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ABSTRAK 

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi (PT) ditandai oleh 

pilihan masyarakat berdasarkan pertimbangan “baik” atau “tidak baiknya” PT yang 

bersangkutan. Gambaran tersebut merupakan cerminan kebutuhan, keinginan dan 

harapan masyarakat terhadap mutu PT. Mutu pendidikan akan dicapai manakala pihak 

PT konsisten terhadap standar, spesifikasi dan model-model pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakatnya mulai program studi diploma 

hingga tingkat doktoral. Peran kelembagaan jurusan semakin strategis terutama dalam 

pengembangan pendidikan disiplin keilmuan sebagai rujukan dalam pengembangkan 

program-program keprofesian. Seiring perubahan status kelembagaan, dari IKIP, UPI, 

UPI BHMN kemudian UPI BLU, peran utama kelembagaan jurusan dalam membangun 

pendidikan disiplin ilmu dan profesi harus seiring-sejalan mulai program S1 hingga S3, 

sehingga pengelolaannya dilakukan secara integratif. Pengelolaan secara terintegrasi ini 

merupakan paradigma baru dalam manajemen kelembagaan jurusan. Universitas 

berkewajiban menciptakan perangkat sistem dan strategi baru dalam menataulang sistem 

otonomi keilmuan setiap pendidikan disiplin ilmu dan pendidikan profesi yang 

dikembangkannya. Walaupun sulit karena harus mengubah tatanan budaya organisasi 

namun kalau tidak mau berubah, percuma saja institut menjadi universitas. Jika 

universitas tidak mampu menyiapkan perangkat otonomi manajemen kelembagaan 

jurusan yang memadai, maka eksistensi kelembagaannya akan berubah menjadi unit 

pencetak para pengangguran tidak kentara yang menyimpang dari jatidiri dan misi utama 

kelembagaan universitas.  

 

Kata kunci: jatidiri, ilmu, profesi, administrasi pendidikan, leading and outstanding. 

 

PENDAHULUAN 

Sejak jaman PTPG, kemudian berubah menjadi  IKIP, UPI, UPI-BHMN lalu 

diharuskan menjadi UPI-BLU, menunjukkan bahwa tingginya tuntutan masyarakat terhadap 

peningkatan mutu pendidikan tinggi (PT) sebagai tempat belajar selalu berdasar pada 

pertimbangan “baik” atau “tidak baiknya” PT yang bersangkutan. Namun, pertimbangan apa 

pun yang digunakan masyarakat, telah mendorong terjadinya kategorisasi PT bermutu dan 

tidak bermutu. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam upaya melayani kebutuhan, keinginan 

dan harapan masyarakat tersebut, bagi PT sudah seharusnya berbasis pada standar, spesifikasi 

dan model-model pelayanan yang sesuai. Mutu akan dicapai manakala pihak PT  konsisten 

terhadap standar, spesifikasi dan model-model pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan dan harapan masyarakatnya. Oleh karena itu, jika Adpen ingin meraih mutu, sudah 

sepantasnya memiliki perangkat sistem mengenai standar, spesifikasi, dan model-model 
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pelayanan pendidikan mulai program studi diploma hingga tingkat doktoral yang sesuai 

dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. 

Menengok kiprah kelembagaan jurusan, dari Administrasi & Supervisi Pendidikan 

(Adsup) menjadi Administrasi Pendidikan (Adpen), tidak lepas dari dua misi, yaitu misi 

LPTK yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan profesi, dan misi universitas 

yang mengemban pendidikan disiplin ilmu. Namun, sampai saat ini pelasanaan kedua misi 

tersbut dari tingkat S1 hingga S3 masih belum terintegrasi baik secara akademik maupun 

kelembagaan. Padahal,  lahirnya program-program studi pada tingkat S2 dan S3 merupakan 

perwujudan dari kiprah pendidikan disiplin ilmu administrasi pendidikan yang berbasis pada 

program pendidikan S1. Bahkan program studi di lingkungan Sekolah Pascasarjana (SPs) 

sejak IKIP hingga UPI, kiprah S1 dan S2 sering dituding masih belum beranjak dari peran 

hanya sebagai “service provider”. Peran utama dalam membangun pendidikan keilmuan 

masih belum kentara dengan jelas, masih belum dapat merubah iklim akademik yang 

diharapkan sesuai dengan visi dan misi yang diemban universitas. Apa yang perlu dilakukan 

Jurusan Adpen dalam meningkatkan mutu input, proses dan output pendidikan yang 

diembannya? Siapa yang harus leading dan siapa yang harus outstanding? Perlukah membuka 

program-program atau konsentrasi studi baru dan meningkatkan daya tampung mahasiswa 

secara besar-besaran baik reguler maupun nonreguler? Bagaimana caranya jika program S1 

dilaksanakan secara terpadu dengan program S2 dan S3 sehingga Jurusan Adpend mampu 

leading dan outstanding?  

 

MEMBANGUN JATIDIRI  KELEMBAGAAN 

Visi dan Misi Adpen Menuju Tahun 2015 

Undang-undang Guru dan Dosen mengandung sejumlah persoalan filosofis akademis 

tentang eksistensi Jurusan Adpen, terutama terhadap muatan-muatan kebijakan dalam 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Terkadang Adpen pun masih merasa sumir 

ketika dihadapkan pada pertanyaan: “untuk apa dan mau ke mana Jurusan Adpen?”. Harus 

Adpen akui bahwa sampai ahir tahun 2010, baik Jurusan Adpen S1 maupun S2-S3 SPs-UPI 

masih belum mampu membangun “struktur keilmuan (body of knowledge)” Administrasi 

Pendidikan versi UPI. Seperti apa struktur Ilmu Adpen versi UPI? Seperti apa struktur 

pendidikan profesi Adpen UPI?  

Menurut penulis, aspek yang paling penting dari visi menjadi PT  “pelopor dan unggul” 

tidak boleh latah karena kepentingan yang bersifat temporer, tetapi memerlukan konsistensi 

dengan identitas, kepribadian, dan kemantapan jatidiri knowledge sebagai rujukan dalam 

pengembangan program dan konsentrasi studi keprofesian yang dibutuhkan masyarakat. 



ISSN 1412-565X 

Membangun Jatidiri Ilmu dan Profesi Administrasi Pendidikan, (Yoyon Bahtiar Irianto)  13 

 

Disiplin ilmu Adpend merupakan disiplin ilmu yang terbuka, dibentuk dan diperkaya oleh 

disiplin ilmu perilaku, ilmu alam, humaniora, olahraga/kesehatan, dan teknologi. Tetapi, 

walaupun terbuka tetap harus berakar kepada rumpun ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

pengembangan program pendidikan disiplin ilmu Adpen pun harus berbasis pada nilai-nilai 

pendidikan yang universal. Secara ilustratif, jatidiri ilmu Adpen penulis gambarkan berikut. 

 
 

Gambar 1 

Jatidiri Ilmu dan Profesi Administrasi Pendidikan 

 

Kemantapan jatidiri keilmuan tersebut perlu ditunjang oleh sistem manajemen mutu 

yang memadai. Pengembangan ilmu dan profesi Adpen harus menjadi wahana strategis untuk 

membangun kesadaran kolektif (collective conscience) dalam mengukuhkan misi utama 

kelembagaan UPI. Perencanaan mutu di arahkan pada kegiatan yang dapat membangun 

keajegan struktur body of knowledge tentang ilmu Adpen. Pengendalian mutu di arahkan pada 

kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan social cohesion dalam mewujudkan integrasi 

pendidikan disiplin ilmu dengan pendidikan profesi Adpen. Dan,  jaminan mutu di arahkan 

pada kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat nyata dari setiap produk ilmu dan profesi 

Adpen bagi kepentingan pembangunan nasional. 

Dimensi-dimensi Manajemen Jurusan 

Tujuan utama alih status dari PTN menjadi BHMN atau BLU pada hakekatnya adalah 

kemandirian manajemen yang diimplementasikan pada pencapaian misi tri dharma PT. 

Kemandirian manajemen tersebut seharusnya sampai pada tingkatan unit pelaksana teknis tri 

dharma, yaitu jurusan. Implementasi pada tatanan teknis tersebut  sangat berarti, karena 

fungsi dan peranan universitas berada pada tingkatan jurusan. Namun demikian, besar dan 

luasnya kewenangan dalam manajemen pada tingkatan jurusan  tidak diartikan sebagai 
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pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan universitas. Kewenangan 

tersebut merupakan sarana untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan universitas agar 

dapat bergerak lebih luwes dengan sistem informasi lebih bebas sesuai dengan karakteristik 

dan potensi yang melekat pada setiap jurusan. Jika masyarakat pendidikan meminta jaminan 

tentang keunggulan setiap program studi di bawah naungan Jurusan Adpen, apa yang dapat 

Adpen berikan? 

Oleh karena itu, otonomi manajemen UPI-BLU pun harus diimplementasikan dalam 

format otonomi manajemen jurusan. Melalui format ini, maka secara teknis akan lebih leluasa 

dalam membangun struktur keilmuan dan keprofesian, mulai tingkat diploma dan sarjana, 

sampai ke tingkatan magister dan doktor. Implikasi terhadap pembukaan program atau 

konsentrasi studi  keprofesian baik tingkat S1 maupun S2 dan S3 harus berada pada rumpun 

atau cabang-cabang keilmuan yang dikembangkan pada program pendidikan disiplin ilmu. 

Dengan demikian, layanan setiap bidang garapan manajemen pada setiap program atau 

konsentrasi studi mulai S1 hingga S3 harus merujuk spektrum layanan manajemen pada 

setiap jurusan sebagai lembaga pendidikan disiplin keilmuan. Jika Adpen merujuk keenam 

butir kebijakan sebagaimana tertuang dalam Renstra UPI 2010-2015, maka dimensi-dimensi 

layanan manajemen Jurusan akan berkaitan dengan aspek-aspek berikut ini. 

 
Gambar 2 

Dimensi-dimensi Layanan Manajemen Jurusan 

 

Merujuk gambar 2 di atas, dapat ditegaskan bahwa salah satu tugas berat Jurusan Adpen 

ialah menyiapkan perangkat sistem manajemen setiap substansi, proses dan konteks 

pendidikan keilmuan dan pendidikan keprofesian mulai program studi S1 hingga S3 yang 

relevan dengan misi kelembagaan universitas. 

 

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM  

Hakekat PT yang leading dan outstanding sebetulnya bukan diukur oleh megahnya 

bangunan, atau hanya sekedar mencetak SDM kependidikan dan nonkependidikan yang high 
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quality dan professional dalam arti terbatas, tetapi harus sudah berubah menjadi institusi 

knowledge producing enterprise. Seperti halnya pada Adventist University of the Philippines, 

Aston University UK, Grand Canyon University USA, Iowa State University USA, King's 

College London University of London UK, Texas A And M University USA, University of 

Southampton UK, University of North Texas USA; mereka leading karena basis manajemen 

kelembagaannya terletak pada outstanding dalam kemandirian manajemen jurusan 

(departemen) berbasis knowledge. Mereka pun sama dengan Adpen, memiliki dua misi yaitu 

misi pendidikan disiplin ilmu dan misi pendidikan profesi. Namun, pada setiap bidang 

garapan manajemen departemen di arahkan pada target-target pencapaian kebermaknaan ilmu 

pengetahuan yang universal; Aktivitas manajemen dipusatkan pada pengembangan 

laboratorium-site berbasis ICT. Mereka sudah lebih banyak berfikir: “Bagaimana 

meningkatkan kualitas dan kebermaknaan ilmu pengetahuan yang diajarkan”; Manajemen 

jurusan tidak dipusingkan lagi oleh masalah-masalah “ritual administratif”. Jika Adpen 

bercermin pada keunggulan pada PT mereka, maka Adpen pun perlu bercermin seperti 

diilustrasikan berikut. 

 

Gambar 3 

Pengembangan Program Unggulan Jurusan Adpen 

Merujuk ilustrasi tersebut, penulis berkeyakinan bahwa Adpen pun mampu seperti 

mereka. Jika hal itu bisa dilakukan oleh Jurusan Adpen, maka eksistensi program pendidikan 

Adpen UPI akan memiliki nilai sosial-ekonomi dan politik yang sangat luar biasa. Penulis 

masih optimis bahwa dalam lima tahun ke depan jurusan Adpen akan memiliki perangkat 

sistem yang mendukung iklim seperti itu. 

Kurikulum Berbasis “Knowledge” 

Menataulang kurikulum pendidikan disiplin ilmu dan pendidikan profesi Adpen 

sebaiknya merujuk pada suatu paradigma keilmuan yang jelas. Sesuatu disebut ilmu harus 

http://www.hotcourses.co.id/study/us-usa/school-college-university/grand-canyon-university/2312/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/us-usa/school-college-university/iowa-state-university/72048/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/us-usa/school-college-university/texas-and-m-university/1067/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/uk/school-college-university/university-of-southampton/5625/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/uk/school-college-university/university-of-southampton/5625/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/uk/school-college-university/university-of-southampton/5625/international.html
http://www.hotcourses.co.id/study/us-usa/school-college-university/university-of-north-texas/72164/international.html
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mengandung unsur ontologi, aksiologi, metodologi dan epistemologi. Ontologi ilmu 

berkenaan dengan zat, sifat, asma, dan af‟alnya; Aksiologi ilmu berkenaan dengan hukum-

hukum, dalil dan prinsip-prinsip; Metodologi ilmu berkenaan dengan tools tentang hakekat, 

syareat, tarekat dan ma’rifat-nya. Sedangkan epistemologi ilmu berkenaan dengan model-

model dan aplikasinya. Sekedar model, penulis bermimpi menemukan model seperti berikut. 

 

 
Gambar 4 

Struktur Profesionalisasi Ilmu Adpen 

 

Merujuk model di atas, maka aktivitas tri dharma pada program pendidikan disiplin 

ilmu Adpen harus di arahkan pada aktivitas untuk membangun struktur body of knowledge 

yang dapat diimplementasikan dalam tatanan pendidikan profesi Adpen, sehingga keutuhan 

konsep, teori, metodologi dan aplikasi dari disiplin ilmu tersebut dapat dirasakan 

maanfaatnya. Proses pembelajaran dirancang berdasarkan standar yang sesuai dengan konteks 

pendidikan profesi. Sebagai model, penulis ilustrasikan berikut. 

 

Gambar 5 

Model Standar Isi dan Muatan Kurikulum  



ISSN 1412-565X 

Membangun Jatidiri Ilmu dan Profesi Administrasi Pendidikan, (Yoyon Bahtiar Irianto)  17 

 

 
Gambar 6 

Model Standar Proses Pembelajaran 

 

 
Gambar 7 

Model Standar Pengendalian & Evaluasi Pembelajaran 

 
Kambar 8 

Model Standar Hasil dan Dampak Belajar 

 

Mampukah Jurusan Adpen dalam lima tahun ke depan merumuskan body of knowledge, 

sehingga memiliki kejelasan posisi pendidikan disiplin ilmu Adpen dalam pembangunan 

nasional? Mampukah Adpen dalam lima tahun ke depan mengimplementasikan integrasi 

kurikulum tersebut ke dalam program pendidikan profesi Adpen secara terintegrasi mulai dari 

basis program S1 hingga program S3? Mampukah Adpen mengembangkan iklim akademik 

yang dapat meraih target-target pencapaian kedua tujuan tersebut? 

 

Profesionalisasi Dosen  

Dampak teori global economy telah menyebabkan perimbangan dari natural resources 

ke knowledge based resources. Prakteknya tidak terbatas hanya pada infrastruktur, tetapi telah 

memasuki proses manajemen dengan menggunakan infrastruktur teknologi sebagai 
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manifestasi dari knowledge. Pengertian knowledge bukan dalam arti pengetahuan biasa, tetapi 

dalam arti yang lebih komprehensif. Unsur knowledge ini sekaligus juga menjadi instrumen 

dalam hubungan kolegial. Dengan demikian, jika Jurusan Adpen ingin dianggap sebagai 

institusi HRD, maka filosofi manajemen kelembagaan harus diarahkan pada tujuan yang 

bukan hanya untuk menciptakan sumber daya yang memiliki kemampuan melakukan 

pekerjaan semata-mata, tetapi juga kepada kepemilikan pengetahuan dan kapasitas 

mengembangkan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lebih baik dan 

bermutu. Referensi dalam Teori HRD di lingkungan manajemen korporasi sering disebut 

dengan K-Workers Theory. Oleh karena itu, mulai tahun 2012 Jurusan Adpen harus dapat 

menjadi pelopor dalam membantu UPI agar memiliki grand design manajemen jurusan 

berbasis K-Building Capacity and Capacity Building. Program-program yang dapat 

dikembangkan ialah: Menyusun grand design tentang pemetaan dan perencanaan karir sivitas 

akademik; Mendorong dan mendayagunakan dosen-dosen yang menjadi konsultan di 

lingkungan eksternal untuk memberikan makna imperatif bagi pengembangan disiplin 

keilmuan dan keprofesian; Mencegah perilaku destruktif di kalangan sivitas akademik; 

Memfasilitasi para dosen/guru besar yang sudah pensiun untuk selalu berkarya dalam 

pengembangan riset dalam keilmuan dalam pusat-pusat studi di laboratorium; Membuka 

kesempatan  keterlibatan alumni dan pihak eksternal sebagai narasumber teknis dalam proses 

pelaksanaan tri dharma; dan pengembangan program talent scouting sejak dini. 

 

Pengembangan Peran Strategis Mahasiswa 

Jika Adpen ingin meraih mutu, sudah sepantasnya jurusan Adpen pun memiliki 

perangkat standar, spesifikasi, dan model-model sistem pelayanan. Implementasi konsep alih 

status BHMN menjadi BLU tidak boleh mengabaikan peran dan fungsi unsur utama 

kelembagaan, yaitu mahasiswa. Kepeloporan dan keunggulan mahasiswa dalam bidang tri 

dharma akan membawa kepeloporan dan keunggulan universitas. Layanan manajemen 

kemahasiswaan pada tingkat jurusan harus menjadi bagian integral dari Renstra  

pengembangan jurusan. 

Implikasi terhadap bidang kemahasiswaan ialah diperlukan adanya perangkat sistem 

pelayanan kemahasiswaan sejak rekrutmen sampai kepada layanan alumni. Kantor jurusan 

dan laboratorium sudah waktunya dikelola bersama dengan mahasiswa, sehingga dosen 

dengan mahasiswa pun melaksanakan aktivitas akademik secara bersama-sama pula. Kantor 

jurusan dan laboratorium sudah waktunya penuh dengan aktivitas akademik dosen, 

narasumber teknis, dan mahasiswa. 
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Optimalisasi Sarana dan Prasarana Berbasis Fungsi 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,  baik dari segi kecukupan 

jumlah dan kapasitas maupun dari segi mutu, akan dapat mewadahi berbagai aktivitas tri 

dharma secara kondusif. Dialektika interaksi antara fasilitas pendidikan dengan pemakainya 

(pengelola, dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa) secara inheren ditentukan oleh faktor 

kinerjanya. Faktor kinerja ini dapat dilihat baik dari sisi fasilitas itu sendiri maupun sisi 

prilaku pemakainya. Walaupun menurut teori akan berkaitan dengan  subsistem tujuan, 

subsistem lingkungan belajar, subsistem bangunan dan perabot, dan subsistem aktivitas 

pelayanan, namun di lingkungan UPI tampaknya begitu sulit. Adpen harus berjuang keras 

untuk mendapatkannya, agar mulai tahun 2012 jurusan Adpen memiliki   sistem manajemen 

sarana dan prasarana yang dapat memperbaharui dan penyempurnaan fasilitas operasional 

manajemen. 

Penyempurnaan sistem tersebut dapat Adpen mulai dengan:  Penyempurnaan 

kelengkapan fasilitas pembelajaran yang berfokus pada kepentingan pembelajaran sivitas 

akademik; Pengembangan saranan & prasarana berbasis income generating bagi universitas 

baik secara internal maupun ekternal; dan optimalisasi penerapan LMS berbasis ICT yang 

terintegrasi dengan UPInet untuk kepentingan pembelajaran interaktif yang dapat diakses 

masyarakat dunia. 

 

Manajemen Pembiayaan Berbasis Aktivitas 

Secara teoritis, pembiayaan UPI terjadi pada setiap tingkatan manajemen. Hal yang 

memprihatinkan Adpen ialah proporsi biaya untuk tingkat jurusan yang belum sepenuhnya 

didasarkan pada formula dan proyeksi kebutuhan anggaran yang rasional. Pagu anggaran 

yang didasarkan pada standar unit cost pun formula perhitungannya tidak jelas dan 

transparan. Struktur anggaran yang „gemuk‟ ke atas membuat program dan aktivitas 

pelayanan tri dharma pada tingkat jurusan menjadi sempit. Memang sungguh ironis bila 

dibandingkan dengan anggaran kegiatan pada tingkatan lebih atas. Dengan demikian, jika UPI 

benar-benar memiliki komitmen terhadap pengembangan keunggulan jurusan, tampaknya 

jurusan Adpen harus berjuang keras untuk mendapat rancangan pendanaan yang memadai. 

Walaupun penentapan anggaran operasional menjadi kewenangan universitas melalui 

direktorat keuangan, namun perlu adanya perhitungan dan proyeksi kebutuhan yang seksama 

dan asumsi-asumsi publik mengenai besaran yang memadai, sehingga ada kontrol dari seluruh 

sivitas akademik. 

Oleh karena itu, mulai 2012 secara bertahap Adpen harus berjuang memelopori untuk 

memiliki budget mapping systems untuk setiap komponen dan aktivitas operasional dalam 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jurusan, dengan cara melakukan kajian-kajian dan 

pengembangan model-model tentang: Analisis efisiensi/efektivitas biaya selama 4-5 tahun 

terahir; Kebutuhan biaya operasional berbasis aktivitas (cost driver) untuk setiap cost pool, 

dan cost object kelembagaan jurusan; Penggalian sumber-sumber pembiayaan baik yang 

bersifat budgeter maupun nonbudgeter; SOP pembiayaan jurusan sebagai pedoman 

pendayagunaan anggaran yang terintegrasi dengan sistem akuntansi modern. 

 

Meningkatkan Akuntabilitas dan Citra Jurusan 

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencitraan terhadap kelembagaan Jurusan 

Adpen, sesungguhnya ditentukan oleh struktur dan pola-pola komunikasi sivitas akademik 

baik secara individu maupun kelembagaan. Pola-pola hubungan tersebut akan turut 

menentukan tata-kelola hubungan antara setiap unit-unit kegiatan  dengan stakeholders. 

Lemahnya sistem kemitraan tersebut menunjukkan perlu adanya kebijakan yang diarahkan 

pada kebersamaan di antara unit-unit kegiatan. Manajemen UPI harus memberi keleluasaan 

terhadap jurusan dalam membina jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah, 

non pemerintah, perguruan tinggi, dunia perusahaan atau komunitas pendidikan dalam rangka 

membiayai program-program yang dikembangkannya. Mudah-mudahan, mulai 2012 fakultas 

Adpen lebih berani memelopori dalam membantu UPI agar memiliki perangkat kebijakan 

yang memberi keleluasaan untuk melakukan kerjasama kemitraan antara jurusan dengan 

stakeholders pendidikan, sehingga hubungan kemitraan tersebut dapat mewujudkan sistem 

check and ballances dalam sistem tata hubungan dengan masyarakat. Peningkatan 

akuntabilitas dan pencitraan tersebut dapat berbentuk pengembangan jaringan (networking) 

melalui kerjasama kelembagaan dengan lembaga-lembaga sejenis yang memiliki keunggulan 

(school sister), dunia perusahaan, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat (LSM), dan 

komunitas-komunitas masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan 

jatidiri kelembagaan jurusan. 

 

Organisasi dan Kepemimpinan 

Jika dimensi-dimensi manajemen jurusan seperti pada gambar 2 di muka sudah 

diimplementasikan, maka diperlukan pengembangan struktur kelembagaan jurusan yang 

memiliki keluluasaan dalam mengembangkan program-program pelaksanaan tri dharma 

berbasis laboratorium. Semua aktivitas dirancang, diimplementasikan, diuji dan diverifikasi di 

laboratorium. Oleh karena itu, diperlukan dukungan perangkat sistem yang memadai, 

terutama sumberdaya manusia, sarana dan prasaran, dan pendanaan yang sesuai dengan 
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fungsi, peran dan beban tugasnya. Struktur kelembagaan jurusan dapat dikembangkan seperti 

model berikut. 

 

Gambar 9 

Model Pengembangan Struktur Organisasi Jurusan 

Melihat struktur organisasi seperti itu sepertinya mustahil dapat dikembangkan di 

lingkungan Jurusan Adpen jika sistem organisasi dan kepemimpinan UPI saat ini. Namun, 

sebagai sivitas akademik Adpen harus berani secara konsisten dengan knowledge yang 

dikembangkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan struktur kelembagaan seperti model di 

atas memerlukan dukungan sistem kepemimpinan yang dapat menciptakan iklim kolaborasi, 

dan political action dalam memfasilitasi perubahan pola pikir, apresiasi dan kebiasaan 

manajemen konvensional melalui pola-pola kolaboratif dalam  bentuk-bentuk agreement baik 

secara internal maupun eksternal; Berani menumbuhkan persaingan di antara unit-unit 

kegiatan internal maupun external; Berani menunjukkan keuggulan komparatif menjadi 

keunggulan kompetitif. 

 

PENUTUP 

Di ahir tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa keinginan menjadikan  UPI sebagai 

perguruan tinggi  pelopor dan unggul dalam bidang kependidikan, bukan hanya sekedar 

“jargon politik” tetapi harus disertai dengan perubahan pola pikir, apresiasi dan pembiasaan 

dalam memanfaatkan dan mendayagunakan potensi kekayaan UPI yang paling berharga, yaitu 

karakter kelembagaan UPI itu sendiri. Tanggung jawab program studi di lingkungan SPs lebih 

difokuskan pada upaya mengembangkan kesadaran kolektif untuk membangun pendidikan 

keilmuan dan pendidikan keprofesian. 

Tanggung jawab berat Jurusan Adpend sebagai salah satu jurusan tertua di lingkungan 

UPI bukan hanya sekedar untuk mendapatkan status terakreditasi atau mendapatkan sertifikat 
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ISO. Tetapi yang lebih utama adalah memberikan kebermaknaan dalam melayani mahasiswa. 

Seluruh sivitas akademik harus senantiasa  membangun kekuatan kolektif (collective power) 

untuk merubah iklim manajemen ke arah yang sesuai dengan visi dan misi universitas, 

melalui: rekrutmen mahasiswa dan dosen yang lebih relevan; pelayanan fasilitas dan proses 

pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat;   

meningkatkan mutu proses pembelajaran yang berorientasi pada dosen berubah menjadi 

berorientasi pada mahasiswa; merubah orientasi output yang sebanyak-banyaknya menjadi 

output dengan ketrampilan yang siap berkiprah di masyarakat; merubah lulusan dari IPK 

tinggi menjadi lulusan dengan kompetensi tinggi; merubah kurikulum „pesanan‟ pemerintah 

menjadi kurikulum yang berbasis keunikan; merubah pelayanan yang menekankan pada 

ketertiban internal kantor menjadi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Pengembangan organisasi dan kepemimpinan Jurusan Adpen sangat membutuhkan nilai 

dan sistem kepemimpinan kolegial yang dapat  menciptakan perangkat dan strategi baru, 

untuk merubah kompetensi-pasar menjadi kompetisi-peluang, merubah manajemen menjadi 

arsitektur stratejik. Adpen harus yakin bahwa paradigma sistem tersebut akan dapat 

melahirkan paradigma baru dalam menataulang sistem ototnomi keilmuan yang sangat 

bermanfaat dalam pengembangan profesi Adpen. Walaupun sulit karena harus mengubah 

tatanan “kebiasaan”, namun kalau tidak mau berubah, percuma saja institut menjadi 

universitas, dan akan sia-sia pula upaya Adpen mengintegrasikan program S1 hingga S3. 
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