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ABSTRAK

Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
(Penelitian di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Garut dan
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) AT-Taqwa KPAD Bandung.

Manajemen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam
pengelolaannya masih ada yang tradisional. sehingga kualitas masih sangat

rendah. Padahal perguman tinggi Islam pada saat ini dihadapkan pada
tuntutan global yang sangat komplek dan tuntun masyarakat semakin tinggi.

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini untuk mengungkap
manajemen mutu di kedua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta,
secara garis besar pertanyaan penelitian difokuskan pada: perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah
internal yang terjadi.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif
analisis. Adapun teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data ini yakni
melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dalam tahap perencanaan terdapat
beberapa tahapan kebijakan yang ditempuh: Penataan, Penertiban, dan
Penguatan Kelembagaan; Standarisasi Akademik Perguruan Tinggi Agama
Islam; Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen (Peningkatan Kualifikasi
dan Sertifikasi), pengembangan Program Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, pengembangan Program Bidang Ketenagaan,
pengoptimalan Program Bidang Bantuan. dalam Pelaksanaan Manajemen
\lutu: Membangun Strategi Pengembangan, Menciptakan trust dan

- tnfidence untuk stakeholder, Membangun competitive advance centres,
l.lengembangkan ICT (lnformation and Communication Technology'),
l.{embangun profesionalisme, menjamin kualitas dan menjaga hubungan
::ik dengan stakeholder, Membangun kerjasama dengan institusi lain,
'.lengembangkan komitmen ke-islaman pada civitas akademika. Evaluasi
.,:re digunakan untuk adalah terdiri dari: penilaian konseptual yang dapat

-.iembangkan meliputi: (1) Pengembangan keilmuan yang merupakan
:-:grasi antara sains dan agama. (2) Model konseptual perencanaan strategik
:,.:reembangan mutu akademik yang mengintegrasikan antara konsep

:€:encanaan strategik, konsep manajemen mutu, dan konsep manajemen

- -:u berbasis Qur'ani. (3) Perencanaan strategik pengembangan mutu

' -:-kulum dikembangkan berdasarkan konsep integrasi ilmu dan agama yang
,...-iaikan dengan program studi serta kompetensi lulusan dan kebutuhan
;:s.rr. (4) Perencanaan strategik pengembangan mutu proses pembelajaran
, .-:mbangkan berdasarkan teori-teori pembelajaran modern, manajemen
* -:u pembelajaran yang dipadukan dengan konsep pembelajaran menurut



Islam, seperti nilai-nilai kesabaran, istiqomah, jujur, memanfaatkan waktu,
tawadhu' kepada pendidik, serta tujuan akhir belajar untuk mencari ridha
Allah Swt. (5) Perencanaan strategik pengembangan mutu suasana akademik
dikembangkan berdasarkan integrasi antara nilai-nilai ideal religious dan
akademik, untuk mewujudkan suasana kampus yang edukatif, ilmiah, dan
religious.

Upaya-upaya dalam mengatasi kelemahan internal maka terkait
dengan SDM Mahasiswa maka dilakukan penyesuaian terhadap out come,
proses dan konsisten penerapan standar kelulusan mahasiswa. Sedangkan
dalam pengembangan akademik universitas euality sebagai upaya
meningkatkan mutu pendidikan' dosen/karyawan adalah dengan
meningkatkan jenjang pendidikan ke strata lebih tinggi S.2, S.3,
meningkatkan kegiatan seminar dan lokakarya, meningkatkan kerjasama
dengan pemerintah, dunia usaha dalam pengelolaan pendanaan, program
keterkaitan dan kesepadanan. Dalam upaya mengembangkan prKIS ke
depan, faktor-faktor eksternal menjadi sesuatu yang penting untuk
dipertimbangkan karena faktor-faktor tersebut dapat merupakan tantangan
sekaligus peluang.
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BAB IV

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan
Manajemen mutu PTKIS dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah

No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bagi perguruan
Tinggi dan keterkaitan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dengan
sistem lainnya di mana kualitas dapat dibangun dengan mensinergikan
elemen-elemen pokok paradigma baru yang meliputi akuntabilitas, otonomi,
akreditasi dan evaluasi diri. Berdasarkan uraian pada beberapa bab-bab yang
lalu, peneliti dapat menarik sejumlah kesimpulan.

Bahwa Tahapan perencanaan dalam pencapaian tujuan yang akan
dicapai PTKIS untuk membangun perguruan tinggi pada era globalisasi ini
adalah dengan Perencanaan Program Manajemen Mutu prKIS dilakukan
dengan beberapa tahapan yaitu Kebijakan yang Ditempuh: penataan,
Penertiban, dan Penguatan Kelembagaan;Stanciarisasi Akademik perguruan
Tinggi Agama Islam;Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen
(Peningkatan Kualifikasi .dan Sertifikasi), pengembangar program Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan, pengembangan program Bidang
Ketenagaan, pengoptimalan Program Bidang Bantuan

Dalam Pelaksanaan Manajemen Peningk-atan Mutu PTKIS mengambil
langkah-langkah adalah dengan Membangun Strategi pengembangan,

Menciptakan trust dan confidence untuk stakeholder PTKIS, Membangun
competitive advance centres, Mengembangkan ICT (Information and
communication Technology), Membangun profesionalisme, menjamin
kualitas dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder, Membangun
kerjasama dengan institusi lain, Mengembangkan komitmen ke-Islaman pada
Civitas akademika.

Evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan mutu prKIS adarah
terdiri dari: penilaian konseptual yang dapat dikembangkan meliputi: (1)
Pengembangan keilmuan yang merupakan integrasi antara sains dan agama.
(2) Model konseptual perencanaan strategik pengembangan rnutu akademik
PTKIS yang mengintegrasikan antara konsep perencanaan strategik, konsep
manajemen mutu, dan konsep manajemen mutu berbasis eur'ani. (3)
Perencanaan strategik pengembangan mutu kurikulum dikembangkan
berdasarkan konsep integrasi ilmu dan agama yang sesuaikan dengan
fakultas, jurusan, program studi serla kompetensi lulusan dan kebutuhan
pasar. (4) Perencanaan strategik pengembangan mutu proses pembelajaran
dikembangkan berdasarkan teori-teori pembelajaran modem, manajemen
mutu pembelajaran yang dipadukan dengan konsep pembelajaran menurut
Islam, seperti nilai-nilai kesabaran, istiqomah, jujur, memanfaatkan waktu,
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i'tawadhu' kepada pendidik, serta tujuan akhir belajar untuk mencari ricl:
Allah swt. (5) Perencanaan strategik pengembangan mutu suasana akadem.,
dikembangkan berdasarkan integrasi antara nilai-nilai ideal religious d,
akademik, untuk mewujudkan suasana kampus yang edukatif, ilmiah. i,
religious.

Upaya-upaya dalam mengatasi kelemahan internal maka terkait den..
SDM Mahasiswa maka dilakukan penyesuaian terhadap oLtt come,p.or.r l,
konsisten penerapan standar kelulusan mahasiswa. Sedangkan dal:.
pengembangan akademrk (Jniversity euality sebagai upaya mlningkatk:
mutu pendidikan dosen/karyawan adalah dengan meningkatkan jenja:._
pendidikan ke strata lebih tinggi S.2, S.3, meningkatkan kegiatan seminai <i,l
lokakarya, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha dala::
pengelolaan pendanaan, program keterkaitan dan kesepadanan. Dalam upa\ _
mengembangkan PTKIS ke depan. faktor-faktor eksternal menjadi sesgal.
yang penting untuk dipertimbangkan karena faktor-faktor teriebut dapa.
merupakan tantangan sekaligus peluang.

B. Implikasi
l. Secara Teoritis bahwa manajemen memberikan dampak yang positii

terhadap peningkatan mutu lulusan, hal tersebut akan- ,urgut
dipengaruhi oleh kemampuan dalam melakukan analisis lingkungan
baik internal maupun eksternal. Sedangkan kebijakan daLnr
menentukan Strategi peningkatan mutu dipengaruhi oleh visi dan
misi dan tujuan iembaga.

2. Dengan menitik berat rencana strategi pengembangan Sekolah ringgi
Agama Islam adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggur*
dan peningkatan muru prKIS. Aspek-aspek strategii yang dimlksuo
meliputi (1) kinerja penyelenggataan pendidikan, (2) kinerja
penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (-3)
kinerja manajemen PTKIS yang meliputi bidang manajemen
sumberdaya insani. keuangan, sumberdaya f-rsik, pengembangan
kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaur, du,.,
teknologi informasi. (4) budaya organisasi dan iklim akademik, dan
(5) iaringan kerjasama (networking). yang perlu mendapatkan
penekanan adalah bahwa aspek-aspek tersebut bukanlah sesuatu yang
saling terpisah tetapi merupakan suatu kesatuana yang saling terkait
Maka dengan terpenuhinya unsure-unsur diatas maka peraturan
Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
bagi Perguruan Tinggi dan keterkaitan sistem penjaminan mutu
perguruan tinggi dapat terlaksanakan dengan baik.
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3. Secara praktis, hasil studi ini memberikan dampak yang positif
terhadap lembaga pendidikan yang akan meningkatkan,
mempertahankan maupun melakukan quantum mutu lulusan.
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi
gambaran serta pedoman bagi perg,ruan tinggi lain dalam
meningkatkan mutu lulusan, sehingga prKIS terseput tetap eksis
dalam setiap perubahan dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh
masyarakat dan dunia kerja.

4.
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