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Sosialisasi Kualitas

• Dalam bukunya The Higher Education System,
Burton Clark ( 1983) menggambarkan segitiga
yang saling memengaruhi dalam kualitas sistem
pendidikan tinggi :

1. Negara menentukan indikator kinerja ( PI)

2. Adanya peer review ( penilaian teman sejawat
) dikalangan Civitas akademika

3. Progdi di PT sangat dipengaruhi kebutuhan
pasar



Konsep Dominan PT & Indikator Kinerja

1. PT sebagai lembaga yg akan memasok tenaga
kerja berkualifikasi tinggi dan produktif sehingga
mhs dituntut mengembangkan kompetensi

2. PT sebagai pelatihan untuk karir penelitian,
menghasilkan produk penelitian yg bermanfaat bg
masyarakat

3. PT sebagai lembaga yg menghasilkan model
pembelajaran yg efektif

4. PT sbg sarana mobilitas sosial ( interaksi manusia)



Konsep Alternatif PT

• Pendidikan dipandang sebagai berkelanjutan (
pendidikan sepanjang hayat)

• Tujuan utama pendidikan tinggi terletak pada
pengembangan otonomi dan integritas individu

• PT sebagai wahana pembentukan kemampuan
intelektual

• PT sebagai wahana independent, menyuarakan
kebenaran kritis tanpa intervensi



MEMBANDINGKAN KONSEPSI

• Pendidikan tinggi sebagai suatu sistem

• Pendidikan berorientasi pada perkembangan
pikiran individu peserta didik



VOICING THE EDUCATIONAL IN 

PERFORMANCE REVIEW
• Pendidkan Tinggi pada dasarnya adalah sebuah

educatif. Jika kita serius tertarik dalam menilai
kualitas pendidikan tinggi, kita harus
menemukan beberapa cara untuk mendapatkan
pada karakter proses pendidikan.



CIVITAS AKADEMIKA ( CA)

• Apakah CA serius untuk melakukan penelitian
yang berguna bagi masyarakat ?

• Sejauhmana masyarakat akademik siap
mengadopsi profesionalisme dari kritikan peer 
review ?



KUALITAS PT DI INDONESIA

• Kualifikasi Guru &Dosen sesuai UU no.14/2005

( kompetensi personal, pedagogik, profesional
dan sosial)

UU No. 12/ 2012 tentang Dikti

QA PT di Indonesia melalui BAN, LAM, ISO
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