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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengembangan 
manajemen pendidikan terutama proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PTN di 
Jawa Barat; mengidentifikasi dan menganalisis indikator kriteria perankingan universitas 
kelas dunia yang dilakukan THES, SJTU dan Webometric yang telah dicapai oleh PTN di Jawa 
Barat; Mendeskripsikan dan mengindentifikasi model manajemen pendidikan tinggi dilihat dari 
aspek interal service quality, service capability serta eksternal service quality yang di terapkan 
oleh PTN di Jawa Barat. Metode  penelitian yang digunakan adalah deskriptif analasis.Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan 
menggunakan wawancara dan observasi. Sumber data  dari 6 (enam) PTN di Jawa Barat, yaitu 
UI, ITB, IPB, UNPAD, UPI, UIN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; dalam pengembangan 
manajemen pendidikan tinggi dilihat dari fungsi manajemen pendidikan, proses perencanaan 
dan pengawasan telah dilakukan dengan baik, sedangkan  proses pelaksanaan belum memadai; 
dalam perangkingan universitas dunia, belum ada satu pun PTN di Jawa Barat yang masuk 
ke dalam dengan kriteria THES dan SJTU. Berdasarkan pemeringkatan versi webometric Juli 
2012, 5 (lima) PTN di Jawa Barat masuk ke dalam 1000 universitas top dunia, UI berada di 
peringkat peringkat 507 dan ITB berada dalam peringkat 568, UPI berada di peringkat 630, 
IPB berada di peringkat peringkat  764, dan UNPAD berada di peringkat peringkat 990 ranking 
dunia; dilihat dari model pengembangan manajemen pendidikan tinggi berdasarkan aspek 
internal service quality, service capability serta eksternal service quality, PTN di Jawa Barat 
mengembangkan  manajemen pendidikan tinggi disesuaikan dengan kekhasan masing-masing 
perguruan tinggi. internal service quality dan eksternal service quality merupakan aspek yang 
sudah dapat dipenuhi oleh masing-masing PTN, sedangkan service capability merupakan aspek 
yang membutuhkan perhatian lebih banyak. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pengembangan Manajemen, World Class University

This study discusses the effectiveness of the development of higher education management,  the 
indicator ranking criteria  are THES, SJTU and Webometric, and management model state 
university in West Java. The research method used is descriptive analysis. Data collection 
technique is the study of literature and field research (interviews and observations). The results 
showed that: state university management development in West Java has not been effective, 
because the functions of management (planning, implementation, monitoring) is not optimal: 
there is no state university in West Java version ranks THES and SJTU, while the version 
webometric UI ratings: 507, ITB: 568, UPI: 630, IPB: 764, UNPAD: 990, UIN SGD: 11 
498; management model  state university in West Java tailored to the uniqueness of the state 
university     
Keywords: Effectiveness, Management Development, World Class University
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PENDAHULUAN
 Penentuan rangking universitas kelas 
dunia dilakukan oleh beberapa  lembaga 
internasional, misalnya Academic Ranking 
of World Universities (ARWU)/Universitas 
Shanghai Jiao Tong University (SJTU) di 
China, Times Higher Education Supplement 
Quacquarelli Symonds  (THES) di Inggris 
dan Cybermetrics Lab di Centro Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIS) di Spanyol, 
dan lebih dikenal dengan nama Webometric. 
Masing-masing lembaga perangking 
universitas dunia tersebut memiliki kriteria dan 
bobot yang berbeda-beda namun pada intinya 
mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu 
meningkatkan taraf kualitas universitas yang 
ada diseluruh dunia. 

Berkiblat dari ketiga lembaga perangking 
universitas di seluruh dunia, modal utama yang 
harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi 
berkelas dunia adalah suasana akademik yang 
mampu memacu perkembangan intelektualisme 
dan menghasilkan karya yang berguna yang 
didasari atas model manajemen yang kokoh 
dan tentu komitmen terhadap mutu yang ingin 
dicapai dalam penetapan world class university.  
Berdasarkan hasil release wobometric Juli 
2012 (http://www.webometrics.info/rank_by_
country.asp?country=id) ditemukan bahwa 
peringkat universitas-universitas yang ada di 
Indonesia termasuk di dalamnya PTN di Jawa 
Barat tidak begitu memuaskan bila dibandingkan 
dengan universitas lainnya di dunia. 

Untuk itu  perlu ditetapkan sebuah model 
manajemen yang mengarah pada pengembangan 
perguruan tinggi baik itu  untuk PTN maupun 
PTS di Jawa Barat. Model pengembangan 
manajemen yang digunakan dapat dilihat dari 

Internal Service Quality (Intqual), Service 
Capability, dan Eksternal Service Quality 
(Servqual) yang dilakukan secara menyeluruh 
oleh manajemen perguruan tinggi secara 
keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripskan dan menganalisis 
pengembangan manajemen pendidikan tinggi 
dilihat dari fungsi manajemen pendidikan 
terutama proses perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pendidikan pada Perguruan Tinggi 
Negeri di Jawa Barat, mengidentifikasi dan 
menganalisis indikator kriteria perangkingan 
universitas kelas dunia yang dilakukan 
THES, SJTU dan Webometric telah tercapai 
oleh Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat, 
mengetahui bagaimana model pengembangan 
manajemen pendidikan tinggi dilihat dari aspek 
internal service quality, service capability serta 
eksternal service quality yang diterapkan oleh 
Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA
a. Administrasi Pendidikan sebagai 

Konsep Utama 

Engkoswara dan Aan Komariah (2011:52) 
mengemukakan administrasi pendidikan 
merupakan “keseluruhan proses kerjasama 
dengan memanfaatkan dan memberdayakan 
segala sumber yang tersedia melalui aktifitas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
pemotivasian, pengendalian, pengawasan dan 
supervise, serta penilaian untuk mewujudkan 
system pendidikan yang efektif, efisien 
dan berkualitas”. Engkoswara (1999: 26) 
menggambarkan penataan sumber daya dalam 
administrasi pendidikan seperti tampak pada 
gambar berikut.
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Gambar II.7 
Penataan Sumberdaya dalam Administrasi Pendidikan 

                                                                                                   

Gambar 1Kedudukan Administrasi Pendidikan
Sumber: Hadari Nawawi, 2003:10

Gambar di atas mengilustrasikan 
keterpaduan antara fungsi administrasi 
pendidikan sebagai penjabaran dari istilah 
penataan yang dikemukakan pada definisi di 
atas, dan garapan kerja administrasi pendidikan 
sebagai penjabaran dari sumber daya.  Fungsi 
utama penataan administrasi pendidikan 
adalah perencanaan (planning), pelaksanaan 
(implementing), dan pengawasan (evaluating) 
pendidikan yang menyangkut tiga sumberdaya/
bidang garapan utama yaitu: (1) Sumberdaya 
manusia (SDM) yang terdiri atas peserta 
didik, tenaga kependidikan, dan masyarakat 
pemakai jasa pendidikan; (2) Sumber belajar 
(SB) adalah alat atau rencana kegiatan yang 
akan dipergunakan sebagai media, di antaranya 
kurikulum; dan (3) Sumber fasilitas dan 
dana (SFD) sebagai faktor pendukung yang 
memungkinkan pendidikan berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan.  Semua fungsi dan 
sumber daya administrasi pendidikan ini 
merupakan media (teknologi pendidikan) atau 
perilaku berorganisasi yang diharapkan dapat 

mencapai tujuan pendidikan secara produktif 
(TPP) baik untuk kepentingan perorangan 
maupun untuk kelembagaan. 

Fokus pendekatan proses dalam administrasi 
pendidikan menjawab pertanyaan bagaimana 
administrator melakukan kegiatannya. Sears 
(1950) sebagaimana dikutip Said (1988:74) 
mengemukakan bahwa pendekatan proses 
dalam administrasi pendidikan merupakan 
satu kesatuan yang terdiri atas lima unsur, 
yaitu perencanaan, pengorganisasian, direksi, 
koordinasi, dan pengontrolan. 

Hadari Nawawi (2003:10), menggambarkan 
secara gradual tentang  kedudukan administrasi 
lebih tinggi dari manajemen, administrasi 
menentukan kebijakan kemana organisasi akan 
dibawa, sedangkan manajemen merumuskan 
bagaimana melaksanakan kebijakan yang 
telah digariskan oleh administrator. Dimana 
administrasi menentukan “What” dan “ Policy 
– making” sedangkan manajemen menentukan 
“how” dan “Policy executing”. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Efektivitas Pengembangan Manajemen ..................... (Linda Setiawati) 
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Gambar 2
Diagram Tridarma Perguruan Tinggi

Sumber: Hand Out seminar paradigma kemandirian perguruan tinggi 
(Lilik Hendrajaya, 2010)

b. Manajemen Mutu pada Pendidikan 
Tinggi 

Djam’an Satori (2011) berpendapat bahwa 
manajemen pendidikan bergerak dalam proses 
penyelenggaraan pendidikan berkepentingan 
dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu dengan pengelolaan yang efisien 
manfaat utama ilmu administrasi pendidikan 
(axiologi). Manajemen mutu merupakan suatu 
proses manajerial yang didasarkan kepada 
tercapainya standard proses dan hasil  yang 
dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. 
Untuk menjelaskan tentang mutu paling tidak 

ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu 
sasaran, target dan tujuan yang harus dipenuhi 
dan kesesuaian dengan apa yang diinginkan 
atau memuaskan pelanggan (Subroto, 2007). 

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, 
sebuah perguruan tinggi berkewajiban untuk 
memandu perkembangan dan perubahan 
yang terjadi di masyarakat  melalui kegiatan 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada 
Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) 
yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap 
perkembangan dan tantangan lokal maupun 
global.

C. Mutu Pada Pendidikan Tinggi 

Menurut Crosby (Nurochim, 2010) 
‘mutu adalah sesuai yangdisyaratkan atau 
distandarkan (Conformance to requirement), 
yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah 
ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun 
outputnya’. Oleh karena itu, mutu pendidikan 
yang diselenggarakan pendidikan tinggi dituntut 
untuk memiliki standar baku mutu pendidikan. 

Mutu perguruan tinggi merupakan tuntutan, 
baik dari masyarakat umum, mahasiswa dan 
orang tua termasuk juga oleh pemerintah 
sebagai penanggung jawab pendidikan 
tinggi secara nasional. Mutu pendidikan 

bertujuan melindungi masyarakat agar mereka 
mendapatkan hasil pendidikan sesuai dengan 
yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan 
tinggi.  Untuk itu Tridharma Perguruan Tinggi 
wajib dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi. 

Secara aplikatif pencapaian mutu 
pendidikan tinggi tidak akan terwujud dengan 
mudah, memerlukan adanya komitmen yang 
kuat, kerjasama tim dan pemikiran inovatif. 
Ozeki dan Asaka dalam Al-saket (2003:25) 
mengemukakan sebuah gagasan siklus 
manajemen kualitas yang disebut PDCA, konsep 
tersebut dapat disajikan dalam visualisasi 
berikut: 
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Gambar 3
PDCA Control Cycle

Sumber: Ozeki dan Asaka dala Al-Saket (2003:25)
Secara rinci silkus PDCA dijelaskan 

sebagai berikut: (a) perencanaan (Plan), yaitu 
menentukan tujuan dan mengembangkan 
untuk mencapai suatu tujuan; (b) melakukan 
(Do), implementasi dari perencanaan; (c) 
pemeriksaan (Check), berupa evaluasi semua 
hasil perencanaan dan implementasi; dan (d) 
tindakan (Act), pengambilan keputusan untuk 
pengawasan mutu.

1.  Total Quality Management 
(TQM) Pada Pendidikan Tinggi

Menurut Salis (1993) TQM 
adalah sebagai suatu filosofi dan 
suatu metodologi untuk membantu 
mengelola perubahan, dan inti dari 
TQM adalah perubahan budaya dari 
pelakunya. Lebih lanjut Slamet (1995) 
menegaskan bahwa TQM adalah 
suatu prosedur dimana setiap orang 

berusaha keras secara terus menerus 
memperbaiki jalan menuju sukses. 
TQM bukanlah seperangkat peraturan 
dan ketentuan yang kaku, tetapi  
merupakan prosesproses dan prosedur-
prosedur untuk memperbaiki kinerja. 

Manajemen mutu pendidikan 
pada dasarnya bertujuan untuk 
mencari perubahan fokus sekolah, 
dari kelayakan jangka pendek menuju 
ke arah perbaikan mutu jangka 
panjang, serta dampaknya terhadap 
perubahan nilai-nilai budaya sekolah. 
Edward Sallis (Edward Sallis, 1993) 
berpendapat bahwa “manajemen mutu 
merupakan lingkaran perbaikan yang 
berkelanjutan dan sangat menekankan 
pada improvement and change”, 
sebagaimana terlihat pada gambar 
berikut.

Gambar  4
Quality Circle (Lingkaran Mutu)
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Gambar 5
 Tindakan Implementasi Kebijakan

            Sumber: Dunn (2003:515)

1. Budaya Mutu Pada Pendidikan 
Tinggi

 Arcaro (1995,13) mengatakan 
bahwa a quality leader is defined as a 
person who measures his or her success 
by the success of the individuals within 
the organization. Dalam konteks 
tersebut, pemimpin pendidikan 
tinggi merupakan unsur utama dalam 
membangun dan melembagakan 
budaya mutu di pendidikan tinggi. 

Bolman (1994,96) mengemukakan  
lembaga melakukan penataan dan 
pemberdayaan adalah: 1. Perubahan 
lingkungan dari masyarakat yang pasif 
menjadi masyarakat yang aktif dan 
kritis. Perlu direspon dengan bentuk 
lembaga yang mampu memberikan 
pelayanan secara cepat dan akurat 
2. Perubahan atau perkembangan 
teknologi 3. Perkembangan lembaga 
dengan meningkatnya jumlah anggota 
dan jumlah aset yang harus dikelola 4. 
Perubahan kehidupan politik.

b. Perencanaan Strategis Pendidikan 
Tinggi

1. Perencanaan Strategis
  Rencana strategis adalah 

rencana yang khusus memperhatikan 
saling pengaruh antara visi, misi, 
dan tujuan dengan faktor-faktor 
lingkungan internal dan eksternal 
dalam menghadapi masalah-masalah 
yang menentukan keberadaan dan 
kinerja kelembagaan. (Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 
042/U/2000 Tentang Persyaratan 
Dan Tata Cara Penetapan Perguruan 
Tinggi Negeri Sebagai Badan 
Hukum).

2. Implementasi Kebijakan
  William Dunn memberikan 

gambaran tentang bagaimana tindakan 
pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

a. Evaluasi Kebijakan Publik

  Evaluasi Kebijakan adalah 
merupakan suatu aktivitas untuk 
melakukan penilaian terhadap 
akibat-akibat atau dampak kebijakan 
dari berbagai program-program 

pemerintah. Pada studi evaluasi 
kebijakan telah dibedakan antara 
“policy impact / outcome dan policy 
output. “Policy Impact/outcome” 
adalah akibat-akibat dan konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan 
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dengan dilaksanakannya suatu 
kebijakan. Adapun yang dimaksud 
dengan “Policy output” ialah dari 
apa-apa yang telah dihasilkan dengan 
adanya program proses perumusan 
kebijakan pemerintah (Islamy, 1986 : 
114-115). 

2. Pengawasan Mutu Pada 
Pendidikan Tinggi

Pengawasan mutu pendidikan 
terutama pendidikan tinggi secara 
khusus diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 
1999 tentang Pendidikan Tinggi pada 
BAB XIV mengenai Pengawasan 
dan Akreditasi, Pasal 128 yang 
menyebutkan bahwa:

a.  Menteri menetapkan tata cara 
pengawasan mutu dan efisiensi 
semua perguruan tinggi.

b.  Mutu sebagaiana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan keterkaitan 
antara tujuan, masukan, proses, 
dan keluaran, yang merupakan 
tanggungjawab institusional 
perguruan tinggi masing-masing. 

c.  Penilaian utuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh badan akreditasi yang mandiri. 

d.  Menteri menetapkan langkah-
langkah pembinaan terhadap 
perguruan tinggi berdasarkan hasil 
pengawasan mutu dan efisiensi. 

e.  Pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur oleh Menteri.

Dalam Naskah akademik 
Depdiknas BANPT (2007) diuraikan 
Standar akreditasi  perguruan tinggi 
mencakup dua komitmen inti, yaitu 
komintmen perguruan tinggi terhadap 
kapasitas institusional (institutional 
capacity) dan terhadap efektivitas 
program pendidikan (educational 
effectiveness) [WASC, 2001].

c. World Class University (WCU)

Li Lanqing (2006) menggambarkan bahwa 
world class university adalah universitas yang 
mempunyai reputasi akademik yang mapan dan 
didukung sumberdaya akademik yang kaya. 
Adapun karakteristik world class university, 
meliputi: (1) Mempunyai tim dosen dan pakar 
di bidangnya masing-masing yang diakui dunia; 
(2) Kemampuan perguruan tinggi menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dalam memasuki 
pasar kerja; (3) Menjunjung tinggi kebebasan 
akademik dan mendorong inovasi teoritis; 
(4) Adanya sejumlah program studi andalan 
dan mempunyai spektrum lengkap; (5) Lebih 
berkonsentrasi pada program pascasarjana, 
khususnya program doctor; (6) Sebagai 
tempat terciptanya pengetahuan baru sehingga 
merupakan sumber pemikiran, gagasan, teori 
dan teknologi baru; (7) Memiliki warisan 
budaya; dan (8) Mempunyai kontribusi dalam 
pembangunan sosioekonomi bagi negara /dan 
kawasan sekitarnya.  

Tujuan dari World University Ranking 
ialah mengetahui dan mengenali universitas-
universitas sebagai organisasi multidimensi 
serta untuk menyediakan perbandingan secara 
global agar menjadi universitas berkelas 
dunia. Ada empat pilar kunci dari pendekatan 
world class university, yaitu research quality, 
teaching quality, graduate employability, dan 
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Tabel I
 Kriteria WCU menurut Shanghai Jia Tong University

Kriteria Indikator Bobot

Kualitas Pendidikan Alumni yang memenangi Hadiah Nobble dan Field  Medals 10%

Kualitas pengajar Pengajar yang memenangi Hadiah Nobble dan  Field Medals 20%

Riset yang paling disitir dalam 21 kategori 20%

Luaran riset
Artikel ilmiah yang dipublikasi di Majalah Nature   dan 
Majalah Science

20%

Artikel yang disitir oleh Science Citation Index 20%

Ukuran institusi Performa akademik dalam kaitannya dengan ukuran  institusi 10%

TOTAL 100%

Tabel 2
 Kriteria WCU menurut The Times Higher World University Ranking
Kriteria Indicator Bobot

Kualitas riset
Peer review 40%
Sitasi per dosen 20%

Keterserapan lulusan Review perekrut 10%

Citra internasional
Dosen internasional 5%
Mahasiswa internasional 5%

Kualitas Pengajaran Dosen 20%

Tabel 3
Kriteria Ranking dan Bobot WCU menurut Webometric

Kriteria Bobot

Ukuran :
Jumlah halaman referensi tentang universitas dan sivitas
akademikanya, yang dapat didapatkan melalui mesin pencari Google, Yahoo, Live 
Search, dan Exalead.

2

Keterlihatan :
Jumlah link eksternal yang berkaitan dengan universitas dan sivitas 
akademikanya, yang dapat diakses melalui mesin pencari (Yahoo dan MSN). 4

Dokumen :
Adanya dokumen-dokumen dalam format Adobe Acrobat PDF, Adobe Postcript, 
Microsoft Word, dan Microsoft Powerpoint dari artikel-artikel akademik sivitas 
akademika universita yang dapat diekstrak dari internet.

1

Pandit/Pakar :
Melalui mesin pencari Google terdeteksi sejumlah artikel dan sitasi dari setiap 
akademisi. Kepakaran akademisi universitas harus dapat terdeteksi oleh mesin 
pencari Google di internet.

1

                                                                                                                                   http://www.webometrics.info  

international outlook. Hal tersebut terlihat jelas 
ketika mereka membuat perbandingan antara 
sistem perankingan universitas kelas dunia dari 

Times Higher Education Supplement (THES) 
dan Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) oleh Shanghai Jiao Tong University 
(SJTU) dan Webometric.
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METODE PENELITIAN
 Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang berfungsi memberikan makna 
secara mendalam atas data atau fakta yang ada. 
Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian 
ini tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi 
mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan atau 
kecenderungan yang ada, serta melakukan 
analisis dan prediksi tentang apa yang harus 
dilakukan untuk mencapai keadaan yang 
diinginkan di waktu yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam  penelitian 
ini adalah metode deskriptif yaitu metode 
penelitian yang berusaha menggambarkan 
dan menginterprestasi obyek sesuai dengan 
apa adanya. Dalam penelitian ini, penulis 
mendeskripsikan apa adanya tentang efektivitas 
pengembangan manajemen pendidikan 
tinggi menuju world class university pada 
Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Barat. Dari 
pendeskripsian yang apa adanya diharapkan 
ditemukan model pengembangan manajemen 
yang sekiranya tepat untuk membantu perguruan 
tinggi-perguruan tinggi lainnya menuju world 
class university.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan 
seting penelitian di Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI), Universitas Indonesia (UI), 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Universitas Padjajaran 
(UNPAD) dan Universitas Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung (UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung). Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah model pengembangan 
manajemen pendidikan tinggi menuju world 
class university. Keseluruhan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini dihimpun dari 
beberapa kategori sumber data, yaitu manusia, 
dokumen, tindakan, dan kelembagaan.

Pemilihan dan penentuan sumber-sumber 
data tersebut menggunakan prosedur purposive 
sampling. Ditempuhnya prosedur dan teknik 
sampling itu di dasari pemikiran bahwa 
sampling dalam penelitian kualitatif merupakan 
pilihan peneliti tentang aspek apa dari peristiwa 
apa dan siapa dijadikan fokus pada saat dan 
situasi tertentu, dan karena itu dilakukan terus 
menerus sepanjang penelitian Sesuai dengan 
pendekatan yang digunakan, maka instrument 
yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah 
peneliti sendiri sebagai key instrument atau 
alat penelitian utama cukup penting dengan 
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan 
studi dokumentasi. Pemeriksaan kesahihan 
yang digunakan, yaitu dengan melakukan  
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, dan teknik triangulasi data.  

Proses analisis data yang dilakukan oleh 
peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai 
berikut yaitu tahap pengumpulan data. Tahapan-
tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan 
data adalah sebagai berikut: 1) melakukan 
pengecekan terhadap semua data yang diambil 
di lapangan. 2) melakukan pengorganisasian 
data atau pengelompokkan data supaya 
mudah untuk diadakan pengecekan data. 3) 
memberikan kode data atau coding pada data 
yang sudah ada untuk memudahkan peneliti 
dalam mengidentifikasi. Analisis data dilakukan 
dengan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut, yaitu: reduksi data, display data, serta 
penyimpulan dan verifikasi.
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HASIL PENELITIAN
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Dalam pengembangan manajemen 
pendidikan tinggi dilihat dari fungsi 
manajemen pendidikan, proses perencanaan 
dan pengawasan telah dilakukan dengan 
baik, sedangkan  proses pelaksanaan belum 
memadai. Adapun proses perencanaan 
merupakan proses yang dilaksanakan 
secara optimal, seluruh PTN di Jawa Barat 
pada dasarnya telah melaksanakan seluruh 
indikator yang ada pada proses perencanaan. 
Proses pengawasan merupakan proses 
kedua yang telah mampu dilakukan sesuai 
dengan indikator yang ada, ini dikarenakan 
proses pengawasan merupakan proses yang 
amat berpengaruh terhadap nilai akreditasi 
yang diperoleh perguruan tinggi. Dan proses 
pada urutan terakhir yang belum memadai 
adalah proses pelaksanaan, terlihat dari 
tindakan regulatif yaitu tindakan yang 
dirancang untuk menjamin kepatuhan 
terhadap standar atau prosedur yang telah 
ditetapkan masih sering kali belum sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku akibat 
masih adanya sumber daya manusia yang 
belum mempunyai keahlian memadai.

2. Dalam kriteria perangkingan universitas 
kelas dunia yang dilakukan THES, SJTU 
dan Webometric,  diketahui bahwa lima 
PTN di Jawa Barat baru mampu masuk 
ke dalam 1000 universitas top dunia versi 
webometric. Dalam edisi Juli 2012,  UI berada 

diperingkat 507, ITB berada diperingkat 
568, UPI berada diperingkat 630, IPB 
berada diperingkat 764, dan UNPAD berada 
diperingkat 990. Sedangkan UIN Sunan 
Gunung Djati berada di peringkat 11498 
(tersedia dalam http://www.webometrics.
info/rank_by_country.asp?country=id). 
Di sisi lain, belum ada satupun universitas 
di Jawa Barat, bahkan di Indonesia yang 
mampu memenuhi kriteria perangkingan 
THES dan SJTU. (tersedia dalam http://
www.timeshighereducation.co.uk/ world-
university-rankings/2011-2012/asia.html 
dan http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp)

3. Dalam model pengembangan manajemen 
pendidikan tinggi menunjukkan bahwa 
secara umum PTN-PTN tersebut belum 
mempunyai model pengembangan 
manajemen secara khusus, akan tetapi 
dalam implementasi manajemen,  aspek 
internal service quality, service capability 
serta eksternal service quality telah dipenuhi 
meskipun hasilnya belum optimal. Terlihat 
dari hasil pengamatan bahwa internal 
service quality dan eksternal service quality 
merupakan aspek yang paling terpenuhi 
oleh masing-masing PTN, sedangkan 
service capability merupakan aspek yang 
membutuhkan perhatian lebih banyak. 
Terlihat dari indikator advancement: 
kemajuan dalam keahlian dan ketrampilan 
kerja, creativity: kreativitas yang 
berkembang serta independence: tingkat 
kemandirian dalam bekerja masih kurang 
memadai.

KESIMPULAN
1. Secara umum dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman PTN-PTN yang ada 

di Jawa Barat, yaitu
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Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
•	 PTN-PTN di 

Jawa Barat secara 
keseluruhan 
mempunyai citra yang 
sangat baik di dalam 
negeri.

•	 Tersedianya sumber 
daya manusia yang 
memadai didukung 
dengan tingkat 
pendidikan yang telah 
memadai

•	 Tersedianya berbagai 
program studi di 
berbagai strata yang 
dibutuhkan oleh 
masyarakat dengan 
berbagai disiplin ilmu;

•	 Keberadaan PTN-
PTN di Jawa Barat 
di kota besar yang 
strategis memiliki 
keunggulan tersendiri 
dalam memberikan 
kemudahan akses 
kepada para peminat 
pendidikan

•	 Tersedianya sarana 
dan prasarana yang 
menunjang aktifitas 
akademik

•	 Mindset korporat 
belum tumbuh dan 
terinternalisasi dalam 
setiap individu 
(dosen dan tenaga 
administrasi). 

•	 Kesiapan bekerja 
di bawah standar 
global belum merata 
di kalangan sivitas 
akademika. 

•	 Lemahnya daya 
tanggap organisasi 
dalam merespon 
p e l u a n g - p e l u a n g 
strategis dan ancaman 
yang ada

•	 K e t e r g a n t u n g a n 
pada pendanaan 
yang bersumber dari 
pemerintah masih 
tinggi

•	 Publikasi hasil karya 
ilmiah dosen belum 
optimal

•	 Implementasi sistem 
manajemen mutu 
belum optimal

•	 Jumlah peminat PTN-
PTN di Jawa Barat 
semakin meningkat

•	 Perhatian pemerintah 
baik pusat maupun 
daerah meningkat

•	 Kerjasama dalam 
bidang pendidikan, 
penelitian, dan kegiatan 
akademik lainnya 
dengan berbagai 
lembaga, baik nasional 
maupun internasional, 
sangat terbuka.

•	 Adanya otonomi 
kampus membuka 
ruang bagi kampus 
untuk melakukan 
dan meningkatkan 
inovasi, kreativitas dan 
produktivitas.

•	 Perkembangan TIK 
memungkinkan 
pengelolaan perguruan 
tinggi untuk lebih 
efektif dan efisien.

•	 Tuntutan lapangan kerja 
yang menginginkan 
lulusan berketerampilan 
tinggi dan berwawasan 
global merupakan 
peluang bagi program-
program studi untuk 
merintis program 
bertaraf internasional. 

•	 Persepsi masyarakat 
mengenai 
komersialisasi 
pendidikan pada 
perguruan tinggi 
dengan status PT 
BHMN.

•	 Persaingan akademik 
yang tinggi baik 
tingkat nasional 
maupun internasional

•	 Terjadinya 
perkembangan 
teknologi di era 
knowledge-based 
society yang 
berlangsung secara 
cepat

•	 Payung undang-
undang otonomi 
pendidikan belum jelas 
sehingga masalah-
masalah yang muncul 
seputar otonomi 
pendidikan sulit 
terpecahkan

•	 Persaingan 
memperoleh dana dari 
pemerintah semakin 
tinggi

1. Belum adanya model pengembangan 
manajemen pendidikan tinggi yang 
memadai sehingga PTN di Indonesia, 
khususnya di Jawa Barat belum mampu 
masuk ke dalam Top 100 Universitas 
Kelas Dunia, baik itu menurut versi THES, 

SJTU atau pun Webometric. Untuk itu, 
penulis mencoba membuat sebuah model 
manajemen pendidikan tinggi yang dapat 
dijadikan acuan dalam rangka mencapai 
WCU, yaitu: 

Efektivitas Pengembangan Manajemen ..................... (Linda Setiawati) 
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Akhir kata, penulis berharap pemaparan 
singkat mengenai Efektivitas Manajemen 
Pendidikan Tinggi  yang disajikan dalam 
tulisan ini dapat memberikan masukan dan 

tambahan pengetahuan bagi para pembaca, 
khususnya para pengambil kebijakan di 
setiap universitas dalam rangka menuju 
World Class University.
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Efektivitas Pengembangan Manajemen ..................... (Linda Setiawati) 
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