosiologi 

pengetahuan ialah pendefinisian mengenai kenyataan dan pengetahuan. 

Kenyataan sosial, adalah yang tersirat di dalam komunikasi dan interaksi sehari-

hari, diungkapkan secara sosial menggunakan bahasa, melalui bentuk-bentuk 

organisasi-organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ini ditemukan di 
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dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan 

sosial, berkaitan dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala 

aspeknya meliputi kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. 

 

2.3.3 Teori Kekayaan Media (Media Richness Theory - MRT) 

 Pelaksanaan organisasi saat ini sudah tidak dapat dilepaskan dari 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya media 

komunikasi berbasis teknologi, maka diharapkan dapat membantu memperlancar 

proses komunikasi. Jumlah pengguna internet setiap tahunnya semakin 

meningkat, berdasarkan data Demographics tahun 2008, sebesar 71% dari total 

populasi di dunia telah menggunakan internet. Julia T. Wood (2009:xii), 

menyatakan bahwa "orang menggunakan teknologi dalam konteks komunikasi 

interpersonal, menggunakan email untuk tetap terkoneksi dengan teman dan 

keluarga, menggunakan facebook, dan juga pesan instan". 

 Fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, 

menghasilkan banyak teori-teori baru, salah satu diantaranya adalah Teori 

Kekayaan Media (Media Richness Theory - MRT). MRT adalah teori yang paling 

banyak digunakan dalam pemilihan media komunikasi. MRT pertama kali 

diperkenalkan oleh Daft and Lengel (1984), yang menyatakan bahwa kegunaan 

suatu media ditentukan oleh “kekayaan”-nya (richness), (Ekstrom & Svensson, 

2016:16).  

 MRT ini berkenaan dengan penentuan media komunikasi yang paling tepat 

untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan dari informasi. Berdasarkan 
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MRT, media komunikasi dapat diranking dan digambarkan secara kontinyu 

berdasarkan kemampuannya dalam menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan. 

Media yang “kaya” (yaitu tatap muka langsung dan telepon) dianggap lebih tepat 

untuk mengatasi situasi yang tidak jelas (equivocal situations) yang 

memungkinkan terjadinya multi interpretasi terhadap informasi yang tersedia, 

sementara media yang “miskin” (yaitu dokumen tertulis atau komunikasi melalui 

mediasi komputer) tepat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian (dimana 

informasi sangat terbatas). Daft and Lengel mengusulkan empat kriteria untuk 

menilai media, yaitu kesegeraan (immediacy), keragaman isyarat (multiple cues), 

variasi bahasa (language variety), dan sumber personal (personal source). 

Kesegeraan merujuk pada kemampuan media untuk menyediakan informasi 

secara berkala dan memungkinkan umpan balik secara cepat. Kriteria ini sangat 

penting bagi proses komunikasi karena terjadinya penundaan dapat menyebabkan 

isu penting menjadi tidak tepat lagi. Keragaman isyarat mengacu pada 

kemampuan untuk mengomunikasikan pesan melalui pendekatan yang berbeda-

beda, seperti tubuh, bahasa, suara dan intonasi. Variasi bahasa menunjukkan 

kemampuan penggunaan kata yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman, 

yaitu pada variasi cara dalam menyampaikan ide dan konsep melalui simbol 

bahasa. Sementara sumber personal memfokuskan pada kemampuan untuk 

menunjukkan perasaan dan emosi. Sumber personal ini penting dalam rangka 

penyampaian pesan kepada pengguna akhir. 

 MRT dibangun dengan anggapan bahwa peningkatan “kekayaan” dari suatu 

media terkait dengan kehadiran sosial atau fisik. Meskipun kemampuan media 
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untuk mendukung beragam proses komunikasi yang terdapat dalam konteks tatap 

muka adalah penting, tetapi ada dimensi pada media lain yang juga patut untuk 

diperhitungkan. Terutama inovasi di bidang komunikasi yang difasilitasi 

komputer (misalnya, surat elektronik, sistem pendukung kelompok, pesan suara 

dan telekonferensi video) yang makin tersedia setelah munculnya MRT. 

Sebenarnya ini bukan problem yang signifikan karena media elektronik, audio, 

dan video yang baru ini juga cocok dengan kerangka kerja MRT yang telah ada. 

 Bagaimanapun, beberapa media baru ini menawarkan kemampuan khusus 

yang tidak dijumpai pada media nonelektronik sebelumnya dan mampu 

menyediakan dukungan yang lebih efektif bagi proses komunikasi yang lebih 

spesifik dibandingkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam MRT 

sebelumnya. Untuk memperhitungkan potensi teknologi komunikasi modern yang 

makin berkembang tersebut, Lodhia (2006:68), kemudian menambahkan kriteria 

lain untuk menilai kekayaan media ini, yaitu keragaman penerima (multiple 

addressibility), perekaman eksternal (externally recordable), memori terolahkan 

komputer (computer processable memory), dan konkurensi (concurrency). 

Keragaman penerima merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan 

secara simultan kepada banyak pengguna. Kriteria perekaman eksternal 

berhubungan dengan kemampuan media untuk menyediakan rekaman 

komunikasi, termasuk kemampuan untuk mendokumentasikan (juga 

memodifikasi) proses komunikasi. Memori terolahkan komputer berarti bahwa 

informasi dapat diorganisir dan diatur secara elektronik, misalnya dapat diperoleh 

melalui proses pencarian. Kriteria terakhir, yakni konkurensi merujuk pada 
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kemampuan media untuk memfasilitasi interaksi antara banyak pengguna secara 

simultan.  

 Web mempunyai berbagai kelebihan untuk keperluan komunikasi 

perusahaan. Keuntungan utama adalah bahwa web mempunyai dimensi ketepatan 

waktu (timely). Informasi dapat dengan segera tersedia (real time). Kemampuan 

komunikasi masal dan jangkauan global yang dimiliki oleh web memungkinkan 

informasi dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Web juga 

memungkinkan interaksi dua arah dan umpan balik melalui surat elektronik, 

forum diskusi, dan buletin boards. Presentasi dengan menggunakan grafik, 

animasi dan multimedia, organisasi yang efisien melalui tautan (hyperlink), dan 

fasilitas pencarian dan pelacakan (search and tracking) sangat memungkinkan 

dilakukan pada web. Semua kelebihan tersebut membantu penyampaian informasi 

yang harus dikomunikasikan dari perusahaan kepada pemangku kepentingan. 

 

2.3.4 Teori Kompetensi Interpersonal  

 

 Pembahasan mengenai kompetensi interpersonal, merupakan pembahasan 

dengan cakupan yang sangat luas, karena hal tersebut otomatis akan membahas 

konsep-konsep interpersonal, seperti keterampilan sosial, kompetensi komunikasi, 

kecerdasan sosial, empati, ketegasan, penyesuaian, dan sejumlah interpretasi lain 

yang berafiliasi dengan studi mengenai hubungan antar pribadi (interpersonal).  

 Dalam perjalanannya, kompetensi menjadi pembahasan utama di banyak 

bidang keilmuan, antara lain : psikiatri (e.g., Martin & Chapman, 1982; Rosen, 

Klein, Levenstein, &Shahinian, 1969; Ruesch, 1951), psikologi klinis (e.g., 
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Gladwin, 1967; Glasgow & Arkowitz, 1975), dan juga komunikasi (e.g., Bochner 

& Kelly, 1974; Bostrom, 1984; Wiemann, 1977). Sehingga muncul banyak istilah 

yang digunakan untuk merujuk pada gagasan mengenai kompetensi, diantaranya : 

interpersonal competence, communicative competence, social competence, 

psychosocial competence, social skill, environmental competence, heterosocial 

competence, and relational competence.   

 Cupach & Spitzberg dalam bukunya Handbook of Interpersonal 

Competence Research (1989:6), mencoba untuk mendefinsikan kompetensi secara 

umum, yakni  "fitness or ability to perform" dalam ranah sosial dan interaksi 

interpersoal. Istilah kompetensi juga digunakan oleh Cupach & Spitzberg 

(1989:6), dalam referensi untuk memahami beberapa fenomena, termasuk : 1) 

knowledge possessed by a social actor, 2) abilities possessed by a social actor; 

(3) behaviors emitted by a social actor; (4) impressions or attributions made 

about a social actor; and (5) quality of the overall interaction process, including 

the numerous interrelated components (e.g., knowledge, motivation, skill, context, 

outcomes).  

 Secara umum, kompetensi interpersonal berasumsi bahwa "ketika individu 

berkomunikasi mereka saling menciptakan dan menunjukan identitas masing-

masing". Adanya identitas inilah, yang membuat kita dapat memahami apa-apa 

saja yang dapat kita lakukan dan tidak kita tampilkan di depan orang lain 

dikarenakan terdapatnya perbedaan diantara masing-masing individu seperti latar 

belakang budaya, pendidikan, lingkungan sosial, pandangan hidup, usia, status 

ekonomi dan lain sebagainya. Pada saat seseorang dapat menerima sebuah 
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identitas mutlak dari individu lainnya sebagaimana adanya, maka pada saat itulah 

sebuah hubungan interpersonal telah terbentuk. 

  Esensinya interpersonal competence theory adalah tingkat dimana 

perilaku kita dalam komunikasi interpersonal sesuai dan cocok dengan situasi dan 

membantu kita mencapai tujuan komunikasi interpersonal yang kita lakukan 

dengan orang lain. Kompetensi interpersonal membawa seseorang memperoleh 

tujuan komunikasi yang diinginkannya. Seseorang mungin saja menganggap 

bahwa dirinya adalah seorang komunikator yang kompeten, namun ketika 

berkomunikasi dengan individu dengan latar belakang yang berbeda maka 

individu tersebut belum tentu menjadi kompeten. Untuk saling memahami 

kompetensi komunikasi masing-masing pelaku komunikasi hendaknya 

dibutuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan melihat dari perspektif yang 

berbeda (dalam Elita, 2009:115) Interpersonal competence, memiliki tiga elemen 

penting, yakni : 

1) Skill (kemampuan)   

 Skill atau pengetahuan, dalam konsep kompetensi intereprsonal sangatlah 

luas, dapat dimulai dari kemampuan memulai komunikasi dan berinteraksi dengan 

orang lain yang dapat diistilahkan dengan kemampuan melakukan inisiatif. 

Selanjutnya kemampuan untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi, 

sekaligus terbuka dalam memberikan penghargaan pada orang lain. 

2) Knowledge (pengetahuan) 

 Meskipun pembahasan mengenai Skill (kemampuan) mendominasi 

pembahasan mengenai kompetensi interpersonal, akan tetapi perlu diketahu 
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bahwa elemen pengetahuan sama pentingnya dalam membentuk konseptualisasi 

kompetensi. Sebagai contoh, di dalam organisasi untuk dapat dikatakan bahwa 

orang tersebut memilikikompetensi interpersonal yang baik, maka orang tersebut 

harus dapat menampilkan perilaku yang tepat dan efektif sekaligus ditunjang 

dengan kinerja yang baik. Oleh kakarena itu untuk menjadi kompeten yang 

konsisten, dan itu berasal dari pengetahuan yang relevan. Orang tersebut dituntut 

untuk dapat memiliki pengetahuan siapa yang sedang ia ajak "berkomunikasi" dan 

"berinteraksi", serta dapat menyesuaikan perbedaan yang ada.  

3) Motivation (motivasi) 

 Motivasi dapat berupa motivasi internal dan juga eksternal. Motivasi 

internal merujuk pada bagaimana individu memiliki keingingan untuk melakukan 

komunikasi dan interaksi dengan cara terbaik yang dapat ia lakukan, sehingga 

secara eksternal individu tersebut memiliki motivasi untuk melakukan komunikasi 

dan interaksi lanjutan dengan individu lain. 

 Berdasarkan kerangka konseptual dan kerangka teoretis, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini, secara eksplisit dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Dalam proses keilmuan, paradigma keilmuan memegang peranan yang 

penting. Fungsi paradigma ilmu adalah memberikan kerangka, mengarahkan, 

bahkan menguji konsistensi dari proses keilmuan. Menurut Thomas Kuhn, 

paradigma sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-

tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. 

Paradigma menurut Denzin & Lincoln (2009:132), adalah : 

"Sekumpulan kepercayaan dasar (metafisika) yang berurusan dengan 

prinsip-prinsip puncak atau pertama. Paradigma mewakili pandangan dunia 

yang menentukan bagi pemakainya, sifat "dunia", tempat individu di 

dalamnya rentang hubungan yang dimungkinkan dunia terebut dan 

bagiannya, seperti misalnya yang dilakukan oleh kosmologi dan teologi" 

 

 Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivis. Paradigma ini adalah 

salag satu dari beberapa paradigma yang ada pada ilmu-ilmu sosial, diantara itu di 

masih terdapat paradigma-paradigma yang lainnya seperti positivisme, post 

positivisme dan juga kritis. Menurut Mulyana (2010:33) bahwa pengetahuan tidak 

memiliki sifat yang objektif dan statis, melainkan bersifat interpretif.  

 Konstruktivis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Guba & Lincoln 

(dalam Denzin & Lincoln, 2009:124) mengadopsi ontologi kaum realitivis, 

transaksional dan hermeneutik atau dialektik. Tujuan dari paradigma-paradigma 

ini adalah untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, 

yang di dalamnya kriteria-kriteria yang dimiliki oleh kaum positivistis mengenai 
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validitas internal dan eksternal, digantikan dengan tema-tema layak dipercaya dan 

otentik. 

 Thomas Swantz, (dalam denzin & Lincoln, 2009:157) menyatakan bahwa 

pemikiran konstruktivisme dalalam pengertian umum dipahami ketika kita 

percaya bawa pikiran individu memiliki perananan yang aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan yang ia terima. Dalam hal ini, konstruktivisme 

menyatakan bahwa manusia tidak menemukan atau mendapatkan pengetahuan, 

akan tetapi manusia tersebut dengan aktif menyusun dan membentuknya. 

 Secara Ontologis, pertanyaan yang apa yang dikaji, konstruktivisme 

memiliki keyakinan bahwa realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental 

yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra dalam bentuk empirik. 

Didasarkan secara sosial dan pengalaman, memiliki ciri lokal dan spesifik dan 

bentuknya tergantung pada manusia dan kelompok individual yang melakukan 

konstruksi tersebut. Realitas merupakan konstruksi sosial, hasil pemikiran aktif 

manusia. Kebenaran bersifat relatif, berlaku konteks spesifik yang dinilai relevan 

dari sisi pelaku sosial. Secara epistimologis konstruktivis memahami realitas atau 

temuan suatu penelitian sebagai hasil dari interaksi yang dilakuan peneliti dengan 

yang diteliti. Oleh karena itu di dalam penelitian peneliti dan objek penelitian 

dianggap terhubung secara timbal balik seiring dengan berjalannya proses 

penelitian.   
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3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah pelaku organisasi di Universitas Gadjah Mada 

(UGM), yang merupakan perguruan tinggi anggota inti ASEAN University 

Network (AUN) di Indonesia. Lebih lanjut subjek dalam penelitian ini terdiri dari 

pelaku penjaminan mutu pada Universitas Gadjah Mada (UGM), yang berlokasi 

di Bulaksumur, Yogyakarta. Dalam proses pelaksanaanya, peneliti sudah 

melakukan kegiatan pra penelitian sejak bulan Desember tahun 2014. Peneliti 

melakukan pengumpulan data literatur, hingga pada akhir tahun 2015, peneliti 

melakukan kegiatan pra observasi dengan melakukan wawancara langsung 

dengan dua perguruan tinggi yang bersangkutan.  

 Peneliti melakukan kegiatan pra penelitian pertama kali di Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Pada awalnya kegiatan pra penelitian, peneliti datang 

langsung kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), tepatnya ke gedung pusat 

(rektorat) dan mengajukan ijin pra penelitian ke pihak OIA (Office Of 

International UGM). Selain itu, peneliti juga mengajukan ijin pra penelitian ke 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selama proses menunggu 

konfirmasi diterima tidaknya peneliti melakukan observasi dan wawancara pra 

penelitian di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), maka peneliti melakukan 

observasi data pendukung di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Sesuai dengan waktu konfirmasi yang dijanjikan oleh pihak Universitas 

Gadjah Mada (UGM), maka dua minggu kemudian, peneliti dihubungi dan 

diberitahu bahwa peneliti diijinkan untuk melakukan kegiatan pra penelitian, 
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berupa observasi, wawancara dan pengumpulan data-data pendukung lain yang 

peneliti butuhkan. 

 Dari informasi awal yang diberikan oleh bagian akademik dan 

kemahasiswaan, peneliti mendapatkan nama-nama narasumber yang dapat peneliti 

wawancarai untuk kepentingan pra penelitian. Narasumber pertama yakni 

Hartanto Nugroho, pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan 

kegiatan penjaminan mutu dan pelaksana aktif ASEAN University Network 

Quality Asurance (AUN QA). Dari narasumber pertama tersebut peneliti 

mendapatkan rujukan narasumber-narasumber lain yang sangat relevan dengan 

tema penelitian yang akan peneliti lakukan.  

 Kegiatan pra penelitian juga berlanjut dengan melakukan wawancara 

dengan narasumber-narasumber relevan lain, baik wawancara secara langsung 

maupun wawancara secara tertulis. Wawancara secara tertulis peneliti lakukan, 

jika narasumber yang akan peneliti wawancarai tidak memiliki cukup waktu 

melakukan wawancara langsung, perbedaan lokasi yang cukup jauh antara peneliti 

dan narasumber, dan juga untuk memangkas mata rantai birokrasi yang biasanya 

membutuhkan pengurusan perijinan yang lebih lama. Wawancara secara tidak 

langsung, dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan fasilitas email yang ada. 

Sebagai contoh, peneliti melakukan wawancara secara tertulis (tidak langsung) 

dengan Naparat Phirawattanakul, selaku Senior Programme Officer ASEAN 

University Network (AUN) Secretariat, yang berada di Universitas Chulalngkorn 

Thailand. 
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 Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan erat 

dengan pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), 

sesuai dengan teknik pengambilan sampel penelitian kualitatif, yakni secara 

purposif. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa informan utama dengan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : 

1. Data yang diperoleh melalui observasi, maka informan penelitian adalah 

individu - individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA), pada Universitas Gadjah 

Mada (UGM) dan juga data-data sekunder dari perguruan tinggi lain yang 

juga menjadi anggota inti AUN QA. Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

informan adalah pihak jaminan mutu, bagian kerjasama dalam dan luar 

negeri, pengurus fakultas, pengurus prodi, dan juga mahasiswa. 

2. Setelah melakukan pra penelitian sekaligus observasi, maka yang dijadikan 

narasumber inti dalam penelitian ini adalah individu-individu yang betul-

betul mengetahui seluk beluk pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA), dan terlibat langsung di dalam proses 

penerimaan informasi secara langsung, yang disampaikan oleh pihak 

sekretariat AUN yang berada di universitas Chulalongkorn Thailand, terlibat 

langsung pada proses perencanaan di level universitas, implementasi 

kesepakatan dan kegiatan penilaian/assessment, hingga proses evaluasi, yaitu 

Indonesia AUN QA Council, Indonesia AUN QA Lead Assessor, Indonesia 

AUN QA Senior Trainer yakni Titi Savitri Prihatiningsih. Kepala Bagian 
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Penjaminan Mutu Pendidikan Leni Sophia Heliani, Pengurus Departemen 

Teknologi Industri Pertanian Nafis Khuriyati dan Anggoro Cahyo Sukartiko. 

3. Selain itu, data - data lain juga peneliti peroleh melalui wawancara tambahan 

dengan individu-individu yang mengetahui tentang pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) secara langsung, oleh 

karena itu yang menjadi narasumber tambahan dalam penelitian ini adalah 

HHBI, ASSK, AR, ET, YHTP.  

 Penelitian yang dimulai dari pra riset, peneliti lakukan secara efektif pada 

tahun 2015 akhir. Kemudian setelah proposal penelitian disertasi disetujui, maka 

peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data dari awal tahun 2016, 

hingga awal tahun 20117. Peneliti mengalami banyak kendala pada saat 

melakukan penelitian, diantaranya penggantian tempat penelitian di pertengahan 

perjalanan penelitian pada salah satu perguruan tinggi, sehingga mau tidak mau 

mengubah daftar narasumber/key informant yang sudah peneliti data. Penggantian 

tersebut dikarenakan adanya perubahan orientasi dan target pencapaian pada salah 

satu perguruan tinggi, yang semula berada pada tingkat regional menjadi tingkat 

internasional, selain itu perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk saat ini tidak 

berniat untuk memperpanjang sertifikasi/re assessment di kedua prodi yang 

sebelumnya telah tersertifikasi. Hal ini menyebabkan pada perguruan tinggi 

tersebut, hanya ada satu prodi dengan status sertifikasi AUN QA aktif. 
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3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kompetensi interpersonal 

dalam konteks organisasi dan juga proses komunikasi yang terjadi pada perguran 

tinggi anggota ASEAN University Network (AUN) di Indonesia. Peneliti berasumsi 

bahwa target pencapaian regionalisasi yang diamanahkan oleh pemerintah, fokus 

peningkatan mutu pendidikan tinggi, sekaligus kebutuhan pengembangan 

perguruan tinggi saat ini, maka budaya mutu pada perguruan tinggi mutlak 

dibutuhkan. Fenomena ini, mengharuskan perguruan tinggi, fokus pada 

pengembangan dan pemanfaatan peranan Satuan Penjaminan Mutu baik pada 

level universitas dan fakultas. Lebih lanjut, objek penelitian yang dibahas adalah 

tentang :  

1) Landasan strategi dan kebijakan organisasi pada kedua perguruan tinggi, yang 

digunakan dalam proses pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

2) Kompetensi kepemimpinan pemimpin dan pelaksana Satuan Penjaminan 

Mutu, serta bentuk kepemimpinan Satuan Penjaminan Mutu di kedua level. 

3) Proses komunikasi organisasi, sumber informasi, jenis informasi, media 

komunikasi yang digunakan, proses penyampaian, penerimaan informasi 

mengenai AUN QA, serta peran teknologi informasi dan komunikasi di 

Universitas Gadjah Mada (UGM). 

4) Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan AUN QA. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah. Metodologi 

adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah 

dan mencari jawaban atas masalah tersebut (Furchan, 1992:17). Sedangkan 

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan 

(Sugiyono, 2008:2).  Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. (Bogdan & Taylor, 

1975:4) 

 Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu mencoba 

menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, 

bagaimana mengimplementasikannya dan apa hasilnya (dalam Yin 2011:17). 

Selain itu pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu 

dalam setting itu secara keseluruhan; subyek penyelidikan, baik berupa organisasi 

ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi 

hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu secara keseluruhan. 
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Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia 

dan menganalisis kualitas-kualitasnya alih–alih mengubahnya menjadi entitas-

entitas kuantitatif (Mulyana, 2010:150).  

 Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal- hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut 

mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan-

urutan kegiatan dapat berubah sewaktu- waktu tergantung pada kondisi dan 

banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu secara holistik (utuh). Berikut ciri-ciri penelitian kualitatif : 

1) Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau  pada 

konteks dari suatu keutuhan.   

2) Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang merupakan alat  pengumpul data 

utama. Karenanya dalam penelitian ini peneliti sendiri yang melakukan 

wawancara dengan informan. Pengetikan dan analisis data pun peneliti 

lakukan sendiri karena penelitilah yang paling mengerti konteks 

pengumpulan data saat wawancara berlangsung.   

3) Analisis data dilakukan secara induktif, yakni dengan mengumpulkan fakta-

fakta yang ada di lapangan untuk kemudian menarik kesimpulan dari fakta-

fakta yang ada. Analisis data pun dilakukan secara induktif, seiring dengan 

perkembangan tahap penelitian.   

4) Data yang dikumpulkan deskriktif berupa kata-kata, karenanya laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan hasil wawancara untuk memberi 
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gambaran penyajian laporan. Data berasal dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan buku harian yang ditulis oleh   informan. Dalam wawancara, 

peneliti selalu bertanya ‘mengapa’ guna mempertajam jawaban wawancara 

yang diberikan informan.  

5) Desain penelitian bersifat semenara yang dalam proses penyusunannya terus 

menerus mengalami perubahan berkaitan dengan fakta-fakta baru yang 

muncul di lapangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga menuntut 

adanya perubahan dalam desain penelitian. Misalnya munculnya suatu fakta 

baru di lapangan yang menuntut teori yang digunakan. (Moleong, 2004:4). 

 Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenal subjek secara pribadi, 

dengan metode kualitatif pula memungkinkan peneliti dapat menyelidiki konsep-

konsep yang ada dalam penelitian lainnya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

penelitian mengenai proses komunikasi organisasi yang terajdi pada pelaksana 

jaminan mutu pada Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga meneliti tentang 

karakteristik pelaksana jaminan mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Metode kualitatif digunakan agar data yang diperoleh lebih bersifat mendalam. 

Oleh karena itu, pengumpulan data tidak hanya terbatas pada data–data fisik saja 

tapi juga data-data non fisik.  

Studi kasus sebagai suatu metode kualitatif, mempunyai beberapa 

keuntungan. Menurut Lincoln dan Guba, seperti yang dikutip Mulyana 

(2010:201), keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan 

pandangan subjek yang diteliti. 
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2) Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh, mirip dengan apa yang dialami 

pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukan hubungan antara 

peneliti dengan narasumber. 

4) Studi kasus memungkinkan pambaca menemukan konsistensi internal yang 

terpercaya. 

5) Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperkirakan bagi penelitian atas 

transferbilitas. 

6) Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan studi kasus 

tunggal (single case) dengan penerapan analisis holistik. Selain itu Yin (2011) 

menyatakan bahwa studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-

peristiwa kontemporer. Pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) pada Universitas Gadjah Mada (UGM). Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pelaksanaan Komunitas ASEAN yang dimulai pada tahun 2015, 

membuat seluruh aspek bergegas untuk melakukan pembenahan, salah satunya 

adalah aspek pendidikan tinggi. ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) sebagai salah satu bentuk rekognisi pendidikan tinggi di tingkat 

regional ASEAN, memang tengah menjadi peristiwa kontemporer yang beberapa 

tahun kebelakang ini merebak di berbagai organisasi pendidikan tinggi. Untuk itu 

peneliti menggunakan studi kasus, karena studi kasus mendasari penelitiannya 

pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, 
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tetapi dengan menambahkan dua sumber bukti yakni observasi dan hasil 

wawancara.  

 Menurut Yin (2011:1) secara umum studi kasus merupakan strategi yang 

lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan why 

atau how, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa 

yang akan diselidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini). Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada 

pengetahuan kita secara unik mengenai fenomena individual, organisasi dan 

politik, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakter 

holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus 

kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan 

lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional hingga kematangan industri. 

(Yin 2011:4) 

 Studi kasus juga digunakan karena memiliki unsur keunikan dari kasus 

yang diteliti. Keunikan kasus dalam penelitian ini adalah bahwa tidak ada model 

yang baku bagi organisasi untuk mengembangkan struktur organisasi, pola 

komunikasi dan kebijakannya sendiri yang disesuaikan dengan kapabilitas dan 

sumberdaya manusia pada perguruan tinggi yang bersangkutan, hal ini akan 

memunculkan variasi arah kebijakan yang akan berbeda satu dengan yang lain. 

Masing-masing perguruan tinggi memiliki aset pengetahuan, dan tantangan unik 

yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki cara 

berkomunikasi, target yang berbeda dan kebijakan internal yang berbeda, oleh 

karena itu kompetensi dan proses komunikasi Satuan Penjaminan Mutu baik di 
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tingkat universitas dan fakultas akan sangat menentukan keseluruhan proses 

penyetaraan mutu di masing-masing perguruan tinggi pelaksana.   

 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data, 

yakni :  

1. Observasi 

 Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif. Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan operasional 

individu pada perguruan tinggi inti AUN yang sedang diamati, atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA). Dengan 

observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.  

Susan Stainback 1998 (dalam Sugiyono 2008:85) menyatakan, “Dalam 

observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas 

mereka.” Seperti yang dinyatakan Patton dalam Nasution (1988), maka manfaat 

observasi dalam penelitian ini antara lain : 

1) Dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan 

secara lebih holistik atau menyeluruh. 
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2) Dengan observasi, maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak 

dipengaruhi konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif 

membuka kemungkinan melakukan penemuan. 

3) Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 

diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, 

karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam 

wawancara. 

4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal sensitif yang sedianya 

tidak akan terungkapkan oleh responden dan akan merugikan pihak/lembaga 

tertentu tetapi sangat diperlukan dalam penelitian. 

5) Melalui observasi di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang 

kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana 

situasi sosial yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati aktor-aktor pada kedua perguruan 

tinggi anggota, situasi dan suasana ketika proses komunikasi terjadi, serta pada 

saat proses komunikasi tersebut terjadi. Pedoman observasi yang peneliti jadikan 

sebagai data tambahan untuk memperkuat hasil penelitian utama, akan peneliti 

jabarkan pada bagian lampiran penulisan disertasi. 

 

2. Wawancara 

 Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka kepada individu-individu yang peneliti anggap memiliki 



 

 

116 

keterkaitan dan mengalami/menjalankan secara langsung pelaksanaan AUN QA. 

Wawancara dilakukan secara mendalam, tidak terstruktur dimana wawancara dan 

pertanyaan pertanyaan penelitian bersifat luwes, sehingga memungkinan susunan 

pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pada saat wawancara, sehingga diharapkan peneliti dapat mengetahui esensi dari 

fenomena yang akan diteliti melalui sudut pandang individu yang 

melaksanakannya.  

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self 

report, atu setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara informal (berbincang-

bincang santai) dan interaktif (percakapan dua arah), tetapi ada juga proses 

wawancara yang bersifat lebih formal. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara (dapat dilihat pada bagian lampiran penulisan 

disertasi ini) selama pelaksanaan wawancara, yang digunakan sebagai panduan 

untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sebisa mungkin dapat menggali keterangan yang 

dibutuhkan dalam mengkonstruksi realitas yang ada, sehingga pertanyaan dibuat 

“luwes” serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, sehingga baik peneliti 

maupun narasumber dapat saling memahami. 

Dengan digunakannya wawancara melalui sejumlah pertanyaan yang 

bersifat terbuka yang diajukan kepada narasumber, maka peneliti dapat 
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mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai bagaimana kondisi dan situasi 

internal Satuan Penjaminan Mutu, baik pada saat berinteraksi maupun tidak, 

proses komunikasi yang terjadi dan belum tentu dapat ditemukan jika hanya 

mengandalkan hasil observasi.  

Deddy Mulyana (2010:183) menyatakan bahwa "di dalam wawancara 

mendalam, pihak peneliti hendaklah dapat mengambil peran pihak yang diteliti, 

secara intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial mereka, 

pewawancara dalam hal ini peneliti harus dapat mendorong pihak yang 

diwawancarai dengan berbagai cara, agar pihak tersebut dapat mengemukakan 

semua gagasan dan perasaannya dengan bebas dan nyaman. Oleh karena itu 

sebaiknya peneliti atau pewawancara menggunakan bahasa yang akrab dan 

informal. 

Dalam melakukan wawancara penelitian pada masing-masing perguruan 

tinggi, peneliti mewawancara narasumber, yang kemudian melalui narasumber 

tersebut, peneliti memiliki akses dan kesempatan untuk mewawancarai 

narasumber lainnya yang juga berkaitan erat dengan apa yang sedang peneliti 

teliti. Walaupun pada level-level tertentu hal tersebut tetap harus dilakukan 

melalui jalur birokrasi formal. Sebagai contoh ketika peneliti melakukan 

wawancara dengan TSP pada akhir tahun 2015, Beliau memberikan referensi dan 

rujukan kepada peneliti untuk mewawancarai HN sebagai individu yang paham 

betul dengan kebijakan dan pelaksanaan AUN  QA di Universitas Gadjah Mada 

(UGM), dan pada akhirnya peneliti berhasil melakukan wawancara dengan HN. 

Disamping mewawancarai narasumber secara langsung, peneliti juga melakukan 
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wawancara tertulis melalui email dengan beberapa narasumber diantaranya NP 

dan MKA dikarenakan jauhnya lokasi dan tingkat kesibukan yang begitu padat.  

 

3. Studi Dokumentasi 

 Menurut Burhan Bungin (2010:121) Metode dokumenter adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dalam penelitian ini 

sangat diperlukan terutama untuk memperkaya landasan-landasan teoritis dan 

mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan kompetensi interpersonal 

Satuan Penjaminan Mutu universitas dan fakultas pada perguruan tinggi anggota 

AUN, sekaligus sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara.    

 Penggunaan dokumen atau arsip sebagai sumber data, mempunyai kelebihan 

sekaligus kelemahan. Kelebihan dari sumber data dokumen adalah 

dimungkinkannya data dalam jumlah besar dengan biaya yang terjangkau. Hal ini 

karena pada dasarnya peneliti hanya memanfaatkan sumber data dokumen yang 

telah tersedia. Akan tetapi sumber data dokumen juga memiliki kelemahan, yakni 

tidak dimungkinkannya eksplorasi data, sehingga menjadi terbatas (Marsden 

2005, dalam Eriyanto 2015:127). Di dalam penelitian ini, data berupa dokumen 

digunakan untuk memperkuat data-data primer lainnya.   

 Dokumentasi yang dimaksud dan peneliti gunakan dalam penelitian ini 

antara lain, rekaman proses koordinasi pelaksanaan AUN QA, seperti siapa saja 

stakeholder yang hadir. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan 

tinggi, terkait dengan pelaksanaan AUN QA di lingkungan masing-masing 

perguruan tinggi, dokumentasi kegiatan pada saat hari pelaksanaan assessment, 
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catatan kegiatan atau notulensi pada saat pelaksanaan AUN QA, rundown 

pelaksanaan AUN QA Assessment, hingga materi yang disampaikan pada saat 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tekait AUN QA. Data dan dokumentasi peneliti 

dapatkan melalui proses pengumpulan data yang peneliti lakukan sendiri, dan juga 

proses pengajuan permintaan data secara formal melalui kantor Humas, bagian 

Keterbukaan Informasi, dengan durasi penyampaian data sekitar satu hingga dua 

bulan.  

 

3.3.2 Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain 

sebagai hasil penelitian. 

Menurut Mille dan Huberman, data yang diperoleh dari lapangan dilakukan 

analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap 

semua informasi yang penting yang terkait dengan masalah penelitian, 

selanjutnya data ini dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan.  

2) Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, 

sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai masalah 

penelitian. 
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3) Melakukan interpretasi pada data, yaitu dengan menginterpretasi apa yang 

telah diberikan dan diinterpretasikan narasumber terhadap masalah yang 

diteliti. 

4) Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada 

tahap katiga, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

penelitian. 

5) Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan narasumber, yang didasarkan 

pada kesimpulan tahap empat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber 

penelitian yang dapat mengburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus 

penelitian ini. 

Lebih lengkapnya, secara rinci Creswell (dalam Kuswarno, 2009:72) 

mengemukakan analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut : 

1)  Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya. 

2) Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang 

bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pertanyaan-pertanyaan 

tersebut (horisonalisasi data) dan memperlakukan setiap pernyataan dengan 

anggapan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta kembangkan 

rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. 

3) Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokan ke dalam unit-unit 

bermakna (meaning unit), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan 

sebuah penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, 

termasuk contoh-contohnya secara seksama. 
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4) Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi 

imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi structural (structural 

description), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui 

perspektif yang divergen (divergent perspective), mempertimbangkan 

kerangka rujukan atas gejala atau fenomena, dan mengkonstruksikan 

bagaimana gejala tersebut dialami. 

5) Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna 

dan esensi pengalamannya. 

6) Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan 

pengalamannya, dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan. Setelah 

semua itu dilakukan, kemudian tulislah deskripsi gabungannya.  

(Kuswarno, 2009:72) 

Analisis data dimulai ketika pengumpulan data dilakukan secara intensif 

setelah peneliti data meninggalkan lapangan. Analisis data dimulai dengan 

menelaah sumber data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan 

reduksi data dengan cara membuat abstraksi (rangkuman inti) sehingga menjadi 

suatu informasi. Satuan-satuan ini kemudian disusun dan terakhir mengadakan 

keabsahan data. 

 

3.3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Penelitian  

 Setelah melalui proses pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan 

studi pustaka, peneliti mencoba menganalisis data dengan dua teknik pendekatan. 

Untuk data dari hasil observasi, maka akan peneliti analisis dengan menggunakan 
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pendekatan interpretasi berdasarkan pengalaman dan perilaku interaksi individu 

yang teramati. Sedangkan untuk hasil wawancara, maka akan peneliti analisis 

dengan menggunakan pendekatan interaksionis, mengingat proses dan rangkaian 

wawancara itu sendiri merupakan interaksi dan kejadian sosial yang pada 

hakikatnya sudah termasuk bagian dari interaksi simbolik, dengan mendasari 

pengamatan secara partisipatif. Sehingga sangat diharapkan dengan menggunakan 

dua pendekatan tersebut diharapkan dapat mengungkap sesuatu yang tidak 

terungkap seluruh peristiwa, proses serta hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), pada 

kedua perguruan tinggi. 

Dalam penelitian studi kasus, penilaian kualitas penelitian menggunakan 

validitas konstruk, yakni dengan menggunakan multi sumber dan membangun 

rangkaian bukti dan melakukan kroscek dengan narasumber kunci, hal ini 

dilakukan untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan hasil dari verifikasi data 

yang telah terkumpul selama proses penelitian dan pengumpulan data. 

Burhan Bungin (2010:253-259) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan keabsahannya karena beberapa hal; 1) 

Subjektivitas peneliti, 2) Kendala dan kelemahan metode wawancara, 3) Sumber 

data kualitatif yang kurang dapat dipercaya. Untuk mendapatkan keabsahan hasil 

penelitian mengenai jaringan komunikasi perguruan tinggi anggota ASEAN 

University Network, maka peneliti menggunakan beberapa teknik-teknik 

keabsahan pemeriksaan data : 
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1) Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk repport, maka telah terjadi kewajaran 

dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku 

yang dipelajari. 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian ini, akan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan 

data sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke 

lapangan data sudah benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjang 

pengamatan dapat diakhiri. Dan untuk membuktikan apakah peneliti 

melakukan perpanjangan pengamatan, maka peneliti akan melampirkan surat 

keterangan perpanjangan yang selanjutnya akan dilampirkan pada laporan 

penelitian. 

2) Peningkatan Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 
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apakah data yang telah diperoleh salah atau tidak. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan 

dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku, hasil 

penelitian sebelumnya hingga dokumentasi-dokumnetasi yang terkait dengan 

temuan yang diteliti. Dengan cara ini wawasan peneliti akan semakin luas 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

3) Trianggulasi 

Trianggulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

4) Pengecekan sejawat 

Pengecekan sejawat dilakukan melalui diskusi dengan berbagai kalangan yang 

memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat yang dilakukan dalam 

penelitian ini mencakup pengecekkan yang dengan dinas sosial, dan pihak-

pihak terkait lainnya. 

5) Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi dalam penelitian ini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Bahan referensi juga harus diperbanyak agar dapat digunakan untuk menguji 

dan megoreksi hasil penelitian yang dilakukan, baik referensi yang diperoleh 
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dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian. 

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan, maka data dapat 

ditafsirkan dan diolah menjadi hasil penelitian. 

 

3.4 Desain Penelitian Studi Kasus 

 Setelah melalui tahap pemilihan metode penelitian yang didasari oleh 

asumsi ontologis dan epistimologis akan menunjukan desain riset apa yang sesuai 

dengan metode penelitian yang sudah peneliti tentukan. Diantara berbagai 

pendekatan penelitian kualitatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan studi 

kasus, dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang diakukan. Dua tokoh 

ilmuan yang dikenal dengan pendekatan studi kasus yakni Yin (2009:124) : 

 "Case study is investigates a contemporary phenomenon in depth and within 

its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon 

and context are not clearly evident.” 

 

 Penelitian ini berfokus pada pertanyaan mengapa dan bagaimana, dengan 

titik fokus pada komunikasi organisasi yang terjadi. Peneliti memiliki data dari 

berbagai sumber informasi, baik berupa data dari hasil wawancara, dokumentasi, 

observasi dan lain sebagainya. Studi kasus penelitian memiliki desain yang 

terlihat jelas atau samar-samar, oleh karena itu peneliti berusaha mencari desain 

penelitian yang sesuai untuk memperkuat kualitas hasil penelitian, dan mencoba 

untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan sesuai dan dapat 

menjawab pertanyaan penelitian.  

 Daymon & Holloway (2010:114), menyatakan bahwa kasus dapat berupa 

organisasi, kelompok, kelompok sosial, kelompok kerja, peristiwa, suatu proses, 
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suatu isu, hingga kampanye. Fenomena yang diteliti dibatasi oleh ruang dan 

waktu. Metode penelitian dengan menggunakan studi kasus, dapat digunakan 

dengan tepat untuk menangkap informasi kualitatif yang mendalam dan 

mendetail, yang dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian yang sudah 

ditentukan. Hal ini disebabkan karena proses komunikasi organisasi (di dalam 

penelitian ini) tergantung dengan banyak faktor situasional. Berdasarkan 

tujuannya yakni untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) dalam 

konteks komunikasi organisasi, maka pendekatan studi kasus yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan eksploratif.  

 Kasus dalam penelitian ini menunjukan bahwa peristiwa ini unik dan 

terjadi di ranah organisasi. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berbasis 

kemasyarakatan dan pembangunan, seluruh kegiatan organisasi yang terjadi di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak serta merta merupakan kegiatan 

profesional organisasi semata, lebih dari itu nilai-nilai ke UGM-an, Pancasila dan 

juga nilai-nilai geografis ke-Jawaan kental mewarnai proses komunikasi yang 

dilakukan oleh anggota organisasi Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara 

tuntutan akan regionalisasi tetap harus dijalankan oleh Universitas Gadjah Mada 

(UGM), agar eksistensi perguruan tinggi tetap dapat dipertahankan.  

 Penelitian ini menggunakan single case design, atau studi kasus tunggal. 

Menurut Yin (2009:238-241), desain studi kasus single atau multiple case akan 

menentukan proses pengumpulan data, yang akan digunakan. Dengan 

karakteristik yang dimiliki, maka penelitian ini menggunakan single case dengan 
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desain holistic case study, yakni penelitian dengan satu kasus dalam konteks yang 

sama. Dengan berasusmsi seperti itu, maka penelitian ini diharapkan mampu 

mengeksploitasi berbagai peluang untuk mengeksplorasi fenomena yang memiliki 

keunikan pada kondisi-kondisi tertentu.  

 Penelitian ini termasuk ke dalam single case design, karena penelitian ini 

hanya fokus pada satu kasus yakni proses komunikasi yang terjadi di Universitas 

Gadjah Mada (UGM) pada pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA). Dengan fokus hanya pada satu organisasi, yakni 

Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian  

Peneliti melakukan tahap pra penelitian terlebih dahulu agar dapat 

memberikan gambaran awal terhadap penelitian ini. Selanjutnya peneliti 

melakukan proses pengumpulan data primer di lapangan, melakukan seleksi data 

yang diperoleh, analisis dan pengolahan data lalu dilanjutkan dengan penulisan 

laporan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi anggota 

ASEAN University Network di Indonesia, yakni di Universitas Gadjah Mada 

(UGM), yang berlokasi di Jalan Bulaksumur, Yogyakarta. Pada pelaksanaannya, 

terdapat kegiatan wawancara yang tidak dilakukan di lokasi perguruan tinggi yang 

bersangkutan, tetapi di luar lokasi tersebut. 

 Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian, secara efektif 

dilakukan selama 1 tahun, yakni dari awal tahun 2016 hingga awal tahun 2017. 

Lamanya waktu penelitian disebabkan karena beberapa kendala, antara lain 
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terjadinya pergantian tempat/lokasi penelitian dan juga waktu yang dibutuhkan 

untuk menunggu keputusan ijin penelitian dari salah satu perguruan tinggi 

pengganti.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil pengumpulan data, dan 

hasil analisis penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, di Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Setelah melakukan kegiatan pra penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data awal, peneliti melanjutkan kegiatan 

penelitian dan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara secara 

tatap muka, wawancara tidak langsung (tertulis) melalui email dan juga 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dokumentasi dan 

studi pustaka. Selama proses penelitian di lapangan, peneliti mengamati interaksi 

dan proses komunikasi yang terjadi diantara Satuan Penjaminan Mutu tingkat 

universitas, dan Satuan Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Peneliti mengamati 

serta menganalisis situasi ketika terjadinya komunikasi antara Satuan Penjaminan 

Mutu Universitas dan Fakultas, yang pada akhirnya akan peneliti elaborasi dengan 

hasil wawancara dan data-data pendukung lainnya.  

 Dari hasil pengumpulan data maka diperoleh kategori-kategori dalam 

proses komunikasi interpersonal, dianalisis dengan menggunakan perspektif ilmu 

komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi, yakni dengan melakukan 

identifikasi dan analisis terhadap lingkup organisasi secara keseluruhan yang 

meliputi landasan, kompetensi, ruang lingkup proses komunikasi dan strategi, 

proses pelaksanaan AUN QA, proses komunikasi tatap muka dan komunikasi 
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virtual, pengelolaan informasi/pesan yang diterima, anggota yang terlibat dan 

hambatan dalam pelaksanaan AUN QA Assessment.  

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan 

serangkaian proses wawancara dengan key informan, yakni ; Lead Assessor AUN 

QA, Indonesia AUN QA Senior Trainer, CQO AUN yakni TSP. Satuan 

Penjaminan Mutu level Universitas Gadjah Mada (UGM) LSH, JPGS, LHN. Pada 

level fakultas dan departemen, NK, ACS. Selain key informan, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan beberapa informan/narasumber tambahan lainnya, 

yaitu HHBI, ASSK, ET, AR, YH dan NP dari AUN QA Secretary, praktisi senior 

AUN QA. Wawancara dilakukan di akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2017. 

 

4.1.1 Profil Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Universitas Gadjah Mada, merupakan universitas negeri di Indonesia yang 

didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, 

dan menjadi Universiteit pada tanggal 16 Desember 1949. Kampus Universitas 

Gadjah Mada (UGM) yang terletak di Bulak Sumur Yogyakarta, merupakan 

universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah 

Indonesia merdeka. Sejak awal pendiriannya, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

juga berperan aktif sebagai pengemban Pancasila dan Universitas pembina di 

Indonesia. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya memiliki 

enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas, satu sekolah Pascasarjana (S2 dan 

S3), dan satu Sekolah Vokasi. Sebagian besar fakultas dalam lingkungan 

Universitas Gadjah Mada (UGM) terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1949
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program studi/departemen. Kegiatan Universitas Gadjah Mada (UGM) dituangkan 

dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan 

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 Semenjak tahun 1983 Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki 18 

Fakultas Program Sarjana, dua Fakulas Program Diploma (Fakultas Non Gelar 

Ekonomi dan Fakultas Non Gelar Teknologi) dan satu Fakultas Pascasarjana 

(Magister dan Doktor). Awal tahun 1992 terjadi penyederhanaan jumlah fakultas, 

Fakultas Pascasarjana diubah menjadi Program Pascasarjana, sedangkan Fakultas 

Non Gelar Ekonomi diintegrasikan ke Fakultas Ekonomi dan Fakultas Non Gelar 

Teknologi diintegrasikan ke Fakultas Teknik. Saat ini Universitas Gadjah Mada 

(UGM) memiliki 28 pusat kajian memiliki tugas utama melakukan kegiatan 

penelitian untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat.  

 Kepemimpinan di Universitas Gadjah Mada (UGM) tentu saja dipimpin 

oleh pemimpin tertinggi suatu perguruan tinggi yakni Rektor. Rektor UGM adalah 

Pimpinan Eksekutif tertinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipilih oleh 

Senat Universitas dalam suatu sidang Senat beranggotakan para Guru Besar dan 

wakil-wakil Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Calon-

calon yang ada ditetapkan dan dipilih berdasarkan persyaratan yang ditetapkan 

dan disetujui oleh Majelis Wali Amanah (MWA), yang merupakan lembaga 

legislatif Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah UGM resmi menjadi Badan 

Hukum Milik Negara (BHMN). Sejak berdirinya, Universitas Gadjah Mada 

(UGM) telah dipimpin oleh 15 orang Rektor. Pimpinan Universitas pertama Prof. 

Dr. M. Sardjito (1949-1961) yang berasal dari Fakultas Kedokteran UGM belum 

https://id.wikipedia.org/wiki/1983
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menyandang sebutan Rektor, melainkan Presiden Universiteit. Rektor yang 

menjabat saat ini adalah Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. dari Fakultas 

Teknik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan 

Alumni.  Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. menggantikan 

Prof. Pratikno yang terpilih menjadi Menteri Sekretaris Negara di kabinet kerja 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari awal berdirinya Universitas Gadjah 

Mada (UGM), maka Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc Ph.D adalah rektor 

perempuan pertama di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

 Kurang lebih 650 mahasiswa dari berbagai negara menuntut ilmu dan 

pengalaman di universitas nasional ini. Di universitas ini, mahasiswa 

mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas, dan 

inovasi di bidangnya masing-masing. Kegiatan perkuliahan didukung dengan 

peralatan modern dan teknologi informasi. 

 Sebagai universitas riset, Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan 

perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan penelitian yang 

diwujudkan dengan upaya mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan 

dan mengembangkan berbagai penelitian. Komitmen kerakyatan diwujudkan 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat baik dengan penerjunan mahasiswa 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke seluruh penjuru Indonesia maupun kegiatan-

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi, Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori oleh 2.400 dosen 

dan 4.000 karyawan yang berkomitmen untuk menjadikan Universitas Gadjah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dwikorita_Karnawati
https://id.wikipedia.org/wiki/Dwikorita_Karnawati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pratikno
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Sekretaris_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo


 
 

 

133 

Mada (UGM) sebagai universitas terbesar yang menjadi rujukan bangsa 

Indonesia.  

 Agar seluruh kegiatan kampus berlangsung dengan baik dan 

membahagiakan, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengarahkan penataan dan 

pengembangan infrastruktur fisik di lingkungan kampus pada prinsip perwujudan 

kampus “educopolis”. Prinsip ini tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan 

Kampus yang mengamanatkan sebuah lingkungan yang kondusif untuk proses 

pembelajaran dalam konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap 

terhadap isu ekologis. 

 Perubahan adalah ciri inovasi yang tidak dapat kita hindari, yang 

membutuhkan keberanian dan kearifan. Universitas Gadjah Mada (UGM) di 

usianya yang ke 66 tahun ini, tak luput dari arus “perubahan”, untuk 

menyelamatkan dan mengamankan gerakan merajut Inovasi Insani menuju 

kejayaan Negeri. Dengan diterapkannya Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) 

UGM No. 4/SK/MWA 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas 

Gadjah Mada (UGM), sebagai mandat lanjut dari Statuta Universitas Gadjah 

Mada (UGM), maka sejak itu mulai bergeraklah roda perubahan dalam tata kelola 

di Universitas Gadjah Mada (UGM). Spirit dari perubahan Tata Kelola ini adalah 

spirit inovasi menuju capaian yang unggul dan membumi di bidang Akademik, 

untuk mempercepat lompatan kemajuan IPTEK dan peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). Perubahan mendasar di Bidang Tata Kelola Akadmik ini 

ternyata menyadarkan kita semua bahwa kualitas SDM di Universitas Gadjah 

Mada (UGM) saat ini perlu segera ditingkatkan, untuk dapat memenuhi 
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persyaratan standard bagi pimpinan di Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Dari potret diri SDM Universitas Gadjah Mada (UGM), diketahui bahwa 

dari 2.418 dosen yang ada di Universitas Gadjah Mada (UGM) masih didominasi 

oleh pria, dan 51 % dari total dosen sudah bergelar S3 dan hanya 7% yang masih 

bergelar S1. Mayoritas dosen telah berusia lebih dari 40 tahun. Bahkan usia dosen 

di atas 60 tahun juga cukup signi kan (mencapai hampir 20%). Meskipun 

mayoritas dosen telah mencapai gelar akademik Doktor, namun sebagian besar 

dosen masih menduduki jabatan akademik Lektor ke bawah. Hal tersebut berarti 

bahwa berdasarkan persyaratan akademik untuk menjadi pimpinan di 

Departemen, Prodi dan Laboratorium, jumlah dan kualitas SDM saat ini masih 

belum dapat memenuhi persyaratan. Pelajaran penting yang dapat kita peroleh 

dari potret dan kondisi ini adalah :  

1) Perlu segera dilakukan pembenahan sistem pengelolaan dan pengembangan 

SDM di Universitas Gadjah Mada (UGM), agar memenuhi standar unggul 

dalam pengembangan akademik.   

2) Perlu dikaji secara arif beberapa hal terkait dengan efsiensi ataupun 

perampingan struktur organisasi tanpa mengorbankan kepentingan 

pengembangan akademik dan keilmuan, serta pencermatan kembali tentang 

persyaratan kepemimpinan di bidang akademik.  

 

4.1.1.1 Arah Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Kemajuan, kedaulatan, ketangguhan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan 
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dan teknologi dalam kehidupan bangsa tersebut. Menyadari pentingnya 

pembangunan SDM dan IPTEK untuk mewujudkan kemajuan serta 

mempertahankan kedaulatan dan ketangguhan bangsa, Universitas Gadjah Mada 

(UGM) berkomitmen melalui visi dan misinya untuk melaksanakan Tridharma 

Perguruan Tinggi sebagai penggerak pembangunan sosial ekonomi, untuk 

kesejahteraan bangsa dan kepentingan manusia. 

 Salah satu wujud nyata dari komitmen Universitas Gadjah Mada (UGM) 

adalah melaksanakan pembangunan program unggulan dan inovatif menuju 

universitas berkelas dunia dengan spirit Socio Entrepreneurial, yang selaras 

dengan RPJM 2015 -2019, dan rencana strategis Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi 2015 - 2019, serta arah umum kebijakan UGM 2012 - 

2037. 

 Semangat Socio Entrepreneurial ini merupakan semangat yang selalu 

mengedepankan inovasi dan unggulan dalam seluruh proses Tri Dharma untuk 

melahirkan produk-produk akademik yang berdaya saing unggul, dengan 

kecamatan dalam memanfaatkan peluang ataupun ketangguhan dalam mengelola 

resiko.  

 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah 

menerjemahkan RPJMN 2015 - 2019 melalui peraturan Menteri Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 tahun 2015, memfokuskan dan memprioritaskan 

peneguhan peran perguruan tinggi sebagai agent of knowledge and technology 

transfer dan akhirnya sebagai agent economic of development. 
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 Untuk mendukung pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi melalui 

penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang didasarkan pada pasal 

65, 66 dan 67 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan secara 

lebih spesifik didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2013 

tentang statuta Universitas Gadjah Mada (UGM), maka UGM sebagai Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) telah memiliki wewenang dalam 

mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom. Dalam hal ini, 

otonomi pengelolaan bidang akademik, mencakup penetapan norma dan 

kebijakan operasional serta pelaksanaan  pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Sementara otonomi pengelolaan bidang non akademik 

mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan 

organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian sarana dan prasarana.   

 

4.1.1.2 Visi dan Misi Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Dari pokok-pokok kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), 

selanjutnya diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2012-2017 yang 

dijabarkan dalam visi, misi dan tujuan sebagai berikut : 

Visi  : Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai pelopor perguruan tinggi 

 nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada 

kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa 

berdasarkan Pancasila. 

Misi : Menjalankan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta   

pelestarian ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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 Tujuannya adalah menjadikan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai 

perguruan tinggi terbaik Indonesia dengan reputasi internasional melalui : 

1) Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan 

yang unggul dan kompeten. 

2) Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan 

dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara yang 

berbasis pada nilai-nilai keunggulan lokal. 

3) Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

4) Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel 

dan terintegrasi antar bidang guna menunjang keefektifan dan efisiensi 

pemanfaatan sumber daya. 

5) Kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan para mitra. 

 

Gambar 9 

Skema Mapping Kebijakan Pengembangan Universitas Gadjah Mada  

(Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM 2016) 
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4.1.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Dalam pelaksanaan Program Re-orientasi Akademik yang dicanangkan 

pada tahun 2015 ini, telah dirumuskan 7 rerangka kebijakan makro yang akan 

menjadi panduan dalam pengembangan program akademik dan dalam proses 

penyempurnaan kurikulum 2016. Rerangka kebijakan makro tersebut meliputi:  

1) Pengkayaan wawasan melalui mata kuliah pilihan; penguatan kemampuan 

softskill melalui integrasi kegiatan ko-kulikuler dan ekstra kulikuler ke dalam 

kurikulum;   

2) Penguatan kompetensi global melalui peningkatan student mobility;   

3) Pembekalan kemampuan bahasa asing;   

4) Penguatan pemanfaatan teknologi informasi;   

5) Pengkayaan perolehan keilmuan berbasis riset; dan   

6) Percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah.   

 Sejalan dengan kebijakan re-orientasi Akademik  di atas, seluruh 

sumberdaya diarusutamakan untuk mendukung upaya tersebut. Hal ini dapat 

terlihat dari alokasi anggaran 2015 yang meningkat sebesar 77 % untuk program 

pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 2014 alokasi pendidikan dan pengajaran 

sebesar Rp. 820.478.385.901, meningkat menjadi Rp. 1.448.987.803.486. Upaya 

peningkatan ini terutama difokuskan pada :  

1) Penyiapan dan pemantapan arah pengembangan bidang-bidang keilmuan di 

tiap Fakultas ataupun bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk masa depan;  

2) Penyiapan re-desain kurikulum dengan menyesuaikan arah bidang keilmuan 

yang telah ditetapkan;  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3) Peningkatan kualitas program pembelajaran berbasis riset;   

4) Pembinaan kegiatan ko-kurikuler untuk mahasiswa terutama program 

pengingkatan softskills (kepemimpinan, kewirausahaan, nilai-nilai ke 

UGM'an, serta berbagai “program pelatihan pembelajar sukses";   

5) Pembinaan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa baik yang terkait 

dengan kegiatan seni, budaya, profesi, hobi, olah raga dan inovasi teknologi;  

6) Peningkatan content dan keterjangkauan e-learning;   

7) Peningkatan layanan akademik berbasis IT;   

8) Penataan dan penguatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta organisasi 

mahasiswa melalui pengembangan Sistem Penjaminan Mutu UKM dan 

perumusan Kurikulum UKM;   

9) Peningkatan mobilitas mahasiswa secara nasional maupun global;   

10) Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan proses pembelajaran;   

11) Peningkatan reputasi akademik di tingkat global;   

12) Penataan organisasi tata kelola di Fakultas dan Sekolah; dan   

13) Peningkatan inovasi dan unggulan akademik melalui penyempurnaan 

Sistem Pengembangan dan Pengelolaan SDM.   

 Peranan program studi (prodi) sebagai ujung tombak pelaksanaan re-

orientasi akademik tersebut sangat penting. Saat ini Universitas Gadjah Mada 

(UGM) memiliki 263 program studi, terdiri atas 27 program diploma, 68 program 

sarjana, 6 program profesi, 90 program magister, 27 program spesialis dan 45 

program doktor. Penyelenggaraan dan pengelolaan program studi yang banyak 

dan sangat bervariasi tentunya diperlukan good governace. Oleh karena itu 



 

 

140 

akuntabilitas program studi yang salah satunya ditunjukkan dengan akreditasi 

telah menjadi bagian penting dari strategi Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Akreditasi internasional, antara lain FEB (AACSB), Teknik Kimia 

(iChemE) dan 27 prodi yang tersertifikasi AUN, Ilmu Farmasi, Kimia, Pendidikan 

Dokter, Biologi, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter 

Gigi, Peternakan, Sastra Inggris, Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Teknologi 

Industri Pertanian, Matematika, Antropologi, Kedokteran Hewan, Psikologi, 

Teknik Mesin, Ilmu Ekonomi, dan Teknik Industri, Ilmu Komunikasi dan 

Manajeman dan Kebijakan Publik. Prodi yang sedang dalam proses akerditasi 

adalah adalah Teknik Elektro dan Teknik Informatika, Teknik Geodesi dan 

Geomatika, Akuntansi, Kehutanan dan Pendidikan Dokter (pembaruan).  

 Untuk memperluas akses pembelajaran, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

bersama 5 perguruan tinggi di Indonesia, yang dikoordinasikan oleh 

Kemristekdikti, telah mengembangkan proses pembelajaran berbasis internet 

(Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu-PDITT). Dalam Pada 

tahun 2016 mendatang, model PDITT tersebut akan dipelopori oleh Universitas 

Gadjah Mada (UGM) untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan yang memiliki 

kekhasan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan nilai-nilai yang diperlukan untuk 

menopang kejayaan Indonesia di masa depan.  

 Dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global maka 

berbagai macam startegi dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis 

riset dan bertaraf internasional, baik untuk Program Sarjana ataupun Pascasarjana. 

Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui program mobilitas mahasiswa, 
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double degree, joint supervision, credit earning, peningkatan publikasi 

internasional, yang didukung dengan penyelenggaraan program dan kerjasama 

internasional.  

 Pada tahun 2016 kinerja Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai PTN 

BH yang telah ditetapkan oleh Kementerian, telah sejalan dengan Renstra dan 

Renop yang telah disusun Universitas Gadjah Mada (UGM). Fokus tahun 2015-

2016 Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan perhatian pada prioritas 

pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan yang dijabarkan pada 

kegiatan-kegiatan yang menunjang redesain kurikulum. Selain 7 program utama 

yang sudah berjalan pada tahun 2015, maka pada tahun 2016 prioritas utama 

lainnya, yakni : 

1) Fasilitasi kegiatan kemahasiswaan 

2) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung riset 

3) Pengembangan keilmuan 

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia  

5) Hilirisasi Penelitian 

 Dalam rangka pengembangan konsep secara jangka panjang telah 

dideklarasikan bahwa konsep pengembangan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

dilakukan dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dengan 

mengoptimalkan dan memproduktifkan sumber daya yang dimiliki melalui sistem 

manajemen modern yang profesional dengan berlandaskan korporasi yaitu 

efisiensi, efektivitas, produktivitas, inovatif, kreatif, kompetitif, akuntabel, 

proaktif dan mutu layanan. Hal tersebut dikemas dalam semangat Socio 
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Entrepreneurial University, dengan skema sebagai berikut :  

 

Gambar 10 

Reorientasi Akademik menuju Socio Entrepreneurial University 

(Arahan Rektor UGM 2014-2017) 

(Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan UGM sebagai Socio Entrepreneurial university adalah : 

1) UGM tertantang untuk mampu meningkatkan daya saing lulusannya, dengan 

mendidik mahasiswanya menjadi socio entrepreneurs, yakni menjadi 

inovator yang siang menghadapi segala macam tantangan baru, dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur, berjiwa sosial dan 

mempunyai rasa kemanusiaan tinggi. 

2) UGM sebagai "agent of change" dan "agent of development" sudah saatnya 

memainkan peran dalam mendorong munculnya yong socio entrepreneur 
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dengan semangat spirit ke Indonesiaan tanpa meninggalkan akar sosial 

budaya dan jati diri bangsa. 

3) Perlu dilakukan perubahan paradigma dari invensi ke inovasi (Shifting 

Paradigm from invention to innovation). 

 Sedangkan implementasi menuji socio entrepreneurial dilakukan dengan 

berbeda program, antara lain : 

1) Program akademik perlu menghasilkan lulusan dengan jiwa dan karakter 

sociopreneur. 

2) Program akademik mampu menghasilkan lulusan entrepreneur yang berjiwa 

Pancasila. 

3) Proses manajemem akademik diterapkan dengan budaya socio preneur 

(bukan budaya birokratis). 

 

4.1.1.4 Susunan Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Majelis Wali Amanat (MWA), Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah 

badan tertinggi di universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, 

kepentingan masyarakat dan kepentingan universitas itu sendiri. Pada Universitas 

Gadjah Mada (UGM), anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang, yang 

berasal dari unsur 1) Menteri, 2) Sri Sultan Hamengku Buwono, 3) Rektor, 4) 

Masyarakat umum, yaitu tokoh masyarakat berjumlah 6 (enam) orang, dan alumni 

UGM berjumlah 2 (dua) orang, 5) masyarakat UGM, yaitu Guru Besar berjumlah 

3 (tiga) orang, dosen bukan Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang, tenaga 

kependidikan berjumlah 1 (satu) orang, dan Mahasiswa berjumlah 1(satu) orang. 
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 Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas Gadjah Mada 

(UGM) di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan 

Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui 

pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan unsur lain 

yang ditetapkan oleh Senat Akademik.  

Pimpinan Universitas : 

• Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) :     

 Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D 

• Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan :    

 Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D 

• Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi :  

 Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., M.Com,. 

• Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :  

 Prof. Dr. Suratman 

• Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia :     

 Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto. Dip.HE 

• Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni :     

 Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. 

 

4.1.1.5 Pendanaan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

  Dalam penyusan anggaran bagi unit kerja di lingkungan Universitas 

Gadjah Mada (UGM), maka ditetapkan suatu nilai pagu anggaran untuk kegiatan 

pelayanan Tridharma. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas 
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dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang 

kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga 

digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan 

pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan. Beikut merupakan 3 

kategorisasi prioritas kegiatan : 

1) Kegiatan Prioritas Satu, adalah kegiatan yang mutlak diperlukan, harus 

dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan 

operasional Tridharma perguruan tinggi dan juga upaya untuk mencapai 

target kinerja yang sudah ditetapkan, dan juga berwujud kegiatan-kegiatan 

yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum. Selain itu kegiatan yang 

sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak 

eksternal juga dapat dikategorisasikan pada prioritas satu ini. 

2) Kegiatan prioritas dua, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam 

rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini 

penting namun tetap mempertimbangkan kesediaan sumberdana yang 

dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan 

yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, 

sehingga jika dana belum tersedia maka kegiatan ini tidak dilakukan 

3) Kegiatan Prioritas Tiga, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum 

didanai atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya kosmetik (dengan 

tujuan untuk memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat mewah, dll). 

Kegiatan ini tidak berkaitan langsung dengan pencapaian target kinerja 

renstra.  
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 Pelaksanaan ASEAN University Network Assessment (AUN QA), termasuk 

ke dalam kategori Kegiatan Prioritas Satu, karena berhubungan langsung dengan 

kewajiban perguruan tinggi, yakni Tridharma Perguruan Tinggi dan juga sebagai 

salah satu upaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh 

Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelaksanaan AUN QA (dalam hal ini AUN QA 

Assessment) saat ini sejalan dengan visi Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai 

pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif. 

Rencana pengeluaran Universitas berdasarkan Tridharma perguruan tinggi pada 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut : 

Tabel 3 

Rencana Pengeluaran UGM Menurut Kegiatan Tri Dharma PT 

Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM 2016.  

 

No Fungsi Tridarma Jumlah 

1 Pendidikan 1.648.793.006.714 

2 Penelitian 765.793.476.300 

3 Pengabdian Kepada Masyarakat 370.717.954.127 

Jumlah 2.785.304.437.141 

 

 

Gambar 11 

Rencana Pengeluaran UGM Berdasarkan Kegiatan Tridharma PT 

Sumber : Sumber : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM 2016  
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 Penerimaan dana bersumber dari Dana APBN dan Dana Masyarakat. Dana 

APBN diperoleh berdasarkan alikasi bantuan pendanaan PTN BH yang diterima 

oleh Direktorat Jendal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) kepada Universitas 

Gadjah Mada (UGM) sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam 

mekanisme ketentuan perundangan keuangan negara. Sedangkan dana masyarakat 

adalah dana yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Penerimaan Universitas terdiri dari atas Penerimaan Dana Pemerintah yang Gaji 

dan Tunjangan serta bentuan pendanaan PTN BH, Penerimaan dana masyarakat 

dan sisa lebih anggaran satu tahun sebelumnya. Selain itu, juga melalui kontribusi 

unit usaha, yakni :  

1. PT Gama Multi Usaha Mandiri, melalui kontribusi finansial maupun non 

finansial. Rencana kontribusi unit finansial pada tahun 2016 sebesar Rp 

978.548.015.- 

2. PT. BPR UGM. Belum dapat memberikan kontribusi secara finansial 

dikarenakan masih terbebani kerugian dari operasional pada tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga laba tahun berjalan maih menjadi akumulasi untuk 

menutup kerugian tahun sebelumnya. Kontribusi yang diberikan masih 

dalam bentuk kontribusi non finansial.  

3. PT. UGM Samator Pendidikan. Hingga saat ini masih belum dapat 

memberikan kontribusi kepada UGM baik kontribusi finansial maupun non 

finansial karena pendapatan yang diperoleh masih harus digunakan untuk 

operasional dan membayar hutang pinjaman pembangunan gedung.18 

 
18 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Gadjah Mada 2016 (38-39). 
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4.1.2 Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada (UGM), didirikan 

pada 27 November 2001 dengan SK Rektor Nomor 123/P/SK/Set.R/2001. Sesuai 

dengan SK pendiriannya, Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada 

(UGM), yang secara umum mengemban tugas untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut :  

1) Perencanaan dan pelaksanaan sistem jaminan mutu secara keseluruhan di 

Universitas Gadjah Mada (UGM).   

2) Pembuatan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

jaminan mutu.   

3) Pemantauan pelaksanaan sistem jaminan mutu.   

4) Auditing dan evaluasi pelaksanaan jaminan mutu.   

5) Pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem jaminan mutu di  Universitas 

Gadjah Mada (UGM) kepada Rektor.   

 Pendirian Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada (UGM), 

diawali sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan 

mutu pembelajaran, antara lain Teaching Improvement Workshop (TIW) 2001 

Fakultas Teknik, pelaksanaan Akta V, Applied Aproach, dan Pekerti. Selain itu, 

sejak tahun 1999 sampai sekarang Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi 

anggota aktif dalam ASEAN University Network on Higher Education for Quality 

Assurance (AUN-QA). Pengalaman bekerja sama dengan AUN QA dan European 

Community dalam AUN Program, serta Quality for Undergraduate Education 
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Project (QUE Project, 1998-2005) telah melahirkan Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

pada tahun 2001.  

 Konsep Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) di 

Universitas Gadjah Mada (UGM), telah disusun dan disosialisasikan kepada 

seluruh pimpinan, pengurus, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di 

tingkat universitas dan fakultas pada tahun 2002. Dari hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan sosialisasi konsep SPM-PT disusunlah dokumen akademik (yang 

berupa Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan draf Peraturan Akademik) 

dan dokumen mutu (yang berupa Manual Mutu dan Prosedur Mutu) di tingkat 

universitas dan fakultas, serta spesifikasi program studi. Keberhasilan penyusunan 

dokumen tersebut ialah adanya komitmen yang sangat kuat dari Pimpinan 

Universitas Gadjah Mada (UGM), dan dukungan tenaga dari para auditor internal 

Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah mengikuti pelatihan SPM PT dan 

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UGM. Para auditor internal tersebut 

sekaligus menjadi motor penggerak pembentukan organisasi pelaksana SPM PT 

UGM di seluruh fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Kegiatan pelatihan SPM-PT dan AMAI yang pertama dilaksanakan pada 

18 - 24 Oktober 2003, dengan ketua fasilitator Assoc. Prof. Damrong 

Thawesaengskulthai dari Chulalongkorn University, Thailand. Berdasarkan pada 

kelengkapan dokumen dan telah tersusunnya semua perangkat organisasi SPM- 

PT UGM, pada 11 Oktober 2004 dilaksanakan Deklarasi Pelaksanaan Menyeluruh 

SPM PT UGM oleh Rektor.  

 Sejak tahun 2005 Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada 
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(UGM) membantu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai fasilitator 

pelatihan SPM PT/SPMI dan AMAI/AMI bagi seluruh perguruan tinggi di 

Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 tercatat lebih dari 1.500 perguruan tinggi 

ikut serta dalam pelatihan tersebut.  

 

4.1.2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  

 Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 - 2010 menetapkan 

tiga kebijakan dasar pengembangan perguruan tinggi, yaitu nation’s 

competitiveness, autonomy, dan organizational health. Lulusan perguruan tinggi 

diharapkan memiliki kompetensi tinggi sehingga dapat memenangkan persaingan 

dengan lulusan perguruan tinggi, khususnya dari luar negeri. Kemandirian 

merupakan pendekatan terbaik untuk pengelolaan manajemen perguruan tinggi 

yang sangat kompleks. Kesehatan organisasi diwujudkan untuk mengembangkan 

kebebasan akademik, inovasi, kreativitas, dan knowledge sharing. Sistem 

penjaminan mutu merupakan sarana untuk mendorong terwujudnya tiga kebijakan 

di atas.  

 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik 

penjaminan mutu pendidikan oleh perguruan tinggi untuk mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri secara 

berkelanjutan. Kata mengawasi bermakna ‘perencanaan’, ‘pelaksanaan’, 

‘pengendalian’, dan ‘pengembangan/ peningkatan’ standar mutu perguruan tinggi 

secara konsisten dan berkelanjutan untuk kepuasan stakeholders.  

 Melalui Kantor Jaminan Mutu (KJM), Universitas Gadjah Mada (UGM) 
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merintis dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal perguruan 

tinggi. Konsep tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi 

penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia. 

Penjaminan mutu internal dilakukan untuk mencapai a) kepatuhan terhadap 

kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu 

akademik, b) kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang 

ditetapkan di setiap program studi, c) kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki 

pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan d) relevansi 

program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders 

lainnya.  

 Lingkup peningkatan SPMI Universitas Gadjah Mada (UGM), terlihat 

pada jenjang dan dalam penjaminan mutu. Sebelum tahun 2008 SPMI hanya 

dilaksanakan pada jenjang S-1. Sejak tahun 2009 SPMI dilaksanakan pada semua 

jenjang meliputi D3, S-1, S-2, S-3 dan profesi. Dalam hal lingkup penjaminan 

mutu, sebelum tahun 2009 implementasi SPMI hanya pada lingkup kegiatan 

akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat), tetapi sejak 

tahun 2010 sudah memasukkan komponen nonakademik, yaitu sumber daya 

manusia, sarana prasarana, keuangan, manajemen, dll. Dengan perluasan lingkup 

ini, kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) berubah menjadi Audit 

Mutu Internal (AMI).  

 

4.1.2.2 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 

 Penjaminan mutu perguruan tinggi pada dasarnya merupakan tuntutan 
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eksternal, terutama tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi 

kepada publik dalam hal menjaga kualitas. Tuntutan eksternal itu selalu 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, 

perguruan tinggi harus menyesuaikan kualitas produknya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Standar internal perguruan tinggi harus selaras dengan 

standar eksternal. Standar tersebut diwadahi dalam sistem penjaminan mutu. 

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus selaras dengan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).  

 Universitas Gadjah Mada (UGM), menerapkan standar SPMI melalui 

dokumen kebijakan akademik, standar akademik, dan peraturan akademik yang 

dibuat oleh Senat Akademik (SA). Secara ringkas, ketiga dokumen itu 

mengarahkan pengembangan UGM pada reputasi internasional dan akreditasi 

internasional. Untuk mencapai dua hal tersebut, harus diawali dengan pemenuhan 

standar nasional, yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), baik program studi maupun 

institusi. Untuk itu, UGM menempatkan kedua standar nasional tersebut sebagai 

standar minimal. Selain itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga 

memperhatikan peringkat perguruan tinggi yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

internasional, misalnya Webometrics dan THES. Hal ini penting karena peringkat 

tersebut menunjukkan adanya pengakuan dunia dan merupakan dorongan untuk 

meningkatkannya.  

 Standar eksternal yang cukup berat adalah dari akreditasi internasional. 

UGM menetapkan bahwa fakultas dan program studi didorong dan difasilitasi 
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untuk memperoleh akreditasi internasional. Lembaga akreditasi tersebut, misalnya 

ABET, ASIIN, IChemE, AACSB, dan AUN. Selain itu, dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu layanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), juga 

mengimplemen-tasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008.19 

 

4.1.3 ASEAN University Network (AUN) di UGM 

 Regionalisasi pendidikan tinggi, merupakan topik yang saat ini sedang 

hangat untuk diperbincangkan dan menjadi pusat perhatian di hampir seluruh 

perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Regionalisasi pendidikan tinggi, ikut 

tercetus sejak sepuluh negara-negara anggota ASEAN 20  menyepakati 

pembentukan suatu kawasan bersama, yang dikenal dengan istilah "Komunitas 

ASEAN". Pada KTT ASEAN ke-4 tahun 1992, para peminpin-pemimpin di 

ASEAN menyerukan agar Negara-Negara Anggota ASEAN dapat membantu 

"mempercepat solidaritas dan pengembangan identitas regional melalui 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kerjasama jaringan 

perguruan tinggi di wilayah Asia Tenggara." Seruan ASEAN ini kemudian 

ditindak lanjuti dengan dibentuknya ASEAN University Network (AUN) pada 

Bulan November tahun 1995. Pembentukan AUN disepakati dan ditandatangani 

oleh AUN Board Of Trustees (pada level policy), Sekretariat AUN (pada level 

koordinasi dan monitoring level), Perguruan Tinggi Anggota AUN (pada level 

implementasi). 

 
19 Sistem Penjaminan Mutu Internal UGM. 
20  ASEAN (Association of South East Asia Nations), beranggotakan sepuluh negara-

negara yang memiliki kedakatan dari sisi geografis yakni berada di  kawasan Asia 

Tenggara. Kesepuluh negara-negara anggota tersebut adalah : Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Laos, Myanmar dan juga Vietnam. 
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 Terdapat empat perguruan tinggi di Indonesia, yang diamanahkan oleh 

pemerintah untuk menjadi perwakilan Indonesia untuk bergabung menjadi 

Anggota inti AUN, ke empat perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah 

Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan 

Universitas Airlangga (Unair). Prihatiningsih (AUN QA Senior Assessor, AUN 

CQO) menyatakan, bahwa :  

"Waktu itu 17 perguruan tinggi itu diundang gitu, lalu dibentuklah resmi 

AUN lalu dibuatlah charternya juga, AD ART nya AUN, nah 17 kampus ini 

dianggap sebagai pendiri....apa perguruan tinggi yang mendirikan AUN, nah 

lalu dalam perjalanannya berkembang menjadi 30 perguruan tinggi, dan 

Universitas Gadjah Mada (UGM) termasuk salah satu yang dipercaya untuk 

mewakili Indonesia di AUN."21 

 ASEAN University Network (AUN) diprioritaskan dilaksanakan di empat 

bidang utama yakni : mahasiswa dan fakultas pertukaran, penelitian ASEAN, 

jaringan informasi, dan penelitian kolaboratif. Kemudian, ketika Piagam ASEAN 

ditandatangani oleh Kementerian 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2007, 

ASEAN University Network (AUN) menjadi bertugas sebagai kunci badan 

pelaksana dari ASEAN dalam portofolio sosial budaya. AUN melakukan program 

dan kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama pendidikan tinggi 

dan pengembangan untuk meningkatkan integrasi regional dalam mencapai 

standar global. Kegiatan kami saat ini dikategorikan ke dalam lima bidang 

mencakup 1) Pertukaran mahasiswa, 2) Kolaborasi Akademik, 3) Standar, 

Mekanisme, Sistem 4) Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Tinggi, 5) Program dan 

Pengembangan Daerah dan Platform kebijakan. 

 
21 Wawancara dengan T.S Prihatiningsih, Jakarta, 8/5/2015. 
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 Fokus strategis AUN ini dibangun pada orang-orang yang diidentifikasi 

oleh ASEAN untuk memfasilitasi kerjasama regional dalam mengembangkan: 

1. Untuk memperkuat jaringan yang ada kerjasama antar universitas di ASEAN 

dan di luar; 

2. Untuk mempromosikan penelitian kolaboratif, penelitian dan program 

pendidikan di daerah-daerah prioritas yang diidentifikasi oleh ASEAN; 

3. Untuk mempromosikan kerjasama dan solidaritas di kalangan sarjana, 

akademisi dan peneliti di Amerika Anggota ASEAN;  

4. Untuk melayani sebagai badan kebijakan yang berorientasi pada pendidikan 

tinggi di kawasan ASEAN. 

 

 Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan merupakan unsur penting dalam rangka 

mewujutkan cita-cita untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing 

tinggi dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas : baik, cerdas 

dan terampil. Mengingat pentingnya unsur pendidikan bagi kelanjutan proses 

pembentukan Komunitas ASEAN, maka kerjasama pendidikan yang semula ditangani 

pada tingkat ASEAN Committee on Education (ASCOE), kemudian ditingkatkan menjadi 

ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) dan ASEAN Education 

Ministers Meeting (ASED). 

 Pada bulan Maret 2007 Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan 

Pertemuan ke2 ASEAN Education Ministers Meeting (ASED). Pertemuan tersebut antara 

lain telah menggarisbawahi tentang komitmen bersama untuk menghidupkan kembali 

program ASEAN Student Exchange Programme. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara 

berkelajutan mulai pada tahun 2008 hingga 2013, dengan tuan rumah diawali oleh 

Malaysia, dan seterusnya diikuti oleh Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia dan Brunei 

Darussalam. 
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 Disamping itu, negara negara ASEAN juga sepakat untuk menjajaki peluang 

kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara East Asia Summit (EAS) pada 4 (empat) 

bidang kerjasama yakni : pelatihan guru, pengajaran dan pelatihan bahasa Inggris, 

Vocational and Technical education serta penggunaan ICT di bidang pendidikan. Saat ini 

Universitas Gadjah Mada (UGM), telah melaksanakan banyak kegiatan Tridharma nya 

dengan melibatkan dukungan pelaksanaan ASEAN University network (AUN). Kerjasama 

antar universitas merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang sudah dijalankan dan  

dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di kawasan ASEAN.  

 Beberapa bentuk kerjasama yang selama ini telah dikembangkan dalam kerangka 

ASEAN University Network (AUN) antara lain mengupayakan terbentuknya mekanisme 

Credit Transfer System (CTS) antara universitas yang tergabung dalam ASEAN 

University Network (AUN), dengan beberapa universitas di negara-negara mitra dialog 

seperti China, Republik of Korea, Jepang dan Uni Eropa. Disamping itu, AUN juga 

mengembangkan dua program kerjasama pertukaran mahasiswa dan staf akademis yaitu 

AUN Educational Forum dan AUN Distinguished  Scholars Programme.  

 Adapun program penting lain yang dikembangkan ASEAN University Network (AUN) 

saat ini adalah penyusunan AUN Quality Assurance Guidelines, sebagai modalitas dalam 

rangka pembentukan AUN Standard for Higher Education (AUN SHE), yang nantinya 

diharapkan dapat menjadi landasan menuju proses  harmonisasi sistem pendidikan tinggi 

di antara negara-negara ASEAN.  

 

 Terhitung sejak tahun 2007, Universitas Gadjah Mada (UGM) tergabung dalam 

ASEAN University Network (AUN) telah melaksanakan program AUN Quality Label, 
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yaitu upaya-upaya internal untuk meningkatkan kualitas akademik sesuai dengan 

ketentuan yang telah diformulasikan dalam AUN Quality Assurance Guidelines. 

Perguruan tinggi yang dinilai baik dan dapat memenuhi semua kriteria yang telah 

diisyaratkan dalam AUN Quality Assurance Guidelines selanjutnya akan diberikan 

pengakuan atau label sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Pengembangan program 

ini antara lain juga dikembangkan melalui pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA), sebagai salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME) dan juga dengan menerapkan standar-standar yang berlaku di ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) pada setiap program studi. Rangkaian 

ini dibuktikan melalui pelaksanaan AUN QA secara berkala.  

 

4.2 Pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

4.2.1 Tuntutan Regionalisasi  

 Seiring dengan perubahan ekonomi global, yang dipicu oleh kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong meningkatnya keterkaitan 

dan ketergantungan antar negara yang berada pada satu lingkup wilayah yang 

sama. Negara-negara yang berada pada satu wilayah yang sama, mau tidak mau 

harus memperkuat jalinan kerjasama agar dapat mempertahankan kehidupan 

negaranya. Gagasan untuk mewujudkan stabilitas kawasan yang ditempuh dengan 

menggunakan beberapa pendekatan yakni ekonomi, pertahanan keamanan, dan 

sosial dan budaya oleh masing-masing negara anggota ASEAN tidaklah mudah. 

Hal ini, juga tidak menjadikan momentum tersebut sebagai suatu "kebebasan" 

tanpa pengaturan.  
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 Melihat fenomena kerjasama ASEAN dalam konteks regional, Ralf 

(2003:27), Pelaksanaan ASEAN dipandang telah memberikan sumbangan besar 

dalam menciptakan suasana damai bagi hubungan regional diantara negara 

anggotanya, namun ASEAN dipandang belum secara efektif dalam menyelesaikan 

masalah yang timbul karena perbedaan kepentingan diantara anggotanya. Seperti 

yang kita ketahui dalam perjalanan pelaksanaan ASEAN, konflik dan juga 

ketegangan antar negara anggota masih kerap terjadi. Selain itu, permasalahan 

baru muncul ketika prinsip-prinsip yang digunakan oleh ASEAN untuk 

menyelesaikan permasalahan dan ketegangan tersebut, menggunakan model 

pendekatan yang bersifat penghindaran terhadap konflik (Avoidence of conflict), 

hal ini seringkali dilatar belakangi oleh minimnya langkah-langkah konkrit dalam 

membangun sistem kepercayaan diantara anggota ASEAN. 

 Berjalannya waktu, terjadi dinamika dan perkembangan pelaksanaan 

ASEAN. Perubahan ekonomi global, merupakan aspek yang sangat mempengaruhi 

ASEAN. Hal inilah yang memunculkan kembali rasa kebutuhan bekerjasama 

diantara anggota ASEAN. Keinginan untuk memperdalam integrasi ekonomi 

tersebut semakin menguat setelah muncul AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada 

tahun 1992. Hal ini pada akhirnya membuahkan perjanjian dan kerjasama terkait 

dengan integrasi ekonomi, melalui pelaksanaan ASEAN Economic Community 

(AEC) atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi 

ASEAN, yang mulai direalisasikan pada awal tahun 2015. Pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN inilah, yang sebenarnya menjadi titik balik 

kesepuluh negara-negara anggota ASEAN, untuk kembali mempererat 
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kekuatannya melalui interaksi dan kerjasamanya agar mampu menghadapi 

persaingan global. 

 Fenomena meningkatnya pembentukan forum-forum kerjasama yang 

dibangun oleh ASEAN, menjadi strategi bagi ASEAN dalam menghadapi 

perubahan yang tidak menentu dan tantangan yang pasti akan datang. 

Keanggotaan ASEAN secara kolektif dalam pembentukan berbagai kerjasama, 

memberikan pengaruh yang lebih besar dalam menghadapi kepentingan negara-

negara besar, dibandingkan jikan ditempuh secara individual. Komitmen 

pemimpin negara-negara ASEAN dalam membangun Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (ASEAN Economic Community) menjadi tonggak permulaan dimulainya 

kerjasama-kerjasama lain antar anggota ASEAN. Sehingga pada akhirnya akan 

memicu dan meningkatkan konektivitas di antara negara-negara anggota ASEAN. 

Salah satunya melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan tinggi.  

 Bentuk kerjasama ini, sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh 

Holsti dan tahir (1988:210) mengenai teori kerjasama regional. Kerjasama 

regional merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang 

berada dalam suatu kawasan dengan membuat perjanjian-perjanjian yang telah 

disepakati demi terciptanya suatu tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan 

dapat berupa kerjasama di segala bidang yang telah disepakati bersama. Beberapa 

indikator adanya pembentukan kerja sama regional, antara lain: Membangun rasa 

aman baik secara ekonomis maupun politis di antara negara yang berdekatan, 

Mengelola friksi perdagangan, Peningkatan kapasitas untuk pembangunan, 

Kebijakan menjamin diplomasi perdagangan, hingga Persaingan untuk 
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mendapatkan penanaman modal asing (Kartadjoemena, 1997:89).  

 Dengan asumsi tersebut, secara normatif kerjasama seharusnya mudah 

untuk dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua negara memiliki 

kesiapan dan modal yang sama dengan negara lainnya. Hettne (1997:83-106, 

dalam Purba, 2015:11) membagi tingkatan regionalism ke dalam lima tahapan 

yang meningkat secara gradual. Lima tahapan ini menunjukkan kematangan suatu 

kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional antar 

Negara di kawasan. Tahapan ini dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu 

kawasan dapat lebih maju dibandingkan dengan kawasan yang lain dan 

persyaratan apa yang harus diupayakan agar tercipta integrasi kawasan yang lebih 

matang. Tahapan tersebut adalah : 

1) Simple Geographic Unit of States. Dengan kriteria : tidak ada kerjasama 

dan interaksi rutin antar negara di dalam kawasan. Kerjasama terjadi hanya 

ketika ada ancaman dan kerjasama tersebut juga berakhir ketika ancaman 

sudah berakhir. Sangat bergantung pada sumber daya pribadi yakni pada 

masing-masing Negara.  

2) Set of Social Interactions. Dengan kriteria : Dalam kawasan sudah tercipta 

interaksi antar Negara namun hanya diatur norma-norma atau institusi 

informal.  

3) Collective Defense Organisation. Dengan kriteria : Negara mulai bersekutu 

dengan Negara lain yang memiliki pemikiran yang sama di dalam satu 

kawasan untuk melawan suatu ancaman yang dianggap sebagai musuh 

bersama. Ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur Negara-negara 
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dalam satu kawasan. Ada kombinasi kekuatan, meski bukan berupa 

penggabungan apalagi peleburan  

4) Security Community. Dengan kriteria : Interaksi antar masyarakat sipil antar 

Negara sudah mulai dikembangkan. Tercipta hubungan yang damai antar 

Negara dalam kawasan. Adanya kesepakatan untuk memilih menggunakan 

cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.  

5) Region State. Dengan kriteria : Kawasan sudah memiliki identitas bersama 

yang berbeda dari kawasan lain. Kawasan memiliki kapabilitas bersama 

sebagai satu kawasan. Kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan 

regional Pada dasarnya kerjasama antar Negara dilakukan oleh dua Negara 

atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai 

kepentingan bersama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling 

utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi 

yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional 

dapat diartikan sebagai upaya suatu Negara untuk memanfaatkan Negara atau 

pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhan.  

 Pelaksanaan kerjasama Komunitas ASEAN, terfokus pada penerapan 

konsep “People to People Connectivity”, yakni upaya inti yang dilakukan dengan 

tujuan pembentukan konektifitas di ASEAN. Sebagaimana elemen dari 

pembentukan ASEAN Connectivity tersebut memiliki tiga pilar konektifitas, antara 

lain22 :  

 
22 ASEAN Connectivity Book, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011. 
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1) Konektifitas Fisik (Physical connectivity) meliputi transportasi, energi, 

teknologi informasi dan komunikasi.   

2) Konektifitas Institusional (Institutional connectivity) meliputi liberalisasi 

perdagangan, investasi, kesepakatan-kesepakatan berlandaskan liberalism 

serta program-program pembangunan   

3) Konektifitas antar masyarakat (People to people connectivity) meliputi 

pendidikan, budaya, dan pariwisata. 

 

Gambar 12 

Konsep People to People Connectivity 

(Sumber : Master Plan ASEAN Connectivity) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembentukan ASEAN Community dimainkan oleh peran pembentukan 

konektifitas di wilayah ASEAN. People to People Connectivity adalah bagian dari 
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pembentukan konektifitas dalam ASEAN dimana ranahnya adalah dalam 

pembahasan masalah pendidikan, budaya, dan pariwisata. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, fenomena globalisasi yang datang telebih dahulu dan menggugah 

terlaksananya regionalisasi tidak mungkin dapat di hindari. Hal ini dapat menjadi 

kekuatan sekaligus kelemahan bagi Indonesia, tergantung dari bagaimana 

Indonesia dan individu yang ada melihat fenomena ini. Dalam mencapai 

konektifitas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kerjasama di dalam bidang 

pendidikan terutama bidang pendidikan tinggi mutlak harus dilakukan, tanpa bisa 

menunggu proses kesiapan setiap pelaksananya.  

 

 

4.2.2 Mandat Dari Pemerintah  

 Saat ini, tidak dapat dipungkiri pemerintah telah menyadari bahwa 

investasi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan investasi jangka panjang 

paling penting untuk dilakukan pemerintah saat ini, agar Indonesia tidak terbebani 

dengan Sumber Daya Manusia yang tidak berkualitas di masa yang akan datang.23 

Pendidikan telah menjadi Social Investment dan private investment. Investasi 

dalam bentuk pendidikan tidak kalah pentingnya dengan investasi dalam bentu 

modal fisik, bahkan dari hasil temuan yang dilakukan oleh Bank Dunia, 

keuntungan investasi dalam pendidikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

investasi fisik, dengan perbandingan rata-rata 15.3% dan 9.1%, ini berarti 

investasi dalam pendidikan jauh lebih menguntungkan, baik secara sosial maupun 

 
23 https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/03/20/presiden-investasi-manusia- penting/  

(20/3/17). 
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ekonomis (Suryadi, 2008:99). 

 Fenomena investasi pada bidang pendidikan, sudah lebih dulu dilakukan 

oleh negara-negara maj, melalui penerapan strategi dalam melaksanakan 

internasionalisasi pendidikan tinggi. Salah satu contoh di antarannya adalah 

Kanada. Dalam menyusun kebijakan utamanya, Kanada telah melakukan 

penelitian yang dijadikan landasan bagi internasionalisasi perguruan tinggi yang 

memunculkan potensi manfaat baik secara teknologi, ekonomi, maupun 

diplomasi. Hal tersebut dapat memperkuat posisi Kanada secara global. Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini, perguruan tinggi di Indonesia dapat mengambil 

manfaat dari terjadinya integrasi regional melalui pelaksanaan Komunitas ASEAN. 

Melalui pelaksanaan ASEAN UNiversity Network (AUN) dan AUN QA sebagaui 

salah satu strategi implementasinya, maka perguruan tinggi di Indonesia dapat 

berperan sebagai epistemic community 24  yang menentukan perkembangan 

pengetahuan di Indonesia bahkan global sekaligus berperan dalam kemajuan 

bangsa baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. 

 Jason E. Lane (2012:6) menyebutkan terdapat empat aspek yang membuat 

Perguruan Tinggi memiliki potensi untuk berperan dalam hubungan regional dan 

internasional : 

1) Program pertukaran pelajar 

2) Marketing 

3) Sentra Budaya di Universitas 

 
24  Epistemic Community, adalah sekelompok orang yang karena keahliannya, 

berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah baik pada level nasional, maupun pada 

level internasional.  
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4) Impor Institusi  

 Dengan adanya potensi tersebut, Lane menyebutkan bahwa pendidikan 

tinggi dapat menjadi aktor internasional. Mulai dari skema double degree, cabang 

kampus internasional, konsultansi internasional, tempat riset dan kantor 

perwakilan di luar negeri, sampai kepada akreditasi internasional, Semuanya 

memungkinkan untuk perguruan tinggi dapat menjadi aktor internasional. 

Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan tinggi dan pengembangan sumber 

daya manusia di tingkat ASEAN, telah ditentukan empat bidang kerja sama yang 

diprioritaskan. Dari keempat prioritas tersebut antara lain: 

1) Mempromosikan kesadaran ASEAN di kalangan warganya, khususnya 

pemuda,  

2) Memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan,  

3) ASEAN membangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, dan 

4) Memperkuat ASEAN University Network (AUN), salah satunya melalui 

penerapan standar mutu AUN di dalam sistem mutu pendidikan tinggi 

anggota, dan pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA). 

 Sebagai Perguruan Tinggi Negeri, pemerintah mengamatkan Universitas 

Gadjah Mada (UGM) untuk menjadi salah satu dari empat perguruan tinggi yang 

mewakili Indonesia di tataran regional.  

 "Jadi intinya gini, sudah ada keputusan di tingkat atase dulu kan, di tingkat 

kepala negara, di tingkat menteri-menteri, disepakati memang akan 

membentuk jejaring university, lalu kira-kira tahun 1998 atau 1999....waktu 

itu 17 perguruan tinggi itu diundang gitu, lalu dibentuklah resmi AUN lalu 

dibuatlah charternya juga, ADART nya AUN, nah 17 ini dianggap sebagai 
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pendiri....perguruan tinggi yang mendirikan AUN, nah lalu dalam 

perjalanannya berkembang menjadi 30. Nah setelah 30 lalu stop, dan 30 ini 

kemudian menjadi Board Of Trustee dari AUN."25 

 

 Amanat yang diberikan oleh pemerintah ini, pada awalnya dirasa 

memberatkan. Terdapat banyak hal yang mendasari hal tersebut, berikut beberapa 

kutipan wawancara informan penelitian terkait dengan hal tersebut : 

"Kita itu lebih bagus dari negara-negara anggota yang lain Mba, hanya 

memang sistemnya kita yang lemah. Government, tata kelola university kita 

lemah, sehingga kita kalah. Indikator kita kalah dengan Malaysia, misalnya 

indikator publikasi, kalah dengan Singapura. Kenapa tata kelola kita lemah? 

perguruan tinggi terlalu di birokratisasi. Jadi mengelola perguruan tinggi 

tuh, pakai kacamata birokrat. Terlalu......kerasa ngga sih, aturan-aturan tuh 

"nyesekin banget". Terlalu birokratis. Padahal Undang-undang perguruan 

tinggi nomor 12 kan sudah mengamanatkan otonomi perguruan tinggi, tapi 

kenyataannya yang sekarang ini memang terlalu mencengkram, sehingga 

susah bergerak. Padahal harusnya dengan otonomi itu, kreativitas dan 

sebagainya itu bisa lebih terbuka. Tapi secara potensi, kita seharusnya lebih 

bisa lebih maju dan bisa lebih siap."26 

 

Kutipan dari narasumber lain :  

 

"Disamping itu juga sebetulnya will dari pemerintah. Karena, pemerintah 

jangan cuma menghimbau. Kaya gini, Malaysia misalnya. Malaysia 

memotivasi perguruan tinggi untuk maju, itu kan selain memberikan 

fasilitas yang luar biasa ke universitasnya, pengembangan SDM nya, itu dari 

anggaran pemerintah, sangat-sangat banyak gitu loh...research......jangankan 

research, gaji dosen aja kan bagaikan bumi dan langit dengan gaji dosen di  

Indonesia. Artinya ada kemauan politik yang luar biasa dari pemerintah kita, 

bisa ngga ngejar itu, misalnya oke lah sekarang ya sudah mulai difasilitasi 

oleh banyak oleh pemerintah, ada hibah, research ini itu dan sebagainya, 

tapi tetep aja anggaran untuk perguruan tinggi kalau dibanding sektor-sektor 

lain tetep rendah. Kaya sekarang universitas negeri aja untuk fasilitas ngga 

ada, sebetulnya kecil, karena terlalu banyak untuk dibaginya, sekarang 

universitas negeri kalau ngga salah sekarang 100 berapa gitu, nah 

anggarannya cuma sekian, untuk membiayai infrastruktur aja berapa. 

 
25 Wawancara Savitri. Jakarta, 8/5/2015. 
26 Wawancara Savitri. Jakarta, 8/5/2015. 
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Padahal kalau kita mau maju, infrastruktur kan juga harus dibenahi dengan 

dana yang cukup besar."27 

 

 Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, kekhawatiran muncul 

pada isu-isu konvensional seperti permasalahan birokrasi dan juga pendanaan, 

yang kedua isu ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Pada kasus ini, pada 

tahap awal, Universitas Gadjah Mada (UGM) diamanatkan oleh pemerintah untuk 

menjalankan regionalisasi pendidikan tinggi melalui pelaksanaan ASEAN 

University Network (AUN) dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya, secara 

praktis hal ini sulit untuk dilakukan mengingat seluruh kegiatan yang terkait 

dengan pelaksanaan ASEAN Univerisity Network (AUN) bersifat sukarela, bahkan 

pada hal-hal tertentu, dilakukan "subsidi silang" antara perguruan tinggi dengan 

predikat "mampu" ke perguran tinggi yang masih membutuhkan. 

 Pada tataran ini, pemerintah pada dasarnya telah memberikan penguatan 

tertutama untuk memperkuat pelaksanaan ASEAN University Network (AUN), 

salah satunya adalah dengan memberikan otonomi kepada perguruan-perguruan 

tinggi yang layak dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga status 

perguruan tinggi tersebut menjadi PTN BH. Universitas Gadjah Mada (UGM), 

resmi menjadi PTN BH pada tahun 2000. Pada saat itu, terdapat banyak 

kontroversi terkait dengan perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) 

menjadi PTN BH. Kontroversi tersebut28 mengenai pengelolaan pendidikan tinggi 

dan pendidikan tinggi berbentuk badan hukum serta tentang akuntabilitas 

perguruantinggi. 

 
27 Wawancara AR. Jakarta, 21/2/2017. 

 
28https://Tridarma.ugm.ac.id/id/berita/8927-mahkamah.konstitusi. (8/4/17). 
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Gambar 13 

Urutan Tahun Pelaksanaan (Cakupan Normatif)  

(Sumber : Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Otonomi, yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk status PTN BH, 

secara otomatis memberikan "keleluasaan" bagi Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Salah satu bentuknya adalah keluasaan wewenang yang diberikan bagi 

Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengembangkan usaha dengan tetap 

berpegang teguh pada asas akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan 

berpengaruh pada intensitas Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam upaya 

pengembangan mutu dan kualitas organisasi.  

 

4.2.3  Amanah Sebagai Universitas Kerakyatan Berbasis Pancasila 

 Berbeda dengan universitas anggota inti ASEAN University Network 

(AUN) lainnya, ketika peneliti mulai melakukan penelitian di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada (UGM), peneliti sangat merasakan nilai-nilai yang 

menjadi landasan filosofis, yang sangat membumi dan hal tersebut peneliti 

Th 2000
• AUN QA disepakati

Th 2000
• PTN BH UGM

Th 2009
• Assessment AUN QA pertama kali di UGM

Th 2012
• UU RI No 12 Tentang Perguruan Tinggi
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rasakan pada setiap bagian yang peneliti datangi dan tercermin pada setiap 

individu yang peneliti wawancarai.  

 Keberadaan nilai-nilai luhur Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 

dasarnya sudah melekat erat dalam sejarah berdirinya UGM yang tumbuh dalam 

suasana kancah perjuangan bersama masyarakat menuju kemerdekaan Republik 

Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut muncul secara alamiah karena bersumber dari 

budaya dan karakter bangsa dan masyarakat yang ikut berperan dalam 

membesarkan UGM. Nilai-nilai luhur ini kemudian bisa tumbuh subur menjadi 

tradisi dan jati diri UGM. Nilai-nilai luhur tersebut pada intinya bersumber dari 

nilai-nilai yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara integral-integratif 

menyatu dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu :  

1) Berketuhanan / religius,  

2) Berperikemanusiaan / humanis,  

3) Kebangsaan / nasionalis,  

4) kerakyatan, dan  

5) keadilan dan kesejahteraan sosial.  

 Perwujudan nilai-nilai ini, terimplementasi dalam setiap pelaksanaan Tri 

Dharma. Melalui proses pendidikan di UGM, perwujudan nilai-nilai luhur 

tersebut telah dirintis oleh para pendiri UGM melalui Tridarma dalam berbagai 

bentuk, yang pada hakikatnya bermuara pada penanaman dan penumbuhan: 

1) Jiwa pemberani/patriotik, berbudaya dan berpandangan luas jauh ke depan 

dengan mempertimbangkan kenyataan dan kebenaran yang dilandasi atas 

optimisme, keyakinan dan moralitas (aspek berketuhanan/religiusitas),  



 

 

170 

2) Kesediaan berkorban untuk kepentingan masyarakat banyak untuk 

menjadikan manusia yang bermartabat dan berbudaya (aspek 

berperikemanusiaan/humanitas),  

3) Semangat mengobarkan rasa cinta dan loyalitas kepada bangsa dan tanah air, 

membangun atas dasar kemampuan dan percaya diri (aspek kebangsaan-

nasionalistik),  

4) Semangat pengabdian, kepeloporan dan usaha tanpa pamrih yang dilandasi 

rasa saling percaya dengan kesediaan menyumbangkan seluruh 

kemampuannya untuk diabdikan pada kepentingan masyarakat banyak, 

bangsa dan negara (aspek kerakyatan)  

5) Sikap berkeadilan yang diwujudkan dalam pendidikan melalui kebijakan 

membuka akses pendidikan tanpa membedakan status sosial, kedaerahan, ras, 

suku dan agama dengan dilandasai atas semangat gotong royong, kerukunan, 

kesatuan dan persatuan (aspek keadilan dan kesejahteraan sosial).  

 Dalam proses perjalanannya, terjadi kesenjangan antara perwujudan nilai-

nilai luhur tersebut dengan realitas saat ini. UGM mengalami pasang surut 

(distorsi) dalam mewujudkan nilai-nilai luhur. Hal ini dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan eksternal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Cepatnya 

dan intensnya globalisasi telah menempatkan faktor ekternal menjadi dominan 

mempengaruhi nilai-nilai luhur tersebut melalui aliran manusia, informasi, 

teknologi baru, kapital atau modal, dan ideologi atau paham. Aliran-aliran 

tersebut membawa nilai-nilai baru/lain yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh 

batas negara secara fisik. Keadaan ini berdampak signifikan terhadap 
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penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bentuk semakin lebarnya kesenjanan 

antara nilai-nilai luhur yang sudah dirintis dan ditanamkan oleh para pendiri UGM 

dengan kenyataaan, antara idealisme dan pragmatisme. Semakin lebarnya 

kesenjangan tersebut dijumpai dalam berbagai bentuk kebijakan dan implementasi 

(akademik dan non-akademik), penilaian prestasi kerja institusional, dan perilaku 

sivitas akademika.  

 Perubahan status legal Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi 

Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) yang dilandasi oleh semangat 

desentralisasasi harus dijadikan momentum dalam melakukan revitalisasi nilai-

nilai luhur yang sudah dirintis oleh para pendiri UGM. Revitasilasi nilai-nilai 

luhur UGM harus dilakukan dalam dimensi idealitas, realitas, dan fleksibilitas 

(karena timbulnya paradoks) yang disesuaikan dengan tantangan dan nilai-nilai 

menurut perkembangan jaman dalam bentuk transformasi dari nilai-nilai normatif-

perspektif menjadi kontekstual-efektif.  

 Melalui jalur Tridarma, ketiga dimensi revitalisasi nilai-nilai luhur tersebut 

harus digunakan untuk melandasi pengembangan UGM (capacity building) dalam 

mempersempit kesenjangan yang telah terjadi dan sekaligus dalam usaha 

mengembangkan UGM menuju universitas penelitian (research university) 

bertaraf internasional yang menekankan pada pengembangan ilmu dan teknologi 

(iptek) dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner serta 

mempertimbangkan moralitas, kearifan lokal dan manusia yang berbudaya dan 

bermartabat.  
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 Sebagai universitas yang aktif dalam pergaulan masyarakat akademik di 

tingkat nasional maupun internasional UGM harus menjaga keseimbangan antara 

nilai-nilai luhur UGM yang sudah direvitalisasi sebagai jati diri dengan nilai-nilai 

baru/lain yang berkembang dalam pergaulan masyarakat akademik di tingkat 

nasional maupun internasional (prudence dalam menerima nilai nilai baru/lain).  

 Dengan tetap berkomitmen pada basis kerakyatan, Universitas Gadjah 

Mada (UGM) memiliki amanah untuk selalu menerapkan prinsip tersebut pada 

seluruh kegiatan Tridarma pendidikan tinggi. Latar belakang filosofis ini menjadi 

penting bagi setiap keputusan, tindakan, perbuatan dan kebijakan yang 

dikeluarkan, keseluruhannya digali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan zaman. Landasan dan nilai-nilai filosofis ini, merupakan salah satu 

landasan yang memperkuat Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan 

ASEAN University Network (AUN).  

 

4.2.4 Bentuk Eksistensi dan Pengakuan Diri 

 Penjelasan landasan filosofis pada bagian sebelumnya, menggambarkan 

posisi dan peran Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai perguruan tinggi yang 

memiliki nilai-nilai luhur, sehingga wajib "melayani" dan mengembangkan 

masyarakat. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

juga wajib menerapkan sifat "non komersil" atau tidak profit oriented, sehingga 

hal ini menguatkan posisi dan peranan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai 

organisasi sosial. Saat ini, sehubungan dengan besarnya tuntutan di dunia 

pendidikan, dimulai dari penguatan kualitas di tingkat nasional, hingga arus 
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regionalisasi hingga globalisasi, memaksa Universitas Gadjah Mada (UGM) 

melakukan serangkaian strategi dan langkah-langkah praktis, sebagai bentuk 

penguatan eksistensi dan identitas diri, dengan tetap berlandasakan nilai-nilai 

luhur yang memang telah dimiliki. 

 Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak lagi hanya bisa pasif melihat 

perkembangan dunia pendidikan tinggi yang sangat dinamis, tetapi harus 

tergabung di dalamnya. Universitas Gadjah Mada (UGM), harus dapat eksis 

sebagai lembaga pendidikan tinggi, memastikan positioningnya baik di tingkat 

nasional maupun regional, agar dapat memiliki identitas diri, sesuai dengan yang 

telah disepakati pada visi dan misi. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa 

identitas organisasi sebagai pembeda memegang peranan penting sebagai faktor 

penentu keberhasilan perusahaan (Altiok, 2011; Javadi & Yavarian, 2011). 

Identitas organisasi akan menciptakan motivasi yang dibutuhkan untuk 

membangkitkan rasa kesukarelaan dalam berperilaku organisasi. Penelitian-

penelitian lain juga menemukan bahwa identitas organisasi berperan penting 

(Wallström, Karlsson, & Salehi Sangari, 2008) baik dalam strategi pemasaran 

(Alsem, & Kostelijk, 2008; Craig, Dibrell & Davis, 2008; Tarnovskaya, Elg & 

Burt, 2008) maupun sebagai modal sosial perusahaan/social capital (Johns & 

Gyimóthy, 2008; Runyan, Huddleston & Swinney, 2007).  

 Saat ini, identitas Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak hanya merujuk 

pada logo, dan atribut emprik lain seperti bangunan dan lain sebagainya, akan 

tetapi lebih dari itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyadai bahwa nilai-nilai, 

etos kerja, kebijakan universitas, ciri khusus yang melekat pada Universitas 
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Gadjah Mada (UGM), hingga kegiatan-kegiatan pendidikan yang rutin dilakukan 

sehingga menjadi ciri khas Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satunya 

adalah dengan melaksanakan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA). ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), yang pada 

awal pelaksanaanya, yakni pada tahun 2009, diperankan sebagai kegiatan sukarela 

program studi, mengalami pendalaman peran dan saat ini menjadi rujukan selain 

standar nasional yang telah ditetapkan oleh BAN PT untuk menjalankan Pedoman 

Mutu Internal, sehingga setiap program studi diarahkan dan sangat dianjurkan 

untuk melakukan AUN QA. 

 Kemunculan identitas organisasi merupakan hasil dari saling interaksi 

yang kompleks dan dinamis antara manajer, anggota organisasi dan seluruh 

stakeholder UGM (Scott & Lane, 2000), sehingga identitas organisasi dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu: Internal dan eksternal dengan sudut pandang outsider 

(orang di luar perusahaan) dan insider (orang di dalam perusahaan) (Anantha- 

narayanan & Narendran, 2010 (dalam Praetyo & Himam, 2013:229). Berdasarkan 

hasil penelitian dan asumsi tersebut, maka peneliti melihat bahwa identitas 

Universitas Gadjah Mada (UGM) berkaitan erat dengan: Identitas dari 

perusahaan, pengidentitasan yang dilakukan oleh UGM melalui penerapan 

langkah-langkah strategis dan pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) merupakan salah satunya, cara pandang stakeholder 

terhadap perusahaan, cara pandang stakeholder dari sisi perusahaan, dan 

gambaran identitas yang terlihat. Sehingga penting bagi Universitas Gadjah Mada 

(UGM) melaksanakan AUN QA dan menerapkan strandar-standar penilaian AUN 
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QA pada mutu internal, agar identitas UGM sebagai perguruan tinggi nasional, 

sejajar dengan perguruan tinggi lainnya di ASEAN dapat tercapai. Pelaksanaan 

AUN QA merupakan identitas tersendiri bagi Universitas Gadjah Mada (UGM), 

dengan melaksanakan AUN QA, UGM dapat lebih mudah berhubungan dengan 

organisasi lainnya, sehingga menjadi modal sosial tersendiri. Hal ini diperkuat 

oleh kutipan wawancara berikut : 

"Ini yang menarik mba, justru betul apa yang dikatakan Ibu Nafis tadi justru 

misalnya gini kami ikut assessment kemudian tersertifikasi justru bisa 

membantu departemen-departemen yang lain, contoh pada saat departemen 

selain kami misalnya melakukan studi banding ke kampus yang ada di 

Singapura begitu, begitu mereka tahu ada departemen di fakultas itu yang 

sudah tersertifikasi, ini subjektif tapi ko ya kami juga merasakan kaya yang 

berubah mba penerimaan dan keterbukaannya. Mereka langsung bilang "oh 

sama kalau gitu kami juga sudah ikut AUN" mungkin jadi langsung merasa 

sama."29 

 

 

4.2.5  Analisis Pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai organisasi, dilihat dari sudut 

pandang subjektif, melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dalam 

suatu interaksi. Organisasi terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi, transaksi yang 

melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam pandangan subjektif, kegiatan yang 

dilaksanakan dalam suatu organisasi muncul berdasarkan hasil interaksi sosial dan 

kesepakatan bersama. Fokus nya adalah pengembangan perilaku dan pengetahuan 

bersama, yang bergantung pada konstruksi sosial yang terjadi selama kegiatan 

organisasi tersebut berlangsung sebagai suatu interaksi sosial. (Pace & Faules. 

2013:15). 

 
29 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta 28/11/2016. 
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 Sebagai hasil dari konstruksi bersama, penerapan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA), di pusatkan pada simbol-simbol yang 

memungkinkan keberlangsungan organisasi. Apakah dengan gagasan-gagasan dan 

konstruk yang mendorong, mengesahkan, mengkordinasikan dan mewujudkan 

aktivitas yang terorganisir pada situasi-situasi spesifik (Smircich, 1985:67). 

Sehingga dalam hal ini komunikasi sangatlah penting bagi eksistensi Universitas 

Gadjah Mada (UGM) dan berperan lebih besar, dibandingkan sekedar 

melaksanakan rencana-rencana organisasi. (Smircich 1985, dalam Marquardt, 

2009:14). 

 AUN QA yang dilaksanakan oleh UGM dilaksanakan berdasarkan 

pendekatan interaktif dimana praktik "quality assurance" dibagi (share), diuji 

(tested), dievaluasi (evaluated) dan ditingkatkan (improved) bersama-sama 

melalui proses komunikasi. Sebagai salah satu universitas pendiri ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA), Universitas Gadjah Mada 

(UGM) bertugas menyusun strategi pelaksaan AUN QA di lingkungan Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Seperti yang dikatakan oleh Savitri : 

"Tujuannya bagus sekali, sulit kalau tidak dijalankan dengan niat dan upaya 

nyata dari seluruh perangkat universitas. Harus canangkan dengan jelas apa 

yang mau dijalankan? bagaimana strategi pelaksanaannya di UGM? 

persiapannya seperti apa dan mau diposisikan dimana? itu penting karena 

ini merupakan salah satu cara yang efektif menurut saya, bagi UGM untuk 

meningkatkan mutu agar tercapai cita-cita regionalisasi, apalagi 

kenyataannya ada MEA dan masyarakat komunitas ASEAN."30 

 

 
30 Wawancara T.Savitri. Jakarta, 8/5/2015. 
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 Pelaksanaan AUN QA di lingkungan UGM, membutuhkan proses yang 

cukup panjang. Bagi Universitas Gadjah Mada (UGM), implementasi dan 

pelaksanaan AUN QA bukanlah sesuatu yang dapat langsung diimplementasikan 

dengan mudah tanpa perencanaan strategi pelaksanaan. Sejak awal dicetuskannya, 

yakni pada tahun 2000, Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan tahap, 

identifikasi kebutuhan dan tujuan universitas, perencanaan internal, hingga 

pembekalan dan juga analisis serta evaluasi. Kegiatan penjaminan mutu di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) pada dasarnya telah lama dijalankan, baik 

melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), akan tetapi pelaksanaanya belum 

dilaksanakan secara "runut" dan terintegrasi dalam satu siklus yang "established". 

Pada saat itu pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

masih bersifat "task oriented", melaksanakan dan mengimplementasikan sistem 

penjaminan mutu berdasarkan pemahaman bahwa hal tersebut merupakan 

kewajiban rutin yang memang harus dijalankan. Akan tetapi saat ini orientasi 

pelaksanaan mutu di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah bersifat 

"stakeholder oriented", yakni pelaksanaan sistem penjaminan mutu baik internal 

maupun eksternal didasari sebagai bentuk pertanggung jawaban Universitas 

Gadjah Mada (UGM) kepada seluruh stakeholders yang ada. Selain itu, terjadi 

pergeseran paradigma pelaksanaan penjaminan mutu dari yang sebelumnya 

dilaksanakan atas dasar "pemenuhan kewajiban", menjadi "pemenuhan 

kebutuhan".  
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 Perubahan sudut pandang pelaksanaan penjaminan mutu ini memberikan 

perubahan yang sangat mendasar bagi Universitas Gadjah Mada (UGM). Strategi 

pembenahan dan pengembangan mutu yang dilakukan oleh Universitas Gadjah 

Mada (UGM) dilakukan secara bertahap, dan diselaraskan sesuai dengan budaya 

yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) seperti yang dituturkan oleh 

Heliani : 

 "sistem itu dibangun berdasarkan budaya. Budaya UGM mungkin berbeda 

dengan budaya di ITB dan lain sebagainya, kami itu di Jawa itu budayanya 

pelan, tapi pasti nah itu. Memang kita sangat pelan kalau dilihat, tapi itu 

juga karena kondisi UGM itu ukurannya juga besar, variasi antar fakultas 

juga besar, sehingga kita juga harus mengakomodasi mulai yang sangat 

biasa hingga yang sangat luar biasa."31 

 

 Pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 

sebagai salah satu bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), tidak dapat 

dipisahkan dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), karena 

SPME merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan SPMI, sehingga secara garis 

besar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau tata kelola Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) yang baik dan profesional, berpeluang besar mensukseskan 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Selanjutnya, konsep-konsep 

mengenai penjaminan mutu yang diperoleh dari proses penerimaan pengetahuan 

secara konvensional kemudian secara formal dijadikan suatu kebijakan dan 

langkah-langkah strategis yang diambil oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), 

yang didukung oleh pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

 
31 Wawancara Heliani, Bandung (29/11/16). 
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Pentingnya penerapan mengenai mutu ini, mengukuhkan dibentuknya tim khusus 

yang mengelola, keseluruhan pelaksanaan penjaminan mutu. 

 Tim khusus ini kemudian dikenal dengan Kantor Jaminan Mutu 

Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disingkat KJM UGM), yang didirikan pada 

tahun 2001 sesuai dengan SK Rektor nomor 123/P/SK/Set.R/2001, yang 

mengemban tugas utama, untuk melakukan : 1) Perencanaan dan pelaksanaan 

sistem jaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Gadjah Mada (UGM), 2) 

Pembuatan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem jaminan 

mutu, 3) Pemantauan pelaksanaan sistem jaminan mutu, 4) Auditing dan evaluasi 

pelaksanaan jaminan mutu, 5) Pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem 

jaminan mutu di Universitas Gadjah Mada kepada Rektor. Pendirian KJM UGM 

diawali dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan mutu 

pembelajaran, antara lain Teaching Improvement Workshop (TIW) 2001 Fakultas 

Teknik, Akta 5, Applied Aproach, dan PEKERTI. Selain itu, sejak tahun 1999 

sampai sekarang UGM menjadi anggota aktif dalam ASEAN University Network 

on Higher Education for Quality Assurance (AUN QA). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, pengalaman bekerja sama dengan AUN QA dan European 

Community dalam AUN Program, serta Quality for Undergraduate Education 

Project (QUE-Project, 1998-2005) telah melahirkan Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

pada tahun 2001.32 

 Melihat besarnya cakupan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan 

pentingnya manajemen mutu, maka Kantor Jaminan Mutu (KJM) memerlukan 

 
32 http://kjm.ugm.ac.id/aun/ (6/4/17). 
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strategi pelaksanaan, yang memadukan pemenuhan standar sebagai bagian 

penting dari proses penjaminan mutu (baik internal maupun eksternal), serta 

memfokuskan hal tersebut pada  kepuasan stakeholders (yang pada kenyataannya 

terus mengalami perubahan). Sallis (2002:22) mengistilahkan stakholders dengan 

"customer", dan mengklasifikasikan pelanggan di dunia pendidikan menjadi :  

1) Primary customer, who directly receive the service. Dalam hal ini adalah 

pihak yang langsung mendapatkan layanan pendidikan (Tridarma), yakni 

mahasiswa. 

2) Secondary customer, such as parents, governor, sponsoring semployers of 

vocational student, all of whom have a direct stake in education of a 

particular individual or in a particular institution. Pelanggan sekunder adalah 

mereka yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pendidikan individu 

tertentu atau lembaga tertentu, dalam hal ini berupa pemerintah, orang tua, 

hingga usser.  

3) Tertiary customer, who have a less direct but nonetheless crucial 

stakeholding in education. Pelanggan tertier adalah mereka yang memiliki 

kepentingan tidak langsung dengan pendidikan, seperti dunia usaha dan 

masyarakat secara umum.  

4) Internal customer, who are the employees of the institution and  who have a 

critical stakeholding in the organization’s success.  Merupakan bagian 

penting dari organisasi pendidikan, yakni karyawan/staff dan anggota 

organisasi.  
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 Dalam menjalankan manajemen mutu, maka universitas tidak dapat 

mengutamakan satu stakeholders/customer saja, melainkan harus memperhatikan 

kepentingan seluruh pihak/individu yang menjadi stakeholders/customer tersebut 

organisasi. Strategi tersebut hanya dapat dijalankan apabila berbagai langkah dan 

kebijakan diarahkan untuk tujuan "continous improvement". Untuk itu, langkah 

dan kebijakan organisasi dalam mendukung seluruh proses tersebut menjadi 

sangat penting, dimulai dari aspek kepemimpinan, partisipasi seluruh anggota, 

menjadikan fakta dan kondisi universitas sebagai dasar pengambilan kebijakan, 

perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan, yang berbasis proses 

pencapaian mutu pendidikan.  

 Massy 2003 (dalam, Burke 2005:) menyatakan hal tersebut sebagai 

"organized activities dedicated to improving and ensuring educational quality." 

Perubahan perspektif mengenai pentingnya tata kelola penjaminan mutu tersebut, 

kemudian mengubah banyak hal, antara lain perubahan kebijakan, struktur 

organisasi, perubahan pengelolaan pengetahuan dan lainnya. Tujuannya adalah 

untuk memperlancar proses pemahaman mengenai pentingnya jaminan mutu 

internal dan eksternal yang saling berkaitan, untuk mencapai tujuan universitas. 

Salah satu perubahan pengelolaan tersebut ditandai dengan pembuatan Konsep 

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) di UGM, yang telah dibuat 

dan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan, pengurus, dosen, mahasiswa, dan 

tenaga kependidikan di tingkat universitas dan fakultas pada tahun 2002.  

 Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi konsep SPM PT 

disusunlah dokumen akademik (yang berupa kebijakan akademik, standar 
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akademik, dan draf peraturan akademik) dan dokumen mutu (yang berupa manual 

mutu dan prosedur mutu) di tingkat universitas dan fakultas, serta spesifikasi dan 

kompetensi lulusan di tingkat program studi. Keberhasilan penyusunan dokumen 

tersebut karena adanya komitmen yang sangat kuat dari Pimpinan UGM, dan 

dukungan tenaga dari para auditor internal UGM (pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu) dalam mengembangkan pengetahuan (knowledge) melalui pelatihan SPM 

PT, Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) UGM yang pertama kali dilakukan 

pada tahun 2003, melalui kerjasama dengan Chulalongkorn University Thailand.  

 Keberhasilan Kantor Jaminan Mutu (KJM) dalam mengembangkan 

pengetahuan (knowledge) tersebut, ditandai dengan penyusunan portofolio UGM 

untuk proses akreditasi institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN PT), dengan perolehan Akreditasi institusi A (Sangat Baik), untuk penilaian 

institusi periode pertama dan kedua pada tahun 2012, dengan perolehan nilai 

tertinggi pada saat itu. Serta ditandai pula oleh keikutsertaan Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) UGM dalam membantu Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

sebagai fasilitator pelatihan SPM PT/SPMI dan AMAI/AMI bagi seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia. 

 Keseluruhan proses yang disertai dengan pencapaian tersebut, semakin 

menyadarkan pentingnya proses pengelolaan pengetahuan (knowledge) yang 

disertai dengan dukungan seluruh bagian organisasi, hingga dukungan berupa 

kebijakan yang bersifat "pro" terhadap pengembangan mutu. Pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu (KJM) sebagai motor penggerak manajemen mutu di Universitas 

Gadjah Mada (UGM), menganggap pengetahuan (knowledge) sebagai sesuatu 
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yang bersifat dinamis. Proses perolehan dan pengembangan pengetahuan di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak bersifat kaku, yang langsung diterima dan 

diterapkan di dalam sistem, tetapi terlebih melalui proses interaksi dan juga 

komunikasi diantara anggota organisasi, untuk saling memberikan pemahaman 

atas pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan (knowledge) yang ada, 

pada akhirnya tidak hanya sekedar informasi kogntif saja, tetapi mampu menjadi 

permulaan proses pengembangan pengetahuan (knowledge) selanjutnya.  

 Dari sisi internal Kantor Jaminan Mutu (KJM), terjadi beberapa perubahan 

yang ditujukan bagi pengembangan, diantaranya :  

 Pada tahun 2013, Kantor Jaminan Mutu (KJM) diperluas lingkung 

tanggung jawab dan wewenangnya meliputi 1) penjaminan Mutu Pendidikan dan 

2) penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut, 

sejak tahun 2013 mulai dilakukan penjaminan mutu jurnal UGM sebagai sarana 

publikasi hasil-hasil penelitian UGM dan nasional serta mendorong jurnal UGM 

terakreditasi DIKTI dan Scopus melalui pemberian grand akreditasi.  

 Pada tahun 2014 lingkup tanggung jawab dan wewenang dari KJM 

kembali diperluas dan diperjelas melingkupi : 1) Bidang Penjaminan Mutu 

Pendidikan, 2) Bidang Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dan 3) Bidang Informasi dan Sistem Pendukung.  

 Pada tahun 2015, yakni dilakukan restrukturisasi/perampingan  organisasi 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), dengan hanya menetapkan staf struktural dan 

tenaga administrasi, dan menghilangkan struktur staff ahli. Namun demikian 

dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Jaminan Mutu (KJM) tetap melibatkan pihak 
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yang berkompeten dengan membentuk team task force (gugus tugas) kegiatan 

yang bersifat adhoc. 

 Perubahan yang terjadi di Kantor Jaminan Mutu (KJM) tersebut, 

merupakan upaya penguatan pelaksanaan proses mutu pendidikan, dalam rangka 

pelaksanaan Tridarma yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat, Ketiga kegiatan tersebut merupakan output dan outcome bagi 

universitas Gadjah Mada (UGM). Oleh karena itu, proses manajemen mutu akan 

terlihat dari bagaimana pelaksanaan Tridarma sebagai layanan pendidikan tinggi 

dilaksanakan. Untuk itu seluruh aspek, tools pelaksanaan, serta partisipasi anggota 

Univesitas Gadjah Mada (UGM) dan juga pelaksana Kantor/Unit Jaminan Mutu 

manajemen mutu, harus berdasar pada Tridarma needs.  

 Pada penelitian ini, peningkatan partisipasi pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) dan juga pelaksana Unit Jaminan Mutu untuk menyebarkan kembali 

pengetahuan (knowledge) yang telah diperoleh mengenai ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA), dapat meringankan beban organisasi 

dalam hal ini Kantor Jaminan Mutu (KJM), dalam melaksanakan pembelajaran 

dan pemahaman bagi pelaksana Unit Jaminan Mutu lainnya. Hal ini memberikan 

dampak positif bagi upaya percepatan pencapaian mutu bersama. Narasumber, 

yang merupakan pelaksana Unit Penjaminan Mutu di Departemen Teknologi 

Industri Pertanian menyatakan :  

"Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, AUN QA itu informasinya kita 

dapat dari KJM, kemudian ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti, 

kita mencari tahu dan baiknya UGM itu memfasilitasi, oh silahkan jadi 

observer prodi lain, oh silahkan menjadi observer di universitas lain, kalau 

mau ya, kalau tidak ya ngga apa-apa, kebetulan pada waktu itu beberapa 

prodi di UGM sudah tersertifikasi, jadi kita tidak sampai berkunjung ke 
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tempat lain, walaupun dari UI misalnya juga menjadi observer di UGM, 

setelah kami paham, kami pun dengan senang hati berbagi dan menerima 

observer dari prodi lain"33 

 

 Jika melihat konsep yang ditawarkan oleh Robbins (2008:31), terdapat 

peran dari anggota organisasi yang menjadi pilihan dan bukan merupakan bagian 

dari kewajiban kerja formal seorang anggota organisasi, akan tetapi dapat 

mendukung berjalannya organisasi secara lebih efektif. Hal ini merupakan 

perilaku anggota organisasi yang melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak 

secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward formal. Ketiga peran 

tersebut adalah kepatuhan, loyalitas dan partisipasi individu di dalam organisasi, 

dan dikenal dengan konsep OCB (Organizational Citizenship Behaviour). 

 Dalam hal ini Pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) membutuhkan 

bantuan dari pelaksana Unit Jaminan Mutu dan juga anggota universitas Gadjah 

Mada (UGM) lainnya, yang dapat melakukan pekerjaan lebih dari sekedar tugas 

formal, dan dapat memberikan kinerja yang melebihi harapan. Karena menurut 

Robbins & Judge (2008:40), organisasi yang memiliki anggota organisasi yang 

menerapkan OCB akan memiliki kinerja yang lebih baik, jika dibandingkan 

dengan organisasi lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA), partisipasi aktif yang diberikan oleh Unit 

Jaminan Mutu sangatlah diperlukan, melalui interaksi dan proses pembelajaran. 

 Interaksi dan partisipasi aktif yang diberikan dalam pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA), semakin diperkuat dengan 

pemaanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Strategi lain yang dilakukan 

 
33 Wawancara Khuriyati, Yogyakarta 28/11/16. 
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oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) Unversitas Gadjah Mada (UGM), yakni pada 

tahun 2016, Kantor Jaminan Mutu (KJM) memfokuskan diri pada pengembangan 

sistem informasi pendukung berupa Sistem Informasi (SI) baik untuk persiapan 

pelaksanaam Penjaminan Mutu Internal (PMI), maupun untuk Penjamian Mutu 

Eksternal (PME), berupa pengelolaan persiapan akreditasi BAN PT prodi (Si-

JAMU), keperluan Audit Mutu Internal (AMI) prodi, melalui situs Evaluasi Diri 

Program Studi (EDPS)34 , maupun Sistem Informasi (SI) untuk kegiatan internal 

KJM seperti sistem persuratan, pelatihan dan juga digunakan untuk verifikasi 

pengetahuan eksplisit yang diperoleh, sebelum disebarluaskan/disosialiasikan ke 

Unit Penjaminan Mutu. 

 Di bidang pendidikan fokus kegiatan berupa integrasi sistem audit mutu 

internal (AMI) antara AMI Fakultas/Sekolah dan AMI Prodi dalam satau kesatuan 

jadwal dan tim auditor, sehingga dihasilkan periode pelaksanaan AMI yang 

optimal dan temuan audit yang lebih komprehensif. Dan juga mendukung 

kegiatan dalam hal sertifikasi ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA), yakni dalam proses sosialiasi, pembelajaran hingga penyusunan Self 

Assessment Report (AUN-SAR). Selanjutnya untuk bidang penelitian dan 

pengabdian kepada Masyarakat fokus pada pengembangan sistem penjaminan 

mutu, pengembangan instrument audit dan pelaksanaan audit mutu internal untuk 

laboratorium, pusat studi, dan unit kegiatan mahasiswa. 

 

 

 
34 Dapat diakses secara internal melalui http://edps.simaster.ugm.ac.id/v2/ 

(23/8/16) 
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Narasumber, Anggoro menyatakan : 

"......begitu juga kalau AUN QA, data kami terkait dengan AUN sudah kami 

masukan dan kami simpan di dalam direktori khusus, jadi ngga ada istilah 

ketinggalan atau hilang seperti jaman dulu, dan ini sangat memudahkan 

yang pasti go green hemat kertas, karena nanti SAR AUN pun di submitnya 

menggunakan internet, bukan diserahkan dalam bentuk draft ke 

sekretariatnya misalkan." 

   

 Pelaksanaan pembelajaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dijalankan dan diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Jika melihat rencana jangka panjang Universitas Gadjah Mada 

(UGM), maka jelas terlihat bahwa individu yang ada pada Universitas Gadjah 

Mada (UGM) diharapkan dapat menjadi agen pendidikan, dan mengalami 

pengembangan secara bertahap yakni menjadi agen penelitian, agen pentransfer 

kebudayaan, pengetahuan dan teknologi, hingga pada akhirnya diharapkan akan 

menjadi agen dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang dapat dilihat dalam 

gambar berikut ini : 

Gambar 14 

Tahapan Rencana Pengembangan UGM 

(Sumber : Dok KJM UGM) 
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 Berdasarkan tahapan rencana pengembangan UGM tersebut, saat ini arah 

kebijakan dan pengembangan UGM mengarah pada transfer budaya, 

pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat dan industri. Kontribusi utama 

tersebut merupakan salah satu bentuk penajaman jawaban, dari permasalahan dan 

kebutuhan utama Indonesia, yakni mewujudkan national prosperity 

(kesejahteraan nasional), human security (keamanan), dan environment 

sustainability (kelestarian lingkungan). Oleh karena itu, pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada 

(UGM) saat ini sedang difokuskan pada program studi yang berhubungan dengan 

humanity, engineering dan industry manufacturing. Saat ini, seluruh aspek dan 

proses yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah berada pada tahap 

pemantapan dan pendalaman. Tahapan program kebijakan Universitas Gadjah 

Mada (UGM), seperti yang tergambarkan pada gambar berikut : 

 

Gambar15 

Tahapan Program Kebijakan Umum UGM 

(Sumber : KJM UGM) 
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 Tahapan pelaksanaan program kebijakan Universitas Gadjah Mada 

(UGM), perlu senantiasa dikomunikasikan kepada seluruh elemen universitas, hal 

ini dilakukan agar setiap anggota dan bagian di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Berbagai tantangan 

yang dialami oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), menjadi peluang melalui 

pengelolaan sumber daya manusia dan pengetahuan (knowledge) yang baik. 

Dengan menggunakan prinsip partisipasi aktif pada pelaksana Unit Jaminan Mutu, 

disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka 

pelaksanaan manajemen mutu, tidak hanya mengandalkan pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu saja, tetapi pelaksana Unit Jaminan Mutu diproyeksikan menjadi 

komunikator AUN QA selanjutnya, yang dapat lebih memahami penerapan serta 

pelaksanaan AUN QA sesuai dengan kondisi masing-masing program studi. Hal 

tersebut diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong peningkatan kinerja 

serta keikutsertaan program studi lainnya dalam pelaksanaan AUN QA.  

 Tidak terlepas dari itu, tantangan pelaksanaan AUN QA dikemukakan oleh 

Savitri : 

 

"Nah yang perlu menjadi perhatian AUN QA adalah tools yang dapat 

menunjukan kesiapan atau sejauh mana suatu perguruan tinggi dan program 

studi, agar mampu menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan 

tinggi. Ini menjadi penting, karena dengan AUN QA perguruan tinggi 

anggota bisa mendapatkan feedback posisi program studi terhadap standar 

ASEAN itu seperti apa, dan bagaimana kesiapan dan perkembangannya. 

Selain itu, penerapan AUN QA bertujuan untuk menjembatani ketimpangan 

standar pendidikan tinggi diantara negara-negara anggota ASEAN."35 

 

 Dari pernyataan diatas, maka Kantor Jaminan Mutu (KJM) dituntut siap 

menghadapi perubahan baik pada aspek internal maupun eksternal, fleksibel, serta 

 
35 Wawancara Savitri. Jakarta, 8/5/2015. 
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bersikap adaptif dan juga inovatif. Hal ini juga memberikan kebebasan pada 

Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memanfaatkan sumber daya manusia 

yang dimiliki. Perubahan juga memberikan kebebasan pada Universitas Gadjah 

Mada (UGM) untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan yang akan dicapai. 

Kondisi ini memberikan perubahan pada Universitas Gadjah Mada (UGM) 

menjadi lebih kompetitif, melalui berbagai upaya re-orientasi/reformasi, melalui 

perombakan paradigma :  

1) “Arogansi akademik” menjadi “kearifan akademik.” 

2) Tridarma Perguruan Tinggi menjadi Gerakan Inovasi Membumi, di mana 

Pendidikan, penelitian dan pengadian kepada masyarakat harus langsung 

menjadi agen penggerak kemajuan peradaban, melalui pembangunan sosial, 

budaya dan sosial ekonomi bangsa. 

3) Westernisasi sebagai simbol kemajuan dan kemapanan, menjadi paradigma 

Inovasi membumi yang didedikasikan untuk kepentingan insani dan tumbuh 

dari akar budaya Nusantara.  

 Keseluruhan hal tersebut dapat dicapai melalui optimalisasi proses 

komunikasi, koordinasi dan integrasi, restrukturisasi, yang diselaraskan dengan 

pengembangan pengetahuan (knowledge) dan sumber daya manusia, sebagai core 

capital. Berdasarkan pembahsan dan analisis peneliti landasan pelaksanaan AUN 

QA, maka model pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang 

dapat peneliti rangkum : 
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KJM & 

Unit Penjaminan 

Mutu                                                                                

Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Actual Identity   : Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTB BH) 

Convenated Identity  : Transformasi Tata Kelola 

Ideal Identity   : Perguruan Tinggi Yang Mencerdaskan  

Desired Identity   : Perguruan Tinggi terbaik di Tingkat nasional, menuju 

      Regional 

Landasan 

Eksternal : 

• Tuntutan Regionalisasi 

Pendidikan tinggi 

• Mandat dari Pemerintah 

 

Internal : 

• Amanah Sebagai perguruan 

universitas kerakyatan 

berbasis Pancasila 

• Eksistensi dan Pengakuan 

Diri 

Budaya Mutru 

Visi  

Menjadi perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan 

inovatif mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai 

nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila 

Gambar 16 

Model Pelaksanaan AUN QA di UGM 

(Sumber : Peneliti) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 16 dapat memberikan gambaran mengenai landasan yang 

melatarbelakangi pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Berbagai landasan baik internal 

maupun eksternal harus dapat terimplementasi dengan baik, melalui 

pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement), demi terciptanya 

budaya mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM). Oleh sebab itu, maka 

komunikasi sebagai komponen penting harus menjadi perhatian dan fokus seluruh 

anggota universitas, khususnya individu-individu dan juga bagian-bagian yang 
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terlibat langsung dengan pelaksanaan AUN QA, pada pelaksanaannya dalam 

konteks organisasi.  

4.3 Proses Komunikasi Organisasi Pelaksanaan AUN QA Di Universitas  

Gadjah Mada (UGM) 

4.3.1 Komitmen Sumber Daya Manusia UGM 

 Di dalam komunikasi organsasi, komitmen berperan penting. Rashid, et al. 

(2002) di dalam penelitiannya membuktikan bahwa komitmen karyawan 

mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Pada penelitian lain, juga dijelaskan 

bahwa komitmen pemimpin dan pelaksana organisasi sangat diperlukan untuk 

menghindari kegagalan implementasi program di dalam organisasi yang 

disebabkan oleh faktor budaya. (Budiharjo, 2011:7).  

 Prter & Smith (1970), menyatakan bahwa komitmen merupakan kekuatan 

yang dimiliki oleh individu di dalam organisasi dan menunjukan keterlibatan dan 

interaksi individu tersebut di dalam organisasi, yang ditandai oleh tiga hal, yakni 

1) a strong belief in and acceptance of the organizational goals, 2) a willingness 

to exert siderable effort on behalf of the organization, 3) a strong desire to 

maintain membership in organization (Ritcher, 2000:41). 

 Dalam pelaksanaan AUN QA, komitmen pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

dan pelaksana unit jaminan mutu menjadi penting, sebagai hasil dari interaksi 

sehari-hari pelaksana jaminan mutu dengan organisasi, anggota organisasi yang 

lain dan juga dari kebijakan organisasi. (Walker Information, 2000:12). Berikut 

uraian mengenai komitmen pelaksana jaminan mutu di Unversitas Gadjah Mada 

(UGM) :  
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4.3.1.1 Komitmen Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 Pelaksanaan Komunitas ASEAN yang dimulai pada tahun 2015, jelas 

memberikan perubahan besar bagi kesepuluh negara yang menjadi anggotanya, 

salah satunya Indonesia. Melalui tiga pilar utama yang menjadi fokus pelaksanaan 

ASEAN yakni 1) pilar pertahanan dan keamanan, 2) pilar ekonomi, 3) pilar sosial 

dan budaya, memaksa Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala sisi. 

Pembenahan memang wajib dilakukan Indonesia, jika Indonesia ingin menjadi 

pemenang di tataran regional. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak dari 

anggota ASEAN lainnya, sebetulnya merupakan aset strategis yang tidak dimiliki 

anggota ASEAN lainnya. Hal tersebut dapat menjadi modal utama jika disertai 

dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu.  

 Menurut survei yang dilakukan EIU (Economist Intelligence Unit)/SHRM 

(Society for Human Resource Management) Foundation di tahun 2013, tantangan 

terbesar dalam pengembangan sumber daya manusia terampil di tengah era 

globalisasi ini adalah ketidakselarasan antara kompetensi yang dihasilkan oleh 

institusi bersistem pendidikan tradisional dengan kompetensi yang sesungguhnya 

dibutuhkan oleh pelaku industri.36 

 Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam 

menghadapi tantangan regionalisasi, dikemukakan juga oleh Sri Mulyani 37, ia 

menyatakan Indonesia dapat menjadi penentu keberhasilan MEA, dan juga dapat 

memimpin perekonomiannya sendiri, perekonomian kawasan, bahkan dapat 

 
36 http://Tridarma.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/16/06/17/o8wpc7-ini 

tantangan-sdm-yang-dimiliki-indonesia-saat-ini (Jumat, 17/6/16) 
37 http://Tridarma.cnnindonesia.com/ekonomi/20160726150737-78-147156/sri-mulyani-

indonesia-sebaiknya-investasi-sdm/ (Selasa, 26/7/16). 



 

 

194 

memimpin dunia, jika Indonesia mau melakukan investasi ke arah sumber daya 

manusia, investasi kelembagaan dan juga melakukan perbaikan infrastruktur. Hal 

ini sangat mungkin dilakukan oleh Indonesia, mengingat Indonesia merupakan 

negara terbesar di kawasan ASEAN baik dari sisi populasi maupun Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB). 

 Aset berupa Sumber Daya Manusia dan juga sumber daya alam beserta 

kekayaan yang terkandung di dalamnya patut untuk menjadi modal abadi 

Indonesia. Seluruh aset yang Indonesia miliki saat ini, memang tidak akan ada 

artinya jika seluruh elemen, lapisan, yang menjadi bagian dari Indonesia tidak 

berkomitmen dan bertindak pasti untuk memajukan Indonesia di kancah regional. 

Jika kondisi ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi 

pekerja di negaranya sendiri, atau bahkan "menumpang" di tanahnya sendiri.  

 Globalisasi, internasionalisasi dan juga regionalisasi memang tidak dapat 

dihindari, karena hal tersebut merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh 

Indonesia dan negara-negara lain. Dalam penelitian ini regionalisasi pendidikan 

tinggi memang telah terjadi dan semakin menggema ketika Komunitas ASEAN 

dan masyarakat ekonomi ASEAN mulai dilaksanakan. Pendidikan tinggi di 

Indonesia tidak lagi dapat menutup diri dan hanya mengandalkan sumber daya 

yang dimiliki, perguruan tinggi di Indonesia mau tidak mau harus "berteman" 

dengan perguruan tinggi lainnya dan melakukan kerjasama di bidang pendidikan 

tinggi. Sebagai wujud adanya interaksi antar perguruan tinggi di negara-negara 
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ASEAN, maka dibentuklah ASEAN University Network (AUN).38  

 Tilaar (1997, dalam Suharsaputra 2015:43) menyatakan bahwa dalam 

menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan hasil karya yang 

bermutu, maka diperlukan kerja keras untuk mempersiapkan Sumber Daya 

Manusia serta sarana-sarana yang diperlukan untuk menghadapi persaingan 

tersebut, sehingga bangsa Indonesia dapat duduk sejajar dengan bangsa-bangsa 

maju lainnya.  

 Dalam konteks penelitian ini, pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

terus berupaya melakukan transformasi di berbagai sisi. Universitas Gadah Mada 

(UGM) menyadari bahwa mandat berupa pengembangan diri sebagai balai 

nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi berdasarkan Pancasila demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan 

Bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Universitas Gadjah Mada 

(UGM) dituntut untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi 

yang adaptif dan responsif dalam membantu memecahkan berbagai persoalan 

yang sedang dihadapi Bangsa. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada (UGM) 

harus dapat mengantisipasi perubahan multidimensi yang cepat dalam skala 

nasional, regional dan juga global dalam bentu penyelenggaraan Tridarma yang 

bermutu dan berkelanjutan, sehingga lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang Pancasilais, dengan 

integritas moral, keahlian dan keterampilan yang tinggi dan mengabdi kepada 

 
38 Pada awalnya akan dibentuk Universitas ASEAN, akan tetapi karena mengalami 

banyak kendala seperti lokasi pembangunan, kepemimpinan dan pendanaan, maka ide 

awal tersebut berganti menjadi pembentukan jaringan kerjasama universitas-

universitas yang ada di kawasan ASEAN, yang kemudian dikenal dengan istilah 

ASEAN University Network. 
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kepentingan masyarakat. 

 Semangat dan optimisme tersebut, dipaparkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) 2012-2017 UGM yang merupakan arah kebijakan dan dasar 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Universitas 

Gadjah Mada (UGM) dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra 

Universitas Gadjah Mada (UGM) ini akan menjadi dasar dalam menyusun 

rencana kegiatan dan anggaran tahunan yang akan diselenggarakan oleh segenap 

unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai sarana dalam 

pencapaian tujuan Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), 

yang sudah disepakati menjadi salah satu upaya pencapaian tujuan penyetaraan 

mutu dalam konteks regionalisasi pendidikan tinggi, memposisikan subjek-subjek 

organisasi sebagai individu-individu yang penting dan jelas peranannya. (Scott & 

Hart, 1989:65) hal ini dilakukan dengan dua cara : 1) Perubahan mengenai nilai-

nilai, dengan asumsi para manajer, eksekutif dan para ahli merupakan individu-

individu yang penting di dalam organisasi, 2) melalui perubahan cara dalam 

melakukan pekerjaan itu sendiri. Selain itu, pencapaian tujuan yang telah 

disepakati juga dapat tercapai, jika diiringi dengan komitmen pimpinan perguruan 

tinggi.  

 Dalam konsep manajemen strategis, dinyatakan bahwa pelaksanaan 

organisasi memerlukan komitmen sepenuhnya dari pimpinan puncak organisasi, 

tidak cukup hanya dari eselon kedua atau ketiga. Pada penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa organisasi yang pelaksanaan manajemen 
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strategisnya dilandasi oleh komitmen pemimpin, akan memiliki kinerja yang jauh 

lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang pemimpinnya tidak berkomitmen 

penuh. (Djokopranoto & Indrajit, 2006:72). 

 Sejalan dengan Djokopranoto dan Indrajit, penelitian lain yang dilakukan 

oleh Sallis, dan dikemukakan dalam bukunya, Total Quality Management In 

Education dinyatakan bahwa dua hal yang menjadi kunci dalam menjalankan 

"quality framework" adalah kepemimpinn dan juga strategi. Lebih lanjut Sallis 

(2002:67) mengemukakan bahwa : 

"leadership is about communicating the vision and the values of the 

institution to others, and getting out among the staff and the customers and 

experiencing the service for themselves." 

 

 Selain itu, pemimpin harus menyadari bahwa institusi (organisasi) yang 

sukses menuju masa depan adalah institusi yang responsif dan berubah sesuai 

dengan tuntutan dunia sekitarnya. Dapat dipahami bahwa hal tersebut menuntut 

kepemimpinan yang inovatif dan mampu menghadapi tantangan perubahan 

(change). Oleh karena itu, Ada tiga hal tiga hal penting yang harus diupayakan 

pemimpin terkait kebutuhan suatu organisasi (lembaga pendidikan) sebagaimana 

dikemukakan Sallis (2002. 64-65) sebagai berikut:  

1) Unit optimization (Optimisasi unit) : setiap unit/individu harus berjalan secara 

efektif dan efisien berlandaskan standar mutu yang jelas  

2) Vertical alignment (Penjajaran vertikal) : setiap unit/individu harus 

memahami strategi, arah dan misi institusi.  

3) Horizontal alignment (Penjajaran horizontal) : kompetisi antar unit berdasar 

pada pemahaman terhadap tujuan & kebutuhan organisasi serta memiliki 
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mekanisme untuk memecahkan masalah.  

 Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

terkait dengan ketiga hal tersebut, maka pemimpin Universitas Gadjah Mada 

(UGM) berkomitmen melakukan peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya 

manusia melalui restrukturisasi, reorientasi penempatan struktur organisasi dan 

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia baik hard skill maupun soft skill.    

 Sejalan dengan konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas, komitmen 

pemimpin universitas Gadjah Mada (UGM), dijalankan melalui penerapan strategi 

berikut : 

1) Starting From The End. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam 

melaksanakan seluruh program akademik dengan menerapkan strategi 

dimulai dari bagian akhir, yang diawali dengan memetakan berbagai 

permasalahan ataupun kebutuhan bangsa, untuk mewujudkan national 

prosperity (kesejahteraan nasional), human security (keamanan), dan 

environment sustainability (kelestarian lingkungan). Dari hasil pemetaan 

permasalahan tersebut maka teridentifikasi beberapa kebutuhan yang sangat 

mendesak, yakni kedaulatan, kemandirian energi, kedaulatan dan 

kemandirian pangan, kesehatan dan industry manufacturing, dan humanity, 

diterjemahkan oleh semua unsur yang ada di Universitas Gadjah Mada 

(UGM) yaitu pendidikan dan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat, serta kerjasama dan alumni. Untuk itu saat ini Universitas 

Gadjah Mada (UGM) secara spesifik sedang berfokus pada pengembangan 

program studi dengan keilmuan praktis, hal ini didasari oleh penjelasan 



 
 

 

199 

sebelumnya, yakni membantu penyelesaian masalah yang sedang dialami 

oleh negara, yakni dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, pangan dan 

industri manufaktur. Seperti yang sedang dilakukan pada beberapa fakultas 

yang ada, salah satunya adalah fakultas Teknologi pertanian.  

2) Menjadi World Class University. Pencapaian ini dilakukan melalui dua upaya 

yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) harus mencapai indikator kelas dunia 

dan kedua Universitas Gadjah Mada harus meningkatkan beberapa program 

pendidikan dan penelitian ke arah pengakuan internasional dan akreditasi. Hal 

ini berupaya dibuktikan oleh Universitas Gadjah Mada melalui pencapaian-

pencapaian yang telah diperoleh, salah satu diantaranya, terkait dengan 

penelitian ini, yaitu terdapat sebanyak 27 program studi yang telah 

tersertifikasi ASEAN University Network Quality Assurance di Universitas 

Gadjah Mada (UGM), dengan jumlah tersebut, Universitas Gadjah Mada 

(UGM) menjadi universitas dengan sertifikasi AUN QA terbanyak di 

ASEAN, dan saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) sedang 

mempersiapkan sertifikasi institusi versi AUN QA pertama.39 

 Kuatnya komitmen pimpinan tertinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) 

sejalan dengan pernyataan Heliani : 

"Kalau dilihat dari komitmen itu, pimpinan sudah sangat bagus, karena dia 

 
39  Terkait dengan point pertama dan kedua, berdasarkan hasil pemeringkatan QS World 

University by Subject yang dirilis pada 8 Maret silam menempatkan UGM pada 

peringkat pertama di Indonesia dalam 4 subjek atau bidang studi, 

yaitu Engineering Mineral & Mining, Biological Sciences, Chemistry, 

serta Geography. Meningkatnya peringkat UGM di tingkat Asia berdasarkan riset dari 

Lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia Quacquarelli Symonds (QS), dari posisi 

ke 137 menjadi posisi ke 105. Terdapat beberapa prodi yang telah terakreditasi 

internasional diantaranya akreditasi ASIIN, ABET, AACSB, serta akreditasi 

internasional untuk laboratorium biologi. 
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sudah mentargetkan....di kita tuh kan ada target capaian akreditasi atau 

sertifikasi internasional kan sudah ditentukan, sehingga kemudian 

pimpinan sangat concern dengan pencapaian target itu"40 

 

3) Peningkatan alokasi dana setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk 

penguatan dan pengembangan akademik (pendidikan dan penelitian). 

Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut :  

 

Gambar 17 

Proporsi Anggaran Tridarma UGM 2014-2016 

(Sumber : RAKT UGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam perkembangannya, sebagai upaya UGM dalam mewujudkan 

kemandirian sebagai PTN BH, Universitas Gadjah Mada (UGM) berupaya untuk 

menjadi universitas mandiri melalui pendirian unit usaha, yakni 1) PT Gama 

Multi Usaha Mandiri merupakan perusahaan holding dan investasi milik 

Universitas Gadjah Mada (UGM), yang bergerak di berbagai sektor usaha. 2) PT 

BPR UGM, 3) PT UGM Samator Pendidikan. Sebagai bagian dari UGM, seluruh 

 
40   Wawancara Heliani, Bandung 29/11/16. 

 



 
 

 

201 

unit usaha dan anak perusahaan yang tergabung dalam Gama Multi Group 

didirikan dengan kesamaan misi yaitu menumbuhkembangkan entrepreneurship 

dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk membantu UGM dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, hal ini juga didasari oleh alokasi 

dana dari pemerintah yang mengalami pengurangan.41  

 Terkait dengan alokasi dana, pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA), Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak 

memberikan batasan maksimal jumlah program studi yang akan mengikuti AUN 

QA. Hal ini berbeda dengan beberapa universitas anggota inti AUN lain, yang 

membatasi jumlah maksimal prodi untuk mengikuti AUN QA, yang biasanya 

didasari oleh keterbatasan jumlah alokasi dana di perguruan tinggi tersebut, 

mengingat seluruh biaya dalam pelaksanaan AUN QA sepenuhnya ditanggung 

perguruan tinggi yang akan di nilai/assess. Keseluruhan strategi dan upaya dan 

kebijakan yang dijalankan oleh pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM) 

merupakan bentuk nyata dari implementasi komitmen sebagai pemimpin 

Universitas Gadjah Mada (UGM). 

 

4.3.1.2  Komitmen Pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM 

 Setelah dilakukan perampingan di dalam struktur organisasi Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), maka saat ini pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), 

 
41  Anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) terus menurun setiap tahunnya. Setelah hanya 

memperoleh jatah anggaran sebesar Rp 40 Triliun pada tahun 2016, anggaran 

pendidikan tinggi tahun ini turun menjadi Rp 39. 

Triliun. (http://ugm.ac.id/id/berita/13236menristek.dikti:.perbanyak.beasiswa.dengan.

memangkas.anggaran) 30/1/17. 
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terdiri dari Ketua dan juga Kepala Sub Bagian Kantor Jaminan Mutu (KJM). 

Secara struktural terdiri dari, Kantor Jaminan Mutu (KJM) tingkat universitas 

hanya terdiri dari, Satu kepala dan tiga Kepala sub bagian. Diluar itu, secara non 

struktural kegiatan organisasi Kantor Jaminan Mutu (KJM) dibantu oleh 4 

tambahan assessor internal lainnya.42  

 Petugas pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada 

(UGM) bertugas untuk :  

1) Menjadi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada lingkup 

nasional dan internasional. 

2) Merintis dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal 

perguruan tinggi. Konsep tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus 

implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan 

sumber daya manusia  

3) Melakukan koordinasi dan komunikasi ke atas (upward communication) 

dengan pihak universitas untuk berkoordinasi menentukan langkah strategis 

universitas, sekaligus menyampaikan pengetahuan yang diperoleh. 

4) Terkait dengan sertifikasi dan jaminan mutu, melakukan update informasi 

(pemutakhiran data) yang bersifat normatif (peraturan perundang-undangan 

terkait jaminan mutu), masukan dari stakeholders, hasil studi pelacakan 

(tracer study). 

5) Melakukan update informasi (pemutakhiran data) mengenai pedoman 

 
42 Selain itu, KJM-UGM memiliki 13 staf ahli dan 4 staf administrasi. Kantor Jaminan 

Mutu UGM juga memiliki 350 orang auditor AMI, 74 orang auditor internal ISO 

9001, 65 orang asesor BAN, dan 3 orang asesor AUN. (Sistem Penjaminan Mutu 

Internal UGM - KJM UGM). 
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pelaksanaan akreditasi/sertifikasi nasional regional dan internasional. 

6)  Mengkoordinasikan penyusunan instrumen dan pelaksanaan penjaminan 

mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.   

7)  Mempersiapkan akreditasi institusi.   

8)  Memetakan, memantau, dan memfasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi 

program studi/unit dan laboratorium.   

9)  Mengkoordinasikan penyusunan instrumen dan persiapan akreditasi jurnal 

pada tingkat nasional dan internasional   

10) Mendukung pelaksanaan sistem informasi penjaminan mutu yang 

terintegrasi. 

11) Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

penjaminan mutu. 

12) Merumuskan standar mutu setiap subkomponen berdasarkan informasi yang 

terkumpul dengan mendasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan 

stakeholders. Draft standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi 

dan kemampuan perguruan tinggi dibandingkan dengan standar yang telah 

ada ataupun benchmarking. Standar ditetapkan dengan cara meramu visi 

dengan kebutuhan stakeholders.   

13) Memotivasi dan mendukung pembentukan unit jaminan mutu tingkat 

fakultas dan prodi, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit 

jaminan mutu, yang terdiri dari unsur pimpinan fakultas dan prodi, dosen, 

tenaga kependidikan dan stakeholders lainnya. 

14) Mendelegasikan kepada Unit jaminan mutu untuk melanjutkan proses 
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perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka memperoleh 

akreditasi/sertifikasi baik nasional maupun regional. 

15) Melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, 

jenis, jumlah standar yang dibutuhkan, sebagai wujud dari tindak lanjut atas 

hasil evaluasi penerapan standar. 

16) Membuka forum-forum komunikasi baik formal maupun informal, baik 

yang bersifat konvensional maupun forum-forum komunikasi virtual, 

memotivasi unit jaminan mutu fakultas dan prodi, dan memastikan proses 

penjaminan mutu di level prodi dan departemen berjalan dengan baik dan 

tepat waktu. 

17) Menyebarluaskan pengetahuan baik tacit maupun eksplisit terkait dengan 

peraturan, kebijakan normatif, dan pedoman pelaksanaan 

akreditasi/sertifikasi pada unit jaminan mutu fakultas dan prodi,  

18) Melakukan pendampingan bagi masing-masing tim di fakultas, prodi agar 

dapat membuat Self Assessment Report AUN QA/borang untuk tingkat 

nasional, melakukan review draft standar/SAR AUN QA, melakukan 

simulasi visitasi, hingga secara informal bertugas melayani permintaan 

bantuan serta keluhan  

19) Mendokumentasikan secara sistematis seluruh informasi yang diperoleh, 

sebagai hasil dari berkoordinasi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

seluruh pihak 

20) Melakukan pengecekan final dan memberikan kumpulan dokumentasi 

tersebut ke senat akademik dan pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM) 
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untuk kemudian dibahas dan disahkan.  

21) Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

penjaminan mutu 

22) Mendukung pelaksanaan sistem informasi penjaminan mutu yang 

terintegrasi 

23) Mengkoordinasikan penyusunan instrumen dan persiapan akreditasi jurnal 

di tingkat nasional dan internasional 

 Terciptanya budaya mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga 

tercapainya target-target dan juga sasaran Universitas Gadjah Mada (UGM) 

merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan komitmen yang secara konsisten 

diterapkan pada setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan organsasi. Komitmen 

adalah konsisten, seringkali komitmen menjadi penghambat atau bahkan menjadi 

sesuatu yang menggagalkan organisasi mencapai tujuan, berkomitmen pada saat 

perencanaan awal bukanlah komitmen, komitmen dapat dibuktikan secara nyata 

jika tujuan yang telah ditetapkan di awal dapat dipenuhi. Untuk mencapai tujuan, 

komitmen juga harus diintegrasikan dengan beberapa bagian lain agar menjadi 

satu kesatuan. Selain komitmen, agar penjaminan mutu dapat dilaksanakan, 

terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yakni perubahan paradigma, 

sikap mental.  

 Langkah-langkah strategis yang dilakukan Oleh Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) dalam hal ini antara lain : 

1. Melakukan harmonisasi Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan juga 

Penjaminan Mutu Eksternal (PME). Pada pelaksanaannya, Kantor Jaminan 
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Mutu (KJM) melaksanakan penjaminan mutu internal melalui penerapan 

standar-standar mutu yang diberikan oleh BAN PT, dengan sebaik-baiknya. 

Seluruh data dan dokumentasi, di tata kelolakan dengan baik untuk 

mendukung dan mempermudah terlaksananya penjaminan mutu eksternal. 

Karena proses pengumpulan, penyimpanan dan penata kelolaan data 

merupakan aspek penting dalam keseluruhan program penjaminan mutu. 

2. Meningkatkan kapasitas staff. Setelah struktur organisasi pada Kantor 

Jaminan Mutu (KJM) mengalami perampingan, maka Kantor Jaminan Mutu 

harus menciptakan strategi baru agar seluruh kegiatan operasional Kantor 

Jaminan Mutu dapat tetap terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), melalui kepala kantor jaminan mutu mengajukan 

penambahan staff bantek atau bantuan teknis. Penambahan jumlah bantuan 

teknis ini diajukan mengingat banyaknya tugas dan kewajiban yang wajib 

dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) dalam mengelola dan mencapai 

mutu bagi 18 fakultas, 2 sekolah (sekolah vokasi dan pascasarjana), serta 246 

program studi43 di berbagai jenjang. 

3. Meningkatkan kualitas staff. Peningkatan kualitas staff dilakukan melalui 

beberapa cara, antara lain : a) tetap mengikutsertakan pelaksana jaminan 

mutu senior yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai 

contoh Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM, selalu melakukan koordinasi dan 

mengikutsertakan pelaksana kantor jaminan mutu pada periode sebelumnya, 

untuk meminta bantuan pemikiran dan juga bantuan kepakaran pada 

 
43 https://Tridarma.ugm.ac.id/id/pendidikan. 
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pelaksanaan kegiatan-kegiatan jaminan mutu. Hal ini juga dilakukan kantor 

jaminan mutu sehubungan dengan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA), kantor jaminan mutu mengikutsertakan AUN Assessor 

yang Universitas Gadjah Mada (UGM) miliki pada setiap pelaksanaan 

ASEAN University Network Quality Assessment (AUN QA). Bantuan 

kepakaran juga diberikan dalam bentuk sosialisasi serta kegiatan pendalaman 

pemahaman kepada unit-unit jaminan mutu fakultas untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran mutu. b) Selain itu Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

melakukan pemerataan kesempatan bagi pelaksana jaminan mutu lain untuk 

mengikuti workshop atau Assessor training yang diselenggarakan oleh 

sekretariat AUN QA, hal ini dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu dengan 

tujuan agar individu yang telah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut 

mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif, sehingga dapat menjadi 

agen informasi selanjutnya. Melalui hal tersebut Kantor Jaminan Mutu  

(KJM) juga bertujuan melakukan penambahan jumlah assessor AUN. c) 

Kantor Jaminan Mutu (JKM), juga mempersilahkan Unit jaminan mutu 

fakultas untuk melakukan studi banding terkait tata kelola, dan pelaksanaan 

jaminan mutu di beberapa perguruan tinggi lain yang menjadi rujukan seperti 

National University of Singapore (NUS), Chulalongkorn University 

(Thailand) dan lain sebagainya. d) Bagi pelaksana di unit penjaminan mutu, 

yang berpengetahuan baik tacit maupun eksplisit, dan telah berpengalaman 

melaksanakan rangkaian kegiatan AUN QA di program studi asalnya, maka 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), mendelegasikan pelaksana unit jaminan mutu 
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tersebut tersebut untuk menjadi pendamping pada program studi lain yang 

baru akan mengikuti ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA). 

4. Peningkatan kualitas berkelanjutan, kesadaran mutu dan budaya mutu. 

Untuk mendukung peningkatan kualitas mutu yang berkelanjutan, penguatan 

harus dilakukan dari internal Kantor Jaminan Mutu (KJM) terlebih dahulu, 

untuk itu Kantor Jaminan Mutu (KJM) melakukan impelementasi komitmen 

melalui : 1) penguatan internal Kantor Jaminan Mutu (KJM) melalui ISO 

10013 untuk sistem dokumentasi, ISO 19011 untuk sistem audit internal, ISO 

9001 untuk sistem manajemen mutu. 2) Mengajukan penerapan dan 

pelaksanaan pelaksana jaminan mutu hingga di setiap prodi. 3) Peningkatan 

kualitas berkelanjutan Menepati dan menjalankan siklus SPMI UGM secara 

konsisten. 

 Komitmen pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), dapat selalu dilakukan 

dengan menerapkan sistem PDCA Cycle (Plan Do Check Action). Hal ini 

diperkuat oleh Heliani, yang menyatakan : 

"Terutama sebenarnya ini kalau penjaminan mutu itu kan tidak lebih dan 

tidak kurang dari PDCA, ada perencanaan. Implementasi perencanaan itu 

ada monevin...kemudian hasil monevin kemudian ditindaklanjuti, nah dlaam 

proses pembelajaran juga sama, misalnya proses pembelajaran itu kita 

merencakan kurikulum, kita mempersiapkannya dengan silabus itu kan 

planning, kemudian dosen melakukan pendidikan pembelajaran dengan 

tentu saja dengan metode yang harus sesuai dengan outcome setiap mata 

kuliah itu, kemudian berikutnya hasil pembelajaran itu harus dievaluasi."44 

 

5. Leadership. Sebagai tumpuan atau dapat dikatakan pelaksana sekaligus 

koordinator utama pelaksana sistem penjaminan mutu di Universitas Gadjah 

 
44 Wawancara Heliani. Bandung 29/11/2016. 
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Mada (UGM), maka komitmen pimpinan memegang peranan penting.  

 Dalam berbagai penelitian dinyatakan bahwa faktor kepemimpinan 

menentukan sukses tidaknya suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai 

tujuan, dalam penelitian lainnya juga diketahui bahwa kepemimpinan 

berpengaruh pada kinerja karyawan dan lebih dari itu kepemimpinan secara 

umum dapat mempengaruhi komitmen organisasi (Paracha, et.al 2012:58). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, peran 

"pemimpin" pada Kantor Jaminan Mutu (KJM) tidak hanya diemban oleh kepala 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), Kepala Sub Bagian (Kasubag) juga memiliki peran 

sebagai "pemimpin" dalam upaya menyelesaikan satu rangkaian kegiatan 

jaminan mutu. Dalam hal ini, susasana kondusif pada organisasi yang dapat 

diciptakan melalui komunikasi yang efektif mutlak diperlukan. Hal tersebut, 

diupayakan melalui penyediaan wahana komunikasi internal diantara anggota 

struktural Kantor Jaminan Mutu (KJM).  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai gaya kepemimpinan, pemimpin 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) Heliani, menggunakan kepemimpinan 

dengan gaya pendekatan tim. Seebagai bentuk implementasi komitmen, maka 

dilakukan upaya-upaya komunikasi interpersonal dengan memanfaatkan peranan 

TIK melalui Email, massaging applications seperti Whatsapp, dan juga melalui 

komunikasi tatap muka. Pentingnya pendekatan interpersoal disadari oleh 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) dapat membentuk tim mutu yang solid, 

dan saat ini tim mutu yang solid sangat dibutukan untuk membantu meringankan 

beban tugas Kantor Jaminan Mutu sekaligus mempercepat pencapaian budaya 
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mutu melalui pengembangan berkelanjutan (continuous improvement).  

 Sallis (1993:141) menyatakan, untuk mencapai target mutu dan standar 

mutu pendidikan yang diharapkan dibutuhkan tim yang tangguh yang terdiri dari 

segenap unsur, pada satu level tertentu. Sallis menyatakan, pembentukan tim yang 

tanggung untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu sangat diperlukan, karena : 

1) Tim yang tangguh penting bagi sebuah organisasi (institusi) sebagai langkah 

awal atau pondasi yang kuat untuk membangun Total Quality Management 

(TQM). Dalam beberapa sektor pendidikan, tim telah dikembangkan sebagai 

unit dasar penyampaian kurikulum.  

2) Tim berfungsi menjalankan tugas tertentu dalam rangka fungsionalisasi kerja 

tim, untuk mencapai proyek yang spesifik. (Proyek ad-hoc dan berjangka 

pendek serta  tim peningkatan merupakan elemen kunci dalam 

meningkatkan mutu.)   

3) Tim menjadi motor peningkatan mutu, yang berfungsi : 1) bertanggung jawab 

pada mutu pembelajaran, (2) Bertanggung jawab pada pemanfaatan waktu, 

material serta ruang, (3) menjadi sarana untuk mengawasi, mengevaluasi dan 

meningkatkan mutu, mengevaluasi dan meningkatkan mutu, (4) bertindak 

sebagai penyalur informasi kepada pihak manajemen tentang perubahan-

perubahan yang diperlukan dalam proses peningkatan mutu.  Pada akhir 

penelitiannya, Sallis menyatakan “The team is a powerful means of making 

and proposing changes”. 
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4.3.1.3 Komitmen Pelaksana Unit Jaminan Mutu (KJM) UGM 

 Selain Kantor Jaminan Mutu (KJM), pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) juga menjadi tanggung jawab Unit 

Jaminan Mutu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan pada Unit 

Jaminan Mutu Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIP). Pada 

pelaksanaannya, Unit Jaminan Mutu pada Departemen TIP masih dikepalai oleh 

Ketua departemen, dibantu oleh PIC khusus yang menangani bidang 

pengembangan dan kerjasama, dan juga sekretaris departemen. Secara struktural 

pelaksana unit jaminan mutu Departemen TIP, berada di dalam struktur organisasi 

fakultas dan juga prodi/departemen. Komitmen DepartemenTIP, akan bermuara 

pada pencapaian visi dan misi, melalui pencapaian sasarana utama Departemen 

TIP, yakni : Terselenggaranya tata kelola program studi yang baik, berfokus pada 

peningkatan mutu akademik. Pencapaian sasaran utama ini diupayakan melalui 

dua strategi pencapaian 1) penguatan proses akademik (pembakuan proses 

penyusunan kerja praktik dan skripsi, penyusunan database akademik 

dan learning process control; 2) interpersonal bonding.  

"Untuk mencapai peningkatan mutu akademik pada Departemen TIP, maka 

dibutuhkan komitmen dari pelaksana unit jaminan mutu, agar hal tersebut 

dapat tercapai. Dalam hal ini komitmen tidak hanya dilihat sebagai visi misi 

dan berbagai sasaran yang telah disepakati bersama, tetapi harus disertai 

juga oleh pelaksanaan dan implementasi. untu kemajuan dan perubahan. 

Jadi lebih ke arah pengembangan ya Mba bukan judgement, ya deg-degan di 

awal wajar ya apalagi kami anak bungsu di fakultas teknologi pertanian, 

belum punya pengalaman banyak jadi ini sangat membantu kami justru 

ternyata. Berharap dengan ini UGM juga jadi semakin maju, bidang kami 

teknologi industri pertanian juga semakin dikenal di tingkat regional, dan 
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masih banyak alasan ya untuk ikut assessment AUN QA, malah tidak ada 

alasan untuk kemudian tidak ikut."45 

 

 Komitmen dalam suatu organisasi dapat dilihat dari kesediaan anggota 

organisasi untuk mengidentifikasikan dirinya pada organisasi di mana ia bekerja 

atau di mana ia menjadi anggota di dalamnya dan kesediaannya untuk melakukan 

usaha-usaha demi perkembangan organisasi, sehingga dapat mendukung 

perkembangan organisasi. (Harsoyo, 2006:111). 

 Berdasarkan hasil pengamatan, kutipan wawancara dan asumsi diatas, 

meperlihatkan bahwa pelaksana jaminan mutu di Departemen TIP, memiliki 

komitmen terhadap pelaksanaan AUN QA. Mereka menyadari bahwa dengan 

mengikuti AUN QA, maka kualitas Departemen TIP dapat ikut meningkat. 

Komitmen yang nyata juga diberikan oleh pemimpin pelaksana unit jaminan 

mutu, melalui berbagai upaya pendukung seperti memfasilitasi pembuatan Self 

Assessment Report (SAR) AUN melalui proses karantina, dan yang terpenting 

adalah dengan melakukan komunikasi serta koordinasi dengan Kantor Jaminan 

Mutu, pihak Dekanat hingga Rektorat untuk membantu pemenuhan sarana 

prasarana yang dibutuhkan oleh Departemen TIP.  

"AUN ini ada tuntutan fasilitas misalnya, ada tuntutan meeting point, kita 

harus menyediakan fasilitas tersebut untuk memenuhi, ini kan tidak bisa 

dipenuhi sendiri, ini harus dengan eksternal, eksternalnya siapa? fakultas, 

nah Beliau bisa dengan baik memenuhi, karena hanya dengan memenuhi 

satu departemen saja ini kan fakultas juga mestinya mikir, saya punya tiga 

departemen masa hanya memenuhi satu. Ini kalau tidak dari cara 

berkomunikasi, kemudian kemampuan Beliau di hal-hal seperti itu tidak 

mudah, tetapi pada akhirnya ini dengan mulus bisa terpenuhi dan ini 

kekuatan Beliau ini...."46 

 
45 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta 28/11/2016. 
46 Wawancara Khuriyati, Yogyakarta 28/11/2016. 
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  Selain itu, berikut ini merupakan bentuk implementasi perwujudan 

komitmen demi tercapainya sasaran dan target Departemen TIP yakni pelaksanaan 

tata kelola yang baik yang berfokus pada peningkatan mutu  : 

1) Melakukan upaya koordinasi dan komunikasi ke atas (upward 

communication) dengan pihak Kantor Jaminan Mutu (KJM) di level 

universitas/pusat. 

2) Melakukan upaya koordinasi dan komunikasi ke atas (upward 

communication) dengan pemimpin fakultas dan departemen. 

3) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim jaminan mutu 

fakultas/prodi. 

4) Membuat Self Assessment Report (SAR) AUN QA, dan menyerahkan Self 

Assessment Report (SAR) AUN ke Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM. 

5) Membantu Kantor Jaminan Mutu (KJM) untuk menjadi pendamping prodi 

yang baru akan melaksanakan AUN QA 

6) Melakukan studi banding baik internal di dalam lingkungan Universitas 

Gadjah Mada (UGM), maupun di lingkungan eksetrnal, seperti studi 

banding ke Chulalongkorn University, National University Of Singapore 

(NUS) untuk mempelajari aspek dan pelaksanaan penjaminan mutu. 

 Sebagai tim khusus pelaksana mutu di tingkat program studi, komitmen 

individu pada level program studi, sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

inisiatif bersama agar continuous improvement pada seluruh anggota tim sebagai 

pelaksana mutu di level prodi meningkat. Tujuan utamanya adalah untuk 

mengembangkan inisiator-inisiator continuous improvement pada level prodi, agar 
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budaya mutu dan juga kesadaran akan mutu meningkat. Hal ini dibuktikan melalui 

diskusi kelompok yang dilakukan bersama dengan Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

dan juga pemimpin di tingkat fakultas/prodi, untk mengetahui kondisi faktual 

podi, persepsi prodi akan pentingnya pelaksanaan jaminan mutu (dalam hal ini 

pelaksanaan ASEAN University Network), pertukaran pendapat dan gagasan guna 

menemukan alternatif penyelesaian masalah yang ada di departemen Teknologi 

Industri Pangan (TIP). Secara implementasi bentuk pelaksanaan komitmen ini 

akan menghasilkan insiator upaya continuous improvement pada level prodi, 

terbentuknya mailing list jaminan mutu studi sebagai sarana komunikasi vertikal, 

dan juga sebagai sarana penyebaran pengetahuan sekaligus koordinasi, serta 

gagasan-gagasan pengembangan sistem jaminan mutu yang realistik dan 

operasional dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, keadaan dan 

situasi pada masing-masing program studi. 

 

4.3.2 Strategi Pelaksanaan AUN QA di UGM 

 Dalam pencapaian tujuan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam 

peningkatan mutu dalam rangka regionalisasi pendidikan tinggi, maka bebrapa 

strategi dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM). Hal ini menjadi fokus 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), karena dalam 

pencapaian tujuan KJM akan sangat tergantung pada strategi yang dijalankan, 

selain itu strategi juga menciptakan arah terpadu untuk pelaksana mutu, dalam 

kaitannya dengan banyak sasaran dan tujuan lain yang juga ajan dicapai, selain itu 

penetapan strategi juga dapat menjadi landasan penyebaran dan penempatan 
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Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menggerakan sumber daya yang ada 

untuk menuju pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.   

 Memang, jika melihat dari banyak penelitian mengenai organisasi 

diketahui bahwa tidak ada pendekatan terhadap penentuan strategi yang paling 

tepat dan sesuai sehingga dapat memberikan hasil paling baik bagi organisasi 

pada segala situasi, bahkan pada banyak penelitian juga dinyatakan bahwa 

organisasi yang sama dapat melakukan pendekatan dan strategi operasional yang 

berbeda-beda pada tahap tertentu, untuk mengetahui dan mendapatkan strategi 

terbaik dan terefektif serta efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 

Sehingga terdapat banyak pendekatan umum yang dirumuskan untuk merumuskan 

penetapan strategi, diantaranya : 1) Strategi yang berorientasi pada proses. 

Strategi ini menekankan pada pendekatan proses yang biasanya akan dimulai pada 

tahapan perencanaan dan diakhiri pada tahap evaluasi. 2) Strategi Pasar. Strategi 

ini akan menekankan pendekatan pada pelayanan konsumen dan juga 

stakeholders, sehingga yang akan menjadi perhatian selanjutnya ada bentuk 

struktur organisasi yang harus mencapai seluruh jangkauan dan rentang 

stakeholders. 3) Strategi yang berorientasi pada informasi. Organisasi dengan 

menggunakan strategi pendekatan informasi, akan memusatkan perhatiannya pada 

perolehan dan penyebaran informasi penting, sehingga tahap selanjutnya 

organisasi dengan pendekatan strategi ini akan terfokus pada jaringan informasi 

dan juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat 

menyebarkan informasi secara lebih luas (Siagian, 2005:219). 
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 Penetapan pendekatan strategi pada setiap organisasi pasti akan berbeda-

beda, suatu organisasi dapat menggunakan satu pendekatan strategi atau bahkan 

kombinasi dari beberapa pendekatan strategi. Hal ini didasari oleh faktor-faktor 

lain seperti hasil dari analisis lingkungan, kemampuan sumber daya manusia, 

kapabilitas organisasi. Dalam melaksanakan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA), Kantor Jaminan Mutu (KJM) menggunakan beberapa 

tahapan strategi, yakni : 1) Sosialisasi, 2) Seleksi, 3) Pendampingan, 4) Simulasi 

dan juga 5) Finalisasi. Pelaksanaan strategi erat kaitannya dengan komunikasi 

pada konteks organisasi diantara pihak-pihak atau individu-individu pelaksana 

strategi, mengingat pelaksanaan strategi membutuhkan kerjasam, koordinasi yang 

baik sehingga komunikasi yang efektif menjadi landasan keberhasilan 

pelaksanaan strategi.  

 

Sosialisasi  

 

 Walaupun ASEAN Universitas Network (AUN) bukan merupakan hal baru, 

akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa tidak 

semua angota organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) familiar 

dan mengetahui apa yang dimaksud dengan AUN. Bahkan berdasarkan hasil 

perbincangan informal peneliti, diketahui bahwa istilah AUN baru mereka ketahui 

setelah peneliti bertanya. Hasil penelitian berlanjut pada ketidaktahuan anggota 

organisasi dengan AUN QA. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih 

terdapat anggota organisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang 

pengetahuannya masih terbatas pada pelaksanaan Komunitas ASEAN secara 
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umum. Seperti pengetahuan mengenai "adanya pasar bebas ASEAN melalui 

masyarakat ekonomi ASEAN". Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa 

informasi mengenai ASEAN Universitas Network Quality Assurance (AUN QA) 

belum sepenuhnya diketahui oleh anggota organisasi di Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Hal ini harus menjadi masukan tersendiri bagi Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) mengingat untuk mencapai budaya mutu diperlukan kesadaran, 

pengetahuan dan keikutsertaan seluruh anggota organisasi.  

 Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan 

Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM) di serahkan 

pengelolaannya pada Kantor Jaminan Mutu (KJM). Dalam hal ini Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) diberikan kewenangan lebih, dalam mengelola pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu baik Penjaminan Mutu Internal maupun Penjaminan Mutu 

Eksternal. Pemberian keluasan kewenangan ini dapat dilihat dari perubahan posisi 

penempatan struktur organisasi Kantor Jaminan Mutu, menjadi badan 

"independen" langsung di bawah pengawasan rektor. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemberian kewenangan pengelolaan juga dilakukan oleh pemimpin Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), pada Kepala Sub Bagian Penjaminan Mutu Akademik.  

 Kepala Sub Bagian Penjaminan Mutu (yang kemudian pada penelitian ini 

peneliti istilahkan sebagai Pelaksana Kantor Jaminan Mutu), bertugas melakukan 

upaya sosialiasi mengenai AUN QA kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

implementasi dan penerapan AUN QA pada level fakultas dan juga program studi.  

 "Kalau secara umum dan sekilas, sosialisasi AUN QA sering dilakukan oleh 

Ibu rektor misalnya di setiap kesempatan pembukaan kata sambutan pasti 

akan selalu diberitahu tentang AUN QA ini atau yang lain, Pak Indra 

misalnya juga di berbagai kesempatan sering memberitahu rekan-rekan di 
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fakultas dan prodi untuk ikut assessement AUN. Tapi kalau secara 

formalnya biasanya pengurus fakultas dan prodi kami undang di satu tempat 

bisa di UGM atau di tempat yang lain kemudian kami sosialisasikan kami 

paparkan lebih jelas, dan lebih jelas terutama kalau ada standar baru dari 

AUN..."47 

  

 Proses komunikasi dan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan 

sosialisasi didukung oleh penggunaan Email dan juga melalui Website Kantor 

Jaminan Mutu (KJM). Berikut ini merupakan contoh undangan sosialiasi yang 

ditujukan kepada pemimpin fakultas dan juga program studi :  

Gambar 18 

Undangan Sosialisasi AUN QA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa, undangan sosialisasi ditujukan 

bagi ketua program studi yang belum pernah mengikuti AUN QA. Permasalahan 

kemudian muncul ketika tidak semua ketua program studi yang program studinya 

belum pernah mengikuti AUN QA menghadiri undangan sosialiasi. Hal ini akan 

 
47 Wawancara Heliani, Bandung 29/11/2016. 
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menjadi permasalahan tersendiri, mengingat banyaknya pengetahuan mengenai 

standar pelaksanaan AUN QA, dan akan dijelaskan oleh Pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu ketika kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Hal ini juga menjadi 

pekerjaan baru bagi Pelaksana Kantor Jaminan Mutu, karena Pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu harus meluangkan waktunya, khusus untuk mendatangi program 

studi tersebut untuk melakukan sosialisasi susulan.  

 

Gambar 19 

Contoh Kegiatan Sosialisasi Susulan  

(Sumber : News Letter For Total Quality Culture & System (TQCS) 

31 Maret 2004/Thn3/No7. KJM) 

 

 
 

 

 Pelaksanaan Sosialisasi susulan, seringkali mengalami hambatan, 

mengingat : 1) Jumlah komunikator AUN QA yang berpengetahuan sangat 
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terbatas. Hingga saat ini UGM hanya memiliki 3 orang Assessor AUN QA yang 

dapat menjadi komunikator KJM terkait AUN. Jumlah tersebut tidak sebanding 

lurus dengan banyaknya jumlah program studi di lingkungan Unversitas Gadjah 

Mada (UGM). 2) Pengetahuan yang komprehensif mengenai AUN QA dapat 

menjadi motivasi dan menggugah pelaksana unit jaminan mutu dan jajaran 

program studi untuk mengikuti AUN QA, akan tetapi pengetahuan komprehensif 

mengenai AUN QA tersebut tidak dapat tercapai jika pelaksana di program studi 

hanya membaca manual guide book AUN QA saja.  

 Dalam proses sosialisasi beberapa hal penting yang disampaikan oleh 

Kantor Jaminan Mutu adalah, 1) Arah pengembangan Universitas, sehingga 

pengurus dapat mengetahui yang menjadi alasan kebijakan dan pelaksanaan AUN 

QA, 2) upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh program studi ketika akan 

mengikuti AUN QA, 3) Bantuan apa saja yang diberikan oleh Kantor Jaminan 

Mutu selama proses pelaksanaan AUN QA, dan 4) Update terkini standar penilaian 

yang digunakan pada pelaksanaan AUN QA, dan pengetahuan lain mengenai AUN 

QA. 

 Melalui sosialisasi langsung tatap muka, pengetahuan mengenai ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) dapat lebih komprehensif 

diterima. Pentingnya sosialisasi dalam proses komunikasi, juga dibuktikan dari 

banyak penelitian, Waskito & Harsono (2012:38), sosialisasi sangat dibutuhkan 

dan mengkampayekan isu, menyampaikan informasi, memperdalam pengetahuan, 

secara lebih komprehensif dan merata di semua angota organisasi, sehingga dapat 

mendukung peningkatan partisipasi anggota organisasi. Pengetahuan 



 
 

 

221 

komprehensif dapat diperoleh melalui komunikasi-komunikasi dua arah yang 

efektif. Sebagai contoh adalah komunikasi tatap muka, komunikasi tatap muka 

dinilai tetap menjadi upaya terampuh dalam meningkatkan kualitas hubungan 

antara dua orang atau lebih di dalam organisasi (Sutriyanti, 2012:17). Akan tetapi, 

komunikasi melalui sosialisasi tatap muka, diselenggarakan oleh Kantor Jaminan 

Mutu (KJM), mengalami kendala, seperti yang dinyatakan oleh Heliani :  

 "ini yang masih terkendala karena memang beban kerja dosen yang tinggi, 

begitu. Di setiap level sebetulnya ada Mba, biasanya kendalanya ya itu Mba 

kalau di tingkat fakultas atau teman-teman di bagian implementasi karena 

beban kerjanya sangat besar untuk mengajar dan Tridarma yang lainnya saja 

sudah sangat sulit sekali, penelitian bukan hal yang mudah dan biasanya itu 

motivasi juga Mba."48 

 

 Berdasarkan kutipan wawancara dan hasil penelitian di lapangan, maka 

diketahui bahwa upaya sosialisasi tidak dapat dijadikan upaya penyampaian 

pengetahuan utama mengenai AUN QA, upaya sosialisasi ini bisa dikatakan tidak 

terlalu efektif. Karena beban pekerjaan pengurus program studi yang juga 

merupakan Dosen, sangat tinggi maka pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

melakukan langkah-langkah antisipatif, yakni dengan tetap berkomunikasi secara 

terus menerus dan berkesinambungan dan melalukan pendekatan dengan 

pelaksana program studi melalui memanfatakan peranan teknologi informasi pada 

tahapan srategi selanjutnya.  

 Setelah melalui proses sosialisasi, maka Kantor Jaminan Mutu (KJM), 

melalui Kepala Sub Bagian Penjaminan Mutu Akademik, memberikan 

kesempatan pada setiap fakultas dan atau program studi yang ada di Universitas 

 
48 Wawancara Heliani, Bandung 29/11/2016. 
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Gadjah Mada (UGM) untuk membentuk tim khusus yang dinamakan Unit/Gugus 

Jaminan Mutu yang bertugas melaksanakan dan mengelola Penjaminan Mutu di 

level fakultas dan atau program studi. Untuk mempercepat pembentukan Unit 

Jaminan Mutu di tingkat fakultas dan juga program studi, maka Kantor Jaminan 

Mutu, melakukan strategi tambahan yakni berupa pemberian dana hibah 

(bantuan). Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  

 

Gambar 20 

Pemberitaan Mengenai Pemberian Dana Hibah Bagi Percepatan 

Implementasi Penjaminan Mutu di Level Fakultas. 

(Sumber : Idem) 
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Seleksi 

  

 Strategi pelaksanaan AUN QA selanjutnya adalah tahapan seleksi. Yang 

dimaksud dengan tahapan seleksi adalah, Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

menyeleksi proposal pengajuan keikutsertaan sertifikasi AUN QA yang diajukan 

oleh masing-masing program studi dan diterima oleh Kantor Jaminan Mutu 

(KJM). Setiap program studi yang akan ikut dalam sertifikasi AUN QA, wajib 

memperhatikan Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UGM. Pada saat 

sosialisasi, pihak Kantor Jaminan Mutu (KJM) telah menyampaikan timeline yang 

harus senantiasa diperhatikan oleh masing-masing Pelaksana Unit Jaminan Mutu, 

karena tahapan pelaksanaan AUN QA, sejalan dan selaras dengan Penjaminan 

Mutu Internal.  

Gambar 21 

Siklus SPMI UGM 

(Sumber : Presentasi SPM Akademik UGM 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Heliani menyatakan :  

 

"Pertemuan, terus komnunikasi tentang AUN ini pasti ya, rutin, karena itu 

sudah menjadi program dan target tahunan, jadi misalnya di awal tahun kita 

pengumuman hibah, misalnya di awal tahun kita ada CQO meeting, kita 
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berangkat, hasilnya pimpinan laporkan kemudian jika ada hal-hal yang perlu 

kita sampaikan ke program studi kita sampaikan ke program studi, 

mengenai jadwal visitasi dan lain sebagainya. Berikutnya Maret itu kita 

pengumuman, Februari itu akhir pengumuman hibah, Maret kita nerima 

proposal, kemudian Maret akhir itu kita ada wokshop dan seterusnya Juni 

kita ada mid evaluation, jadi kita sudah puny akalendernya untuk AUN itu." 

 

 

 Ketika, Pelaksana Unit Jaminan Mutu, telah mengirimkan proposal SAR 

AUN, maka Pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) akan melakukan seleksi 

proposal. Seleksi proposal akan dilakukan jika terdapat lebih dari tiga proposal 

yang masuk ke Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada satu tahun. Proses seleksi juga 

dilakukan untuk menentukan skala prioritas program studi mana yang akan lebih 

dahulu "melaksanakan AUN QA". Dalam proses seleksi ini, kriteria wajib yang 

digunakan adalah : 

1) program studi wajib terakreditasi A oleh BAN PT,  

 

"tetapi jika untuk menentukan prodi yang mana yang akan maju dan lain 

sebagainya, itu cukup di level KJM, karena kriterianya sudah jelas. 

Misalnya sudah terakreditasi BAN PT, kami yang mensyaratkan itu bukan 

AUN, kami mensyaratkan itu untuk optimasi saja supaya kemungkinan 

berhasilnya lebih tinggi."49 

 

2) Pemimpin fakultas dan program studi memiliki komitmen, 

 

"Ada komitmen dari Dekan dan komitmen dari pimpinan dan dalam bentuk 

tertulis, karena itu akan bisa berjalan dengan baik kalau ada komitmen dari 

pimpinan setempat."50 

 

 Kriteria ini, diberlakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM), karena pada 

perjalanannya pelaksanaan AUN QA membutuhkan banyak anggota organisasi 

 
49 Wawancara Heliani, Bandung 29/11/2016. 
50 Wawancara Sutapa, Yogyakarta 14/11/2016. 
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(program studi) yang yang mau bekerja dari awal hinga akhir, sehingga 

komitmen, disertai pengejawantahan komitmen dalam bentuk tertulis sangatlah 

penting. Komitmen berperan penting dalam keseluruha proses komunikasi dalam 

konteks organisasi, terutama dalam pengembangan organisasi (Armenakis, Haris, 

Field (1999), selanjutnya Conner & Patterson (1982) menyatakan komitmen 

menjadi faktor penting yang harus dilibatkan pada dukungan anggota organisasi. 

Klein & Sorre (1996), juga menekankan hal yang sama, dalam penelitiannya ia 

menyatakan bahwa komitmen merupakan komponen sentral yang mendukung 

implementasi inovasi di tempat kerja. (Kusumaputri, 2015:13).  

 Pembahasan mengenai strategi seleksi yang dilakukan oleh Kantor 

Jaminan Mutu (KJM), diperkuat oleh Sutapa : 

"di dalam UGM sendiri setelah kita tawarkan, maka awalnya prodi 

menyusun proposal atau ringkasan awal tentang Self Assessement Report. 

Jadi dari KJM nanti akan dilihat mana yang paling siap untuk di support, 

untuk di danai pada tahun yang bersangkutan. Jadi yang paling siap itu 

langsung kita dorong, yang belum nanti diminta revisi mungkin bisa 

diajukan lagi. Lah kesiapan darimana? dilihat langsung dari kriteria AUN, 

kalau dulu mulai dari yang 18 kriteria jadi 15, lah sekarang 11 kriteria untuk 

program studi. Jadi bisa langsung dilihat disitu kesiapannya sudah sampai 

mana."51 

 

Pendampingan dan Simulasi  

 

 Setelah menentukan program studi mana yang akan mengikuti penilaian, 

maka Kantor Jaminan Mutu (KJM) menginformasikan kepada program studi 

melalui website internal KJM, yang telah lulus seleksi, untuk dapat mengikuti 

workshop dan pelatihan penyusunan SAR AUN yang diselenggarakan oleh Kantor 

Jaminan Mutu (KJM) : 

 
51 Wawancara Sutapa, Yogyakarta 14/11/2016. 
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Gambar 22 

Undangan Workshop Penyusunan SAR AUN 

(Sumber : KJM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Workshop dilakukan oleh Assessor AUN QA yang ada di lingkungan 

Universitas Gadah Mada (UGM), yakni Titi Savitri Prihatiningsih, Johanes 

Pramana Gentur Sutapa dan Leni Sophia Heliani. Kegiatan workshop berlangsung 

dengan menerapkan komunikasi dialogis yang dua arah sehingga dapat lebih 

efektif karena kedua pihak Kantor Jaminan Mutu dan pelaksana unit jaminan 

mutu dapat terlibat diskusi secara langsung, sehingga proses dialog akan berfokus 

pada proses berpikir dan bagaimana pengetahuan yang disampaikan dapat 

menentukan persepsi dan juga kognisi Pelaksana Unit Jaminan Mutu. Tujuan 

akhir dari proses dialogis ini adalah diharapkan dapat tercipta sharing knowledge, 

dan pemahaman bersama (Schein, 1993:30) 

 Pada workshop penyususan dokumen SAR AUN, masing-masing program 

studi telah didampingi oleh pendamping khusus. Karena keterbatasan Sumber 

Daya Manusia (SDM) pada Kantor Jaminan Mutu, maka KJM meminta bantuan 



 
 

 

227 

pada Pelaksana Unit Jaminan Mutu yang berasal dari program studi yang telah 

tersertifikasi. Hal ini dinyatakan oleh Heliani : 

"Biasanya seperti ini, program studi yang sudah terlibat atau sudah 

tersertifikasi AUN, PIC nya kamudian kami libatkan sebagai tim 

pendamping, begitu karena dia punya pengalaman untuk menyusun SAR, 

dia punya pengalaman untuk mengimplementasikan itu di program studi, 

dia kemudian kita minta untuk menjadi bagian di tim pendamping."52 

 

 Setelah Pelaksana Unit Jaminan Mutu memiliki pengetahuan mengenai 

standar apa saja yang digunakan dalam sertifikasi AUN QA, bagimana cara 

menyusun SAR AUN dari data-data Penjaminan Mutu Internal yang sudah 

terdokumentasi oleh masing-masing program studi, melalui hasil dialog dan 

komunikasi, maka Kantor Jaminan Mutu, memberikan dana hibah penyusunan 

dokumen SAR AUN, yang di inoformasikan kembali melalui website internal 

Kantor Jaminan Mutu :  

Gambar 23 

Undangan Penandatanganan Kontrak Hibah Penyusunan SAR AUN 

(Sumber : KJM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Wawancara Heliani, Bandung 29/11/2016. 
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 Pemberian bantuan berupa dana hibah, dimaksudkan untuk mempercepat 

proses pembuatan dan penyelesaian SAR AUN. Hal ini dirasa berhasil, seperi yang 

diketahui berdasarkan hasil wawancara Pelaksana Unit Jaminan Mutu bahwa : 

"tahun 2009 baru sebatas kita menjajaki bagaimana AUN QA, posibility nya 

seperti apa, nah ini sempat sedikit berhenti, karena memang tidak ada 

dukungan finansial ya dari fakultas, kemudian ada tawaran dari KJM tahun 

2013. Tahun 2013 itu kan KJM memberikan tawaran, hibah bagi yang akan 

mengajukan AUN, dan tahun 2014 kami Assessment."53 

 

 Setelah dinyatakan mendapatkan hibah penyususan dokumen SAR AUN, 

maka selanjutnya Pelaksana Kantor Jaminan Mutu akan mengundang dua orang 

dari setiap prodi (Pelaksana Unit Jaminan Mutu) untuk mengikuti pelatihan 

pengisian AUN SAR oleh para Pelaksana Kantor Jaminan Mutu. 

 

Finalisasi  

 Finalisasi adalah upaya final yang dilakukan oleh Pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu, untuk memastikan kesiapan akhir menyeluruh, yang menyangkut 

kelengkapan data final, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang diakhiri oleh 

simulasi visitasi, yang berlokasi pada masing-masing prodi, yang didahului oleh 

koordinasi persiapan visitasi AUN QA, dan dihadiri oleh seluruh pelaksana Unit 

Jaminan Mutu dan juga Pelaksana Kantor Jaminan Mutu. 

 

 

 

 

 
53 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta 28/11/2016. 
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Gambar 24 

Undangan Persiapan Visitasi AUN QA 

(Sumber : KJM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Komunikasi Organisasi Pelaksanaan AUN QA  

 

 Komunikasi organisasi merupakan suatu proses berkelanjutan dan sangat 

kompleks yang melibatkan komunikasi diantara anggota organisasi, dengan 

pemangku kepentingannya, baik secara verbal maupun non verbal, baik dengan 

memanfaatkan teknologi maupun secara langsung, yang ditujukan untuk 

menciptakan dan mengubah organisasi (Keyton, 2005:17).  

 Dalam komunikasi organisasi, dibahas mengenai informasi yang 

berpindah dalam konteks formal dari individu yang otoritas atau jabatannya lebih 

tinggi kepada individu dengan otoritas dan jabatan yang lebih rendah, yang sering 
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disebut dengan istilah downward communication (komunikasi ke bawah), dan 

sebaliknya, dalam komunikasi organisasi, akan dibahas pula informasi yang 

berpindah dalam konteks formal dari individu yang otoritas atau jabatannya lebih 

rendah kepada individu dengan otoritas dan jabatan yang lebih tinggi, yang sering 

disebut dengan istilah upward communication (komunikasi ke atas). Pada 

penelitian ini, peneliti akan menganalisis komunikasi ke atas yang terjadi antara 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu ke pihak pemimpin Universitas Gadjah Mada 

(UGM), dan komunikasi ke bawah yakni komunikasi yang terjadi diantara 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu ke Unit pelaksana Jaminan Mutu.  

 

4.3.3.1 Komunikasi Ke Atas (Upward Communication) 

 

 Komunikasi ke atas menggambarkan gerakan pesan yang diawali dengan 

tingkat organisasi yang lebih rendah dan ditularkan ke tingkat yang otoritasnya 

lebih tinggi. Karyawan terlibat dalam komunikasi ke atas ketika mereka mengeluh 

tentang kondisi kerja ke supervisor, yang pada gilirannya melaporkan 

kekhawatiran mereka kepada manajemen yang lebih tinggi (Zalabak, 2009:37). 

 Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawah ke atas, yakni 

pesan yang disampaikan oleh para anggota organisasi/ bawahan kepada pimpinan. 

Komunikasi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan, saran atau bahan-

bahan yang diperlukan oleh pimpinan agar pimpinan dapat melaksanakan fungsi 

dengan sebaik-baiknya. Selain itu komunikasi ke atas ini juga menjadi saluran 

bagi para anggota organisasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan yang 

berkaitan dengan tugas-tugasnya.  
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 Dalam organisasi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), 

komunikasi organisasi dilakukan secara umum oleh pihak yang berada di dalam 

organisasi memiliki tujuan untuk memperlancar kegiatan dan tugas yang telah 

dilakukan, dan juga sebagai bentuk peneguhan dan juga penguatan atas 

keberhasilan pemberian tugas yang diberikan. Komunikasi ke atas yang dilakuan 

oleh pelaksana Kantor Jaminan Mutu kepada pemimpin Universitas Gadjah Mada 

(UGM) seharusnya mampu memberikan keputusan akan tindakan tertentu yang 

ditujukan untuk pengembangan dan kebaikan organisasi. Proses komunikasi 

organisasi dengan demikian, harus mampu memperhatikan tujuan dan kesuksesan 

yang akan diraih dari proses tersebut (Rogala, 2014:69). 

 Pendekatan komunikasi untuk mencapai komunikasi efektif memerlukan 

beberapa aspek yang perlu diintegrasikan, yakni aspek efisiensi dan kualitas 

komunikasi. Kategori efisiensi meliputi aspek terhadap informasi, kecepatan, 

informasi, jumlah informasi yang diterima dibandingkan yang dibutuhkan, 

ketersediaan informasi yang didapatkan selain juga perubahan pada aktivitas 

komunikasi untuk kebutuhan pemangku kepentingan dan atmosfer komunikasi. 

Adapun kualitas komunikasi ditentukan oleh aspek sikap komunikatif dari atasan 

dan bawahan, struktur organisasi, budaya organisasi dan hubungan diantara 

anggota organiasi (Rogala, 2014:72). 

 Komunikasi ke atas mendukung manajemen dan anggota organisasi untuk 

berkontribusi dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi ke 

atas secara umum digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah potensial, 

sehingga solusi dapat segera didapatkan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan 
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komunikasi ke atas, anggota organisasi diharapkan memiliki channel (saluran) 

untuk berkomunikasi langsung dengan pemimpin / anggota organisasi dengan 

jabatan yang lebih tinggi. (Clelland & Valorie, 1988:124). 

 Komunikasi ke atas dilakukan pelaksana kantor jaminan mutu UGM 

kepada pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), dilakukan 

melalui komunikasi tatap muka langsung secara rutin. Komunikasi tatap muka 

dilakukan di ruang rapat rektorat yang berada di ruang rektor. Materi yang 

disampaikan pada saat komunikasi ke atas adalah laporan mingguan Kantor 

Jaminan Mutu, pencapaian mingguan dan diskusi pemecahan masalah jika 

memang diperlukan.  

"Ada, seperti setiap hari Senin seperti saat ini, setiap minggu. Hari Senin itu 

rektor bertemu dengan setiap pimpinan yang kita sebut dengan rapat 

pimpinan, nanti setelah itu para pimpinan bertemu dengan unit-unit 

menginformasikan itu semua kepada para staff nya atau untuk 

mengimplementasikan dan lain sebagainya.Itu yang terjadwal, masih ada 

pertemuan-pertemuan yang sifatnya urgent begitu, lalu pertemuan-

pertemuan yang lain, misalnya dalam bentuk workshop dan lain sebagainya 

itu cukup banyak. Rektor itu kan lembaga, jadi jika rektor tidak bisa hadir 

maka pasti akan digantikan dengan wakil rektor, karena kan rektor itu 

lembaga. Sama seperti kantor ini, kalau ketuanya sedang tidak ada, staff itu 

bisa pimpin, jadi bukan personal tapi sistem, toh itu juga tetap bisa 

berkomunikasi walaupun dari luar negeri. Pejabat mungkin sedang di luar 

negeri tapi masih tetap bisa kirimkan materi dan lain sebagainya, jadi tidak 

masalah, tetapi justru konsisten yang harus dipegang, karena sistem ya yang 

diupayakan."54 

  

 Berdasarkan kutipan wawancara dengan narasumber diatas, terlihat bahwa 

komunikasi ke atas dapat diartikan juga komunikasi dengan perangkat lain yang 

 
54 Wawancara Sutapa, Yogyakarta 14/11/2016. 
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masih tergabung dalam lingkup rektorat. Makna rektor tidak hanya menempel 

pada satu individu saja, tetapi pada satu lembaga yang menjalankan suatu sistem 

pendidikan tinggi. Hal ini menjadi landasan bagi kemampuan Universitas Gadjah 

Mada (UGM) untuk terus berkembang. Universitas Gadjah Mada (UGM), 

menjadi universitas yang mature (dewasa), karena tetap mampu berjalan tanpa 

harus bergantung pada keberadaan satu individu. Pencapaian ini, bukanlah proses 

singkat, Universitas Gadjah Mada terus berupaya menjadi universitas pembelajar 

(learning university) untuk dapat melakukan perkembangan dan perbaikan terus 

menerus. 

 Menjadi organisasi pembelajar, telah menjadi concern Universitas Gadjah 

Mada (UGM), hal ini dikarenakan Universitas Gadjah Mada (UGM), merasa tidak 

cukup jika hanya mengelola sumber daya dan kemapuan dari dalam saja 

(internal), namun lebih dari itu, hingga saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) 

selalu berupaya untuk melakukan pengembangan berkelanjutan (continuous 

improvement), menciptakan masa depannya sendiri, serta terus menerus berupaya 

memperbaiki diri, sehingga diharapkan kedepannya Universitas Gadjah Mada 

(UGM) tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga mampu 

mengantisipasinya, dan itu berimplikasi pada kemampuan menjawab tantangan 

yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. 

 Sejalan dengan asumsi tersebut, menurut hasil pengamatan peneliti, 

membuat Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan proses "pembelajaran" 

secara bersama-sama, dalam upaya meningkatkan kapabilitas organisasi, melalui 

pembelajaran baik pembelajaran individu maupun pembelajaran kolektif 
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(pembelajaran organisasi), mengelola dan menggunakan pengetahuan 

(knowledge), memberdayakan sumberdaya manusia baik di dalam maupun di luar 

UGM untuk belajar, serta memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan seluruh 

proses di dalam organisasi. Hal tersebut menjadikan Universitas Gadjah Mada 

(UGM), perguruan tinggi yang adaptif (fleksibel) terhadap perubahan eksternal, 

baik perubahan normatif maupun perubahan yang sifatnya praktis. Berbagai hal 

tersebut, merupakan modal penting bagi Universitas Gadjah Mada (UGM) agar 

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai perguruan tinggi negeri dapat tetap 

bertahan, dan berkembang dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, terdapat tantangan 

yang dihadapi di level ini, yakni ketika melakukan transformasi, maka perguruan 

tinggi berubah menjadi perguruan tinggi pembelajar namun tetap harus mengacu 

pada sifat perguruan tinggi negeri, yakni sebagai organisasi pendidikan yang 

bersifat nirlaba, sehingga arah pengembangannya harus mengarah kepada 

pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan juga pengembangan 

kemampuan organisasi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menjalankan 

perannya sebagai lembaga pendidik, dan berlandaskan visi nya yakni Universitas 

Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang 

unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan 

dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.55 

 Untuk mencapai percepatan pencapaian mutu pendidikan tinggi, melalui 

transformasi organisasi menjadi peguruan tinggi pembelajar, menggugah 

 
55 http://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1359-visi.dan.misi (12/2/17). 
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Universitas Gadjah Mada (UGM) menyadari pentingnya budaya mutu, sehingga 

kedepannya budaya mutu ini akan mendukung pencapaian sistem mutu. Untuk 

mencapai hal tersebut Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan keleluasaan 

dan otonomi pada Kantor Jaminan Mutu (KJM), dalam melaksanakan seluruh 

kewajiban dan tanggung jawabnya. Sebagai bentuk implementasi, melalui 

kesepakatan yang dicapai oleh manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang 

terdiri dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan juga Dewan Guru Besar 

UGM menyepakati perpindahan posisi Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada struktur 

organisasi UGM, dari yang sebelumnya ditempatkan di bawah Wakil Rektor Satu 

(Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), posisi penempatannya menjadi berada 

di bawah rektor, dengan garis komando langsung.56  

 Untuk menjadi learning university, maka Universitas Gadjah Mada 

(UGM) harus senantiasa menjadi organisasi pembelajar (learning 

organization), menjadi "fleksibel" merupakan salah satu kunci yang wajib 

dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

melihat perubahan status pada Universitas Gadjah Mada (UGM) berimplikasi 

pada kapasitas Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berkenaan dengan 

bagaimana perguruan tinggi mengelola Tridarma perguruan tinggi, sumber daya 

manusia, keuangan dan tata kelola organisasi dengan tetap berprinsip kepada 

tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance). Untuk itu 

 
56  Perubahan Penempatan KJM dalam struktur organisasi diketahui melalui hasil 

wawancara dengan Heliani (29/11/16). Gambar struktur organisasi belum dapat 

diberikan oleh pihak UGM, dikarenakan sedang diproses dan dirapihkan untuk 

menghadapi pelaksanaan Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi yang akan segera 

UGM laksanakan.  
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pengembangan dan peningkatan mutu pelaksanaan Tridarma harus tetap 

menjadi strategi utama untuk meningkatkan kemampuan organisasi, agar 

tahapan Tahapan pemantapan kebijakan umum Universitas Gadjah Mada 

(UGM) dapat terpenuhi.Tahapan kebijakan umum tersebut dapat dilihat melalui 

gambar berikut ini : 

 

Gambar 25 

Tahapan Program Kebijakan Umum UGM 2012-2037 

(Sumber : RKAT UGM 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk dapat mencapai hal tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) 

memerlukan strategi pendukung yakni kompetensi dosen, pemimpin hingga 

seluruh elemen perguruan tinggi sebagai modal awal yang dapat mendukung 

terlaksananya proses pendidikan yang bermutu, oleh karena itu proses 

pembelajaran agar menjadi pelaksana organisasi terus ditingkatkan. Disinilah 

perspektif belajar dan tumbuh harus menjadi bagian penting dalam kinerja 
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perguruan tinggi, karena hal tersebut menjadi cikal bakal peningkatan mutu 

pada perspektif organisasi yang lainnya, melalui fokus pada pengembangan 

komponen-komponen strategis penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai dasar 

melihat mutu dan sebagai dasar perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan 

pendidikan. 

Gambar 26 

Komponen Strategi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 

 

 
 

 

 Konsep otonomi yang diterapkan oleh pemerintah pada perguruan tinggi 

PTN BH, kemudian oleh Univeritas Gadjah Mada (UGM) diimplementasikan 

kembali pada penerusan prinsip otonomi pada beberapa bagian di dalamnya. 

Hal ini dilakukan agar langkah kerja dan strategi yang dijalankan lebih tepat 

guna. Kartadinata (dalam Coiffait & Hill, 2012:64) menyatakan: 

 “Autonomy will allow universities to make prompt decisions responsibly in 

responding to the challenges and needs of the global community. 

However, care must be taken. On the one hand, it is the kind of autonomy 

that accommodates legality, accountability, performance and quality 

assurance that will become the strength for achieving global 

competitiveness. On the other hand, such an autonomy will encourage 

governments to regulate more strictly the universities and require a high 

level of expertise to strengthen economic competitiveness.” 

 

 Berdasarkan asumsi tersebut, maka memang jelas terlihat bahwa otonomi 

memberikan manfaat yang besar bagi upaya pencapaian daya saing global, 

perguruan-perguruan tinggi tinggi harus membuka dan memberikan akses yang 
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lebih luas bagi masyarakat, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan 

meningkatkan keterampilan atau kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja, yakni melalui penyediaan program pendidikan yang berorientasi pada 

tuntutan diversifikasi kebutuhan. Implikasi dari keterbukaan akses yang lebih 

luas pada dunia pendidikan, adalah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, serta 

penyetaraan mutu, hal tersebut mutlak dilakukan oleh perguruan tinggi saat ini, 

agar penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin relevan dengan perkembangan 

nasional, regional hingga global.  

 Berdasarkan hasil pembahsan di atas, komunikasi ke atas dijalankan pada 

tataran normatif dan juga implementif. Pada tataran normatif, komunikasi ke atas 

yang dilakukan bertujuan untuk terus menjaga keberlangsungan kegiatan 

organisasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) agar tetap sesuai dengan kebijakan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu komunikasi ke atas pada tataran 

implementif dilakukan untuk mengotrol dan memastikan setiap bagian yang ada 

melaksanakan tujuan universitas melalui rangkaian proses dan tahapan kegiatan 

yang juga telah diatur dan disepakati bersama.  

 

Gambar 27 

Model Komunikasi Ke Atas KJM Pada Pelaksanaan AUN QA 

(Sumber : Peneliti) 
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4.3.3.2 Komunikasi Ke Bawah (Downward Communication)   

 

 Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi 

mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas 

lebih rendah. Biasanya secara umum dianalogikan sebagai komunikasi yang 

terjadi dari manajemen ke anggota organisasi lain, selain itu seringkali juga 

dianalogikan hubungan yang ada pada kelompok manajemen Davis (1967, Pace 

Faules 2013:184). Sehingga seringkali komunikasi ke atas dititik beratkan pada 

komunikasi manajerial yang perhatian utamanya adalah komunikasi ke bawah, 

membawa informasi melalui kelompok manajemen dan kepada kelompok 

operatif. Komunikasi ke bawah juga memfokuskan titik perhatiannya pada dua 

hal, yakni 1) jenis informasi apa yang akan disampaikan dari tingkat manajemen 

ke kelompok operatif. 2) Bagaimana informasi tersebut disediakan.  

 Di dalam penelitian ini, komunikasi ke bawah yang dimaksud adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) kepada Unit 

Jaminan Mutu. Kantor Jaminan Mutu yang berotoritas tepat di bawa rektor (sesuai 

dengan struktur organisasi) memiliki otoritas yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan Unit Jaminan Mutu pada level program studi. Informasi utama yang 

disampaikan oleh Kantor Jaminan Mutu adalah pengetahuan (knowledge) 

mengenai ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), yakni 1) 

Informasi mengenai dasar pemikiran dilaksanakannya AUN QA, 2) Informasi 

mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pemimpin 

Universitas Gadjah Mada dan praktik-praktik kegiatan Universitas Gadjah Mada, 

3) informasi mengenai bagaimana cara mengikuti AUN QA, 4) informasi 
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mengenai kinerja anggota organisasi, 5) informasi mengenai pengembangan rasa 

memiliki tugas (sense of mission). 

 Pentingnya penyampaian pengetahuan mengenai AUN QA, adalah hal 

pendorong utama keberhasilan pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada 

(UGM) secara keseluruhan. Tanpa pengetahuan (knowledge) yang baik dan 

menyeluruh tentang AUN QA, anggota organisasi di level program studi tidak 

akan mengetahui pentingnya AUN QA bagi program studi dan juga bagi UGM, 

dan ini akan berpengaruh pada motivasi pelaksana di unit jaminan mutu untuk 

berkomitmen melaksanaan AUN QA. Kenyataan bahwa AUN QA dijadikan 

tambahan referensi standar dalam Penjamian Mutu Internal juga harus diketahui 

oleh pelaksana Unit Jaminan Mutu, karena jika hal-hal tersebut tidak dilakukan 

kemungkinan suatu program studi tidak akan tergugah untuk mengikuti AUN QA, 

dan mengganggap AUN QA hanya bagian dari kecenderungan tren saat ini, tanpa 

mengetahu esensi inti pelaksanaan AUN QA. 

 Para anggota organisasi di seluruh tingkat dalam organisasi merasa sangat 

perlu diberikan pengetahuan yang lengkap (comprehensive knowledge) mengenai 

AUN QA. Kantor Jaminan Mutu (KJM) identik dengan posisinya sebagai sumber 

informasi mengenai AUN QA. Kualitas dan kuantitas pengetahuan harus berada 

pada posisi teratas agar dapat membuat keputusan yang cermat dan tepat guna. 

Kantor Jaminan Mutu (KJM) harus memiliki informasi mengenai seluruh program 

studi di dalam Universitas Gadjah Mada (UGM), dan juga harus memperoleh 

informasi serta pengetahuan bagi seluruh program studi dan Unit Jaminan Mutu. 

Aliran informasi ke bawah merupakan aktivitas komunikasi yang 
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berkesinambungan dan kompleks, ini disebabkan oleh jumlah penerima 

pengetahuan (knowledge) yang jauh lebih banyak dengan latar belakang yang 

berbeda-beda secara psikologis dan sosial, ketepatan pemilihan media penyampai 

pengetahuan, serta pemilihan bentuk dan cara menyampaikan informasi dan 

pengetahuan tersebut.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaan pada bagian sebelumnya, 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu menggunakan berbagai metode penyampaian 

informasi, yang ditujukan pada situasi yang berbeda-beda. Pada pelaksanaannya 

Kantor Jaminan Mutu tidak menggunakan satu metode penyampaian saja, 

melainkan kombinasi. Akan tetapi seluruh proses penyampaian pengetahuan yang 

dilakukan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. Bagian awal di setiap tahapannya, Kantor Jaminan Mutu senantiasa 

memanfaatkan penyebaran informasi melalui pemanfaatan website internal 

Kantor Jaminan Mutu, yakni melalui situs http://kjm.ugm.ac.id/. Seperti yang 

dapat dilihat sebelumnya, informasi mengenai pelaksanaan setiap kegiatan yang 

disampaikan melalui website KJM langsung ditujukan kepada masing-masing 

pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut kemudian secara otomatis akan 

langsung ter cc (carbon copy) ke masing-masing pengelola program studi 

(sekretaris program studi), untuk kemudian dapat disebarkan kembali pada 

masing-masing prodi.  

 Penyampaian informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan peranan 

TIK tidak hanya dilakukan melalui website KJM. Dalam rangkaian manajemen 

penjaminan mutu, maka Kantor Jaminan Mutu memiliki beberapa saluran 
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komunikasi virtual yang ditujukan untuk kepentingan yang berbeda. Diantaranya 

penggunaan SiJamu (Sistem Penjaminan Mutu), EDPS (Evaluasi Diri Program 

Studi) yang digunakan untuk keperluan Audit Mutu Internal program studi dan 

juga kepentingan pengisian SAR AUN, dan juga inEMS57  internal email yang 

digunakan untuk penyampaian pesan dan informasi mengenai undangan pelatihan 

dan korespondensi. 

 

Gambar 28 

Tampilan Log in EDPS Bagi Program Studi 

(Sumber : KJM UGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
57 inEMS, dapat diakses secara internal melalui situs : https://inems.simaster.ugm.ac.id 



 
 

 

243 

Gambar 29 

Tampilan Dalam aplikasi EDPS 

(Sumber : KJM UGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pengembangan Sistem Informasi Kantor Jaminan Mutu (KJM), secara 

rutin dilakukan untuk membantu terciptanya Sistem Penjaminan Mutu Universitas 

Gadjah Mada, dengan mengusung prinsip Paperless Office (PLO). Dengan 

berpedoman pada PLO, seluruh data terkait SAR AUN tidak menggunakan bentuk 

fisik melainkan data / dokumen langsung di unggah melalui jaringan yang telah 

disediakan, kemudian akan diaudit oleh kantor Jaminan Mutu secara virtual tanpa 

melakukan pencetakan dokumen. Pencetakan dokumen hanya dilakukan pada saat 

hari pelaksanaan visitasi. 

 Sistem informasi yang dikelola kantor Jaminan Mutu, melingkupi seluruh 

kegiatan Sistem Manajemen Mutu internal dan juga eksternal, dengan 

berpedoman pada 1) penetapan kebijakan, 2) pendokumentasian (pemberkasan), 
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3) penerapan, dan juga 4) pemeliharaan, untuk meningkatkan efektifitas 

pelayanan mutu, membantu dan memperkuat proses komunikasi organisasi yang 

sebelumnya telah dilakukan, dan juga membantu mempermudah persiapan 

pelaksanaan akreditasi nasional dan juga akreditasi/sertifikasi nasional dan 

regional. 

  Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat memperkuat proses 

komunikasi organisasi ke bawah yang dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu. 

Akan tetapi pelaksanaanya masih terdpat kendala, secara umum berdasarkan hasil 

penelitian, kendala yang dialami berhubungan dengan beban kinerja yang tinggi : 

"Dan sebenarnya saya juga sudah merasa bahwa saya cukup memfasilitasi 

program studi atau juga fakultas, agar mereka meningkat mutunya, nah saya 

ingin harapannya mereka respect lah begitu. Maksudnya mereka juga 

melihat manfaatnya itu tidak hanya kemudian mereka melihat itu hanyalah 

satu kesulitan, itu adalah satu beban tambahan. Sebenarnya di luar itu saya 

juga mengharapkan mereka komit sama-sama meningkatkan mutu, itu saja 

sebenarnya. Kita sudah membuat sistemnya dan kami menginginkan mereka 

komit, sebenernya intinya seperti tu. Begitu komitmen, itu semuanya selesai 

semuanya." 

 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, hambatan 

pelaksanaan yang dominan terjadi disebabkan karena minimnya komitmen 

bersama dan juga terbatasnya komunikator AUN QA dalam konteks pelaksanaan 

komunikasi organisasi. Oleh karena itu agar komunikasi organisasi dapat lebih 

efektif setiap fakultas didorong untuk membentuk tim-tim pelaksana penjaminan 

mutu. Sebagai persyaratannya, program studi diminta untuk membuat rumusan 

Kompetensi Lulusan Program Studi yang kemudian dijabarkan dalam Spesifikasi 

Program Studi. 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  Di samping menyiapkan perangkat di atas, berikut sumberdaya 

manusianya agar penjaminan mutu dapat berjalan di tingkat fakultas dan program 

studi, maka disarankan setiap fakultas menyediakan ruangan yang digunakan 

sebagai sekretariat penjaminan mutu berikut staf administrasinya. Sampai saat ini 

seluruh fakultas telah memiliki SK Dekan untuk penunjukan Penanggung Jawab 

Mutu, pembentukan Gugus Jaminan Mutu dan Tim-tim Pelaksana Penjaminan 

Mutu serta Kebijakan Mutu Akademik, Standar Akademik dan Manual Mutu 

Akademik,58 dan Fakultas Teknologi Pertanian adalah salah satunya. Dari total 4 

departemen yang ada di Fakultas Pertanian, departemen Teknologi Industri 

Pertanian  merupakan satu-satunya departemen yang telah tersertifikasi ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA). Walaupun departemen 

Teknologi Industri Pertanian (TIP) merupakan departemen termuda, akan tetapi 

prestasi terkait regionalisasi dan juga internasionalisasi patut diperhitungkan.59 

 Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Sukartiko, diketahui 

bahwa :  

 "AUN QA itu sebenarnya mulai kita dengungkan itu tahun 2009, jadi kita 

di fakultas ada program internasionalisasi, dan salah satu programnya itu 

penjajakan untuk ke AUN QA. Nah salah satu kegiatannya itu Benchmark 

ke UI tahun 2009, tetapi baru sebatas kita menjajaki bagaimana AUN QA, 

posibility nya seperti apa, nah ini sedikit berhenti, karena memang pada 

saat itu tidak ada dukungan finansial ya dari fakultas, kemudian ada 

tawaran dari KJM tahun 2013. Tahun 2013 itu kan KJM memberikan 

tawaran, hibah bagi yang akan mengajukan AUN"60 

 

 Di dalam pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance, 

tidak hanya terjadi aliran komunikasi ke atas (upward communication), tetapi juga 

 
58 Newsletter For Total Quality Culture And System (TQCS).  
59 Wawancara, Sukartiko, Yogjakarta, 28/11/2016. 
60 Idem. 
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terjadi aliran informasi ke bawah (downward communication). Jika dalam 

komunikasi ke atas, komunikasi yang terjadi lebih bersifat formal, maka 

sebaliknya pada komunikasi ke bawah komunikasi lebih besifat informal. Yang 

dimaksud dengan komunikasi ke bawah dalam penelitian ini adalah komunikasi 

yan terjadi diantara Kantor Jaminan Mutu (KJM) dengan Pengurus Mutu tingkat 

fakultas.   

 Kantor Jaminan Mutu melakukan upaya elaborasi, sekaligus bersinergi 

dengan beberapa pihak agar pencapaian tujuan dapat tercapai. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa selain melakukan komunikasi 

secara konvensional tatap muka dalam proses pendampingan, dalam 

melaksanakan proses komunikasi ke bawah, teknologi informasi dan komunikasi 

jauh lebih berperan, melalui beberapa saluran komunikasi, yakni : 

1) Pemanfaatan InEMS (mailling system), sebagai media komunikasi formal 

sekaligus ruang penyimpanan data, sehingga data-data mengenai ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) dapat terdokumentasi 

dengan baik.    

2) Pemanfaatan personal chatting application seperti Whatsapp, dan juga line 

3) Pemanfaatan website resmi Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

4) Pemanfaatan sosial media seperti facebook, instagram dan juga twitter.  

 Pengetahuan yang diberikan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) dalam 

bentuk tacit dan eksplisit diberikan kepada seluruh anggota penjamin mutu 

sekaligus pengurus Departemen TIP. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa akan 

lebih efektif dan efisien bila pengurus jaminan mutu tingkat fakultas dan juga 
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pengurus departemen memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), dengan melakukan 

sharing pengetahuan budaya belajar akan menjadi meluas, dan juga diharapkan 

dapat menanggulangi kekeliruan serta pemborosan sumber daya.  

 Ketika sharing pengetahuan terjadi, maka aliran pengetahuan akan 

merambah pada seluruh unsur dan elemen di departemen TIP, dan hal ini akan 

meningkatkan keinginan belajar individu, belajar kelompok dan pada akhirnya 

dapat menumbuhkan keinginan belajar organisasi. Menurut Bontis dan Crossan 

(Suharsaputra, 2015:205), terdapat dua jenis aliran pengetahuan (knowledge flow), 

yaitu : 

1. Feed backward knowledge flow, ini terjadi ketika praktik-praktik 

organisasi menyediakan bagi para anggota organisasi, pengetahuan yang 

berguna bagi pekerjaan mereka. 

2. Feed forward knowledge flow, terjadi ketika pengetahuan dan pengalaman 

infividu-individu dan kelompok kerja dipergunakan untuk memberikan 

informasi tentang keputusan-keputusan strategis 

 Komunikasi ke bawah dalam bentuk sharing pengetahuan ini, jika dilihat 

dari subjeknya merupakan transfer pengetahuan dari pihak Kantor Jaminan Mutu 

(KJM), maupun dari individu pengelola KJM. Menurut Murray (dalam 

Suharsaputra 2015:2014) transfer pengetahuan merupakan dimensi yang bersifat 

taktik untuk mengubah pengetahuan yang diperlukan ke bentuk pengetahuan 

untuk menyelesaikan masalah. Marquardt (Suharsaputra 2015:201) menatakan 

sharing knowledge dapat dilakukan melalui komunikasi interpersonal melalui 
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tulisan, berupa surat/memo, training baik internal maupun eksternal, seminar 

internal, briefing, publikasi internal dalam bentuk video, cetak, studi banding baik 

internal maupun eksternal, rotasi jabatan hingga komunikasi internal dalam 

bentuk menasehati.  

 Ketika berkomunikasi dengan penjaminan mutu tingkat fakultas, 

pengetahuan yang disampaikan atau yang dipertukarkan lebih banyak yang 

bersifat tacit knowledge (pengetahuan tacit), oleh karena itu maka cara yang lebih 

efektif adalah dengan memanfaatkan media atau komunikasi tatap muka melalui 

interaksi langsung antar individu. Sebaliknya, jika pengetahuan yang lebih banyak 

disampaikan atau dipertukarkan adalah pengetahuan eksplisit, maka komunikasi 

lebih efektif jika menggunakan dan memanfaatkan media virtual. Penggunaan 

media komunikasi berbasis teknologi memang dapat membantu percepatan 

penyampaian dan penyebaran pengetahuan, akan tetapi proses komunikasi tatap 

muka, terutama ketika berkomunikasi dengan pengurus jaminan mutu tingkat 

fakultas dan pengurus departemen mutlak perlu dilakukan, terutama selama proses 

sharing knowledge (berbagi pengetahuan). 

 Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa peranan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam komunikasi organisasi ke bawah 

(downward communication) sangatlah berperan, akan tetapi hal tersebut menjadi 

kurang efektif jika pengetahuan yang akan disampaikan membutuhkan 

pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu satu elemen dalam 

pelaksanaan komunikasi organisasi adalah kompetensi interpersonal yang wajib 

dimiliki oleh komunikator AUN QA dalam hal ini adalah pelaksana Kantor Jamian 
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Gambar 30 

Model Komunikasi Ke Bawah Kantor Jaminan Mutu  

Pada Pelaksanaan AUN QA 

(Sumber : Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Analisis Proses Komunikasi Organisasi Kantor Jaminan Mutu  

  

 Teori dalam paradigma definisi sosial berpandangan bahwa manusia 

adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Hal ini menandakan bahwa, 

tindakan manusia tindakan manusia tidak sepenuhnya diatur dalam norma-norma, 

kebiasaan, nilai-nilai dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalam 

fakta sosial, yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan juga pranata sosial 

(Ritzer 1992, dalam Bungin 2010:187). 
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 Manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui respon-

respon terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Oleh karena itu paradigma 

definisi sosial lebih tertarik pada terhadap apa yang ada dalam pemikiran manusia 

tentang proses sosial, terutama para pengikut interaksi simbolik. Dalam proses 

sosial, individu dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di 

dalam dunia sosialnya (Bungin, 2010:187).  

 Dalam pandangan ini, paradigma adalah hasil ciptaan manusia kreatif 

melalui kekuatan dan kemampuan konstruksi sosial terhadap dunia sosial yang 

ada di sekelilingnya. Dunia sosial itu dimaksud oleh George Simmel (Veeger, 

1993), bahwa realitas dunia sosial itu berdiri sendiri di luar individu yang terkesan 

bahwa realitas itu ada di dalam diri sendiri (Bungin, 2010:12). 

 Konstruksi atas realitas sosial yang diperkenalkan oleh Peter L Berger dan 

Thomas Luckmann menggambarkan bahwa individu menciptakan suatu realitas 

yang dimiliki dan dialami bersama-sama secara subjektif, melalui tindakan dan 

interaksinya. Dalam konteks konstruksi sosial regionalisasi pendidikan tinggi 

melalui pelaksanaan AUN QA, dapat dilihat pada sejumlah upaya penyampaian 

pengetahuan (knowledge) yang disampaikan secara terus menerus, dan hal ini 

dapat mengungkap konstruksi atas makna AUN QA oleh para pelaksana jaminan 

mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 

 Sebagai Universitas "penggagas AUN" maka Universitas Gadjah Mada 

(UGM), sebagai suatu universitas pembelajar (learning university) berkeinginan 

untuk dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maju melalui 
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penyetaraan mutu (rekognisi) di bidang pendidikan tinggi. Hal ini turut menjadi 

visi dan misi Universitas Gadjah Mada. Penyampaian mengenai peningkatan mutu 

dan penyetaraan mutu di tingkat regional ASEAN, senantiasa digaungkan oleh 

pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu dan pelaksanan Unit Jaminan Mutu. Para anggota organisasi di Universitas 

Gadjah Mada (UGM) ini mengkonstruksi hal tersebut melalui berbagai saluran 

komunikasi. 

 Berkaitan dengan konstruksi sosial, pelaksanaan AUN QA sebagai upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, memanfaatkan peranan 

teknologi informasi dan komunikasi serta komunikasi tatap muka sebagai saluran 

penyebaran informasinya. Lymann & Scott (dalam Nimmo 2005:84) 

menggambarkan bahwa semua situasi sosial yang di dalamnya terdapat dua orang 

atau lebih atau kelompok berkomunikasi dan terlibat dalam tindakan yang 

mengarah pada tujuan adalah suatu pertunjukan.  

 Melalui saluran penyampaian informasi dan komunikasi secara virtual dan 

tatap muka, juga melakukan apa yang disebut oleh Berger dan Luckman sebagai 

objektivasi lambang-lambang berarti, yakni AUN QA sebagai upaya pencapaian 

budaya mutu. Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Kantor Jaminan Mutu 

mengkonstruksi pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) di lingkungan internal Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai 

transformasi pendidikan tinggi menuju peningkatan dan penyetaraan mutu 

pendidikan tinggi di tingkat regional.  

 Konstruksi sosial tidak hanya dibangun oleh pemimpin dan juga pelaksana 
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Kantor Jaminan Mutu saja secara kelembagaan, tetapi juga dibangun oleh 

pelaksana unit jaminan mutu di tingkat program studi. Konstruksi AUN QA 

sebagai peningkatan dan penyetaraan mutu di tingkat regional, secara terus 

menerus disosialisasikan ke seluruh lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Konstruksi sosial juga muncul melalui momen dialektika lainnya, yakni 

eksternalisasi dan internalisasi. Dalam tahap eksternalisasi, interaksi dimulai 

antara pelaksanaan AUN QA dengan pelaksana sistem penjaminan mutu di dalam 

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai learning university. Tahap 

eksternalisasi ini berlangsung ketika pelaksanaan AUN QA gencar 

disosialisasikan, sehingga seluruh elemen pelaksana sistem penjaminan mutu 

menyesuaikan diri ke dalam dunia sosio kulturalnya, yakni Universitas Gadjah 

Mada (UGM) sebagai suatu institusi. 

 Dalam tahap internalisasi, seluruh pelaksana sistem penjaminan mutu di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengidentifikasi dirinya dengan Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Pada tahap ini proses internalisasi diawali dari pemahaman 

atau penafsiran subjektif oleh pelaksana sistem jaminan mutu terhadap makna 

pelaksanaan AUN QA, yang nantinya akan menjadi bermakna subjektif pula bagi 

anggota Universitas Gadjah Mada (UGM) lainnya. Pemahaman dan penafsiran 

makna mengenai pelaksanaan AUN QA sebagai peningkatan dan penyetaraan 

mutu pendidikan tinggi di tingkat regional, diperoleh melalui berbagai upaya 

sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu dan juga oleh pemimpin 

Universitas Gadjah Mada (UGM). 

 Dalam konteks komunikasi organisasi, aliran informasi dalam komunikasi 
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organisasi, memang dapat dikategorisasikan, akan tetapi pada dasarnya aliran 

informasi dalam proses komunikasi organisasi bukanlah suatu proses yang teratur 

atau dapat diperkirakan. Untuk dapat mengetahui maknanya, harus dapat dilihat 

hubungan yang menciptakan struktur komunikasi. Suatu analisis interpretif 

mengungkapkan bahwa organisasi dibangun atas pengaruh-pengaruh interaktif, 

kendala-kendala bersama, perintah-perintah kerja berganda, dan kepentingan-

kepentingan bersama secara sekaligus. (Allen, Gotcher, & Sibert 19993 dalam 

Pace Faules 2013:216). 

 Penelitian mengenai komunikasi organisasi dapat mengetahui siapa 

individu yang memiliki akses informasi, dan memiliki akses untuk melakukan 

penyebaran pengetahuan melalui komunikasi organisasi, hal ini belum tentu 

disertai dengan individu-individu tersebut akan melakukan komunikasi. Individu-

individu dalam keadaan sebenarnya tersebut dapat ditempatkan di dalam situasi 

terstruktur, akan tetapi mereka mengubah struktur tersebut melalui munculnya 

perlilaku-perilaku yang dapat dirundingkan (Monge & Eisenberg, idem:217). 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, faktor budaya Jawa turut 

mempengaruhi perilaku pelaksana Kantor Jaminan Mutu dan pelaksana Unit 

Jaminan Mutu. Salah satu kerangka penting adalah struktur kekuasaan dan 

otonomi yang diberikan oleh pemipin Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Komunikasi organisasi identik dengan peran kekuasaan dan akan terlihat pada 

porses komunikasi organisasi yang dilakukan, tingkat kekuasan yang berbeda 

biasanya akan terlihat lebih jelas dan lebih nyata. Creg 1979 & Conrad 1983 (Pace 

& Faules, 2013:220).   
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 Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian komunikasi 

organsiasi, pada dua tipe komunikasi berdasarkan arah aliran informasi yang 

dominan pada pelaksanaan AUN QA. Yakni komunikasi ke atas yakni arus 

informasi dan pengetahuan (knowledge) dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) ke 

pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM), dan juga arus informasi dan 

pengetahuan ke bawah, yakni dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) ke Unit jaminan 

mutu pada level program studi/departemen. Kemudian komunikasi organisasi 

berbasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), juga menjadi perhatian 

dalam penelitian ini.  

 Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modal dasar dan 

juga modal awal, yang dapat membantu efisiensi dan efektifitas penyampaian 

pengetahuan terkait dengan kebijakan, arah pengembangan dan pelaksanaan 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), membantu proses 

penyederhanaan komunikasi dan interaksi sehingga menghindari kekakuan 

komunikasi pada level eksekutif, dan juga membantu proses pengolahan 

pengetahuan tacit yang bersifat personal menjadi pengetahuan eksplisit dan lebih 

mudah untuk disampaikan, sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi 

diharapkan proses penyampaian pengetahuan dari Kantor Jaminan dalam konteks 

komunikasi vertikal, terutama yang terkait dengan Mutu bisa disampaikan dan 

lebih dipahami dengan baik.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Galbraith 1973, (dalam Daft & Lengel, 

1984:599) mendeskripsikan pelaksanaan manajemen sistem informasi memiliki 

kapasitas yang lebih besar dalam menyebarkan informasi berupa alur proses 
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produksi, data karyawan, strategi perusahaan, serta penyediaan data-data 

eksternal. Beberapa penelitian lainnya juga mengindikasikan manfaat penggunaan 

teknologi informasi didasari oleh kompleksitas jenis pekerjaan (Tushman 1978, 

Daft & Macintosh 1981: Bavelas 1950, Leavit 1951, idem). Pemilihan 

penggunaan media dipilih oleh Pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

berdasarkan keinginan untuk memfasilitasi jumlah informasi yang ingin 

disampaikan dan juga dalam upaya pengurangan ketidakpastian. 

 Di dalam penelitiannya, Daft & Lengel (2002:560-562), mengemukakan 7 

bentuk dan format komunikasi, yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian 

dan ketidakjelasan, sebagai berikut : 

1) Group Meeting. Termasuk kelompok, satuan gugus/bagian tugas dan komite 

(Galbraith 1973; Van de Ven et al 1976). Merupakan media yang paling tepat 

dalam proses koordinasi, karena para peserta dapat langsung melakukan 

pertukaran pendapat, persepsi secara face to face. Keuntungan lainnya adalah 

manager dapat melakukan komunikasi lintas departemen untuk mendapatkan 

pandangan yang sama (Weick 1979). Kelemaham komunikasi dengan format 

ini adalah kurang akurat untuk mengolah data. 

2) Integrators, Integrators dapat diwakili oleh pelaksana organisasi yang 

mencakup aktivitas-aktivitas organisasi. Full time integrator, yakni manajer 

produk atau brand manajer. Part time integrator, yakni penghubung yang 

bertanggung jawab pada penyampaian informasi lintas departemen. Jika 

integrator memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka 

ketidakjelasan dapat dikurangi. 
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3) Direct contact.  Direct contact merepresentasikan bentuk penyampaian pesan 

secara personal yang paling sederhana. Misalnya dalam bentuk rapat-rapat 

yang mempertemukan dua kelompok, dengan tujuan yang sama yakni untuk 

mengurangi ketidakjelasan dan ke tidakpastian.  

4) Planning. Planning merupakan proses yang dinamis, melalui tahap 

perencanaan dan berakhir pada tahap menyepakati, biasanya dilakukan oleh 

manajer melalui pertemuan tatap muka dengan kelompok dan juga untuk 

menyepakati target dan implementasi aksi.  

5) Special reports, merupakan laporan khusus yang disusun berdasarkan survey 

dan kajian dalam satu waktu. Tujuannya adalah mengumpulkan dan 

menggabungkan data mengenai sesuatu, merangkum dan melaporkannya ke 

manajer (Lengel & Daft 1984). Format komunikasi seperti ini lebih tepat 

untuk mengurangi ketidakpastian dan pemanfaatan data mentah untuk 

keperluan  data analisa selanjutnya. 

6) Formal Information System. Termasuk laporan berkala dan komputer data 

base yang dapat mendukung pemenuhan data sistem informasi (Saunders 

1981). Bentuk lainnya adalah computer report, evaluasi kinerja, budget dan 

juga data-data statistik. Tujuannya adalah menyediakan data bagi manajer. 

Ketidaksetujuan berdasarkan interpretasi pemahaman data mungkin terjadi, 

dalam kasus seperti ini, manajer dapat mengajukan penambahan data, dan 

juga penyelesaian ketidakjelasan melalui diskusi. 

7) Rules and Regulations. Pengaturan dan tata laksana merupakan format 

komunikasi pengolahan informasi terlemah (Galbraith 1973, Tushman & 
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Nadler 1978). Biasanya dalam bentuk tertulis dan disebarkan ke semua 

anggota organisasi dalam bentuk peraturan baik yang formal maupun yang 

tidak formal. 

 Menurut Daft & Lengel, kaya tidaknya media dapat dilihat dari bagaimana 

media tersebut dapat menggurangi ketidakjelasan dan ketidakpastian, mengatasi 

perbedaan persepsi (frame of reference) dalam proses komunikasi, yang seringkali 

menjadi sumber kesalahpahaman bahkan konflik. Sehingga, jika dilihat dari segi 

penggunaan waktu, semakin cepat media tersebut dapat mengatasi permasalahan 

perbedaan, ketidakpastian dan perbedaan, maka media tersebut dapat diistilahkan 

menjadi media yang "lebih kaya". Pada penjelasan sebelumnya, Lengel & Daft 

(1986) merangkum variasi media dalam kapasistasnya sebagai "media kaya", 

yakni : 1) face to face  (komnunikasi tatap muka), 2) telephone (menggunakan 

telepon), 3) personal documents (seperti surat atau memo), 4) impersonal written 

documents (dokumen-dokumen tertulis), 5) Numeric document (dokumen yang 

berisi data-data yang bersifat angka/numerik), (dalam Daft & Lengel, 1983:7). 

 Dalam konteks arus informasi ke atas dan ke bawah, melalui teknologi 

komunikasi, Kantor Jaminan Mutu  (KJM) Universitas gadjah Mada (UGM) 

mengelola pengetahuan organisasi, terutama yang terkait dengan penjaminan 

mutu. Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian adalah pengetahuan 

mengenai ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), baik dalam 

bentuk pengetahuan tacit (tacit knowledge) yang meliputi pengetahuan-

pengetahuan yang bersifat personal, berdasarkan pengalaman, spesifik dan juga 

kontekstual, dan juga pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) yang merujuk 
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pada pengetahuan-pengetahuan yang dapat dipindahkan dalam bahasa yang lebih 

formal dan sistematis, Bentuk explicit knowledge diantaranya adalah manual, 

buku, laporan, dokumen, surat, dan file-file elektronik. 

 Sebagai pelaksanan utama seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

mutu, makan Kantor Jaminan Mutu (KJM) diberikan mandat oleh pemimpin 

perguruan tinggi, dalam hal ini rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk 

menyerap, mengumpulkan, mengolah, mengintegrasikan, menyebarluaskan dan 

membantu proses pemahaman individu-individu pada level pelaksana seluruh 

informasi dan pengetahuan mengenai ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA). Individu yang menjadi perwakilan Universitas Gadjah 

Mada (UGM), dapat berupa kepala Kantor Jaminan Mutu (KJM), atau Kepala Sub 

Bagian Kantor Jaminan Mutu (KJM), yang juga merupakan AUN QA Assessor. 

Pada tahap awal pelaksanaan, yang menjadi perwakilan Universitas Gadjah Mada 

di tingkat regional terkait dengan AUN QA adalah pengurus (Kepala atau Kepala 

Sub Bagian) KJM. Hal ini didasari oleh jenis informasi yang akan 

diberikan/disampaikan oleh sekretariat AUN QA. Jika informasi yang akan 

diberikan oleh Sekretariat AUN QA berupa informasi dasar, sebagai contoh 

pedoman pembuatan Self Assessment Report (SAR), atau Assessor Training 

Workshop Tier 1 dan 2, yang ditujukan bagi individu yang akan menjadi assessor 

AUN QA selanjutnya, maka yang menjadi perwakilan Universitas Gadjah Mada 

(UGM) di tingkat regional adalah pengurus Jaminan Mutu tingkat fakultas atau 

prodi. Hal ini juga dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu melalui kewenangannya 

menunjuk individu pelaksana mutu tingkat fakultas/prodi yang akan menjadi 
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perwakilan tersebut. Akan tetapi pelaksana Kantor Jaminan Mutu tingkat 

universitas, akan menjadi perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM), ketika 

informasi mengenai AUN QA yang akan disampaikan berada pada level 

eksekutif, seperti pertemuan CQO (Chief Quality Officer). Hal ini dinyatakan oleh 

Heliani : 

 "Saya pikir, saya mengembangkan internal terlebih dahulu itu lebih baik 

ya, kemudian berikutnya hanya setahun sekali saya mengasses sudah 

cukup, untuk memastikan saya tetap update terhadap perkembangan AUN 

sebagai assessor, tetapi sebagai sistem saya setiap tahun memang ada 

pertemuan rutin CQO, itu adalah Chief Quality Assurance Officer setiap 

awal tahun kami melaksanakan ada meeting. Setiap Januari Februari 

sekitar itu biasanya ya. Selebihnya kami sudah memulai untuk pemerataan 

dan ini juga penting supaya pelaksana mutu yang di fakultas lebih aware 

dengan budaya mutu, dan itu sekaligus bantu kami di level KJM, dari 

pengurus KJM di fakultas mereka sudah mulai bisa mendiseminasikan ke 

level fakultas dan prodi, jadi kami sudah lebih sering jadi pendamping 

saja". 

 

 Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan komunikasi 

vertikal antara Kantor Jaminan Mutu dengan pemimpin perguruan tinggi, 

dilakukan melalui pemanfaatan situs EDPS, SI-Jamu, dan juga InEMS (Internal 

Electronic Mailing Systems) 61 . Berbagai saluran ini, dimanfaatkan untuk 

menyebarluaskan kembali pengetahuan yang diperoleh oleh Kantor Jaminan 

Mutu, selama mengikuti pelatihan, workshop dan juga kegiatan ASEAN 

University Network Assessment di perguruan tinggi yang menjadi anggota AUN 

 
61  InEMS (Internal Electronic Mailing Systems) adalah sistem informasi persuratan 

elektronis yang dikembangkan UGM untuk mengatasi kelemahan dari sistem disposisi 

konvensional. InEMS dikembangkan dengan tujuan menciptakan komunikasi 

persuratan formal yang efektif. Untuk Mempercepat dan mendukung arus komunikasi, 

maka dilakukan penambahan server penyimpanan sebesar 62 TB, 12 server blade, 336 

CPU, 20 unit kerja telah tergabung ke jaringan internal UGM dengan menggunakan 

internet jalur ganda, melalui konektifitas perangkat wireless, dan penambahan 544 

access point yang menggunakan sistem controler di lingkungan Universitas Gadjah 

Mada. (http://dsdi.ugm.ac.id/infrastruktur-teknologi-informasi). 
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lainnya. Selain memanfaatkan penyampaian pesan berbasis electronic mailing 

system, komunikasi ke atas juga secara rutin dilakukan oleh Kantor Jaminan 

Mutu, dengan pihak pemimpin perguruan tinggi. Pertemuan rutin yang 

dilaksanakan setiap hari Senin ini, dilakukan dalam bentuk formal meeting tatap 

muka pada tataran eksekutif, dan juga dengan memanfaatkan teknologi video 

conference. Pelaksanaan formal meeting melalui video conference seringkali 

dilakukan jika pihak eksternal (dalam hal ini sekretariat AUN atau jajaran AUN 

Executive Diector) di Thailand.62  

 Dalam perkembangan penelitian mengenai kekayaan media, mengganggap 

individu sebagai aktor yang dinamis dalam menerima pesan.  Daft and Lengel 

mencetuskan empat konsep kekayaan media, yaitu kesegeraan (immediacy), 

keragaman isyarat (multiple cues), variasi bahasa (language variety), dan sumber 

personal (personal source) (Lodhia, 2006:67). 1) Kesegeraan merujuk pada 

kemampuan media untuk menyediakan informasi secara berkala dan 

memungkinkan umpan balik secara cepat. Kriteria ini sangat penting bagi proses 

komunikasi karena terjadinya penundaan dapat menyebabkan isu penting menjadi 

tidak tepat lagi. 2) Keragaman isyarat mengacu pada kemampuan untuk 

mengomunikasikan pesan melalui pendekatan yang berbeda-beda, seperti tubuh, 

bahasa, suara dan intonasi. 3) Variasi bahasa menunjukkan kemampuan 

penggunaan kata yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman, yaitu pada 

 
62 Komunikasi virtual melalui video online dilakukan pada saat pertemuan CQO (Chief Quality 

Officer) di Thailand, pihak sekretariat AUN akan memberikan penawaran bagi para anggota 

CQO dari berbagai perguruan tinggi anggota inti AUN, untuk dapat mimilih keikutsertaan 

pertemuan CQO melalui kehadiran atau melalui streaming video conference. Hal ini dilakukan 

agar pertemuan CQO dapat terlaksana dengan lebih baik dari sisi jumlah peserta CQO dan juga 

agar lebih efektif dan efisien. Wawancara tertulis dengan Naparat Phirawattanakul, selaku Senior 

Programme Officer ASEAN University Network (AUN) Secretariat. (Email , 26 Oktober 2016).  
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variasi cara dalam menyampaikan ide dan konsep melalui simbol bahasa. 4) 

Sementara sumber personal memfokuskan pada kemampuan untuk menunjukkan 

perasaan dan emosi. Sumber personal ini penting dalam rangka penyampaian 

pesan kepada pengguna akhir.  

 Pemahaman mengenai kekayaan media dibangun dengan anggapan bahwa 

peningkatan “kekayaan” dari suatu media terkait dengan kehadiran sosial atau 

fisik (Zmud & Young, 1990:440-457). Meskipun komunikasi melalui tatap muka 

masih berperan dalam mengurangi ketidakjelasan. Penggunaan dan kemampuan 

media untuk mendukung beragam proses komunikasi yang terdapat dalam 

konteks tatap muka juga memiliki peranan penting dan tidak dapat dihindari, dan 

juga patut untuk diperhitungkan. Terutama inovasi di bidang komunikasi yang 

difasilitasi komputer dan berbasis internet (misalnya, surat elektronik, sistem 

pendukung kelompok, pesan suara dan video teleconference) yang makin tersedia 

setelah munculnya "kekayaan media" (Shinnawy & Markus, 1997:443-467). 

 Lodhia (2006:69) penggunaan teknologi informasi berbasis mendukung 

brbagai tujuan komunikasi, diantaranya 1) Dimensi waktu, informasi dapat 

diproduksi, disebarkan dan diterima pada waktu yang bersamaan (Lymer, 997, 

999, Lymer et al, 999, Ashbaugh et al, 999, UNEP, 999, FASB, 2000, Williams 

and Pei, 2000, Ettredge et al, 2000). 2) Dengan berbasis web, membuat informasi 

dapat diakses pada cakupan yang lebih besar oleh para stakeholders. Melalui basis 

web, juga dapat memfasilitasi terjadinya interaksi dua arah dan pemberian 

feedback melalui email dan juga forum diskusi. 

 Dalam menganalisis komunikasi vertikal dalam konteks komnunikasi, di 
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Universitas Gadjah Mada (UGM), jika memanfaatkan komunikasi tatap muka 

(face to face communication) tidak menjadi efisien, hal ini didasari oleh 

dinamisme individu pelaksana yang tinggi baik individu pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu, maupun tataran pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Pertemuan tatap muka tetap dilakukan secara rutin satu minggu satu kali setiap 

hari Senin. Tujuan utamanya bukan untuk menyampaikan inti pengetahuan 

mengenai ASEAN University Network Quality Assurance, tetapi hanya sebatas 

pertemuan koordinasi untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan ASEAN 

Unversity Network, atau untuk membahasa hambatan dan tantangan yang 

dihadapi. Jadi Setiap implementasi nya, dalam komunikasi organisas, setiap 

individu telah memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu, yang diperoleh melalui 

pengetahuan yang telah disebarkan sebelumnya melalui berbagai saluran 

komunikasi yang telah disediakan. Alasan lainnya adalah, dengan berbasis 

teknologi, maka pengetahuan mengenai apapun itu dapat terdokumentasikan 

dengan baik, selain itu, pengetahuan dapat dikelola dan dikordinir dengan dengan 

lebih jelas.  

Sejalan dengan hal tersebut, Sutapa menyatakan :  

 Komunikasi itu akan menyelesaikan 70% pekerjaan kira-kira, kalau 

komunikasi baik, maka tinggal mengerjakan yang 30%, jadi yang dia 

utamakan memang komunikasi yang baik, baik antar pimpinan, maupun 

juga dengan staff, jadi kalau sudah 70% sudah selesai sebenarnya, tinggal 

yang 30% dan inovasi.....ya mungkin itu salah satu cara untuk membangun 

komunikasi ya, memang terkadang kita masih sangat perlu bertemu fisik 

juga sehingga ada kehangatan."63 

 

 Pentingnya penyampaian pengetahuan mengenai ASEAN University 

 
63 Wawancara, Sutapa, Yogyakarta, 14/11/2016.  
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Network Quality Assurance (AUN QA), tidak hanya dilihat dari sisi pengetahun 

eksplisit mengenai AUN QA, tetapi juga pengalaman yang dirasakan oleh 

pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) sebagai perwakilan UGM di tingkat 

regional. Kedua jenis pengetahuan ini tacit dan explicit, menjadi bahan kajian 

utama manajemen pengetahuan, mengingat di dalam organisasi peran 

manusia/individu sebagai unsur utama organisasi daam hal ini perguruan tinggi, 

pengelolaannya akan menentukan kinerja organisasi di masa yang akan datang. 

Landasan fundamental lainnya adalah organisasi tidak dapat menciptakan 

pengetahuan tanpa individu (Takeuci & Nonaka 2004, dalam Suharsaputra 

2015:196).  

 Sehingga, di dalam penelitian ini, manajemen pengetahuan dapat dipahami 

sebagai pengelolan sumber daya manusia di Universitas Gadjah Mada (UGM), 

yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA), agar dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut 

dapat memberikan kontribusi dan juga nilai tambah bagi organisasi.  

 

4.4 Kepemimpinan Pada Pelaksanaan AUN QA di  Universitas Gadjah Mada   

(UGM) 

4.4.1 Karakteristik dan bentuk kepemimpinan pada Pelaksana 

  Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM 

 Organisasi perguruan tinggi yang baik adalah organisasi perguruan tinggi 

yang secara kultur terintegrasi, sehingga semua anggota yang ada di dalam 

organisasi memiliki rasa kebersamaan, komitmen yang sama di dalam pencapaian 
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tujuan organisasi. Tujuan perguruan tinggi merupakan tujuan bersama dari orang-

orang yang terlibat di dalam aktivitas organisasi (Harsono, 2008:4). 

Peyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara bermutu akan 

menghasilkan output dan outcome yang berbeda. Hal ini didasari oleh asumsi 

bahwa pendidikan tinggi merupakan suatu proses, dan hasil dari proses tersebut 

dangat ditentukan oleh bagaimana mutu proses terjadi dan dilaksanakan oleh 

perguruan tinggi. Oleh karena itu, implementasi manajemen mutu yang salah satu 

tahapannya adalah penjaminan mutu menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari 

lagi, selain karena memang berasal dari tuntutan pemerintah terkait dengan 

kebijakan perguruan tinggi, yang lebih penting adalah karena mutu menjadi satu 

faktor yang menentukan bagaimana kepercayaan dan dukungan masyarakat 

melalui kontribusi nyata, dapat diberikan oleh perguruan tinggi.  

 Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pemimpin Universitas Gadjah Mada 

(UGM) memberikan otonomi kepada Kantor Jaminan Mutu (KJM), untuk 

melakukan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Gadjah Mada 

(UGM), baik Penjaminan Mutu Internal, maupun Penjaminan Mutu Eksternal. 

Dalam pelaksanaanya, pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas 

Gadjah Mada (UGM), melakukan manajemen mutu yang terintegrasi dengan 

elemen organisasi yang ada di perguruan tinggi, tidak hanya pada tataran 

eksekutif tetapi juga hingga pada tataran pelaksana di level prodi/departemen.  

 Sebagai motor penggerak utama, sekaligus pelaksana utama pada seluruh 

rangkaian proses manajemen mutu, maka Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

Universitas Gadjah Mada (UGM) harus dapat mengelola dan memberdayakan 
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sumber daya manusia yang Kantor Jaminan Mutu (KJM) miliki. Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki keterbatasan dalam 

jumlah sumber daya manusia pelaksana, seperti yang telah peneliti jelaskan 

sebelumnya, secara struktural Kantor Jaminan Mutu (KJM) terdiri dari ; satu 

Kepala Kantor Jaminan Mutu dan tiga Kepala Sub Bagian Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) yang diklasifikasikan berdasarkan penerapan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

 Terkait dengan pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA), Universitas Gadjah Mada (UGM) mentargetkan 

pencapaian sertifikasi AUN QA, pada total 117 program studi sarjana yang 

dimiliki, yang akan dilakukan secara bertahap. Pada saat ini, Universitas Gadjah 

Mada (UGM) telah memiliki 27 program studi yang tersertifikasi AUN QA, 

padahal dengan jumlah tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menjadi 

Universitas anggota AUN, dengan jumlah prodi yang telah tersertifikasi AUN QA 

terbanyak se-ASEAN. Hal ini juga dinyatakan oleh, Gajaseni : 

 "UGM has the largest study programmes already being certified among 

 university members of AUN-QA. UGM continues to make efforts and 

 achievements."64 

 

 "Getol" nya Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam mencapai target 

tersebut, dilandasi oleh beberapa hal diantaranya, Universitas Gadjah Mada 

(UGM) menggunakan Standar mutu BAN PT dan juga substansi standar AUN 

QA, untuk menerapkan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI)65. Meneguhkan 

 
64 Natana Gajaseni (AUN Executive Director). (https://ugm.ac.id/en/news/9395- 

four.study.programmes.of.ugm.assessed.by.aun-qa) 22/10/14. 
65 Presentasi Sistem Penjaminan Mutu Akademik. KJM. 2015. 
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hal tersebut, Nugroho menyatakan : 

 "Karena kami yang mencetuskan, selain itu untuk membantu mencapai 

visinya UGM, kan universitas "World Class University" tujuan kita adalah 

untuk mendapatkan pengakuan di tingkat internasional, orang-orang pinter 

mengatakan "rekognisi". Kita harus mendaptkan rekognisi di tingkat 

internasional, nah salah satu dengan sertifikasi AUN QA, yang termasuk di 

dalamnya"66 

 

 Mengingat besarnya cakupan pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA), maka saat ini pelaksana Kantor Jaminan Mutu, 

masih turut memberdayakan praktisi senior AUN QA yang Universitas Gadjah 

Mada (UGM) miliki. Praktisi senior AUN QA ini terdiri dari individu-individu di 

lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah memiliki pengetahuan 

tacit dan eksplisit, mengenai penerapan dan juga pelaksanaan AUN QA, yang 

didapati melalui pelatihan-pelatihan AUN yang diikuti. Selain itu, pelaksanaan 

AUN QA juga didukung oleh Bantuan Teknis (Bantek) untuk turut serta 

membantu pelaksanaan dan suksesnya pencapaian UGM di level regional. Bantek 

merupakan tim-tim khusus, baik bersifat sementara maupun permanen, yang 

masih berada di lingkungan internal Kantor Jaminan Mutu (non struktural), untuk 

turun langsung membantu prodi yang akan melakukan sertifikasi pada saat 

pembuatan Self Assessement Report (SAR) AUN, dan juga melakukan unggah data 

AUN QA pada aplikasi pendaftaran yang telah tersedia, jika SAR AUN telah 

dinyatakan lulus dan layak oleh pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM). 

 Jika pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 

 
66 Wawancara, Nugroho. Yogyakarta 2/2/2016. 
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Universitas Gadjah Mada (UGM), dimotori oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) 

Penjaminan Mutu Pendidikan, yakni Heliani. Hal ini diketahui melalui proses 

pengamatan dan diperkuat dengan pernyataan, Sutapa : 

 "Salah satunya adalah sertifikasi AUN QA ini. Ini kalau di UGM, ini nanti 

diadakan tawaran ke prodi-prodi, lalu kita seleksi, untuk saat ini yang 

mengurusi Ibu Leni, dulu pernah saya, pernah yang lain dan lain 

sebagainya."67 

  

 Pernyataan yang sama juga peneliti dapatkan ketika melakukan 

wawancara dengan pelaksana Unit Jaminan Mutu di Departemen Teknologi 

Industri Pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, Khuriyati dan Sukartiko 

menyatakan bahwa selama rangkaian proses pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA), yang dimulai dari proses sosialiasi 

pembentukan Unit Jaminan Mutu, sosialiasi Self Assessment Report (SAR) AUN 

QA, pembuatan dan penyusunan SAR AUN, hingga pelaksanaan assessment, maka 

Heliani berperan sangat besar. Hal ini sejalan dengan penyataan Heliani, bahwa : 

 "posisi saya sendiri saya mengkoordinir itu, dan jika tidak jalan maka 

kemudian saya turun begitu. Jadi misalnya, biasanya karena tadi root kerja 

yang tinggi ya, jadi memastikan jadwal match antara tim pendamping 

dengan prodi itu kadang-kadang juga susah. Contohnya ada di satu program 

studi di bilang "saya sudah mengontak tim pendaping sampai dua kali, tapi 

beliau pas selalu tidak ada, begitu", terus akhirnya karena memang tim 

pendampingnya sibuk, nah maka kemudian saya yang biasanya turun, saya 

akan datang ke prodi begitu. Jadi kalau yang tidak jalan maka saya akan 

turun langsung saya dampingi sampai kemudian mereka bisa clear dengan 

SAR nya, terus simulasi sampai selesai."68 

  

 Berdasarkan asumsi dan pernyataan dari hasil wawancara diatas, maka 

kepemimpinan dalam penelitian ini tidak merujuk kepada pemimpin tertinggi, 

 
67 Wawancara, Sutapa. Yogyakarta 14/11/16 
68 Wawancara, Heliani, Bandung 29/11/2016. 
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tetapi merujuk pada definisi kepemimpian yang didefinisikan oleh Yukl 1994 

(dalam, Sohmen 2013:3-4) ; 

".... the influence processes affecting the interpretation of event for 

followers, the choice of objective for the group or organization, the 

organization of work activities to accomplish the objective, the motivation 

of followers to achieve the objectives, the maintenance of cooperative 

relationship and teamwork, and the enlishment of support and cooperation 

from people outside the group or organization." 

 

 Dalam rangkaian proses ASEAN University Network Quality Assuranse, 

konsistensi pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), mendorong terciptanya 

kepercayaan dan juga rasa percaya diri pada pelaksana Unit Jaminan Mutu, 

sehingga pelaksana Unit Jaminan Mutu menerima pemahaman visi misi yang 

disampaikan oleh pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), berusaha 

mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki di Departemen Teknologi Industri 

Pertanian, ini dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu secara sukarela untuk 

mempercepat terlaksananya tahapan pelaksanaan AUN selanjutnya. Memperkuat 

hal tersebut, Triastuti mengatakan : 

 "yang namanya kepemimpinan tuh melayani sih mba. Melayani, 

memperbaiki, membina. Melayani, based on...melayani untuk semua....ngga 

bisa juga melayani hanya untuk sebagian orang, tapi juga melayani itu untuk 

kemaslahatan umat ya, temasuk juga untuk mereka yang bermasalah."69 

Sejalan dengan hal tersebut, Pera mengatakan : 

 "Kepemimpinan itu adalah mewujudkan ide bersama, kepemimpan adalah 

kemampuan seseorang untuk mewujudkan ide dengan mengajak orang 

secara bersama mewujudkan ide itu."70 

  

 
69 Wawancara E.Triastuti. Jakarta 18/2/17 
70 Wawancara YHT. Pera. Jakarta 17/2/17 
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 Dari sisi kinerja organisasi, sebagai motor penggerak utama dan pemimpin 

pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), maka juga 

dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh proses dan tahapan AUN QA dengan 

sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ruswandi : 

"dia harus bisa menjalankan mekanisme-mekanisme itu, mulai dari 

planning, organazing nya sampai kemudian mengevaluasinya. Harus bisa 

menjalankan itu kepemimpinan, kemudian dia planning nanti sesuai dengan 

lingkup kerjanya seperti apa, membuat perencanaannya, melaksanakannya 

seperti apa, mengevaluasinya seperti apa. Mengevaluasi itu termasuk juga 

mengawasi, ya misalnya anak buah dan lain sebagainya."71 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat peran yang tunjukan oleh 

Heliani sebagai motor utama pelaksana AUN, di idealisasikan melalui 

implementasi misi. Heliani menanamkan rasa kebanggaan, kepercayaan diri dan 

kehormatan kepada pelaksana Unit Jaminan Mutu dalam hal ini di Departemen 

Teknologi Industri Pertanian. Heliani sebagai pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

UGM, menyadari bahwa otoritas dan legitimasi posisinya sebagai Kepala Sub 

Bagian Penjamian Mutu Pendidikan, tetapi lebih dari itu Ia menggunakan 

keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin dan seluruh angota 

Unit Penjaminan Mutu Departemen TIP, untuk menjalankan kepemimpinannya.  

 Kekuasaan yang ditunjukan bersifat personal, dapat memberi keberanian, 

sekaligus tantangan-tantangan kepada Unit Penjaminan Mutu Departemen 

Teknologi Industri Pertanian, untuk menjadi inovatif dan kreatif dengan 

memberikan stimulasi intelektual. Berdasarkan hasil pengamatan selama proses 

 
71 Wawancara A Ruswandi. Jakarta 21/2/17 
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penelitian, Heliani menunjukan gaya kepemimpinan dengan pendekatan Tim. 

(Ruliana, 2014:134-136). 

 Dalam gaya pendekatan tim, tindakan hubungan dalam konteks internal 

dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal anggota tim, sekaligus 

hubungan yang terjalin di dala tim. Tindakan dalam konteks internal ini terdiri 

atas : 1) pelatihan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal anggota, 2) 

penguatan kerjasama di antara anggota tim, 3) Menjaga pengeloaan konflik agar 

tetap berada di tataran intelektual, bukan pribadi, 4) Pemuasan kepercayaan dan 

dukungan yang dibutuhkan oleh anggota tim, 5) Bertindak fair dan konsisten 

dalam perilaku-perilaku yang bersifat prinsipil.  

 Secara eksternal, tindakan hubungan dibutuhkan untuk menjaga tim agar 

terlindung dari dampak lingkungan eksternal, tetapi di saat yang sama, 

mempertahankan hubungan tim dengan lingkungan eksternal. Yang termasuk ke 

dalam tindakan eksternal dalam pendekatan gaya kepemimpinan tim antara lain : 

1) Memperoleh akses atas informasi demi membangun aliansi eksternal, 2) 

Membantu tim yang telah terkena pengaruh lingkungan, 3) Bernegosiasi dengan 

manajemen senior seputar pengakuan, dukungan dan sumber daya yang perlu bagi 

keberlangsungan tim, 4) Melakukan pengujian atas indikator efektifitas yang 

berasal dari lingkungan eksternal, dalam hal ini pelaksanaan audit internal, 5) 

Mnyediakan informasi /pengetahuan (knowledge) dari luar yang dibutuhkan oleh 

anggota tim. 
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4.4.2 Karakteristik dan Bentuk Kepemimpinan Pada Pelaksana Unit  

Jaminan Mutu UGM 

 Kegiatan penjaminan mutu merupakan perwujudan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan perguruan tinggi. Sesuai Undang-undang Nomor 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi (SPMPT) terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem 

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan Tinggi 

yang bersangkutan, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi.  

 Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi 

sesuai dengan Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi 

(2003:16-19)72 dapat dilaksanakan, bila beberapa syarat berikut dapat terpenuhi, 

yakni : 1) komitmen, 2) perubahan paradigma, 3) sikap mental para pelaku proses 

pendidikan tinggi, serta 4) pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan 

tinggi. Sebagai bagian dari Penjamian Mutu Eksternal, pelaksanaan ASEAN 

University Network Quality Assurance di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi sering menemui 

kendala/hambatan di lapangan. Peneliti mengamati hambatan yang terjadi pada 

level fakultas dan prodi adalah :  

1) Kesadaran mengenai pentingnya pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance sebagai salah satu bentuk Penjaminan Mutu Eksternal dan 

sebagai bentuk dari pengembangan dan perbaikan mutu berkelanjutan yang 

masih relatif rendah. Hal ini memiliki latar belakang tersendiri, yakni 

 
72 Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2003.   

Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi. 
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berubahnya konsep "keikutsertaan AUN QA pada program studi dari yang 

bersifat sukarela, menjadi suatu anjurkan bahkan kewajiban". Hal ini 

dinyatakan oleh Sukartiko : 

 

 "untuk keikutsertaan atau ketidakikutsertaan, pada awalnya kan dibebaskan 

artinya tidak harus, walaupun saat ini sudah mulai dianjurkan setiap 

program studi itu mengikuti itu. Kenapa? karena dengan datangnya MEA 

itu, mau tidak mau Indonesia dan UGM, karena UGM di Indonesia ya harus 

mempersiapkan diri."73 

 

 

2) Komitmen pelaksana Unit Jaminan Mutu, pendidikan tinggi untuk 

menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan masih kurang. Hal ini dapat 

terlihat dari pelaksanaan AUN QA yang masih bersifat sukarela. 

3) Pemahaman terhadap konsep dan implementasi AUN QA sebagai suatu 

kebutuhan menghadapi regionalisasi pendidikan tinggi, oleh individu pada 

level prodi/departemen yang masih belum merata, tata kelola dan 

mekanisme pembagian tugas, penjaminan mutu belum terbangun dengan 

utuh atas kesadaran bersama, pemberdayaan sumber daya manusia 

khususnya para dosen/staff untuk mendukung sistem penjaminan mutu 

belum optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mendukung pelaksanaan AUN belum dimanfaatkan dengan sebaik-

baikya, dan seringkali masih menjadi media komunikasi satu arah.  

 Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIP), merupakan satu-satunya 

prodi/departemen di Fakultas Teknologi Pertanian yang telah tersertifikasi AUN 

QA. Sebagai departemen/prodi termuda, pelaksanaan ASEAN University Network 

 
73 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta 28/11/2016. 
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Quality Assurance (AUN QA) di Departemen Teknologi Industri Pertanian 

membutuhkan waktu yang cukup lama semenjak pada awalnya ditawarkan oleh 

Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada tahun 2009, Departemen TIP memutuskan 

untuk mengikuti AUN QA pada tahun 2013, yang kemudian di visitasi pada tahun 

2014. Pemahaman mengenai urgensi dan manfaat keikutsertaan departemen pada 

AUN QA menjadi permasalahan utama, disamping faktor pendanaan yang juga 

sempat terjadi pada tahun 2009. Keputusan untuk mengikuti AUN QA, diputuskan 

melalui kesepakatan diantara Ketua Departemen, sekertaris, dosen di lingkungan 

Departemen TIP, kemudian disambut baik oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

Universitas Gadjah Mada (UGM).  

 Banyak faktor yang menyebabkan, pada ahirnya Departemen Teknologi 

Industri Pertanian (TIP) mengikuti ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA), selain motivasi yang terus diberikan oleh Pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu (KJM), alasan lain dinyatakan oleh  Khuriyati, yakni : 

"Salah satunya rekognisi, kemudian kan kita berbenah, mau ngga mau harus 

berbenah. Jadi dengan adanya mengikuti AUN tadi, secara manajemennya 

kami juga mengalami perbaikan-perbaikan tadi, jadi penjaminan mutu 

internal juga mengalami peningkatan, di eksternal juga, dan ade-ade lulusn 

juga berbeda kan ya."74  

 

Sukartiko, menambahkan : 

 

"Kami sejalan dengan visi dan misi departemen yang mengacu ke visi misi 

fakultas dan seterusnya. Dalam hal ini regionalisasi pendidikan tinggi, ngga 

bisa kita menutup mata, atau hanya menjadi konsumen saja seperti itu 

melihat kedepannya akan ada banyak lulusan-lulusan dari kampus-kampus 

dari Malysia atau Singapura atau Thailand yang masuk ke Indonesia, untuk 

itu kami memang harus melakukan penyetaraan seperti itu, agar para 

lulusan-lulusan kami memiliki kesamaan mulai dari kompetensi, 

kesempatan dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Langkah yang 

 
74 Wawancara Khuriyati, Yogyakarta 28/11/2016. 
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menurut kami memang wajib kami ambil adalah ikut di dalam assessment 

atau penilaian mutu oleh AUN itu sendiri. Dan ternyata banyak 

manfaatnya..."75 

  

 Selain alasan diatas, pelaksanaan ASEAN University Network Quality 

Assurance (AUN QA) di Departemen Teknologi Industri Pertanian dilandasi oleh 

pencapaian target Departemen TIP. Sebelum memutuskan untuk mengikuti AUN 

QA, Departemen TIP tercatat telah mendapatkan akreditasi BAN PT sebanyak 

empat kali secara berturut-turut, yang dimulai sejak awal berdirinya Departemen 

TIP Universitas Gadjah Mada (UGM), pencapaian ISO 9001 pada tahun 2008 dan 

akan transisi ke 2015 untuk pelayanan akademis (untuk setiap jenjang). Sehingga 

pelaksanaan AUN QA memang menjadi kewajiban bagi Departemen TIP. 

Pencapaian selanjutnya adalah ABET dan persiapan untuk sertifikasi AUN QA 

kembali pada tahun depan.  

 Peranan pemimpin dalam hal ini kepala Departemen Teknologi Industri 

Pertanian sebagai aktor penggerak utama di level departemen sangat berperan. Di 

dalam penelitian ini, kepala Departemen Teknologi Industri, peneliti istilahkan 

sebagai "Pelaksana Unit Jaminan Mutu". Menurut narasumber, kriteria mengenai 

kepemimpinan pada Departemen Teknologi Industri Pertanian adalah : 

"Pemimpin ini, bagaimana yang dipimpin ini bisa aktualisasi ini merupakan 

point penting. Kita diberikan kesempatan untuk bisa maksimal, ini pemipin 

yang baik saya rasa seperti ini."76 

 

 

 

 

 
75 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta 28/11/16. 
76 Wawancara Khuriyati, Yogyakarta 28/11/16. 
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 Kriteria lain mengenai kepemimpinan di Departemen Teknologi Industri 

Pangan, dikemukakan oleh narasumber, yakni : 

" Pemimpin itu paling gampang seperti pernyataannya Ki Hadjar Dewantara 

Ing Ngarso Sun Tulodo, seorang pemimpin itu harus memberikan contoh di 

depan, seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, misalnya kita harus 

A ya sudah dia mencontohkan, karena secara psikologi orang Indonesia, di 

aitu harus punya panutan, ketika panutannya sesuai dengan apa yang 

dikatakan dengan yang dikerjakan itu oh ya, dia memang pemimpin saya. 

Kemudian Ing Madyo Mangun Karso, artinya ditengah dia juga tetap 

mengerjakan, artinya dia tidak hanya di depan tapi dia masuk mau bekerja, 

tidak hanya memberikan instruksi tapi saya juga harus mengerjakan, bareng 

an ngumpul. Dan Tut Wuri Handayani. Handayani adalah dibelakang 

memberikan dukungan, Jadi misalnya, butuh mu apa? kamu butuh biaya 

apa? ada ngga uangnya? kalau ngga ada kita carikan. Jadi tidak hanya di 

depan menjadi contoh di tengah dia juga bekerja, di belakang dia juga 

memberikan dukungan, dan pemimpin itu tidak harus ketua tidak harus 

kepala, karena ada juga pemipin transformasional.." 

 

 Kriteria kepemimpinan lainnya adalah, pernyataan bahwa ketua 

Departemen TIP visioner, tegas tidak hanya di internal tetapi juga eksternal dan 

berani mengambil resiko untuk kemaslahatan bersama. Bernard M. Bass (dalam, 

Cosin 2013:8), mengatakan ada empat komponen dalam kepemimpinan 

transformasional Komponen-komponen tersebut adalah :  

2) Inspirational Motivation. Ketua Departemen TIP, memiliki visi dan misi 

yang jelas, dan mengartikulasikan visi dan misi tersebut kepada anggota tim.  

3) Intellectual Stimulation. Ketua Departemen TIP memberikan motivasi dan 

mendorong kreativitas di kalangan anggota tim. Pemimpin mendorong 

anggota timnya untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam melakukan 

sesuatu dan kesempatan baru untuk belajar, dan memberikan kesempatan 

kepada anggota pelaksana Unit Jaminan Mutu untuk memperoleh 

pengetahuan sebanyak-banyaknya mengenai ASEAN University Network 
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Quality Assurance (AUN QA). 

4) Individualized Consideration. Ketua Departemen TIP, juga melibatkan diri, 

serta menawarkan dukungan dan dorongan kepada masing-masing individu 

dalam tim. Mereka juga menjaga jalur komunikasi tetap terbuka sehingga 

anggota tim merasa bebas untuk berbagi ide dan memberikan pengakuan 

langsung dari kontribusi unik dari setiap anggota tim.  

5) Idealized Influence Ketua Departemen TI, menjadi panutan bagi anggota 

tim yang lain. tidak hanya memimpin tapi mereka juga memberikan contoh 

nyata.  

 Hasil penelitian tersebut, sesuai dengan pemahaman mengenai pemimpin 

transformasional. Yakni kepemimpinan yang didasari oleh hubungan relasional 

yang dikarakteristikan oleh rasa kebanggaan dan kehormatan. Pelaksana Unit 

Jaminan Mutu Departemen TIP, mengembangkan nilai kepercayaan dan rasa 

percaya diri, sehingga mereka meyakini bahwa sertifikasi ASEAN Universty 

Network dapat mereka dapatkan. Selain itu hal ini membuat pelaksana Unit 

Jaminan Mutu semakin memunculkan rasa kebanggaan melalui identifikasi diri 

dan identitas pembangunan nasional sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada 

(UGM). 

Bass (1990), menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional : 

 

“occurs when leaders broaden and elevate the interests of their employees, 

when they generate awareness and acceptance of the purposes and mission 

of the group, and when they stir their employees to look beyond their own 

self-interest for the good of the group”  

 

Burns (1998) & Yukl (1998), (dalam Stone, at al, 2004:350), meneguhkan bahwa: 

"transformational leadership is a process of building commitment to 
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organizational objectives and then empowering followers to accomplish 

those objectives. The result, at least in theory, is enhanced follower 

performance." 

 Dengan prinsip-prinsip tersebut, Pelaksana Unit Jaminan Mutu, 

berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengendalian, agar dalam usahanya 

mendorong pikiran, perasaan, sikap dan perilaku pelaksana Unit Jaminan Mutu, 

selalu terarah pada tujuan organisasi, dengan karakteristik sebgai berikut :  

1) Idealized influence (or charismatic influence). Idealized influence 

mempunyai makna bahwa pelaksana Unit Jaminan Mutu harus memiliki 

kharisma yang mampu “menyihir” bawahan untuk bereaksi terhadap tugas 

dan amanah yang diberikan. Dalam bentuk konkrit, kharisma ini ditunjukan 

melalui pemahaman terhadap visi dan misi Universitas Gadjah Mada (UGM) 

sebagai "menara air" yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan 

negara, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten terhadap 

setiap keputusan yang telah diambil, dan menghargai bawahan. Dengan kata 

lain, pelaksana Jaminan Mutu, mau tidak mau menjadi role model yang 

menjadi contoh diikuti oleh Unit Jaminan Mutu. 

2) Inspirational motivation. Inspirational motivation berarti karakter pelaksana 

Kantor Unit Mutu, mampu menerapkan komitmen yang tinggi, akan tetapi 

sekaligus mampu mendorong pelaksana Unit Jaminan Mutu, untuk mencapai 

standar tersebut. Karakter seperti ini mampu membangkitkan optimisme dan 

antusiasme yang tinggi, dengan kata lain, pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

harus dapat memberikan inspirasi dan memotivasi semua pihak pada 

umumnya, dan pelaksana Unit Jaminan Mutu pada khususnya. 
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3)  Intellectual stimulation. Intellectual stimulation karakter pelaksana Unit 

Jaminan Mutu (KJM), sebagai seorang pemimpin transformasional yang 

mampu mendorong pelaksana Unit Jaminan Mutu untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cermat dan rasional. Selain itu, karakter ini dapat 

mendorong Unit Jaminan Mutu, untuk menemukan cara baru yang lbih 

efektif dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu mampu menstimulasi pelaksana Unit Jaminan Mutu untuk 

selalu kreatif dan inovatif.   

4) Individualized consideration Individualized consideration berarti karakter 

pelaksana Unit Jaminan Mutu, mampu memahami perbedaan individual tim 

pelaksana unit Jaminan Mutu. Menyadari kemampuan/kompetensi, dan latar 

belakang yang berbeda pada setiap individu. Hal ini, ditandai dengan yang 

dilakukan oleh pelaksana Unit Jaminan Mutu, melalui mau dan mampu untuk 

mendengar aspirasi, mendampingi, dan melatih pelaksana Unit Jaminan 

Mutu. Selain itu, pelaksana Unit Jaminan Mutu, sebagai pemimpin 

transformasional mampu melihat potensi prestasi dan kebutuhan berkembang 

pelaksana unit Jaminan Mutu, serta memfasilitasinya. Dengan kata lain, 

pelaksana Unit Jaminan Mutu, mampu memahami dan menghargai individu 

pelaksana Unit Jaminan Mutu, berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan 

keinginan berprestas dan berkembang para bawahan. Hal ini terimplementasi 

melalui pemerataan kesempatan memperoleh pengetahuan mengenai ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA), melalui pengikutsertaan 

pelaksana Unit Jaminan Mutu untuk mengikuti workshop, hingga 
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keikutsertaan pelaksana Unit Jaminan Mutu pada AUN QA Assessor Training 

Workshop, tier/tingkat 1 dan 2, dengan tujuan regenerasi dan juga menambah 

jumlah AUN QA Assessor di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) 

 

4.4.3 Analisis Kepemimpinan Pelaksana Jaminan Mutu di UGM  

 Jika berbicara mengenai kepemimpinan, maka akan ada banyak definisi 

normatif yang menjelaskan mengenai kepemimpinan. Pada umumnya, 

kepemimpinan akan identik dengan seseorang yang menempati jabatan atau posisi 

tertentu pada satu waktu, dalam definisi seperti ini maka kepemimpinan akan 

merujuk pada individu dengan posisi tertinggi di dalam struktur organisasi. 

Pembahasan mengenai kepemimpinan terus mengalami perkembangan, hingga 

saat ini terdapat banyak definisi yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Dari 

beberapa definisi mengenai kepemimpinan, di dalam penelitian ini, peneliti 

menggaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dimaksud tidak merujuk pada 

seseorang yang berada pada jabatan tertinggi di dalam struktur organisasi, 

melainkan individu yang memiliki kemampuan untuk mengajak, membujuk, 

memotivasi hingga mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk 

menyelesaikan pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama (Tead, 

Ordway 1935, Koontz, Harold & O'Donnellc, Cyriil 1976, Hersey, Paul & 

Blanchard, Kenneth TRIDARMA 1982) (dalam Soekarso & Putong, 2015:14). 

 Di dalam penelitian ini, mandat pelaksanaan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM), diserahkan 

kepada Kepala Sub Bagian Penjaminan Mutu Akademik, yakni Heliani. Heliani, 
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menjadi motor penggerak utama pelaksanaan AUN QA di lingkungan Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Memastikan pendirian Unit Jaminan Mutu di tingkat 

fakultas hingga prodi, memastikan penerapan standar AUN QA pada Jaminan 

Mutu Internal, melakukan sosialisasi dan pendampingan pada prodi yang akan 

melakukan assessment, hingga secara eksternal menjadi Assessor AUN QA, 

merupakan tugas wajib yang diemban. Dapat dikatakan pula, bahwa Heliani 

merupakan komunikator utama AUN QA di lingkungan Universitas Gadjah Mada 

(UGM).  

 Di tingkat pelaksana Unit Jaminan Mutu, dalam penelitian ini di 

Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIP), ketua departemen yakni A. Joko 

memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya ASEAN Univerisity 

Network Quality Assurance (AUN QA). Ketua departemen berperan besar dalam 

melakukan koordinasi dengan pihak Dekanat dalam hal penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung terlaksananya unit jaminan mutu, berkoordinasi dengan 

Kantor Jaminan Mutu (KJM) selama proses pelaksanaan AUN QA hingga selesai, 

dan juga berperan aktif dalam mengguggah, menggerakan dan memotivasi 

anggota organisasi di Departemen TIP, untuk bersama-sama membantu proses 

pembuatan/penyusunan Self Assessment Report (SAR) AUN. 

 Dalam proses pelaksanaannya, Heliani dan A. Joko, menyadari bahwa 

dirinya memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar, dalam 

melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan, oleh karena itu proses 

pendekatan, komunikasi senantiasa dilakukan, untuk mempercepat pencapaian 

tujuan bersama. Dalam konteks sosial, keberadaan pemimpin akan dinilai melalui 
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interaksi yang pemimpin tersebut lakukan dengan anggota organisasi lain. 

Pentingnya interaksi yang dilakukan oleh individu sebagai pemimpin, juga akan 

menentukan kepribadian serta perilaku yang akan ditunjukan oleh anggota 

organisasi lainnya. (Syam, 2009:56). 

 Menanggapi hal ini, Mead, (1934. dalam Syam, 2009:56) menyatakan 

bahwa pada konteks interaksi sosial, kepribadian ada di dalam pikiran pribadi 

masyarakat. Pribadi adalah objek sosial, dalam arti seorang pemimpin merupakan 

suatu objek yang ikut serta dan kemudian diikuti oleh individu lainnya melalui 

interaksi. Perkembangan kepribadian terjadi dalam interaksi dan komunikasi, 

seperti kebanyakan objek sosial yang juga dibentuk melalui proses interaksi. Oleh 

karena itu, kepribadian yang ditunjukan oleh pemipin, benar-benar merupakan 

suatu proses penggambaran diri, dan sangat menentukan apa yang dimiliki oleh 

individu tersebut, untuk mempertahankan diri dalam lingkungan sosialnya, yang 

kemudian akan berkembang menjadi citra diri.  

 Dengan mengenali siapa dirinya dan mengetahui posisinya di dalam 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), maka sebagai pemipin Heliani mengenali, serta 

mengetahui potensi serta gambaran diri, dan menjadi lebih siap ketika akan 

melakukan interaksi. Berger (1963:106) menyebutkan gambaran pribadi ini 

sebagai "perasan yang radikal, mudah luluh dalam berbagai situasi". Proses 

berkelanjutan ini dapat dapat menciptakan kembali situasi sosial yang lain saat 

anggota organisasi lain mulai masuk dan bergabung dalam interaksi. Selanjutnya 

Berger, juga menyatakan bahwa manusia tidak sekedar makhluk sosial, tetapi juga 
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makhluk yang bertanggung jawab untuk membuka atau memperluas pengalaman 

hidupnya.  

 Dalam perkembangannya, Mead (Syam, 2009:58) menyatakan bahwa hal 

yang terpenting dalam kepribadian adalah tujuan sosial, seperti tujuan ingin 

dihormati, ingin mendapatkan dukungan. Hal terpenting lainnya adalah perbuatan 

keteladanan. Oleh karena itu, agar suatu perilaku kepemimpinan mengalami 

kemajuan, maka seseorang tersebut harus memberikan prioritas kepada yang 

lainnya, yang lebih dipercaya. Individu tersebut harus menempati tingkat 

"kepentingan" yang tertinggi. 

 Kesulitan dan hambatan muncul dan dialami oleh Heliani, dengan posisi 

dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penjamian Mutu Akademik, tidak 

berarti Heliani memiliki keistimewaan dalam hal keleluasaan waktu. Selain 

menjabat di Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (UGM), Heliani juga 

tercata aktif sebagai Assessor AUN QA, Assessor BAN PT, dan juga masih 

melakukan kewajibannya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Terbatasnya waktu yang dimiliki, menjadi kesulitan dan hambatan tersendiri bagi 

Heliani, terlebih untuk dapat bersikap empati terhadap program studi yang akan 

didampingi. Empati sebagai salah satu elemen pokok dari teori kompetensi 

interpersonal (Weinstein, 1954), dimaksudkan sebagai pengambilan peran 

strategis pada organisasi, dilanjutkan oleh kepemilikan repertoire of interpersonal 

tactis, atau taktik interpersonal yang dapat membantu individu ketika sedang 

berkomunikasi dengan individu lain, dan elemen yang terakhir adalah 

kepemilikan fleksibilitas dalam melakukan komunikasi interpersonal.  Terlepas 
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dari kesulitan dan hambatan yang dialami, Heliani menyadari bahwa kompetensi 

interpersonal ditunjukan oleh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas-

tugas interpersonal dengan cara mengontrol dan membentuk respon-respon dari 

pihak lain, (Weinstein 1954, dalam Syam 2009:158). 

 Berbeda dengan Heliani, A. Joko dapat berinteraksi dan melakukan 

komunikasi interpersonal tatap muka dengan intensitas yang jauh lebih sering. 

Dengan karakter A.Joko yang tegas dan lebih introvert (tertutup), maka 

komunikasi interpersonal yang jauh lebih intens memang sangat dibutuhkan. 

Dengan mengakomodir kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh unit jaminan 

mutu, dan direalisasikan dengan cepat, maka anggota tim unit jaminan mutu 

menyadari bahwa A.Joko melakukan pendekatan personal dengan gaya 

kepemimpinan yang berbeda.77 78 

 Sebagai pemimpin, individu perlu menyadari dan meyakini bahwa dirinya 

adalah penyebab, sekaligus faktor yang bertanggung jawab, atas hasil yang 

diterima dari anggota organisasi lainnya, hal tersebut merupakan refleksi dari self 

responsibility yang merupakan cikal bakal tanggung jawab atas nasib anggota 

organisasi lainnya. Trevino & Nelson (2010:85), menyatakan hal tersebut sebagai 

Internal locus of control, yang dapat menggambarkan karakteristik utama dari 

kepribadian yang matang dan dewasa secara emosional dan spiritual. Karakter 

pemimpin ini kemudian akan muncul melalui tindakan-tindakan implisit, maupun 

eksplisit.  

 
77 Wawancara, Khuriyati, Yogyakarta, 28/11/2016. 
78 Wawancara, Sukartiko, Yogyakarta, 28/11/2016. 
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 Tindakan eksplisit yang dilakukan oleh A.Joko yakni membentuk Unit 

jaminan mutu di tingkat departemen, dengan menempatkan PIC khusus yang 

menangani pengembangan mutu dan kerjasama di dalam struktur organisasi 

departemen, pemikiran visioner ini juga disertai dengan perilaku berani 

mengambil resiko, mengingat Departemen Teknologi Industri Pertanian 

merupakan Departemen termuda jika dibandingkan dengan dua departemen 

lainnya yang ada pada Fakultas Teknolgi Pertanian, dan Departemen TIP 

merupakan satu-satunya departemen yang memiliki PIC khusus yang menangani 

hal ini. Dengan memiliki kompetensi interpersonal hal ini dapat terlaksana. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Ubaedy (2008:58), bahwa interpersonal competence 

adalah kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan, membuat 

pendekatan yang mudah, membangun hubungan yang konstruktif dan efektif, 

dengan menggunakan teknik diplomasi. 

 Karakteristik kepemimpinan yang ditunjukan oleh Heliani dan A. Joko 

seperti yang tergambarkan melalui kutipan wawancara di atas, dalam 

berkomunikasi, sejalan dengan esensi interpersonal competence theory yang 

berasumsi bahwa komunikasi interpersonal yang ditunjukkan oleh seseorang 

sesuai dan cocok dengan situasi dan membantu kita mencapai tujuan komunikasi 

interpersonal yang kita lakukan dengan orang lain. Dalam hal ini, Heliani dan A. 

Joko melakukan komunikasi interpersonal dalam konteks organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk saling memahami kompetensi 

komunikasi masing-masing pelaku komunikasi, dibutuhkan kesadaran untuk 

saling menghargai dan melihat dari perspektif yang berbeda (dalam Elita, 
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2009:115). 

 Karakteristik kepemimpinan yang ditunjukan oleh Heliani dan A.Joko 

juga didasari juga oleh budaya masyarakat Jawa. Sebagai orang Jawa asli, 

perilaku-perilaku kepemimpinan yang ditunjukan oleh kedua pemimpin tersebut 

sangat kental dengan nilai-nilai budaya Jawa. Sejalan dengan Mokhtar Naim 

(dalam Kartakusumah, 2006:7), kepemimpinan merupakan bagian dan cerminan 

sosial budaya masyarakatnya. Aspek ini merupakan hal yang pertama-tama 

mempengaruhi suatu bentuk kepemimpinan karena kepemimpinan juga berfungsi 

untuk melestarikan sistem sosial budaya suatu masyarakat. 

 Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan kemiripan perilaku individu 

pelaksana Jaminan Mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menunjukan 

karakteristik dan nilai-nilai budaya Jawa, seperti : 1) Menggunakan bahasa Jawa 

dalam melakukan komunikasi interpersonal, walaupun dalam konteks organisasi. 

2) Sangat memperhatikan "unggah ungguh" (tata krama) ketika akan 

berkomunikasi, dan dilandasi oleh rasa sungkan yang tinggi. Sehingga akan 

cenderung untuk menunggu individu lain untuk memulai pembicaraan, dan 

identik dengan penggunaan kata-kata umum seperti "sumonggo/monggo" yang 

bermaksud mempersilahkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Selain itu 

penggunaan kata-kata Jawa seperti "pangapunten njih" (ungkapan meminta maaf) 

dan juga "matur suwun sanget"  (ungkapan terima kasih), seringsekali digunakan 

oleh pelaku-pelaku organisasi di UGM, dalam konteks kalimat apapun. 3) Jika 

dikaitkan dengan penyelesaian tugas di dalam organisasi, maka budaya Jawa yang 

peneliti kategorikan sebagai "high context culture" ini akan menghasilkan 
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individu-individu yang berprinsip sungkan atau tidak enak hati, yang diistilahkan 

oleh informan sebagai "pekewuhan", sehingga anggota organisasi di UGM, 

cenderung menerima pekerjaan yang diberikan kepadanya, dan sulit untuk 

menolak hal tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak menyinggung atau memberi 

kesan kurang sopan dan tidak menyenangkan pada anggota organisasi yang lain.  

 Kepemimpinan Heliani dan A.Joko, juga didukung dengan memperhatikan 

tiga elemen-elemen utama kompetensi yakni (dalam Elita, 2009:115) : 1) skill 

(kemampuan), yang dimaknai sebagai kemampuan pemimpin pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu dan pemimpin pelaksana unit jaminan mutu untuk dapat 

berkomunikasi dengan efektif, memiliki kemampuan untuk memahami kondisi 

dan juga kesiapan anggota tim dalam melaksanakan AUN QA, hingga kemampuan 

untuk "membaca situasi" dan juga komunikasi pada saat pelaksanaan AUN QA. 2) 

Knowledge (pengetahuan), tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksana jaminan mutu 

dapat berkinerja dengan baik jika memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 

seluk beluk AUN QA. Banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana 

jaminan mutu tentang AUN QA akan mendukung kompetensi interpersonal pada 

diri masing-masing pelaksana jaminan mutu. 3) Motivasi, ini merupakan hal 

penting yang menjadi landasan keberlangsungan komunikasi interpersonal di 

masa yang akan datang. Heliani dan A. Joko, berdasarkan hasil penelitian, 

pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, selalu berusaha untuk 

memotivasi anggota pelaksana jaminan mutu lainnya. Melalui kompetensi 

komunikasi interpersonal yang dimiliki, Heliani dan A.Joko memberikan motivasi 

secara langsung (melalui kegiatan tatap muka), dan juga dengan memanfaatkan 
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media online chatting (melalui whatsapp group). 

 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dapat menggantikan 

posisi dan keberadaan fisik seseorang ketika berkomunikasi. Batasan fisik ruang 

dan waktu menjadi hilang dengan pemanfaatan TIK. Wood (2009:xii) 

mengungkapkan bahwa saat ini orang menggunakan menggunakan facebook, dan 

juga pesan instan dalam konteks komunikasi interpersonal, menggunakan email 

untuk tetap terkoneksi dengan teman dan keluarga. Hal ini sejalan dengan asumsi 

teori kekayaan media yang dikemukakan oleh Daft & Lengel 1984, (Ekstrom & 

Svensson, 2016:16), yang menyatakan bahwa kegunaan suatu media ditentukan 

oleh “kekayaan”-nya (richness). 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kutipan wawancara diatas, pemberian 

motivasi merupakan hal penting, bahkan dapat menjadi alasan tumbuhnya 

komunikasi yang efektif. Motivasi yang diberikan oleh kedua pemimpim 

pelaksana jaminan mutu ini, secara interpersonal mendekatkan hubungan secara 

personal, dengan hal teresebut anggota tim pelaksana jaminan mutu merasa bahwa 

mereka berada pada posisi yang sama, sedang berjuang melalukan kegiatan yang 

sama, yang pada akhirnya menjadi "bahan bakar" untuk mencapai tujuan bersama.   

 Sebagai pemimpin, Heliani dan A. Joko juga memiliki serangkaian peran 

di dalam manajemen, Mintzberg (dalam Robbins, 2016:42) berpendapat bahwa, 

pemipin memiliki peranan penting dalam manajemen, yakni 1) Interpersonal 

Roles, 2) Informational Roles, dan 3) Decisional Roles. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka peran Heliani dan A. Joko dalam 

melaksanakan tahapan AUN QA, dapat dirangkum dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4 

Peran Pemimpin di Dalam Manajemen 

(diadopsi dari Mintzberg, dalam Griffin 2004:17,  

dan dikembangkan oleh peneliti) 

 

Peran Deskripsi Aktivitas 

1. Interpersonal Roles : 

Peranan pemimpin yang keseluruhan aktivitasnya melibatkan interaksi dan 

komunikasi dengan orang lain. 

Forehead Pemimpin pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu dan Unit jaminan 

mutu, berperan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang 

bersifat formal, yang 

berhubungan dengan lingkungan 

sosial. Peranan ini lebih bersifat 

seremonial dan juga simbolik. 

Pemimpin pelaksana 

kantor jaminan mutu dan 

unit jaminan mutu, 

menerima dan menjamu 

assessor AUN QA yang 

hadir di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada 

Leader Pemimpin bertanggung jawab 

untuk  merekrut, melatih dan 

memotivasi anggota organisasi 

lainnya. Pada cakupan peran ini, 

pemimpin juga menunjukan 

sekaligus memberikan contoh 

kepada tim bagaimana cara 

menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik, hingga bagaimana cara 

bekerja dalam situasi yang penuh 

tekanan. 

Menentukan siapa saja 

anggota dari Departemen 

TIP yang akan membantu, 

memberikan pelatihan 

mengenai standar AUN 

QA, dan pembuatan SAR 

AUN, bertemu secara 

khusus diluar proses 

pendampingan untuk 

sekedar memberikan 

motivasi dan memastikan 

bahwa anggota tim masih 

melakukan kegiatan sesuai 

dengan track yang telah 

ditentukan (masih di 

dalam koridor 

pelaksanaan). 

Liason Pemimpin berperan sebagai Pemimpin pelaksana 
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penghubung. Peran ini termasuk 

sebagai koordinator apa 

penghubung antara individu, 

kelompok dan juga organisasi. 

Dalam menjalankan peran ini, 

pemimpin harus dapat 

memelihara dan mengembangkan 

jaringan komunikasi baik internal 

maupun eksternal 

Kantor Jamianan Mutu 

melakukan kerjasama 

dengan NUS, 

Chulalongkorn,dan 

beberapa univeristas 

nasional lainnya melalui 

penandatangan MOU 

pendidikan hingga 

pemberian pendampingan 

pada universitas yang 

belum tergabung menjadi 

anggota AUN. 

2. Informational Roles :  

Proses pelaksanaan dari peran ini menempatkan pemimpin pada pada suatu 

titik strategis untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. 

Monitor Pemimpin berperan aktif dalam 

menerima dan mengumpulkan 

seluruh informasi yang 

dibutuhkan baik untuk tim, 

maupun untuk organisasi, yang 

bertujuan untuk pengembangan 

bersama. Pemimpin 

memposisikan diri secara terbuka, 

agar mempermudah proses 

penerimaan informasi baik yang 

dibutuhkan maupun yang tidak 

dibutuhkan 

Pemimpin pelaksana 

Kantor Jaminan Mutu dan 

unit jaminan mutu 

menghadiri workshop, 

seminar dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh 

sekretariat AUN QA. 

Melakukan review pada 

saat proses penyusunan 

AUN QA 

Disseminator Pemimpin bertugas memilih 

informasi yang relevan dengan 

penyelesaian tugas, kemudian 

bertugas untuk menyebarkan atau 

melakukan transfer informasi 

yang telah diterima sebelumnya, 

kepada tim dan juga anggota 

organisasi lainnya (jika 

diperlukan). Oleh karena itu, 

pemimpin memiliki tugas yang 

sangat penting dan juga posisi 

yang sangat vital dan rentan pada 

keseluruhan rantai komunikasi 

Pemimpin pelaksana 

Kantor Jaminan Mutu dan 

unit jaminan mutu 

melakukan pertemuan 

paling tidak satu minggu 

satu kali pada setiap 

departemen untuk 

menyampaikan update 

pengetahuan (knowledge) 

terbaru tentang 

pelaksanaan AUN QA, 

atau melalui group WA 

akan tetapi jika dalam satu 
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organisasi. minggu tidak dapat 

bertemu karena satu dan 

lain hal, maka pertemuan 

informal tersebut tetap 

akan dilakukan di minggu 

selanjutnya. 

Spokeperson Secara formal, pemimpin 

berperan untuk memberikan 

informasi pada pemangku 

kepentingan, selain anggota tim 

dan anggota organisasi yang 

terlibat langsung. 

Pemimpin pelaksana 

Kantor Jaminan mutu, 

merangkum 

perkembangan 

pelaksanaan AUN QA 

yang diterima dari 

pelaksana unit jaminan 

mutu, untuk kemudian 

disampaikan kepada 

Kepala Kantor Jaminan 

Mutu (KJM). 

3. Decisional Roles :  

Peran ini terkait dengan pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat oleh 

pemimpin berkaitan erat dengan peranan pemimpin pada tahap sebelumnya 

(informational roles), 

Negotiator Pemimpin melakukan 

perundingan dengan individu, 

kelompok atau organisasi lain 

sebagai perwakilan dari 

perusahaan. Pemimpin juga 

berperan membawa organisasi 

untuk mencari peluang dan 

kesempatan yang dilakukan 

dengan pihak eksternal. 

Terlibatnya Pemimimpin 

pelaksana Jaminan mutu 

pada setiap upaya 

perundingan dan negosiasi 

yang dilakukan denagn 

pihak eksternal 

(stakeholders) eksternal, 

sebagai contoh pertemuan 

yang dilakukan dengan 

usser 

Resource 

Allocator 

Sebagai pengalokasi sumber 

daya, pemimpin memutuskan 

bagaimana sumberdaya  

didistribusikan, hal ini akan 

langsung berkaitan dengan 

keputusan pemimpin mengenai 

pilihan dengan siapa pemimpin 

akan melakukan kerjasama. 

Pemimpin pelaksana 

jaminan mutu membuat 

laporan kegiatan maupun 

laporan pengajuan terkait 

dengan pelaksanaan AUN 

QA pada program 

studi/departemen, yang 

berisi tentang kebutuhan 

sumber daya manusia 
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hingga kebutuhan besaran 

dana yang  akan 

dialokasikan pada 

kegiatan AUN QA. 

Disturbance 

Handler 

Peran pemimpin dimulai dari 

individu atau kelompok lain dan 

berperan juga terhadap penengah 

jika terjadi konflik. Pemimpin 

bertanggung jawab untuk 

melakukan konfirmasi hingga 

perbaikan ketika tim dan 

organisasi menghadapi 

permasalahan 

Pemimpin pelaksana 

Jaminan Mutu di tingkat 

universitas dan program 

studi/departemen mampu 

menjalankan strategi, jika 

terjadi perbedaan, gap, 

ketagangan yang 

berpeluang memunculkan 

konflik. 

Entrepreneur Pemimpin, bertugas untuk 

mendorong dan membawa 

organisasi mencari peluang dan 

kesempatan dalam menghadapi 

tantangan 

Pemimpin pelaksana 

Kantor Jaminan Mutu, 

berperan mencari 

kemungkinan-

kemungkinan lain dalam 

upaya pencapaian budaya 

mutu di UGM. 

 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa Heliani dan A. Joko menggunakan gaya kepemimpinan yang 

berbeda. Pendekatan gaya kepemimpinan tim, digunakan oleh Heliani, yang 

becirikan posisi sentral Heliani sebagai motor penggerak utama yang 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan agar terintegrasi. Fungsi utama pemimpin 

dalam pendekatan ini ialah berupaya mencapai tujuan utama organisasi secara 

kolektif bukan individual, pada perjalanannya kepemimpinan tim dapat disebar di 

antara sejumlah anggota tim, tanpa harus ditentukan secara formal. Pendekatan 

gaya kepemimpinan Tim pada umumnya digariskan ke dalam daftar serangkaian 

keputusan utama, yakni sejumlah kondisi yang menentukan kapan dan bagaimana 

seorang pemimpin bergabung, guna meningkatkan fungsi tim. Pendekatan gaya 
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kepemimpinan Tim, juga dicirikan dengan serangkaian tindakan yang dilakukan 

pemimpin, diantaranya : 1) pemimpin fokus pada tujuan utama, 2) Merinci hasil 

(perencanaan, PDCA, penjelasan peran dan pendelegasian wewenang), 3) 

Pemfasilitasian proses pembuatan keputusan (penginformasian, pengendalian, 

pengkoordinasian, mediasi, penyelesaian masalah), 4) Pelatihan anggota tim 

sehubungan dengan penyebaran pengetahuan (knowledge) tertentu yang 

dibutuhkan, 5) Pemeliharaan standar prima (penilaian tim dan kerja individual, 

hingga pembahasan kinerja yang tidak sesuai). 

 Sementara itu, pemimpin pelaksana Unit Jaminan Mutu di Departemen 

Teknologi Industri Pertanian, menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan 

transformasional. Bernard Bass (Stone 2014, dalam Ruliana 2014:137) 

menyatakan pendekatan gaya kepemimpinan transformasional ini yakni dengan 

mengubah nilai-nilai pribadi pengikut untuk mendukung visi dan tujuan 

organisasi dengan menciptakan lingkungan dimana  hubungan dapat dibentuk dan 

dengan membentuk iklim kepercayaan, di mana visi dapat dibagi." Selanjutnya 

secara operasional, Trancy dan Hinkin (Gill 2010, idem), memaknai 

kepemimpinan transformasional sebagai proses yang mendorong terjadinya 

perubahan besar dalam asumsi dan sikap anggota organisasi, dan membangun 

komitmen untuk misi atau tujuan organisasi. Asumsi pendekatan gaya 

kepemimpinan transformasional ini, sejalan dengan kepemimpinan A.Joko pada 

departemen TIP, antara lain keterlibatan aktif seluruh elemen anggota organisasi, 

mengunakan visi organisasi sebagai sumber inspirasi dan komitmen, menampung 

aspirasi bersama, untuk kemudian segera diwujudkan dalam keputusan dan 



 
 

 

293 

Visi Misi 

UGM Visi Misi 

KJM 

Jabatan  

Kepala Sub Bagian Penjaminan Mutu Akademik  

Tanggung Jawab 

Organisasi  

Siklus PDCA 

Gaya Kepemimpinan 

Pendekatan Tim  

Nilai-nilai Individu 

Jawa 

tindakan kelembagaan yang sistematis, penerimaan dan pengakuan kredibilitas 

yang diberikan oleh anggota departemen TIP, kepada A.Joko sebagai ketua 

pelaksana unit jaminan mutu departemen, serta bertindak sebagai agen perubahan 

dalam organisasi dengan memberikan contoh bagaimana menggagas dan 

melaksanakan suatu perubahan.  

 Berdasarkan hasil analisis diatas, maka model karakteristik dan gaya 

kepemimpinan pelaksana sistem jaminan mutu Universitas Gadjah Mada dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 31 

Model Gaya Kepemimpinan Pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

(Sumber : Peneliti) 
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Misi Dep TIP 

Sasaran Dep 

TIP 

Penguatan Proses 

Akademik & Kontrol 

Proses Pembelajaran  

Interpersonal Bonding 

Kepribadian 

Pengalaman 

Ing Ngarso Sun Tulodo 

 Ing Madyo Mangun Karso  

Tut Wuri Handayani 

Visioner 

Berani Mengambil Resiko 

Kemampuan Manajemen 

Tegas 

Memotivasi  

Agen perubahan 

Kepemimpinan Transformasional 

Anggota Organisasi Memberikan Kinerja Melebihi Dari Yang Diharapkan 

 

 

 

 

 

Gambar 32 

Model Gaya Kepemimpinan Pelaksana Unit Jaminan Mutu 

(Sumber : Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Hambatan Pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM) 

  

 Implementasi manajemen mutu memerlukan suatu keterlibatan total dari 

seluruh komponen organsasi, dan hal ini mensyaratkan kesiapan untuk melakukan 

perubahan dalam cara kinerja anggota organisasi yang makin sadar mutu, dan itu 

menjadi bagian yang menantang bagi pihak manajemen untuk 

mentransformasikan organisasi agar semakin sadar mutu. Untuk itu pihak 

manajemen perlu menyadari hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam 
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implementasi manajemen mutu  

Hambatan tersebut adalah : 

 Pada setiap organisasi, selama organisasi tersebut masih melakukan 

kegiatan operasionalnya, maka selama itu pula organisasi tersebut memiliki 

masalah. Besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh organisasi tergantung dari 

budaya organisasi yang tumbuh dan berkembang di dalam organisasi tersebut. 

Pola pikir, kepemimpinan, struktur, komunikasi, mutu sumber daya manusia, 

merupakan beberapa faktor yang seringkali menjadi pemicu munculnya masalah 

di dalam organisasi. Di sini tampak bahwa manajemen mutu dalam suatu 

organisasi, bukan saja semata-mata mengenai masalah teknis operasionalnya, 

tetapi juga terkait dengan kesiapan seluruh elemen di dalam organisasi, dan juga 

kepastian bahwa manajemen mutu betul-betul didukung oleh sistem organisasi, 

yang terdiri dari aspek struktur, kultur, serta rancangan organisasi yang kondusif 

bagi munculnya budaya mutu. 

 

4.5.1   Hambatan Organisasi, Sosial dan Budaya 

4.5.1.1 Biasnya Dukungan Pemerintah 

 Sebagai bentuk kerjasama regional, pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) masih terkendala hal-hal yang bersifat 

normatif. Pemerintah masih menggunakan prinsip "kesukarelaan" bagi setiap 

perguruan tinggi, padahal hal ini akan menjadi salah satu barometer kesiapan 

Bangsa dan sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, belum dimasukannya 

sertifikasi AUN ini menjadi rujukan penjaminan mutu eksternal. Hal ini akan 
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berakibat pada masih kurangnya pengetahuan perguruan-perguruan tinggi lain 

akan AUN, sehingga tidak mengherankan jika masih banyak pelaku pendidikan 

tinggi yang belum mengenal AUN. Sosialisasi mengenai AUN hanya dilakukan 

oleh pemerintah pada tataran permukaan saja, sehingga menjadi "selintas lalu". 

Jika merujuk pada Pedoman Penjaminan Mutu, yang dikeluarkan Oleh 

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, menyatakan Penjaminan Mutu 

Eksternal dilaksanakan oleh LAM (lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan 

Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT), dan juga yang dilaksanakan 

oleh lembaga sertifikasi/akreditasi asing yang telah diberikan pengakuan oleh 

BAN PT untuk melakukan penilaian pada aras regional atau internasional.  

 Di sisi yang lain, pelaksanaan regionalisasi pendidikan tinggi dirasa masih 

sangat di birokratisir, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

masih dianggap tidak memberikan keleluasan bagi pengembangan pendidikan 

tinggi. Savitri menyatakan bahw "pengelolaan pendidikan tinggi masih 

menggunakan kacamata birokrat, bahkan dengan adanya UU RI nomor 12 tahun 

2012, keleluasan perguruan tinggi dirasa masih "sulit untuk bergerak dan terlalu 

"mencengkram, padahal melalui Undang-undang tersebut Savitri sangat 

mengharapkan kreativitas perguruan tinggi dapat muncul sehingga, perguruan 

tinggi lebih mampu dan siap menghadapi regionalisasi dan tantangan pendidikan 

tinggi.79 

 Bagi Universitas Gadjah Mada (UGM), hal ini juga memberikan dampak 

terkait dengan kemampuan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjadi 

 
79 Wawanacara, Savitri, Jakarta 8/5/2016.  
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pergruan tinggi yang "berdikari", sehingga diharapkan mampu mengurangi beban 

pemerintah dan mampu membiayai upaya pengembangan pendidikan secara lebih 

mandiri. Selanjutnya pelaksanaan AUN QA yang berlandaskan pada pedoman-

pedoman "sertifikasi" dan bersifat sukarela menyebkan masih banyaknya  

program studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengganggap 

pelaksanaan AUN QA ini sebagai sesuatu yang "kurang penting" atau hanya 

"mengikuti tren" pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).  

 Pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance sebetulnya 

sudah mulai ada sejak awal tahun 2000, akan tetapi di Indonesia sendiri 

pelaksanaannya baru mulai menggema saat ini. Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

UGM berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya sosialiasi bagi 

perguruan-pergruan tinggi lainnya yang ada Indonesia untuk turut menerapkan 

standar AUN, paling tidak sebagai salah satu bentuk pengembangan akademik 

internal.  

 Metode inilah yang saat ini sedang dijalankan oleh Universitas Gadjah 

Mada (UGM) melalui Kantor Jaminan Mutu (KJM). UGM memfokuskan 

pembenahan dan peningkatan mutu melalui penjaminan mutu internal, dengan 

turut menerapkan standar-standar penilaian AUN, sehingga memudahkan 

penyesuaian prodi-prodi yang belum tersertifikasi pada standar-standar mutu 

regional, dan juga dapat menggugah kesadaran tataran pemipin fakultas dan juga 

prodi untuk segera membentuk tim khusus yakni Unit Penjaminan Mutu di tingkat 

fakultas/prodi.  

 Di bagian yang lain, fenomena umum mengenai komunitas ASEAN, 
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dinilai masih berada pada wilayah "abu-abu", sehingga peran pemerintah dalam 

melaksanakan regionalisasi, terutama regionalisasi pendidikan tinggi masih 

dianggap "wacana" oleh banyak kalangan pendidikan. Pembenahan pendidikan 

tinggi di tingkat nasional yang masih belum maksimal, menjadi patokan 

keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan tinggi di tataran regional. 

Seperti yang dinyatakan oleh Nugroho, yang khawatir pelaksanaan AUN 

mengandung  banyak "kepentingan" yang dapat melemahkan semangat untuk 

memajukan pendidikan tinggi. 

 

4.5.1.2 Pembatasan Jumlah Program Studi  

 Universitas Gadjah Mada (UGM) mentargetkan seluruh program sarjana 

tersertifikasi AUN QA, yakni sebanyak 69 program sarjana (S1), dari 18 fakultas. 

Target pencapaian jumlah program studi yang tersertifikasi ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) di Universitas Gadjah Mada (UGM), 

mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi adalah pembatasan jumlah 

maksimal program studi yang akan di nilai pada satu periode visitasi. Hal ini 

dikemukakan oleh Nugroho, yang menyatakan :  

"....Maksimal itu 3 prodi sekali visit, dan apabila mengajukan siklus kedua 

dan ketiga dalam satu tahun, itu menjadi last priority. Padahal kami sudah 

menyiapkan 7 prodi. 7 prodi itu pun sebetulnya, itu sdah kami laporkan ke 

direkturnya Dr Nantana, Oktober tahun kemarin dan Beliau menyambut 

positif dan Beliau menyatakan ya memang UGM ini salah satu universitas 

yang sangat getol mensertifikatkan ke AUN QA, ketika itu kemarin kan, 

saya dibeti tahu ada ya itu tadi 3. Bayangkan Mba, UGM ini kan prodi S1 

nya puluhan, itu kalau mau diselesaikan ini semua mau selesai berapa tahun, 

itu satu masalah yang pertama. Kedua, sertifikasinya itu kan berumur 4 
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tahun, setelah 4 tahun harus diresertifikasi ulang. Lah wong yang baru aja 

belum selesai ko, ini mau sertifikasi lagi, ya ngga mungkin."80 

 

 Hal ini menyebabkan pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

menggunakan strategi dalam menentukan program studi yang akan didaftarkan 

untuk mengikuti ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA), 

diantaranya dengan menggunakan hasil analisis "starting from the end". Dari hasil 

analisis tersebut diketahui permasalahan dan kebutuhan negara yang mendesak, 

sehingga program-program studi yang dapat berkontribusi menyelesaikan 

permasalahan tersebut menjadi skala prioritas seperti program studi yang 

berhubungan dengan kedaualatan, kemandirian energi, pangan dan industri 

manufaktur.  

 Selain itu, skala prioritas lain juga ditentukan melalui kesiapan program 

studi dalam menerapkan standar akademik yang telah ditetapkan AUN.  

"......maka di dalam UGM sendiri setelah kita tawarkan, maka prodi 

menyusun proposal atau ringkasan awal tentang Self Assessement Report. 

Jadi dari KJM nanti akan dilihat mana yang paling siap untuk di support, 

untuk di danai pada tahun yang bersangkutan. Jadi yang paling siap itu 

langsung kita dorong, yang belum nanti diminta revisi mungkin bisa 

diajukan lagi. Lah kesiapan darimana? dilihat langsung dari kriteria AUN, 

kalau dulu mulai dari yang 18 kriteria jadi 15, lah sekarang 11 kriteria untuk 

program studi. Jadi bisa langsung dilihat disitu."81 

  

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa 

banyaknya program studi sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ingin 

mengikuti sertifikasi AUN QA, tidak sejalan dengan batasan jumlah maksimal 

program studi yang dapat di nilai pada satu periode, oleh karena itu Univeristas 

 
80 Wawancara Nugroho, Yogyakarta, 2/2/2016. 
81 Wawancara Sutapa, Yogyakarta, 14/11/2016. 
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Gadjah Mada (UGM) melakukan beberapa strategi diatas, selain itu terlepas dari 

itu, Kantor Jaminan Mutu (KJM) akan memprioritaskan program studi yang 

belum pernah melaksanakan sertifikasi AUN QA, sehingga program studi dengan 

status "re" akan menjadi skala prioritas di bawahnya.   

4.5.1.3 Perampingan Struktur organisasi Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

 Salah satu hambatan yang terjadi pada pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) adalah hambatan yang terkait dengan 

struktur organisasi Kantor Jaminan Mutu (KJM). Struktur organisasi adalah salah 

satu kunci fokus perhatian dan menjadi kunci penting dalam organisasi. Apapun 

jenis organisasinya, perencanaan mengenai posisi, dan konten struktur organisasi 

menjadi awal pada rangkaian proses perencanaan. Hal ini didasari oleh asumsi 

bahwa struktur organisasi akan menentukan aliran informasi dan komunikasi, 

bagaimana seharusnya suatu pekerjaan dilakukan, siapa saja yang memiliki akses 

tersebut, serta siapa saja yang mengendalikan informasi dalam suatu organisasi. 

Pentingnya asumsi tersebut, diimplementasikan melalui struktur organisasi. 

Keberadaan struktur organisasi menjadi penting karena dapat menyebarkan 

wewenang formal, sehingga tim-tim pelaksana dapat mengambil peran utama 

dalam menjalankan kegiatan organisasi (dalam Harari, 2002:198). 

  Hambatan yang muncul sehubungan dengan struktur organisasi, tidak 

hanya mengenai bagaimana posisi penempatan seseorang pada suatu struktur 

organisasi, tapi lebih dari itu, struktur organisasi yang tidak sesuai akan 

menimbulkan runutan hambatan, dan akan menjadi permasalahan tersendiri. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagai bentuk komitmen 



 
 

 

301 

pemimpin tertinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga bentuk dari 

pengejawantahan UU 12 tahun 2012 mengenai Perguruan Tinggi Negeri, maka 

saat ini Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gadjah Mada (UGM), 

menempati posisi baru yakni berada di bawah rektor dengan garis komando 

langsung, dari yang sebelumnya berada di bawah Wakil Rektor satu bidang 

akademik dan kemahasiswaan. Hal ini berpengaruh positif, karena dengan 

menempati posisi langsung di bawah pemimpin tertinggi, proses koordinasi, 

konfirmasi, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan 

dengan lebih cepat. Pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), menyatakan hal ini 

sebagai salah satu upaya transformasi, yakni dengan "memangkas alur birokrasi". 

 " Kita itu di bawah rektor langsung, karena penjaminan mutunya kan untuk 

Tri Dharma, jadi di KJM itu ada kepala kemudian ada bagian pendidikan, 

bagian pendidikan dan pengabdian basis data. Nah kepala itu langsung 

melekat ke rektor..."82 

 

 Akan tetapi hambatan sekaligus permasalahan muncul, yakni ketika 

pemimpin Unversitas Gadjah Mada (UGM) melakukan "perampingan" struktur 

organsisasi Kantor Jaminan Mutu (KJM). Hingga saat ini, pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu (KJM) masih berupaya untuk terus melakukan penyesuaian dan 

percepatan langkah operasional untuk mengimbangi banyaknya tugas dan 

kewajiban Kantor Jaminan Mutu (KJM) yang harus diselesaikan. "Perampingan" 

struktur organisasi ini menjadikan Kantor Jaminan Mutu (KJM) diisi oleh Kepala 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), dan tiga Kepala Sub Bagian (Kasubag). Hambatan 

mengenai kondisi ini dikemukakan oleh pelaksana Kantor Jaminan Mutu (KJM), 

 
82 Wawancara Heliani, Yogyakarta, 29/11/2016. 
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Heliani :   

"Tim nya kalau AUN ini sekarang sekitar 7,....sebenarnya dulu sebelum 

yang struktur yang sekarang KJM itu kan kita ada.....sekarang kan hanya 4 

orang ya di KJM, struktur tapi yang lama itu kita bersebelas, dan 

diantaranya teman-teman yang dulu itu juga kita libatkan tim saya ada Bu 

Teti, Pak Hartanto, dulu saya itu di bawah kordinator 1 bidang pendidikan, 

kemudian di bawahnya ada koordinator pelaksana bidang AUN, dulu ada 

sebelum struktur yang sekarang. Nah itu kemudian, tadi kita libatkan, jadi 

sekitar 7 sampai 8. Iya dengan struktur yang baru KJM mengalami 

perampingan."83 

 

 Dampak dari perampingan struktur organisasi pada Kantor Jaminan Mutu 

(KJM), adalah pembebanan tugas pada anggota KJM secara "berlimpah", hal ini 

dirasakan semakin berat karena, Heliani juga masih menjalankan perannya 

sebagai pelaksana Tri Dharma. Kesulitan yang dirasakan adalah ketika harus 

menjalankan beberapa kewajiban dan amanah yang berbeda pada satu waktu, 

tidak jarang pula pelaksanaan tugas dalam satu waktu tersebut seharusnya 

dilakukan pada tempat dan lokasi yang berbeda. Hal ini berakibat pada pemilihan 

kegiatan dengan skala prioritas dan kepentingan tertinggi, atau penggeseran 

jadwal pelaksanaan suatu kegiatan di waktu yang lain, akan tetapi hal ini lebih 

jarang terjadi karena pelaksanaan suatu kegiatan akan terkait dengan banyak 

pihak, tidak hanya Heliani atau Kantor Jaminan Mutu, sehingga yang lebih sering 

terjadi adalah pengguguran kegiatan tertentu.  

 Pada wawancara selanjutnya Heliani juga menyatakan bahwa sebenarnya 

hingga saat ini untuk pelaksanaan kegiatan Kantor Jaminan Mutu (KJM), masih 

lebih efektif jika menggunakan struktur organisasi terdahulu. Ia mengatakan : 

"dulu waktu 11 kita yang optimalnya itu kemudian ada sisi baik nya karena 

kemudian misalnya pada saat ada permintaan dari fakultas untuk sosialisasi, 

 
83 Idem. 
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untuk pendampingan dan lain sebagainya, kita punya tim banyak, ya itu siap 

karena dia langsung, nah kalau sekarang jadi kita selalu kesulitan untuk 

menentukan siapa yang harus mewakili begitu, misalnya kalau ada 

permintaan itu kan, permintaan mendadak ya karena hanya berempat, padahal 

di internal juga tugasnya sudah banyak, jadi itu yang jadi masalah sekarang 

ini."84 

 Walaupun pada kenyataanya, Heliani pada khususnya dan pelaksana 

Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada umumnya menyadari bahwa "perampingan" 

struktur organisasi yang dilakukan positif jika dilihat dari efisiensi Universitas 

Gadjah Mada (UGM). Budiharjo (2011:129) menyatakan "banyak organisasi yang 

merampingkan struktur organisasinya agar menjadi efektif dan efisien tetapi tidak 

mengindahkan dampak-dampaknya. Sering terjadi perampingan organisasi 

sebagai bentuk down sizing yang berlebihan sehingga menjadi "corporate 

anorexia". 

 Dengan kondisi seperti ini, maka kemungkinan akan muncul masalah 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni penumpukan penyelesaian tugas 

dan kewajiban pada salah satu anggota organisasi tertentu, atau pendisposisian 

tugas pada individu yang lain yang kurang tepat kompetensinya, maka kondisi 

seperti ini dapat memunculkan masalah baru, hingga berkemungkinan munculnya 

konflik.  

 Selain itu, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh McPhee (1983:150) : 

"We will define organizational communication as communication which is 

shaped by, and shapes, task processes and formal structure in the 

organization"  

 

 Melalui struktur organisasi, dapat diketahui bentuk umum dari komunikasi 

organisasi, melalui bagaimana proses pembagian, dan pelaksanaan tugas dalam 

 
84 Idem. 
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suatu struktur kerja yang formal, sehingga jelas bahwa hambatan yang disebabkan 

oleh struktur komunikasi dalam hal ini perampingan/pemangkasan struktur 

organsasi Kantor Jaminan Mutu (KJM) tidak dapat dianggap sebagai 

permasalahan yang sederhana. 

 Saat ini, solusi yang dilakukan oleh pelaksana Kantor Jaminan Mutu 

(KJM) adalah dengan membuat tim-tim khusus yang terdiri dari tim bantuan 

teknis dan staff. Tim-tim ini secara khusus bersifat tentatif, yang ditujukan untuk 

mengembangkan, mengelola dan membantu penyelesaian suatu tugas spesifik, 

seperti tim khusus akreditasi ABET, tim khusus untuk ASIN, dan juga AUN. Selain 

itu, solusi lain yang dilakukan adalah pemberdayaan dan maksimalisasi peran 

Unit jaminan mutu di tingkat fakultas/program studi. Hal ini dirasa sangat 

membantu karena dapat meringankan beban tugas Kantor Jaminan Mutu (KJM). 

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun, maka ritme kegiatan operasional Kantor 

Jaminan Mutu (KJM) sudah mulai terbentuk, dan seluruh kegiatan penjaminan 

mutu, terlebih pelaksanaan ASEAN University Network (AUN QA) telah dapat 

dilaksanakan secara lebih stabil. Mengingat saat ini standar mutu AUN juga 

digunakan oleh Univeristas Gadjah Mada (UGM) sebagai standar Akademik 

Mutu Internal (AMI), sehingga mempermudah proses adaptasi nilai-nilai AUN 

dan juga pelaksanaannya. Melalui struktur organisasi, juga dapat diketahui 

kondisi spesifik suatu organisasi.  

 

4.5.1.4 Disparitas Kesiapan Sumber Daya Manusia 

 

 Majunya suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari banyak hal, yang paling 
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umum dan dapat dengan mudah dilihat adalah hasil pemeringkatan yang diberikan 

atau dihasilkan oleh lembaga survey baik nasional maupun internasional, seperti 

peringkat perguruan tinggi yang dikeluarkan setiap tahun oleh Dikti untuk tingkat 

nasional, hingga peringkat yang dikeluarkan oleh THE Rangking, QS University 

Rangking, 4ICU, dan juga Webomatric untuk pemeringkatan perguruan tinggi 

pada skala global. Berdasarkan pemeringkatan tersebut, maka analogi 

sederhananya yakni, semakin tinggi hasil pemeringkatan, maka perguruan tinggi 

tersebut semakin berkualitas.  

 Berkualitasnya suatu perguruan tinggi, didukung oleh banyak faktor 

dimulai dari faktor internal hingga eksternal, mulai dari tangible asset seperti 

gedung, sarana  prasarana dan infrastruktur lain, hingga intangible asset yang 

dimaknai sebagai aset organisasi yang tidak dapat disentuh, tetapi sangat penting 

untuk menciptakan keunggulan kompetitif seperti reputasi perguruan tinggi, moral 

perguruan tinggi, hak paten, hingga akumulasi dari pengalaman dalam peguruan 

tinggi. Pearce & Robinson (2008:215), berdasarkan hasil penelitiannya ia 

menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting bagi 

kelangsungan suatu organisasi, karena sumber daya manusia memiliki 

kemampuan untuk mengelola dan juga mengembangkan sumber daya organisasi 

lainnya.  

 Memiliki Sumber Daya manusia yang berkualitas merupakan harapan dan 

tujuan bagi setiap organisasi, karena diharapkan dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas tujuan visi misi serta sasaran organisasi dalam hal ini perguruan 

tinggi dapat tercapai, akan tetapi hal ini seringkali menjadi permasalahan yang 
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sering dihadapi oleh manajemen suatu organisasi, oleh karena itu berbaga upaya 

dilakukan oleh manajemen suatu organisasi untuk dapat meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang telah dimilikinya. Sebagai salah satu 

universitas terbesar di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) senantiasa 

berupaya melakukan hal yang sama, dengan tujuan yang sama yakni pencapaian 

visi misi perguruan tinggi yang sama. Dengan capaian prestasi yang telah 

diperoleh oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak menghindari permasalahan 

yang terjadi dari aspek sumber daya manusia.  

 Terkait dengan pelaksanaan ASEAN University Network berbagai 

hambatan terjadi khususnya mengenai kesiapan sumber daya manusia pada level 

program studi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, secara 

keseluruhan pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA) secara aktif di ikuti oleh beberapa program studi berikut ini :  

 

Tabel 5 

Prodi yang telah Tersertifikasi AUN QA 

(Sumber : KJM UGM) 

 

No Jenis Nama Prodi Tanggal Asesmen 

1 AUN-AQA Ilmu Farmasi 14-16 Okt 2009 

2 AUN-AQA Ilmu Kimia 14-16 Okt 2009 

3 AUN-AQA Pendidikan Dokter 14-16 Okt 2009 

4 AUN-AQA Biologi 19-21 Jun 2011 

5 AUN-AQA Teknik Geologi 19-21 Jun 2011 

6 AUN-AQA Teknik Sipil 19-21 Jun 2011 

7 AUN-DIES Ilmu Komunikasi 18-21 Sep 2013 

8 AUN-DIES Manajemen dan Kebijakan Publik 18-21 Sep 2013 

9 AUN-AQA Ilmu Hukum 24-26 Okt 2013 

10 AUN-AQA Pendidikan Dokter Gigi 24-26 Okt 2013 

11 AUN-AQA Ilmu dan Industri Peternakan 24-26 Okt 2013 

12 AUN-AQA Sastra Inggris 24-26 Okt 2013 
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13 AUN-AQA 

Ilmu Hama dan Penyakit 

Tumbuhan 8–10 Sep 2014 

14 AUN-AQA Teknologi Industri Pertanian 8–10 Sep 2014 

15 AUN-AQA Matematika 8–10 Sep 2014 

16 AUN-AQA Antropologi 21–23 Okt 2014 

17 AUN-AQA Kedokteran Hewan 21–23 Okt 2014 

18 AUN-AQA Psikologi 21–23 Okt 2014 

19 AUN-AQA Teknik Mesin 21–23 Okt 2014 

20 AUN-AQA Perencanaan Wilayah dan Kota 19–21 Mei 2015 

21 AUN-AQA Ilmu Ekonomi 19–21 Mei 2015 

22 AUN-AQA Teknik Industri 19–21 Mei 2015 

23 AUN-AQA Akuntansi 14 - 16 Des 2015 

24 AUN-AQA Kehutanan 14 - 16 Des 2015 

25 AUN-AQA Teknik Elektro 14 - 16 Des 2015 

26 AUN-AQA Teknik Geodesi 14 - 16 Des 2015 

27 AUN-AQA Arsitektur 17 - 19 Mei 2016 

28 AUN-AQA Geografi dan Ilmu Lingkungan 17 - 19 Mei 2016 

29 AUN-AQA Geofisika 17 - 19 Mei 2016 

30 AUN-AQA Agribisnis 22 - 24 Agus 2016 

31 AUN-AQA Filsafat 23 - 24 Agus 2016 

32 AUN-AQA Politik dan Pemerintahan 24 - 24 Agus 2016 

33 AUN-AQA 

Pembangunan Sosial dan 

Kesejahteraan 2017 

34 AUN-AQA Ilmu Keperawatan 2017 

35 AUN-AQA Pendidikan Dokter 2017 

36 AUN-AQA Teknik Fisika 2017 

37 AUN-AQA Teknik Pertanian 2017 

 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa program studi dari 

keilmuan eksakta mendominasi jumlah program studi yang telah tersertifikasi 

AUN QA. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Heliani, bahwa : 

"Sebenarnya kalau dilihat dari SDM, di UGM itu secara jujur saja kalau 

dilihat dari presentase begitu itu program studi yang ilmu-ilmu eksak itu 

lebih kuat, lebih banyak dibandingkan dengan program studi yang sosial. 

Nah itu saya kira sebagai salah satu parameter, tetapi disisi yang lain, yang 

diperlukan disini selain tadi gelar akademik, kompetensi dan lain 

sebagainya, sebenarnya adalah komitmen dari pimpinan dan juga sivitas 

akademika yang bersangkutan untuk melaksanakan atau mengikuti 

sertifikasi AUN QA ini." 
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  Dalam penjelasannya Heliani menyatakan, bahwa program studi dari ilmu 

eksakta lebih terbiasa untuk melakukan pengumpulan data yang terintegrasi, 

sehingga proses untuk melaksanakan proses PDCA, lebih mudah tercipta. 

Pentingnya ketersediaan data ini juga menjadi parameter kesiapan suatu program 

studi dalam mengikuti AUN QA, selain kesiapan sumber daya manusia pada 

program studi tersebut, serta komitmen pemimpin program studi dan juga fakultas. 

Heliani menambahkan, bahwa : 

"program studi tersebut betul-betul harus sudah merealisasikan outcome 

based education, pendidikan berbasis outcome nah ini kalau tidak 

melibatkan mulai dari dosennya, kemudian mahasiswanya, kemudian staff 

pendukungnya itu tidak akan jalan, begitu. Nah ini, maka tadi sebenarnya 

kalau dilihat secara komitmen itu memang sama saja kelihatannya ya, hanya 

saja kalau berdasarkan data, karena mungkin kalau program studi yang ilmu 

pasti ya sudah terbiasa dengan pengumpulan data, maka kemudian 

ketersediaan data itu sudah termasuk parameter dia siap atau tidak begitu 

karena ini kan harus berdasarkan data ya kalau kita mau evaluasi diri dan 

lain sebagainya."85 

 

 Di sisi yang lain, hal ini menyebabkan timbulnya hambatan baru yakni 

rasa dan tingkat kepercayaan diri sumber daya manusia pada program studi yang 

belum tersertifikasi, hal ini justru menimbulkan persepsi subjektif bahwa program 

studi dari keilmuan eksakta bisa memperoleh akses informasi dengan lebih cepat. 

Hal tersebut besar dipengaruhi oleh tingkat kedekatan sumber daya manusia yang 

ada di program studi dengan pusat atau sumber informasi, dan juga tidak adanya 

keterwakilan dari satu program studi tertentu pada pusat atau sumber informasi, 

hal ini menyebabkan keterlambatan proses penerimaan informasi, hingga 

memunculkan rasa ketidakpastian baru diantara anggota program studi. 

 
85 Wawancara Heliani, Yogyakarta, 29/11/2016. 
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 James, Stoner (1998), (Herujito, 2001:98) menyatakan bahwa, selain 

hambatan tersebut, masih terdapat hambatan lain seperti ketidakpastian yang 

terjadi pada anggota organisasi yang terjadi di dalam organisasi dan didasari oleh : 

1) Keengganan untuk mengorbankan sasaran alternatif, 2) Ketakutan terhadap 

kegagalan, 3) Kurangnya pengetahuan mengenai organisasi dan program serta 

kegiatan yang menjadi sasaran organisasi, 4) Kurangnya pengetahuan mengenai 

lingkungan organisasi dan juga sumber daya lain yang terdapat di dalam 

organisasi, hingga 5) Kurangnya kepercayaan diri pada anggota organisasi yang 

mengalami ketidakpastian tersebut. 

 Selain ketidakpastian, Heliani menyatakan hambatan lain yang juga 

dihadapi adalah :  

"Sebenarnya kesulitan pertama dari ini, mood kerja semua sumber daya 

manusia di UGM itu yang menjadi masalah"86 

 

  Mood atau yang dikenal dengan istilah suasana hati, justru merupakan hal 

yang mendasar bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal 

ini, suasana hati sangat dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi di 

Universitas Gadjah Mada (UGM), mood atau suasana hati yang baik dan buruk 

dapat berlangsung untuk jangka waktu yang panjang atau sebaliknya untuk jangka 

waktu yang singkat/sementara. Hal ini menjadi  kendala tersendiri bagi sumber 

daya manusia di Universitas Gadjah Mada (UGM), antara lain karena memang 

beban kerja dosen yang tinggi, baik di level fakultas maupun di level program 

studi. Beban kerja ini semakin besar bagi sumber daya manusia di bagian 

implementasi karena kewajiban melaksanakan Tridarma tetap harus dilakukan. 

 
86 Wawancara, Sutapa, Yogyakarta 14/11/2016. 
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Solusinya adalah saling menjaga, saling memahami bahwa semua orang itu punya 

bagian masing-masing jadi harus saling membantu, jangan memberatkan.87 

  

 

4.5.1.5 Budaya Sungkan 

 

 Hal menarik ketika peneliti melakukan penelitian di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah budaya Jawa yang sangat peneliti 

rasakan. Hal ni sangat beralasan, mengingat Universitas Gadjah Mada (UGM) 

yang memang berlokasi di DIY, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan di Kantor Jaminan Mutu (KJM), di Departemen Teknologi 

Industri Pangan pada khususnya dan di lingkungan Univrsitas Gadjah Mada 

(UGM) oada umumnya, ditemukan bahwa perilaku dan interaksi komunikasi 

antara seluruh anggota organisasi dilatarbelakangi oleh budaya Jawa yang sangat 

kental.  

 Budaya Jawa yang pertama kali peneliti rasakan adalah penggunaan 

bahasa Jawa, dalam melaksanakan kegiatan organisasi sehari-hari, penggunaan 

bahasa Jawa, sebagai bentuk komunikasi verbal sangat mendominasi, baik untuk 

komunikasi downward maupun komunikasi upward. Anggota organisasi, sangat 

bangga ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa, sebagai ciri 

khas tersendiri. Narasumber IM.Andi menyatakan hal ini sebagai nyata dari moto 

Universitas Gadjah Mada yakni "Locally Rooted, Globally Respected." 88 

 Penggunaan bahasa Jawa yang dominan di dalam kegiatan organisasi 

sehari-hari, dapat memberikan pendapat yang berbeda. Pada sebagian besar orang 

 
87 Idem 
88 Wawancara IM Andi. Yogyakarta 15/11/2016. 
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penggunaan dominasi bahasa Jawa dapat meningkatkan kedekatan personal, 

sehingga dapat memberikan kinerja secara lebih maksimal, akan tetapi sebagian 

lagi mengganggap bahwa penggunaan bahsa Jawa yang dominan di lingkungan 

Universitas dirasa kurang sesuai karena mencerminkan bahasa sehari-hari dan 

kurang profesional. Peneliti sangat merasakan hal ini sebagai sesuatu yang wajar 

mengingat hampir sebagian besar anggota organsasi di Universitas Gadjah Mada 

(UGM) merupakan individu dengan latarbelakang budaya Jawa asli, sehingga 

budaya sebagai "orang Jawa asli" terbawa hingga ke konteks komunikasi 

organisasi. 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, selain penggunaan bahasa Jawa 

sebagai bahasa keseharian, perilaku anggota organisasi juga sangat 

dilatarbelakangi oleh budaya Jawa, seperti rasa sungkan, segan, dan tidak enak 

untuk berbicara, dan mengatakan hal yang kurang sesuai dengan pandangan orang 

lain. Di dalam Budaya Jawa hal ini disebut dengan budaya ewuh/pakewuh. 

Budaya pakewuh ini banyak ditunjukkan oleh anggota organisasi di Universitas 

Gadjah Mada (UGM) terutama pada Kantor Jaminan Mutu (KJM) dan 

Departemen Teknologi Industri Pertanian. Pada lingkungan Kantor Jaminan 

Mutu, pemberian pekerjaan akan tetap diterima oleh pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu (KJM) walaupun anggota KJM tersebut sudah memiliki beban pekerjaan 

yang sangat menumpuk, pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab seharusnya (tidak sesuai dengan job description). Atas 

dasar sungkan jika ditolak, dan takut mengecewakan atau menyakiti perasaan 

pihak yang memberikan tugas maka pekerjaan tambahan tersebut pasti akan 
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diterima. Alasan menerima tambahan pekerjaan pada anggota organisasi lebih 

didasari pada rasa sungkan, bukan atas dasar "takut tidak dianggap profesional." 

Walaupun tetap ada sisi positif yang menyertai, nilai positifnya adalah 

peningkatan kemampuan dan kapabilitas individu yang menjalankan tugas 

tambahan tersebut. 

 Di sisi yang lain, berdasarkan hasil pengamatan rasa sungkan juga sangat 

terlihat pada saat rapat bersama. Anggota organisasi dengan jabatan, usia dan 

tingkat kepakaran yang lebih rendah, akan cenderung untuk sungkan 

mengemukakan pendapatnya selama pelaksanaan rapat bersama. Anggota 

organisasi akan lebih cenderung untuk diam, dan menunggu pemimpin atau 

individu dengan jabatan dan tingkat kepakaran yang lebih tinggi untuk berbicara 

terlebih dahulu. Hal yang sama juga akan terjadi pada rapat persiapan atau ketika 

pengambilan keputusan akan dilakukan. Anggota organisasi akan memilih untuk 

diam dan mengikuti keputusan yang disepakati oleh pemimpin. Kekhawatiran ini 

didasari oleh perasaan sungkan, takut menyinggung pimpinan dan juga 

kekhawatiran dianggap terlalu frontal. Bahkan diantara sesama anggota, budaya 

sungkan ini juga terjadi. Sehingga proses diskusi seringkali dilakukan dengan 

anggota organisasi pada posisi yang sama (linear). Khuriyati menyatakan pada 

wawancara: 

 "Bukan hambatan sebetulnya tapi lebih karena belum terlalu paham 

sehingga bertanya. Tapi kalau pun ada ini sangat wajar terutama di 

lingkungan organisasi. Saat ini kan kita orangnya macem-macem, jadi saya 

rasa perbedaan itu bisa saja terjadi, misalnya kita mau meng arrange AUN 

ini, bisa saja ada pihak-pihak yang atau beberapa dari kami tuh yang tidak 

setuju atau mungkin terasa berat "iki kok berat si, mbo ra usah wae ngopo. 

Ini kan typical dari anggota organisasi kan macem-macem, nah ini nih juga 
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ada, tetapi ini ko mudah ya kita menetralisir. Jadi bukan sesuatu yang terus 

menjadi hambatan, kemudian kita terus energinya habis disitu, itu ngga. Ini 

memang pendekatan personal saja, jadi kita kalau di forum itu kan keras, 

nah dengan forum-forum seperti makan siang bersama itu jadi lebih mudah, 

lebih smooth."89 

 

 Berdasarkan kutipan wawancara di atas dan berdasarkan hasil 

pengamatan, komunikasi interpersonal yang diwarnai dengan budaya Jawa, justru 

akan menghasilkan komunikasi interpersonal yang sangat erat dan jauh lebih 

personal. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan, gesekan diantara anggota 

organisasi baik di Kantor Jaminan Mutu (KJM) dan di Departemen Industri 

Pertanian (TIP) sangat minim. Anggota organisasi akan lebih fokus pada 

penyelesaian pekerjaan. Sehingga budaya Jawa yang melatarbelakangi perilaku 

komunikasi anggota organisasi, justru mampu menjaga terlaksananya kinerja 

organisasi yang efektif dan hubungan interpersonal yang baik antar sesama 

anggota organisasi. 

 Dalam pelaksanaan ASEAN University Quality Assurance (AUN QA) yang 

terjadi pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, maka hambatan yang 

terjadi adalah Pelaksana unit jaminan mutu ragu untuk melakukan komunikasi 

melalui group chattting Whatsapp. Hal ini terjadi karena pelaksana unit jaminan 

mutu pada Departemen TIP mengetahui dengan pasti siapa saja yang berada dan 

menjadi anggota di dalam group chatting Whatsapp tersebut yang terdiri dari 

perwakilan rektorat, pelaksana Kantor Jaminan Mutu (UGM) tingkat universitas, 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Wakil Dekan, dan juga ketua departemen. 

Sehingga proses koordinasi dan komunikasi dua arah seringkali tetap 

 
89 Wawancara Khuriyati, Yogyakarta, 28/11/2016. 
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dilaksanakan hingga komunikasi tatap muka terjadi, hal ini dilakukan oleh 

pelaksana Unit Jaminan Mutu dalam rangka mereduksi kemungkinan kesalahan 

yang akan muncul, dan juga menghindari persepsi negatif yang mungkin akan 

terjadi diantara sesama pelaksana Unit Jaminan Mutu.  Selain itu peneliti juga 

melihat hal ini sangat besar didasari oleh latar belakang sosial dan budaya. 

Budaya "sungkanan" pada masyarakat Jawa. "Sungkan mengganggu orang-orang 

di KJM karena kita tahu mereka sibuk", "Sungkan takut merepotkan kalau sering 

bertanya", merupakakan beberapa kalimat yang sering peneliti dengar pada saat 

melakukan wawancara dengan para pelaksana Unit Jaminan Mutu di Departemen 

teknologi Industri (TIP). Padahal hal ini jelas menghambat pelaksanaan kegiatan 

AUN QA, contohnya adalah pembuatan Self Assessment Report (SAR) AUN jadi 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

4.5.2 Analisis Hambatan Pelaksanaan ASEAN University Network  

  Quality Assurance (AUN QA) di UGM 

 Dalam penelitian subjektifis, tindakan muncul sebagai hasil dari proses 

sosial dan interaksi manusia, berfokus pada perilaku yang berkembang sebagai 

hasil dari konstruksi sosial yang terjadi selama proses interaksi dalam konteks 

organisasi. Pada kenyataannya seringkali terjadi situasi-situasi problematik yang 

tidak dapat diramalkan sebelumnya. Berbagai situasi problematik terjadi dan 

menjadi hambatan pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA) di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

 Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan dalam kegiatan organisasi dan pelaksanaan ASEAN University 
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Network Quality Assurance (AUN QA) telah berhasil megurangi bahkan 

menghilangkan hambatan ruang dan waktu, sehingga pengetahuan mengenai 

AUN QA dapat diterima oleh seluruh pelaksana jaminan mutu baik di tingkat 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), maupun di tingkat departemen dengan cepat. 

Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, juga dimanfaatkan 

oleh selurh pelaksana jaminan mutu untuk berkomunikasi secara langsung 

melalui penggunaan aplikasi pesan singkat yakni Whatsapp, baik dalam bentuk 

ruang group bersama (Whatsapp group chat) maupun dalam bentung jaringan 

pribadi.  Kemudahan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan memanfaatkan 

teknologi informasi ini berimplikasi pada memudarnya batas-batas dan sekat 

hierarki tradisional, dan batas-batas yang bersifat jenjang serta struktural lainnya. 

Sehingga hal ini harus menjadi perhatian serta bahan pertimbangan bagi seluruh 

anggota pelaksana jaminan mutu.  

 Barnard (1938, dalam Pace & Faules, 2013:230), teknologi komunikasi 

dapat dipahami sebagai suatu sistem kegiatan atau kekuatan dua orang atau lebih, 

yang dikoordinasikan secara sadar. Komunikasi digunakan untuk 

"mengkoordinasikan kegiatan" dalam organisasi. Barnard menambahkan 

penjelasannya yakni seluruh bentuk komunikasi merupaan masalah pokok bagi 

pengorganisasian. Barnard mendukung pendapat ini dengan menyatakan, dalam 

suatu teori organisasi ekstensif, komunikasi menduduki posisi sentral, karena 

struktur, keluasan, dan lingkup organisasi yang hampir seluruhnya ditentukan 

oleh teknik-teknik komunikasi.  

 Selanjutnya, Sproull dan Kiesler (1991, dalam Pace & Faules 2012:231) 
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mengemukakan penggunaan teknologi komunikasi baru, dapat menghasilkan dua 

hal, yakni sesuatu yang telah diprediksi atau direncanakan, yakni berupa 

kecepatan penyampaian pengetahuan, dan juga efektifitas komunikasi. Selain itu 

dijelaskan pula oleh Sproull dan Kiesler (2001:15) bahwa penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi juga dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diduga 

yang berhubungan dengan inovasi dan juga konsekuensi sosial. 

 Asumsinya adalah sikap dan penggunaan teknologi komunikasi, dibangun 

bersama dalam konteks sosial . Dalam penelitian ini, penggunaan aplikasi 

Whatsapp terutama ketika berada di dalam satu group chatting yang sama, maka 

akan terjadi proses komunikasi lintas saluran. Akan terjadi proses penyampaian 

pesan dan penyebaran pengetahuan yang melewati batas-batas fungsional dan 

juga struktural dengan individu, yang pada kenyataannya tidak menduduki posisi 

sebagai atasan atau bawahan mereka secara langsung. Proses komunikasi dan 

koordinasi melintasi jalur tradisional yang biasanya digunakan.  

 Menurut Davis (1967, dalam Pace & Faules 2012:197), mereka yang 

terlibat dalam hal ini, biasanya tidak memiliki otoritas lini untuk mengarahkan 

orang-orang dalam konteks struktural, namun mereka memiliki mobilitas tinggi 

dalam organisasi, mereka dapat mengunjungi bagian lain untuk lebih terlibat 

dalam komunikasi informal.  

 Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakuakan oleh Ekopriyono 

(2005:37). Hasil penelitian tersebut menbuktikan bahwa penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi, tidak jarang menimbulkan budaya “baru” yang disebut 

budaya sungkan atau diartikan sebagai rasa enggan, segan juga malu atau hormat. 
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Rasa sungkan, malu, hormat dan lain-lain ini biasanya terlihat sebagai penampilan 

luar orang Jawa. Sehingga seseorang dapat terlihat akrab di luar, namun di dalam 

ada rasa sungkan atau enggan dalam mengungkapkan sesuatu secara langsung. 

Hal ini mendukung konsep yang dikemukakan oleh Sproull dan Kiesler bahwa 

penggunaan media komunikasi berbasis teknologi dapat memunculkan 

kemungkinan konsekuensi sosial yang tidak diprediksi sebelumnya. 

a. Perbedaan pandangan mengenai "pentingnya" pelaksanaan ASEAN University 

Network Quality Assurance. Hambatan kedua yang terjadi adalah adanya 

perbedaan pemahaman mengenai manfaat AUN QA, baik untuk departemen, 

fakultas, universitas maupun negara. Selain itu, beratnya beban amanah dan 

tugas yang telah diemban oleh pelaksana Unit Jaminan Mutu sebelumnya. 

Anggapan bahwa pelaksanaan ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN QA), akan menambah beban pekerjaan juga melandasi hambatan 

pelaksanaan AUN QA di Departemen TIP. Hambatan-hambatan yang terjadi 

ini diperkuat oleh pernyataan Sukartiko :  

 "Lumayan butuh waktu yang sedikit agak lama, buat menyatukan 

pandangan tentang AUN QA ini, karena kami jujur saja departemen 

termuda, ada banyak hal yang jadi pertimbangan kami sebagai penggurus 

disini.....tapi setelah kami tahu memang ini harus, dalam artian memang 

pihak kampus tidak mewajibkan, justru akhirnya kami yang "mengharusi" 

departemen kami untuk melakukan AUN QA Assessment, supaya kami 

bisa benchmark ya untuk Fakultasnya, ya untuk UGMnya, syukur-syukur 

untuk negara."90 

 

 Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, organisasi memerlukan 

struktur yang tepat dan sesuai dengan misi, teknologi dan lingkungan, strategi 

serta keadaan internal dan eksternal organisasi. Sehingga pada penelitian ini 

 
90 Wawancara Sukartiko, Yogyakarta, 28/11/2016. 
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koordinasi dan proses komunikasi organisasi sangat diperlukan. Pada prinsipnya 

struktur organisasi berkaitan dengan tiga komponen dasar yaitu kompleksitas, 

formalisasi dan sentralisasi. Faktor kompleksitas merefleksikan sejauh mana 

kerumitan pekerjaan yang ada dan bagaimana pekerjaan tersebut harus 

dialokasikan, yang termasuk pada elemen ini ada pekerjaan yang bersifat 

horizontal, jika bermuatan pekerjaan yang bersifat vertikal atau hierarkis. 

Formalisasi secara umum menunjukan sejauh mana standarisasi, prosedur, 

kebijakan dirumuskan. Sedangkan sentralisasi menunjukan siapa, serta 

mekanisme pengambilan terpusat atau didelegasikan. Sehingga menyusun 

organisasi seringkali dimulai dari menyusun struktur organisasi yang tepat 

terlebih dahulu, salahnya desain yang dilakukan pada struktur organisasi maka 

akan berakibat pada banyak hal, salah satunya adalah kemungkinan munculnya 

konflik. (Budiharjo, 2011:23). 

 Hambatan dan permasalahan yang terjadi akan mampu meningkatkan 

peluang keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yakni 

dengan menggunakan prinsip menjadi organisasi pembelajar. Sasaran 

pembelajaran harus fokus pada kemampuan Universitas Gadjah Mada untuk 

bersaing, dan meningkatkan kompetensinya. Hal ini juga harus didukung oleh 

jajaran pemimpin Unversitas Gadjah Mada yang bertanggung jawab menentukan 

dan melaksanakan strategi universitas di samping itu pula harus sejalan dengan 

persiapan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang telah 

dimiliki. 

 Proses pembelajaran dalam organisasi harus dilakukan oleh setiap individu 
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di seluruh tingkat di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menjadi individual 

learning akan terjadi ketika seorang individu anggota organisasi memperoleh 

pengetahuan melalui pendidikan, pengalaman atau eksperimen. Menjadi 

organisasi pembelajar akan terbentuk jika sistem dan  budaya organisasi yang 

mengindahkan dan menghargai proses sharing gagasan-gagasan baru pada para 

anggota. Dengan demikian, jika pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM) 

menginginkan hambatan yang permasalahan yang terjadi di pandang sebagai 

bentuk pembelajaran sehingga dapat tercipta organisasi pembelajar, maka ia harus 

memfasilitasi setiap anggota organisasi agar mau terus "belajar" dan berkembang.  

 Garvin (2000), menyatakan terdapat enam tugas penting yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran yaitu 1) mengumpulkan hal-hal baru dan intelligence 

dari lingkungannya, 2) Belajar dari kesalahan dan juga praktik-praktik terbaik dari 

bagian lain dari universitas lain, 3) Belajar dari pengalaman sendiri di masa yang 

lalu, 4) Bereksperimen dengan pendenkatan-pendekatan baru, 5) mendorong 

pemecahan persoalan secara sistematik, dan 6) mentransfer pengetahuan ke 

seluruh bagian organisasi.  

 Morgan (1997) nengemukakan bebeapa prinsip yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran antara lain adalah dengan membangun suatu kesatuan unit 

dari bagian-bagian misalnya nilai-nilai, visi misi. Mengenali esensi dari redudansi 

yakni memahami perbedan peran keragaman dalam organisasi yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan serta belajar untuk belajar (learn to learn). Proses ini dapat 

diaktegorikan dari tingkat terendah (superficial) hingga yang tertinggi 

(substansial). Jika pada proses pembelajaran munculnya gagasan berasal dari 
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hambatan-hambatan operasional tertentu, maka pembelajarannya tersebut bersifat 

superfisial. Sebaliknya, jika permasalahan-permasalahan tersebut merupakan 

sarana dalam membentuk nilai-nilai, budaya dasar organisasi sebagai sistem 

sehingga anggota organisasi tersebut terpenuhi aspek kognitif (pengetahuannya) 

dan perilakunya maka proses pembelajaran tersebut bersifat sustansial dan 

berpotensi untuk berubah dan mengubah suatu sistem. 

 "Belajar" tidak harus selalu dari keberhasilan organisasi, tetapi juga dari 

hambatan dan juga kegagalan organisasi. Tidak jarang, belajar dari hambatan 

sering mempunya pengaruh yang positif pada sasaran jangka panjang, jika disertai 

dengan komitmen dari seluruh anggota organisasi dan juga komitmen pemimpin 

untuk melakukan perbaikan, pengembangan berkelanjutan (continuous 

improvement). Setiap hambatan yang terjadi pada pelaksanaan ASEAN 

University Network (AUN) harus dapat dianalisis dan dipelajari. Hal tersebut 

diistilahkan sebagai inteligent failures karena menempatkan suatu hambatan 

sebagai objek yang dinaalisis secara sistematik, untuk kemudian dapat dihasilkan 

solusi-solusi yang cermat dan tepat guna. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka 

manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) perlu menciptakan budaya 

pemberdayaan yaitu memberi kesempatan pada karyawan untuk dapat mengambil 

keputusan. 

 Banyak penelitian yang menyatakan bahwa organisasi yang dapat bertahan 

adalah organisasi yang seluruh anggotanya memilki good will untuk belajar dan 

mampu belajar dengan seksama serta mampu berubah ke arah yang tepat. 

Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa terdapat banyak perusahaan yang 
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tidak mampu belajar secara efektif , pengelolan organisasi yang tidak tepat, 

lamban untuk merespon lingkungan yang berubah, hingga "kesombongan 

manajemen" sehingga membuat suatu organisasi kurang bahkan kehilangan 

sensitifitasnya untuk memahami lingkungan organisasi. 

 Senge (1991) menambahkan beberapa hambatan di dalam organisasi yang 

seringkali terjadi, yakni 1) tidak bertanggungjawabnya anggota organisasi 

terhadap suatu persoalan yang terjadi karena peran dan tugasnya tidak berkaitan 

langsung dengan persoalan / tugas tersebut, 2) Sikap santai, karena merasa bahwa 

suatu penyelesaian tugas yang masih jauh, tanpa memikirkan langkah antisipasi, 

3) Sikap ketidak pedulian jika terhadi hambatan atau permasalaha, dengan 

pemikiran bahwa nanti akan ada yang menyelesaikan hambatan dan juga 

permasalahan tersebut,  4) Anggota organisasi yang terlalu lama berda pada zona 

nyaman tertentu, 5) Kecenderungan anggota organisasi yang mempelajari suatu 

hambatan hanya secara harfiaf dan tidak kontekstual, 6) Pola pemikiran yang 

mengganggap bahwa kumpulan individu-individu yang unggul akan membentuk 

tim yang unggul pula.  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut, maka dapat 

disimpulkan melalui model berikut ini : 

 

 

 

 

 



 

 

322 

Komunitas  

ASEAN 

Visi Misi  

UGM 

• Biasnya dukungan 

pemerintah (bersifat 

sukarela) 

• Pembatasan Jumlah 

program studi 

 

• Tuntutan yang tinggi 

pada perguruan tinggi 

• Minimnya jumlah 

assessor 

 

                                                                               

• Perampingan 

Struktur organisasi 

KJM 

• Disparitas Kesiapan 

Sumber Daya 

Manusia 

• Budaya Sungkan 

  

• Komunikasi & 

koordinasi kurang 

maksimal 

• Memandang AUN 

QA bukan sebagai 

skala prioritas 

• Penggunaan 

Teknologi Informasi 

yang kurang 

maksimal 

Audit Mutu Internal 

PDCA 

KJM & 

Unit Penjaminan 

Mutu 

• Memasukan Standar 

Penilaian AUN pada 

Standar Penjaminan 

Mutu Eksternal 

• Menambah staff khusus 

pada struktur organisasi 

KJM  

• Maksimalisasi 

komunikasi berbasis TIK 

• Pendampingan Prodi & 

strategi hibah 

 

 

Gambar 33 

Model Hambatan AUN QA di UGM 

(Sumber : Peneliti) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) dikarenakan tuntutan dilaksanakannya 

Komunitas ASEAN sebagai bentuk regionalisasi yang terjadi di kawasan 

ASEAN. Selanjutnya dari aspek filosofi dan sejarah panjang Universitas 

Gadjah Mada (UGM) sebagai perguruan tinggi kerakyatan berbasis Pancasila 

menjadi dasar kesadaran UGM untuk selalu berkontribusi bagi kemajuan 

negara dari aspek pendidikan tinggi, landasan ini diperkuat oleh mandat dari 

pemerintah pusat melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi, yang mentargetkan posisi Univeristas Gadjah Mada (UGM) pada 

khususnya dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dengan status PTN BH 

pada umumnya untuk dapat masuk ke dalam peringkat regional dan 

internasional, hal ini tertuang dalam Puspawarna Pendidikan Tinggi 

Indonesia 2016. Keseluruhan hal yang menjadi landasan tersbut, diperkuat 

oleh keinginan internal Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk 

melaksanakan AUN QA, sebagai bentuk eskistensi dan pengakuan diri, yang 

pada akhirnya dapat memberikan citra positif Universitas Gadah Mada 

(UGM) sebagai Universitas Pembelajar (learning university) yang kompeten 

dan siap dan mampu menghadapi regionalisasi pendidikan tinggi.  

2) Komunikasi organisasi menjadi penting dalam pelaksanaan AUN QA di 
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Universitas Gadjah Mada. Komunikasi organisasi yang terjadi, diawali oleh 

komitmen Pemimpin Universitas Gadjah Mada (UGM), komitmen Pelaksana 

Kantor Jaminan Mutu (KJM) dan juga komitmen pelaksana unit jaminan 

mutu, untuk senantiasa menjalankan dan menerapkan sistem penjaminan 

mutu internal untuk mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

eksternal. Dalam konteks pelaksanaan AUN QA, maka proses komunikasi 

organisasi meliputi strategi pelaksanaan yakni sosialisasi, seleksi, 

pendampingan, simulasi dan finalisasi, dengan memanfaatkan peranan 

teknologi informasi dan komunikasi melalui website Kantor Jaminan Mutu 

(http://kjm.ugm.ac.id/), EDPS (http://edps.simaster.ugm.ac.id/v2/), inEMS 

(https://inems.simaster.ugm.ac.id/) serta pemanfaatan komunikasi tatap muka 

dalam konteks organisasi untuk menyampaikan pengetahuan (knowledge) dan 

memperkuat pemahaman anggota organisasi mengenai pengetahuan standar 

penilaian AUN QA tetap mutlak diperlukan. 

3) Pelaksana sistem penjaminan mutu di Universitas Gadjah Mada (UGM), 

memiliki karakteristik tersendiri dengan tetap terlihat warna budaya pada 

individu dengan latar belakang budaya Jawa yang bercirikan high context 

culture, sebagai keuntungan dan kelemahan ketika melakukan komunikasi. 

Selain itu pelaksana sistem penjaminan mutu di Universitas Gadjah Mada 

(UGM) memanfaatkan kompetensi komunikasi interpersonal yang dimiliki 

untuk melakukan proses komunikasi organisasi, sehingga pada akhirnya akan 

dapat diketahui bahwa Heliani sebagai pemipin pelaksana Kantor Jaminan 

Mutu menggunakan gaya kepemimpinan dengan pendekatan tim, sementara 
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A.Joko selaku ketua Departemen dan juga sebagai pemimpin pelaksana unit 

jaminan mutu menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dengan 

ciri khusus yakni visioner, berani mengambil resiko untuk kepentingan umum 

dan selalu memotivasi anggota departemen dan pelaksana unit jaminan mutu 

lainnya. 

4)  Dengan menggunakan analisis "starting from the end", Universitas Gadjah 

Mada (UGM) memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk mengetahui  

persoalan-persoalan apa yang dihadapi secara makro. Hambatan pelaksanaan 

AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM) berdasarkan hasil penelitian 

peneliti terdiri dari hambatan biasnya dukungan pemerintah dalam hal ini 

pemerintah pusat, hambatan pembatasan jumlah program studi yang dapat 

mengikuti assessment dalam satu periode, perampingan struktur organisasi 

Kantor Jaminan Mutu (KJM), disparitas kesiapan sumber daya manusia dan 

budaya sungkan.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran dengan 

melihat data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai "komunikasi 

organisasi pada pelaksanaan AUN QA di Universitas Gadjah Mada (UGM), yaitu : 

5.2.1 Saran Akademik  

1) Saran untuk penelitian selanjutnya. menggunakan penelitian kuantitatif, untuk 

mengetahui efektifitas pelaksanaan AUN QA dalam meningkatkan posisi 

tawar pendidikan tinggi di Indonesia pada level regional dan juga untuk 
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nengetahui apakah betul dengan mengikuti AUN QA, sumber daya manusia 

lulusan perguruan tinggi di Indonesia menjadi "lebih diminati". 

2) Melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, dengan menggunakan 

pendekatan ilmu sosial lainnya seperti kajian perempuan, yaitu dari sisi 

budaya dikaitkan dengan kepemimpian perempuan pada konteks budaya Jawa 

dan psikologi. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan 

dalam suatu perguruan tinggi sebagai organisasi pendidikan formal. Hal ini 

menjadi semakin menarik mengingat rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) 

saat ini adalah rektor perempuan pertama di UGM, dan juga pelaksana Kantor 

Jaminan Mutu untuk AUN QA adalah perempuan.  

3) Melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan kajian kritis, untuk 

mengetahui apakah betul pelaksanaan AUN QA merupakan kegiatan yang 

daapat mendukung peningkatan kualitas dan mutu pendidikan tinggi, atau 

hanya merupakan kegiatan sebagai pemenuhan "hasrat dan gengsi" negara 

semata. Selanjutnta juga dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui betul 

peranan pemerintah dalam mendukung rregionalisasi pendidikan tinggi dan 

juga dapat dilakkan penelitian untuk mengetahui bagaimana posisi 

pendidikan tinggi di Indonesia di level regional setelah melaksanakan AUN 

QA.  

5.2.2 Saran Praktis 

1) Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian terkait, agar dapat memperjelas 

tuntutan pencapaian yang diberikan pada perguruan tinggi, agar sejalan 

dengan peraturan normatif dan intensif yang diberikan kepada perguruan 
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tinggi untuk melakukan pengembangan. Sebagai contoh, pemerintah melalui 

Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi mentargetkan 

pencapaian kepada beberapa perguruan tinggi dengan status PTN BH untuk 

dapat mencapai target, yakni masuk ke dalam peringkat perguruan tinggi di 

tataran regional, hal ini akan terasa memberatkan jika pemerintah kurang 

mendukung hal tersebut melalui pemberian bantuan pendidikan. Selain itu 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi, agar dapat menjadi pemersatu, yang menjalin hubungan dan 

keterikatan yang kuat diantara perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

2) Pemerintah pusat agar dapat menempatkan perguruan tinggi, bukan sebagai 

objek, melainkan harus sebagai subjek dan agen perubahan strategis, yang 

dapat membantu pertumbuhan Indonesia. Sehingga upaya-upaya kolaborasi 

dan kedekatan antar institusi pendidikan ini dapat lebih tercipta. Mengingat, 

berdasarkan hasil pebelitian, peneliti sangat merasakan perguruan tinggi 

berjalan masing-masing, dan kedekatan antar institusi pendidikan tinggi 

sangat kaku dan justru bersifat kompetitif, ini merupakan tantangan yang 

dapat menjadi hambatan tersendiri, karena pendidikan bukanlah sesuatu yang 

berada pada ranah kompetitif. Perguruan tinggi yang ada harus saling 

melengkapi agar tujuan besar negara Indonesia dapat tercapai.  

3) Pemimpin perguruan tinggi, yakni pihak rektorat untuk dapat melihat beban 

pekerja pada suatu bagian (Kantor Jaminan Mutu), sehingga dapat merevisi 

dan menyesuaikan struktur organisasi, dan juga jumlah sumber daya manusia 

yang menjadi bagian di dalam struktur organisasi tersebut. Dengan kondisi 
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beban kerja yang besar seperti saat ini, jumlah sumber daya manusia yang 

tergabung dan mendukung struktur organisasi Kantor Jaminan Mutu (KJM) 

masih dirasa kurang. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti maka sangat telihat bahwa Kantor Jaminan Mutu 

UGM membutuhkan tambahan sumber daya manusia yang secara formal 

tertera pada struktur organisasi. Hal yang dilakukan saat ini, dengan 

menggunakan bantuan teknis "bantek" dirasa kurang efektif, akan menjadi 

berbeda ketika sumber daya manusia tambahan tersebut, secara formal 

tergabung dalam struktur organisasi, maka secara otomatis akan muncul rasa 

"kewajiban" menyelesaikan tugas dengan lebih bertanggung jawab. 

4) Pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini pihak rektorat, agar dapat 

menugaskan atau memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berasal dari keilmuan sosial, untuk 

mengikuti pelatihan untuk menjadi assessor AUN, atau yang lebih dikenal 

dengan Training for the Assessor, yang biasanya akan dilakukan melalui dua 

tahap yakni Tier 1 dan Tier 2. Meningat besarnya cakupan pelaksanaan AUN 

QA pada Universitas Gadjah Mada (UGM), yang saat ini hanya memiliki 3 

assessor AUN, dengan posisi 2 assessor merupakan bagian dari struktur 

organisasi Kantor Jaminan Mutu dan satu tidak. Selain itu, kesempatan yang 

akan diberikan pada sumber daya manusia dari keilmuan sosial akan menjadi 

manfaat tersendiri mengingat saat ini ketiga assessor AUN yang dimiliki oleh 

Universitas Gadjah Mada (UGM) berlatar belakang keilmuan pasti yakni 

kedokteran, teknik dan kehutanan. Walaupun pada pelaksanaan assessment 
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AUN berbeda dengan pelaksanaan visitasi seperti yang dilakuan oleh BAN 

PT (akan memvisit sesuai dengan latar belakang keilmuan), akan tetapi 

kesamaan latar belakang keilmuan akan lebih membuat nyaman pelaksana di 

pihak program studi karena merasa terwakili, sehingga timbul pemikiran 

assessor tersebut pasti akan lebih "memahami". 

5) Kepada Pemimpin Kantor Jaminan Mutu, agar dapat lebih fleksibel dan 

meningkatkan pendekatan pada program-program studi, melalui pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan pendekatan yang lebih bersifat non formal hingga bersifat 

kekeluargaan. Sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui secara lebih 

mendalam mengenai hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

para pelaksana unit jaminan mutu di program studi. Sejauh ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah kegiatan-kegiatan Kantor Jaminan Mutu yang lebih bersifat 

formal, sehingga dalam pelaksanaanya walaupun komunikasi yang terjadi 

adalah komunikasi dua arah akan tetapi karena dilaksanakan dengan konteks 

yang formal maka hal-hal yang lebih mendalam dan mendasar tidak dapat 

diungkapkan.  

6) Di tingkat fakultas, pemimpin fakultas agar dapat mendukung dan 

memotivasi pihak program studi dalam upaya pembentukan unit jaminan 

mutu pada masing-masing program studi dan di teguhkan dengan memasukan 

unit jaminan mutu di tingkat program studi tersebut pada struktur organisasi 

prodi secara formal. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan 

wawancara yang peneliti lakukan, sebagai contoh Departemen Teknologi 

Industri Pertanian adalah satu-satunya Departemen dari tiga departemen di 
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Fakultas Teknologi Pertanian yang di dalam struktur organisasinya terdapat 

PIC atau individu yang khusus ditempatkan untuk mengursi bidang 

pengembangan dan kerjasama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula 

bahwa dengan adanya PIC tersebut, maka upaya-upaya peningkatan baik 

yang berhubungan dengan peningkatan mutu melalui sertifikasi, akreditasi, 

pengadaan jurnal ilmiah, pembentukan asosiasi ilmiah dapat lebih mudah dan 

teratur untuk dilaksanakan, disamping juga faktor kepemimpinan dan 

komitmen juga merupakan hal yang penting. 

7) Pemimpin fakultas dan program studi, agar lebih memperhatikan kedekatan 

relasional, sehingga interpersonal bonding diantara pemimpin dan pengurus 

fakultas, prodi dan anggota yang ada di dalamnya dapat lebih tercipta. 

Sehingga diharapkan pencapaian visi misi bersama dapat lebih mudah dicapai 

dan peningkatan mutu dipandang sebagai suatu kebutuhan bukan beban 

kewajiban.  

8) Bagi pemimpin peguruan tinggi lain dengan status PTN BH, dapat melihat, 

mengadopsi dan melaksanakan apa yang dilakukan Univesitas Gadjah Mada 

(UGM) dan juga Institut Pertanian Bogor dalam mengembangkan bidang-

bidang usaha mandiri, dengan mengutamakan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan, untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan pengembangan Universitas, tanpa harus 

membebani stakeholders utama perguruan tinggi, yakni mahasiswa. 
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