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Abstract:  

The rapid global change causes a necessity to transform professional education in 
Indonesia. The transformation is meant to enable professional education to adapt and 
keep up with the change. Professional education has been in a critical stage facing 
globalisation and the development of technology. Globalisation has made professional 
education face such a tough competition. The development of technology has made the 
actual skills needed difficult to identify and the skills needed for the future difficult to 
figure out. Professional education should enable learners to understand, internalise, 
develop, and apply new knowledge in the changeable, complex, and interdependent 
world. The reality now and the hope that will be realised have been the strong stimuli for 
professional education to make transformation in this strong current change. 
Transformation is carried out to make the management of professional education more 
professional and to target the objective precisely. Customer-driven quality, leadership, 
human resources, commitment, total involvement, professional education as a system, 
management by fact and continuous improvement are some points that need to be taken 
into account in the transformation of professional education. 
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A.  Pendahuluan  

Perubahan yang begitu pesat di berbagai sektor telah membawa dampak pada 

pendidikan profesional di Indonesia. Pendidikan  profesional dituntut untuk selalu 



beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan dihadapi. Praktik 

dan kebijakan yang menghambat fleksibilitas akan ditinggalkan dan mulai menggunakan 

sejumlah praktik pelaksanaan baru yang mampu mendorong inisiatif, inovasi, kreativitas 

dan perubahan.  Keberhasilan pendidikan profesional sebagian besar ditentukan oleh 

kemampuan untuk beradaptasi dan memberdayakan segala aspek yang dimiliki.  

Pendidikan profesional yang dapat mengantisipasi, beradaptasi dan menciptakan  

perubahan  pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari perubahan itu sendiri. 

Ketakutan untuk melakukan perubahan akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk 

memanfaatkan perubahan. Hal inilah yang harus disadari oleh semua pihak bahwa 

pendidikan profesional akan selalu menjalani suatu proses pembelajaran.   

Globalisasi yang semakin dirasakan di berbagai bidang telah membawa tuntutan 

yang tak terelakkan untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan, termasuk 

pendidikan profesional. Keluar masuknya tenaga kerja  dari suatu negara ke negara lain 

telah membuat adanya kompetisi yang ketat untuk memperebutkan peluang kerja yang 

terbatas. Tenaga kerja yang telah mengenyam pendidikan di Indonesia akan bersaing 

mencari pekerjaan dengan tenaga kerja yang telah mengenyam pendidikan di luar negeri 

maupun tenaga kerja dari luar negeri. Tenaga kerja yang sungguh profesional dan 

bermutu secara internasional akan memenangkan persaingan. Kompetisi yang sedemikian 

keras telah menuntut dilakukannya perubahan-perubahan  kebijakan pada pendidikan 

profesional dalam menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar berkualitas. Globalisasi 

menghendaki pendidikan profesional untuk secara terus menerus melakukan 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi, mengelola  diversitas, 

kompleksitas dan ambiguitas. 



Keadaan tersebut akan semakin terasa dampaknya apabila jasa pendidikan tinggi 

dimasukkan  dalam perjanjian General Agreement on Trade and Service (GATS) yang 

diprakarsai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). GATS merupakan kesepakatan 

multilateral dan berkekuatan hukum yang mengatur tentang perdagangan jasa 

internasional (Kompas : 22 Desember 2004). Masuknya unsur pendidikan dalam 

perjanjian GATS akan menyebabkan berdirinya perguruan tinggi-perguruan tinggi asing 

di Indonesia yang akan menambah tingkat kompetisi dalam dunia pendidikan di 

Indonesia. Kompetisi menjadi semakin meningkat dengan bertambahnya perguruan 

tinggi-perguruan tinggi dari Indonesia sendiri yang tidak sebanding dengan 

perkembangan jumlah mahasiswa. Awal tahun 1999 misalnya, perguruan tinggi di 

Indonesia berjumlah sekitar 1.400-an. Jumlah itu melonjak hampir 50 persen di tahun ini, 

yakni sekitar 2.400 buah. Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah perguruan 

tinggi   sebesar 116 dengan perincian 21 universitas, 5 institut, 35 sekolah tinggi, 48 

akademi dan 7 politeknik (Kompas : 2 April 2005). Pemberlakuan undang - undang  

mengenai otonomi daerah telah memungkinkan banyak berdirinya perguruan tinggi di 

daerah-daerah. Suatu keharusan bagi semua pendidikan tinggi di Indonesia (termasuk 

pendidikan profesional) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya 

dalam menghadapi kemungkinan tersebut. Membenahi kualitas pendidikan merupakan 

syarat mutlak untuk memenangkan kompetisi. Kualitas pendidikan profesional harus 

selalu dipantau, dievaluasi dan dikoreksi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa implikasi pula pada 

penyelenggaraan pendidikan profesional di Indonesia. Perkembangan yang sedemikian 



pesatnya telah menyebabkan pendidikan profesional semakin tertinggal jauh  dengan 

kemajuan dan realita yang ada, sementara investasi tidak mungkin dilakukan secara terus 

menerus untuk mengejar ketertinggalan teknologi tersebut. Kesulitan dalam 

mengidentifikasi dan memprediksi keahlian-keahlian yang dibutuhkan di masa 

mendatang merupakan akibat lebih lanjut dari pesatnya perkembangan teknologi. Pada 

akhirnya pengetahuan dan keahlian yang diberikan oleh pendidikan profesional tidak 

relevan dengan realita kehidupan dan era globalisasi. Pendidikan profesional yang 

sebenarnya diarahkan untuk dapat menerapkan keahlian tertentu, pada kenyataannya 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

pengguna lulusan pendidikan profesional mulai mempertanyakan kualitas lulusan 

pendidikan profesional. Perkembangan teknologi  menuntut pendidikan profesional untuk 

menghasilkan individu-individu yang tidak hanya mampu memahami dan 

mengapresiasikan teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang inovatif (Redman et al. : 2004).  Pendidikan 

profesional harus memberikan fondasi yang memungkinkan untuk bergerak cepat ke 

dalam lingkungan kerja baru yang didasarkan pada teknologi. 

Kompetisi yang semakin tajam dengan disertai harapan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan ini, apabila berlangsung secara terus menerus lambat laun akan mengubah 

pandangan seseorang mengenai pendidikan profesional. Pendidikan profesional yang 

semula dianggap merupakan pendidikan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan,  

akan berubah menjadi pendidikan yang banyak menghasilkan pengangguran. Salah satu 

rasa yang muncul apabila hal ini benar-benar terjadi adalah keprihatinan yang mendalam 

akan nasib dan masa depan sekian banyak lulusan pendidikan profesional  yang harus 



menerima kenyataan tertutupnya pintu lapangan kerja bagi mereka. Nuansa keprihatinan 

semakin terasa mengingat pendidikan profesional seharusnya menghasilkan individu-

individu  yang ikut menjadi “bagian dari pemecahan masalah” dan bukan menghasilkan 

individu-individu yang merupakan “bagian dari suatu masalah”. Pendidikan di Indonesia 

dewasa ini justru merupakan bagian dari persoalan atau krisis sosial yang ada (Bernas : 

13 Desember 2004). Perlu kiranya dipahami bahwa pendidikan profesional bukan 

pencetak pengangguran yang pada akhirnya akan menjadi  beban masyarakat. 

Transformasi di bidang akademik dan non akademik merupakan tuntutan yang tak 

terelakkan untuk menghadapi kemungkinan permasalahan-permasalahan tersebut. Tanpa 

perubahan, Perguruan Tinggi  akan menjadi bagian dari krisis sosial di masyarakat, 

karena menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas (Kompas : 18 Desember 2004).  

Keprihatinan yang dirasakan hampir sebagian besar pendidikan profesional akibat 

perubahan-perubahan global dan kedekatan dengan keseharian kerja penulis telah 

menjadi dorongan utama untuk memaparkan analisis dalam tulisan ini. Tulisan ini akan 

dimulai dengan melihat implikasi globalisasi dan perkembangan teknologi pada 

pendidikan profesional,  realita yang ada pada pendidikan profesional, harapan yang 

ingin diwujudkan pada pendidikan profesional serta transformasi sebagai salah satu 

upaya untuk menghadapi perubahan global.  

 

B.  Pembahasan 

1. Realita Pendidikan Profesional di Indonesia 

Tuntutan yang terus berubah terhadap dunia pendidikan telah mengharuskan kita 

untuk melihat realita yang ada pada pendidikan profesional di Indonesia. Data mengenai 



jumlah pencari kerja, lowongan kerja, penempatan/pemenuhan tenaga kerja dan tenaga 

kerja yang belum terserap menurut pendidikan akan dipergunakan sebagai acuan untuk 

melihat realita yang ada di Indonesia.  

Tabel 1. 
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja 

 

Tahun Pencari Kerja Lowongan Kerja Penempatan / Pemenuhan  
Tenaga Kerja 

Jumlah % dari     
Pencari Kerja 

Jumlah % dari 
Lowongan Kerja 

1999 1.191.750 475.260 39,88 % 395.214 83,16 % 
2000    975.215 388.058 39,79 % 320.758 82,66 % 
2001    343.205 102.906 29,98 %   85.697 83,28 % 
2002    328.607   92.219 28,06 %   55.240 59,90 % 
2003    427.525 132.231 30,93 %   61.047 46,17 % 

 
Sumber : Statistik Indonesia 1999 – 2003, BPS 

 
 

Tabel 1 memperlihatkan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, angka 

lowongan kerja selalu jauh lebih rendah dari angka pencari kerja, dan pada kenyataannya 

tidak semua lowongan kerja terpenuhi penempatannya. Pada tahun 2002 misalnya, 

tersedia 92.219 lowongan kerja, namun hanya 55.240 (59,90 %) lowongan yang 

terpenuhi penempatannya, meskipun pada tahun tersebut terdapat 328.607. Demikian 

pula pada tahun 2003, tersedia 132.231 lowongan kerja, namun hanya 61.047 (46,17 %) 

lowongan yang terpenuhi penempatannya, meskipun pada tahun tersebut terdapat 

427.525 pencari kerja. Terlihat bahwa pada tahun 2002 dan 2003 lowongan kerja yang 

tidak terpenuhi penempatannya mengalami kecenderungan prosentase yang semakin lama 

semakin besar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin lama kualitas dari pencari 

kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Data ini memberikan tantangan bagi 



dunia pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja terdidik yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja.  

 

Tabel 2. 
Jumlah Tenaga Kerja Yang Belum Terserap Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

 

Pendidikan 2000 2001 2002 2003 

Jumlah % Jumlah % Jumlah  % Jumlah % 

Tidak/Belum Pernah  Sekolah       29.010   0,5     278.329   3,5     214.740   2,4    326.894   3,4 

Tidak / Belum Tamat SD     192.232   3,3     573.097   7,2     653.568   7,2    657.149   6,9 

Sekolah Dasar 1.216.976 20,9 1.893.565 23,7  2.353.330 25,8 2.359.876 24,8 

SMTP Umum 1.367.892 23,5 1.786.317 22,3  1.977.069 21,6 2.176.976 22,8 

SMTP Kejuruan     169.426   1,9    167.713   1,8 

SMTA Umum 1.894.986 32,6 1.881.578 23,5  2.138.263 23,4 2.392.697 25,1 

SMTA Kejuruan    651.369 11,2 1.051.912 13,1  1.105.867 12,1 1.004.316 10,5 

Diploma I / II    184.690   3,2    251.134   3,1       86.567   0,9      77.798   0,8 

Diploma III / Akademi     163.859   1,8    122.185   1,3 

Universitas    276.076   4,8    289.099   3,6     269.415   2,9    245.486   2,6 

Total 5.813.231 100 8.005.031 100  9.132.104 100 9.531.090 100 
 
Sumber : Statistik Indonesia 2000 – 2003, BPS 

 

Tabel 2 membantu kita untuk melihat kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga 

kerja.  Terlihat bahwa tenaga kerja terdidik pendidikan tinggi (baik diploma maupun 

universitas) yang tidak terserap mempunyai prosentase yang kecil dan mengalami 

kecenderungan prosentase yang semakin lama semakin menurun. Bahkan terlihat 

prosentase tenaga kerja yang tidak terserap pada pendidikan diploma selalu lebih kecil 

dibandingkan pada pendidikan universitas. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya 

lulusan pendidikan profesional hingga saat ini masih relatif lebih mudah untuk 

mendapatkan pekerjaan. Data ini sekaligus juga memberikan harapan kepada kita 



semakin dibutuhkannya tenaga kerja terdidik pendidikan tinggi, khususnya pada 

pendidikan diploma.  

Namun, kalau kita lihat dan perbandingkan antara tenaga kerja yang tidak terserap 

antara diploma dan universitas, menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hingga pada tahun 

2002 selisih prosentase tenaga kerja yang tidak terserap mengalami penurunan (selisih 

prosentase  pada tahun 2000 sebesar 1,6 %, tahun 2001 sebesar 0,5 %, tahun 2002 

sebesar 0,2 %). Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa  semakin lama tenaga kerja 

terdidik berpendidikan dari universitas semakin terserap oleh pasar tenaga kerja 

dibandingkan tenaga kerja terdidik yang berasal dari diploma, walaupun pada tahun 2003 

selisih prosentase mengalami peningkatan kembali (selisih prosentase pada tahun 2003 

sebesar 0,5 %). Data tersebut memberikan tantangan bagi pendidikan profesional untuk 

selalu berupaya menghasilkan lulusan yang semakin terserap oleh pasar kerja. 

Penurunan selisih prosentase tenaga kerja yang tidak terserap antara diploma dan 

universitas dari tahun ke tahun, barangkali dapat disebabkan karena pandangan yang 

negatif mengenai lulusan pendidikan profesional. Pendidikan profesional di Indonesia 

sering dianggap hanya memberikan pengetahuan atau pembelajaran yang bersifat teoritis. 

Lulusan yang diharapkan dapat langsung terjun ke masyarakat (siap kerja) dan sesuai 

dengan kebutuhan dunia usaha, ternyata belum memperlihatkan  hasil yang 

menggembirakan. Pendidikan profesional seakan-akan terpisah dengan dunia usaha, 

bahkan dapat dikatakan pendidikan profesional semakin tertinggal dengan kemajuan 

yang ada di dalam dunia usaha.  

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan profesional terlihat semakin 

jauh dengan realita tuntutan dunia usaha. Lulusan pendidikan profesional yang 



diharapkan dapat dipersiapkan untuk memasuki dunia usaha, ternyata belum sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. Ini terbukti munculnya banyak keluhan dari pemakai 

lulusan diploma, kebanyakan tidak siap kerja, baru siap latih, yang berarti perusahaan 

atau pemakai tenaga kerja harus mengalokasikan dana untuk mendidik kembali (Kompas 

: 23 Mei 2003). Di perguruan tinggi, seseorang diajarkan mengenai banyak hal sesuai 

dengan jurusan masing-masing, namun pada kenyataannya di dunia kerja mereka belum 

siap pakai (Kedaulatan Rakyat : 23 Nopember 2004). Ketidakyakinan yang berlangsung 

secara terus menerus ini dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

pengguna lulusan pendidikan profesional mulai mempertanyakan kualitas lulusan 

pendidikan profesional. 

Kebutuhan dunia usaha dan masyarakat pengguna terhadap lulusan pendidikan 

profesional pada aspek-aspek praktikal dari ilmu pengetahuan, menuntut pendidikan 

profesional menyediakan laboratorium untuk praktik mahasiswa. Kendala yang dihadapi 

adalah pendidikan profesional tidak memiliki laboratorium sebagai tempat praktik 

mahasiswa. Investasi yang cukup besar harus ditanamkan untuk membuat berbagai 

laboratorium yang dapat dipergunakan untuk mendidik mahasiswa menjadi tenaga kerja 

siap pakai. Sangat dimungkinkan pendidikan profesional tidak mempunyai alat 

penunjang pengajaran yang dibutuhkan karena mahalnya investasi yang harus 

ditanamkan. Tingginya biaya pendidikan merupakan persoalan baru yang muncul apabila 

pendidikan profesional memaksakan diri mengadakan laboratorium dengan 

membebankan investasi tersebut pada mahasiswa. Kendala lain yang dihadapi adalah 

kapabilitas staf pengajar untuk membekali aspek-aspek praktikal dari ilmu pengetahuan. 

Mayoritas staf pengajar tidak pernah bekerja di luar dunia akademis, sehingga 



pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sangat terbatas. Keterbatasan 

tersebut membuat staf pengajar hanya memberikan pengetahuan atau pembelajaran yang 

bersifat teoritis. 

Keterbatasan ini semakin bertambah dengan banyaknya keluhan yang dilontarkan 

mengenai sulitnya menjalin kerjasama dengan dunia usaha sebagai tempat praktik 

mahasiswa (magang). Perusahaan banyak yang belum membuka diri atau menolak 

menjadi tempat pembelajaran praktik mahasiswa, karena tidak banyak kalangan industri 

dan masyarakat pengguna yang “concern” terhadap dunia pendidikan. Model kerja 

praktik di lapangan sering dianggap mengganggu oleh kalangan industri. Bahkan 

sebenarnya, model cooperative training antara PT dan industri sebagai media yang saling 

menguntungkan bagi pengembangan sumber daya manusia industri dan mahasiswa PT 

(Kedaulatan Rakyat : 10 Maret 2003). Keterbukaan kepentingan, perasaan saling 

membutuhkan dan komitmen antara kedua belah pihak untuk bekerja sama sangat 

dibutuhkan guna menghadapi kendala ini. Dunia usaha menuntut mutu pendidikan 

diperbaiki, namun dunia usaha enggan mendukung dunia pendidikan untuk 

mengupayakan perbaikan. 

 

2. Harapan Pendidikan Profesional di Indonesia 

Realita yang ada memperlihatkan bahwa kondisi pendidikan profesional berada 

dalam tahapan kritis menghadapi perubahan global. Pendidikan profesional harus mampu 

mendesain suatu organisasi yang mampu beradaptasi, berubah dan  berkembang untuk 

menanggapi perubahan global.  Perubahan global telah menantang dunia pendidikan 

untuk menghasilkan individu yang mampu mengekspresikan budaya bangsanya seraya 



terbuka dan kritis dengan budaya-budaya lain. Tantangan tersebut semakin nyata apabila 

jasa pendidikan benar-benar dimasukkan ke dalam perjanjian General Agreement on 

Trade and Service (GATS). Komitmen perlu dibangun kembali untuk mewujudkan 

pendidikan profesional yang mampu hidup di tengah desakan perubahan global. 

Pendidikan profesional seharusnya selalu tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, 

seperti yang tertuang dalam  Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. Komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan 

membekali pengetahuan, ketrampilan, sikap serta nilai-nilai yang memang dibutuhkan 

untuk mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang selalu terjadi. Pendidikan 

profesional hendaknya tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan dan ketrampilan, 

tetapi juga memberikan penanaman nilai-nilai yang berguna untuk hidup, kehidupan dan 

penghidupannya. Prinsip menjaga keseimbangan antara transfer of knowledge dan 

transfer of values itulah yang hendaknya selalu menjiwai setiap proses pendidikan (Cruz 

& Pradipto dalam Wibowo & Tjiptono : 2002). 

Pengelolaan pendidikan profesional perlu dibenahi secara lebih profesional dan 

tepat pada sasaran. Individu yang dihasilkan hendaknya tidak hanya berkualitas untuk 



sekedar dapat memperebutkan  lapangan kerja yang terbatas, namun hendaknya juga 

dapat menjawab tantangan-tantangan yang dibawa oleh perubahan zaman. Lembaga 

kependidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk hidup sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab dalam dunia yang berubah terus menerus (Spillane dalam Sindhunata 

: 2000). Selain membekali dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan, 

pendidikan profesional harus memberikan fondasi yang memungkinkan mereka 

memperluas pengetahuan dan ketrampilan serta dapat bergerak cepat untuk 

menyesuaikan diri pada dunia yang selalu berubah, rumit dan interdependen. Empat buah 

sendi (pilar) pendidikan yang dicanangkan UNESCO hendaknya juga diperhatikan dalam 

mempersiapkan pendidikan untuk abad XXI, yaitu 1) learning to know  2) learning to do, 

3) learning to be, 4) learning to live together (Delors : 1996).  

Pendidikan profesional pada hakikatnya merupakan komitmen untuk 

mempersiapkan individu yang mempunyai daya saing dan keahlian tinggi sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tuntutan dunia kerja. Hal ini  seperti yang telah dirumuskan 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 bahwa  

pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu. Individu yang dihasilkan harus memiliki pengetahuan dan 

keahlian sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. Keahlian profesional 

adalah kesanggupan untuk melakukan peraturan-peraturan profesional (Kydd  : 1997). 

Keahlian yang dipersiapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, tetapi 

dapat dikembangkan  sendiri lebih lanjut dalam menghadapi perubahan-perubahan di 

masa mendatang. Kemampuan untuk menyerap, mengolah, mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan baru harus dimiliki setiap lulusan pendidikan profesional dalam 



menghadapi perubahan global. Konsep on going formation dapat menjadi pegangan bagi 

para lulusan pendidikan profesional.  On going formation adalah usaha seorang 

profesional yang tanggap atas keadaan pribadi maupun keadaan masyarakat (Drost dalam 

Atmadi dan Setiyaningsih : 2000). 

 

3. Transformasi Pendidikan Profesional 

Realita yang ada serta harapan yang ingin diwujudkan menjadi pendorong kuat 

pendidikan profesional untuk melakukan transformasi di tengah arus besar perubahan. 

Transformasi dilakukan agar pendidikan profesional dapat menyesuaikan diri dan 

bergerak cepat dengan perubahan. Transformasi menuju pendidikan bermutu terpadu 

diawali dengan mengembangkan visi yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan 

pelanggan, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, mengembangkan 

sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan staf dan 

peserta didik untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu 

berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik (Arcaro : 1995). Nilai-

nilai utama berdasarkan Baldrige awards adalah customer-driven quality, leadership, 

continuous improvement, employee participation and development, fast response, design 

quality and prevention, long-range outlook, management by fact, partnership 

development, institutional responsibility and citizenship (Kotler & Fox : 1995). Baldrige 

awards merupakan penghargaan yang memberikan pengakuan pada organisasi-organisasi 

di AS yang memiliki keunggulan dalam hal manajemen kualitas. Customer-driven 

quality, kepemimpinan, sumber daya manusia, manajemen berdasarkan fakta, komitmen, 

keterlibatan total, pendidikan profesional sebagai sistem dan perbaikan berkelanjutan 



adalah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam transformasi pendidikan 

profesional.  

 

3.1.  Customer-driven Quality sebagai Dasar Transformasi Pendidikan Profesional 

Transformasi  diawali  dengan  meletakkan  mutu  sebagai  fokus  utama  dalam   

pengelolaan pendidikan profesional. Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan 

mengembangkan perguruan tinggi, sudah sangat dirasa perlu dengan menggunakan 

prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu (Bernas : 6 Mei 2003). 

Manajemen mutu merupakan sarana yang positif dan konstruktif bagi pendidikan 

profesional untuk dapat beradaptasi dengan “kekuatan perubahan global” yang dihadapi 

Indonesia pada saat ini. Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi mempergunakan 

tujuh pilar terpadu (mutu, visi, komitmen, kepemimpinan, sumber daya manusia, sistem / 

proses, partisipasi aktif) dengan mutu sebagai pilar sentral (Tampubolon D. P : 2001). 

Mutu yang difokuskan pada pelanggan (baik pelanggan internal yang meliputi pengelola 

pendidikan profesional dan pelanggan eksternal yang meliputi dunia usaha, mahasiswa, 

orang tua, masyarakat, pemerintah, organisasi profesi dan lain-lain) merupakan konsep 

strategis dalam pendidikan profesional. Kualitas total adalah pengembangan dari cara 

hidup organisasi secara total yang menempatkan kualitas pada posisi yang utama untuk 

memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan (Solomon : 1993). 



Tabel 3. 

Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Diploma menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

Lapangan 
Pekerjaan Utama 

2000 2001 2002 2003 
D I / II / 
III 

D I / II / 
III 

D I / II D III D I / II D III 

Pertanian, 
Kehutanan, 
Perburuan, Perikanan 

57.789      53.589      19.440      24.215   28.332   19.445 

Pertambangan dan 
Penggalian 

            944        9.128     1.382     5.298 

Industri Pengolahan 223.504    184.260      51.870    138.114   44.273 103.623 
Listrik, Gas dan Air          3.788        4.155        146     4.479 
Bangunan 43.599      37.364        5.259      28.047     5.554   18.864 
Perdagangan Besar, 
Eceran, Rumah 
Makan dan Hotel 

311.942    250.340      93.961    176.725   73.032 167.092 

Angkutan, 
Pergudangan, 
Komunikasi 

80.138      78.980      20.824      54.848   15.261   50.659 

Keuangan, Asuransi, 
Usaha Persewaan 
Bangunan, Tanah dan 
Jasa Perusahaan 

119.180    127.157      28.078      92.059   39.080 100.312 

Jasa Kemasyarakatan 1.118.336 1.228.598    662.069    550.985   573.746 481.997 
Lainnya 
(Pertambangan, 
Listrik, Gas dan Air) 

4.811      26.519     

Jumlah 1.959.299 1.986.807    886.233 1.078.276   780.806 951.769 
 
Sumber : Statistik Indonesia 2000 – 2003, BPS 

Tabel 3 membantu kita untuk melihat dunia usaha (salah satu pelanggan penting 

pada pendidikan profesional) yang pada umumnya digeluti tenaga kerja berpendidikan 

diploma. Terlihat bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 sebagian besar 

tenaga kerja berpendidikan diploma selalu bekerja pada 1) jasa kemasyarakatan 2) 

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 3) industri pengolahan dan 4) 

keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.  

Pendidikan profesional dapat dikatakan bermutu apabila memiliki atribut-atribut. 

Atribut-atribut mutu pendidikan tinggi (Tampubolon : 2001) adalah 1) relevansi 



(kesesuaian dengan kebutuhan) 2) efisiensi (kehematan dalam penggunaan sumber daya 

untuk produksi dan penyajian jasa-jasa PT yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan) 3) 

efektivitas (kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan sistem, 

metode, dan atau proses yang dipergunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan)  

4) akuntabilitas (dapat tidaknya kinerja dan produk PT, termasuk perilaku para pengelola, 

dipertanggungjawabkan secara hukum, etika akademik, agama dan nilai budaya)  5) 

kreativitas (kemampuan PT untuk mengadakan inovasi, pembaharuan, atau menciptakan 

sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri) 6) 

situasi M-M (suasana yang menyenangkan dan memotivasi dalam PT sehingga semua 

orang melaksanakan tugasnya dengan senang hati, tulus dan penuh semangat) 7) 

penampilan (kerapian, kebersihan, keindahan dan keharmonisan fisik PT, terutama para 

pengelola yang membuat situasi dan pelayanan semakin menarik) 8) empati (kemampuan 

PT, khususnya para pengelola, memberikan pelayanan sepenuh dan setulus hati kepada 

semua pelanggannya) 9) ketanggapan (kemampuan PT, khususnya para pengelola, dalam 

memperhatikan dan memberikan respons terhadap keadaan serta kebutuhan pelanggan 

dengan cepat dan tepat) 10) produktivitas (kemampuan PT dan seluruh staf pengelola 

untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan menurut rencana 

yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif dan kualitatif)  dan 11) kemampuan 

akademik (penguasaan mahasiswa atas bidang studi yang diambilnya).  

Mutu pendidikan profesional dapat dilihat dari lulusan yang dihasilkan mempunyai 

pengetahuan dan keahlian sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. 

Peran komunitas pendidikan dalam mempersiapkan lulusan memiliki sertifikasi 

membutuhkan perhatian yang cermat pada kepentingan masyarakat, pelanggan dan dunia 



usaha (Kasper : 2003). Standar akan ditentukan oleh masing-masing program studi 

dengan melibatkan masyarakat pengguna, pemerintah, organisasi profesi dan lembaga-

lembaga terkait yang terpercaya, untuk menjaga kualitas dan relevansi serta tersedianya 

informasi kebutuhan pelanggan. Program studi perlu merancang standar mutu yang selalu 

disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dari pelanggan untuk meningkatkan mutu 

secara berkelanjutan. Untuk itu, program studi harus dapat mengidentifikasi keahlian-

keahlian yang dibutuhkan pada saat ini dan memprediksi keahlian-keahlian di masa yang 

akan datang dalam bidang tertentu.  Komponen-komponen yang perlu distandarkan perlu 

ditentukan dalam standarisasi mutu pendidikan profesional agar perancangan, 

pengendalian dan evaluasi peningkatan mutu dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan 

efisien. Setiap lulusan harus menguasai keahlian yang merupakan kompetensi inti 

masing-masing program studi berdasarkan standar-standar tertentu, bahkan standar 

internasional untuk mengantisipasi perubahan global. 

Perancangan mutu perlu dilakukan dengan  sungguh-sungguh karena sangat 

menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan profesional. Langkah-

langkah kegiatan yang paling efektif dan efisien perlu disusun untuk memenuhi harapan 

dan kebutuhan pelanggan. Mutu akan dirancang berdasarkan hasil dari identifikasi dan 

analisis kebutuhan dari pelanggan. Identifikasi dan analisis kebutuhan harus dilakukan 

secara berkelanjutan untuk mengantisipasi adanya berbagai perubahan yang dapat 

menyebabkan perubahan pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan dari 

pelanggan dilakukan untuk menggali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan mengenai 

apa yang harus diketahui, apa yang harus dipahami, apa yang harus mampu dikerjakan 

dan  nilai-nilai yang perlu ditanamkan agar dapat mengembangkan sendiri lebih lanjut 



sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Untuk itu identifikasi pelanggan dan analisis 

kebutuhan dari pelanggan perlu dilakukan setepat mungkin berdasarkan visi dan misi 

yang telah ditentukan oleh masing-masing pendidikan profesional. Pengetahuan dan 

keahlian yang didapat dari hasil analisis kebutuhan akan dipergunakan untuk menentukan 

gambaran umum lulusan yang akan dihasilkan oleh masing-masing program studi  untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada akhirnya pendidikan profesional akan melihat 

kondisi internal dan kondisi eksternal untuk menyusun sistem, dan proses yang akan 

dijabarkan ke dalam langkah-langkah operasional,  kebijakan-kebijakan serta program-

program yang dapat mendukung tercapainya standar tersebut. 

Pencarian informasi mengenai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh 

pelanggan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hubungan dan kerja sama yang baik 

dan terus menerus dengan dunia usaha merupakan hal yang krusial dalam analisis 

kebutuhan karena dunia usaha akan menampung lulusan pendidikan profesional dan 

dunia usaha selalu memiliki informasi terbaru tentang perkembangan teknologi. Sejak 

komunitas pendidikan telah bekerja dengan industri, komunitas pendidikan berada pada 

posisi yang paling baik untuk menyelenggarakan keahlian (Zinser et  al :  2004). 

Kolaborasi antara pendidikan profesional dan dunia usaha perlu dibina dan dibangun 

untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kolaborasi yang disyaratkan oleh 

institusi pendidikan dan dunia usaha adalah untuk mendukung hasil yang lebih besar 

pada pembelajaran yang dikaitkan dengan pekerjaan (Smith : 2002). Pendidikan 

profesional di satu sisi dengan mendekatkan diri pada dunia usaha akan memperoleh 

manfaat antara lain mendapatkan informasi mengenai keahlian yang dibutuhkan (dapat 

dilihat dari analisis jabatan), membuka peluang untuk mengirimkan staf pengajar belajar 



dan menyerap keahlian yang dibutuhkan dalam dunia usaha (magang), mempunyai 

kesempatan untuk menyalurkan lulusan masuk dunia kerja (melalui bursa kerja), 

mempunyai sarana untuk melibatkan dunia usaha dalam perkuliahan/kuliah 

umum/seminar,  serta mengikutsertakan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum dan 

evaluasi mahasiswa. Di sisi yang lain, dunia usaha akan mendapatkan manfaat 

diperolehnya tenaga-tenaga kerja yang andal, terkemuka dan berkualitas, sehingga dana 

yang semestinya dikeluarkan untuk biaya pelatihan dan pengembangan dapat 

dialokasikan pada hal yang lain. Data kebutuhan pelanggan lainnya dalam pendidikan 

profesional (mahasiswa, orang tua, masyarakat pengguna, pemerintah dan organisasi 

profesi) juga harus didapatkan, diinventarisir, diarsipkan dan dianalisis.  

Program yang telah dilaksanakan berdasarkan rancangan mutu akan selalu 

dipantau, dievaluasi dan dikoreksi. Mengevaluasi pendidikan ialah mengumpulkan 

informasi agar terhadap pendidikan itu dapat diambil keputusan (Utomo K. : 1994). 

Pemantauan, evaluasi dan koreksi dilakukan oleh masing-masing program studi untuk 

meyakinkan semua pihak internal dan eksternal (pengelola, masyarakat pengguna, 

organisasi profesi dan lembaga-lembaga terkait lainnya) akan pencapaian standar yang 

telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan profesional. Pemantauan 

diperlukan agar program-program yang telah disusun dapat berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan langkah dan prosedur teknis yang telah ditentukan. Seandainya 

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan program yang telah 

disusun, maka akan segera diperbaiki dengan cara mengetahui, menganalisis dan mencari 

solusi yang terbaik. Kekuatan, kelemahan dan hal-hal baru yang muncul akan 

diinventarisasi untuk peningkatan mutu selanjutnya.  Tindakan penyempurnaan atau 



peningkatan mutu akan dilakukan oleh program studi secara berkelanjutan dan sistematis 

terhadap semua aspek pendidikan profesional.  Eksistensi dan perkembangan Perguruan 

Tinggi di masa mendatang, sangat tergantung bagaimana PT bersangkutan menjaga dan 

meningkatkan mutunya dari waktu ke waktu (Kedaulatan Rakyat : 1 Desember 2004). 

Salah satu komponen penting program mutu dalam pendidikan profesional adalah 

mengembangkan sistem pengukuran yang memungkinkan para pengelola program studi 

mendokumentasikan dan menunjukkan nilai tambah pendidikan bagi lulusannya. 

Pemantauan lulusan pendidikan profesional  dalam memasuki dunia kerja diperlukan 

juga untuk mengetahui kebutuhan yang sebenarnya diperlukan. 

Peningkatan mutu berkelanjutan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus 

untuk meningkatkan mutu. Peningkatan mutu harus dilakukan secara terencana dan 

menyeluruh untuk mencari informasi mengenai kekuatan, kelemahan dan hal-hal baru 

yang mungkin timbul. Kekuatan yang dimiliki dipertahankan dan dikembangkan. 

Kelemahan yang telah ditemukan diinventarisasi, dianalisis dan diatasi. Pembaharuan  

diadakan untuk meningkatkan mutu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Proses 

demikian selalu berulang dan terus terjadi karena kebutuhan pelanggan selalu berubah 

seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kegiatan peningkatan mutu 

dilakukan secara terus menerus oleh pengelola program studi dan dikaji oleh suatu tim 

yang selalu memantau mutu program studi. Tim yang berasal dari internal dan eksternal 

dibuat untuk memantau kegiatan peningkatan mutu serta memberikan saran peningkatan 

mutu kepada pengelola pendidikan profesional.  

 

3.2. Kepemimpinan 



Pemimpin adalah penanggung jawab pelaksanaan transformasi dalam pendidikan 

profesional. Keberhasilan dan kegagalan transformasi sangat dipengaruhi oleh peran dan 

dukungan pemimpin. Pemimpin harus secara personal terlibat dalam usaha peningkatan 

kualitas yang berorientasi pada pelanggan (Kotler & Fox : 1995). Strategi yang tepat dan 

program yang jelas akan menjadi pedoman semua aktivitas dan keputusan pendidikan 

profesional. Partisipasi dan kreativitas setiap individu harus didorong untuk 

menghasilkan kinerja yang unggul. Kepemimpinan yang bermutu perlu ada agar semua 

usaha terkoordinasi dan semua individu termotivasi dengan sebaik-baiknya. Model 

kepemimpinan transformasional yang berfokus pada transformasi pendidikan profesional 

akan mampu menggerakkan seluruh sistem secara terpadu sesuai dengan visi, misi dan 

prinsip yang telah ditentukan. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan untuk 

memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang 

lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal 

(Gibson : 1995). Terdapat empat dimensi dalam kepemimpinan transformasional, yaitu 

idealized influence / charismatic, inspirational motivation, intelectual stimulation dan 

individualized consideration (Bass & Avolio : 1997). 

 

3.3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang terdiri dari pimpinan, staf pengajar, tenaga penunjang 

akademik dan tenaga penunjang non akademik merupakan penentu mutu pendidikan 

profesional. Penerapan kebijaksanaan-kebijaksaanan sumber daya manusia oleh institusi 

yang memperoleh Baldrige awards akan saling bergantung satu sama lain dan diarahkan 

untuk memberikan dukungan terhadap pandangan manajemen kualitas total dalam 



seluruh bagian organisasi (Blackburn : 1993). Transformasi pendidikan profesional tidak 

dapat berjalan dengan baik tanpa sumber daya manusia yang bermutu. Kemampuan 

semua sumber daya manusia harus dipersiapkan dan terus ditingkatkan untuk mencapai 

mutu yang berfokus pada pelanggan. Pemberdayaan sumber daya manusia harus bersifat 

terbuka dengan didasarkan pada data yang obyektif serta dilaksanakan dengan jujur dan 

sungguh-sungguh. Suasana yang kondusif akan tercipta apabila setiap individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengembangkan daya inovasi, kreativitas dan inisiatifnya.  

 

3.4. Manajemen Berdasarkan Fakta 

Pengambilan keputusan  harus didasarkan pada fakta yang didapat pada setiap 

bagian dan tahap pada pendidikan profesional. Data yang telah terkumpul dari berbagai 

sumber dipergunakan untuk merancang dan menilai mutu pendidikan profesional. 

Perancangan mutu didasarkan dari hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dari 

pelanggan. Penilaian dilakukan dengan mengadakan benchmarking pada masing-masing 

program studi pendidikan profesional lain yang terbaik.  

 

3.5.  Komitmen yang Kuat 

Komitmen yang kuat dari semua pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan 

secara berkesinambungan sangat dibutuhkan pada kondisi yang dialami pendidikan 

profesional pada saat ini.  Kebulatan tekad dari semua pihak untuk membudayakan mutu 

yang berorientasi pada pelanggan harus diciptakan, dipahami, dihayati dan dibudayakan 

dengan sebaik-baiknya. Pimpinan, staf pengajar, staf penunjang akademik dan staf 

penunjang non akademik perlu mengembangkan sikap dan budaya baru untuk bekerja 



sesuai tugas dan kewajibannya dengan tingkat profesionalisme tinggi dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab penuh dan rasa memiliki yang besar pada 

akhirnya akan dimiliki oleh semua pihak dalam pendidikan profesional apabila masing-

masing individu mempunyai komitmen yang kuat. 

 

3.6.  Keterlibatan Total  

Setiap pihak harus terlibat secara total dalam proses transformasi pendidikan 

profesional. Pimpinan, staf pengajar, staf penunjang akademik, staf penunjang non 

akademik, mahasiswa, pemerintah bahkan masyarakat pengguna perlu berpartisipasi 

secara penuh dalam proses transformasi. Keterlibatan pihak internal dan eksternal akan 

terus didorong, digerakkan dan dikoordinasikan secara maksimal agar peningkatan mutu 

dapat berlangsung dengan baik dan terpadu. Kesempatan yang sama dengan prinsip 

keterbukaan akan diberikan oleh masing–masing individu dalam memberikan sumbangan 

pemikiran, mengadakan inovasi dan kreativitas. 

 

3.7. Pendidikan Profesional sebagai Sistem 

Pendidikan   profesional   hendaknya   dipandang   sebagai    sebuah    sistem    

yang    dapat dipergunakan untuk memperbaiki mutu setiap proses pendidikan. Sistem 

yang mantap perlu dimiliki untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan berdasarkan perkembangan kebutuhan pelanggan. Semua tahap yang 

dimulai dari perancangan mutu, pelaksanaan rancangan mutu sampai pada evaluasi 

peningkatan mutu harus mendapat perhatian sungguh-sungguh agar dapat bergerak 

secara terpadu menjadi kekuatan sinergis untuk mencapai tujuan bersama.  



3.8. Perbaikan Berkelanjutan 

Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)  merupakan  konsep  penting 

yang akan dipergunakan untuk memperbaiki mutu dalam transformasi pendidikan 

profesional.  Mutu yang difokuskan pada pelanggan merupakan sesuatu yang akan selalu 

diperbaiki karena mutu dipandang sebagai sesuatu yang tidak akan pernah sempurna. 

Perbaikan yang dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif harus ada pada setiap bagian 

dan langkah dalam transformasi pendidikan profesional. Semua tahap yang dimulai dari 

perancangan mutu, proses pelaksanaan rancangan mutu sampai pada evaluasi 

peningkatan mutu akan selalu mempergunakan konsep continuous improvement untuk 

mewujudkan mutu yang selalu berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Pengelola 

pendidikan profesional harus secara berkelanjutan menemukan permasalahan, 

memperbaiki proses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. 

 

C.  Penutup 

Perubahan yang begitu pesat di berbagai sektor menuntut pendidikan  profesional 

untuk selalu beradaptasi dengan perubahan yang telah, sedang dan akan dihadapi. 

Globalisasi membuat pendidikan profesional dihadapkan pada kompetisi yang 

sedemikian keras. Perkembangan teknologi menyebabkan sulitnya mengidentifikasi 

keahlian yang dibutuhkan pada saat ini dan memprediksi  keahlian-keahlian yang 

dibutuhkan di masa mendatang. Realita yang ada memperlihatkan kondisi pendidikan 

profesional di Indonesia berada dalam tahapan kritis menghadapi perubahan global. 

Pendidikan profesional dituntut untuk memberikan fondasi yang kuat bagi para lulusan 



untuk dapat menyerap, mengolah, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan baru 

dalam dunia yang berubah, rumit dan interdependen.   

Realita yang ada serta harapan yang ingin diwujudkan menjadi pendorong kuat bagi 

pendidikan profesional untuk melakukan transformasi di tengah arus besar perubahan. 

Transformasi dilakukan agar pendidikan profesional dapat dikelola lebih profesional dan 

tepat pada sasaran. Customer-driven quality, kepemimpinan, sumber daya manusia, 

komitmen, keterlibatan total, pendidikan profesional sebagai sistem,  manajemen 

berdasarkan fakta dan perbaikan berkelanjutan merupakan beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian dalam transformasi pendidikan profesional.  
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