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PENGEMBANGAN PROGRAM UNGGULAN DAN

ANTAR LPTK PLB1

(Oleh:PARWOTO)2

Latar Belakang Masalah

Upaya memperkuat daya saing antar bangsa melalui peningkatan

kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, dapat ditempuh dengan berbagai

cara dan model, antara lain dengan saling memanfaatkan keunggulan

perguruan tinggi melalui kerjasama antar perguruan tinggi tersebut. Kita tahu

bahwa setiap perguruan tinggi atau LPTK tertentu rnemiliki program

keunggulan yang berbeda-beda, bahkan mungkin ada di antara LPTK tidak

memiliki program unggulannya. Namun demikian sangat diharapkan, di

antara perguruan tinggi atau LPTK tersebut perlu menjalin kemitraan atau

kerjasama demi peningkatan pelayanan pendidikan terhadap mahasiswa,

sehingga luarannya nanti diharapkan memiliki kesiapan dan kemampuan

dalam terjun di tengah-tengah masyarakat.

Kemitraan antar LPTK dan dengan lembaga lain perlu dikembangkan

sehingga dapat saling memberi manfaat atau saling menguntungkan. Tentu

saja, sangat disadari bahwa dengan adanya kerjasama atau kemitraan

antara LPTK PLB dengan LPTK PLB yang lain di lndonesia dan dengan

lembaga lain yang relevan, maka diharapkan LPTK PLB akan menjadi kuat

dan kredibel di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sangat beralasan karena

LPTK PLB akhir-akhir ini kurang bergaung dan kurang dipahami oleh

masyarakat luas, bahkan dengan label tersebut telah melahirkan stigma yang

kurang kondusif bagi para calon mahasiswa di perguruan tinggi. Sosialisasi

yang kurang gigih mengenai visi dan misi PLB di lndonesia dalam

1 Disampaikan dalam temu llmiah Nasional PLB di Hotel Riyadi, Jl. Slamet Riyadi, Solo.
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pertisipasinya terhadap pelayanan pendidikan secara komprehensif

menyebabkan LPTK PLB semakin ditinggalkan masya€kal. Hal yang sama

mengenai stigma produktivitas alumni LPTK PLB yang kurang ditanggapi

oleh Pemerintah dalam pengadaan tenaga kependidikan luar biasa, membuat

sikap masyarakat menjadi mosi tidak percaya kepada LPTK PLB.

Di samping itu, keria sama antar program studi antar

fakultas/departemen dalam satu perguruan tinggi masih dihantui oleh

arogansi bidang keilmuan, pada hal keria sama komplementer antar mereka

merupakan kerjasama, yang dapat memberikan nilai tambah pada daya

saing bangsa (Dirien Dikti Depdiknas, 2003).

LPTK PLB di lndonesia sampai saat ini masih belum dapat
memberikan kebanggaan tefiadap mahasiswanya. Banyak di antara
mahasiswa LPTK PLB kurang percaya diri, pesimis dan kurang mengakui

eksistensinya bahwa mereka mahasiswa pLB. Ada kecenderungan dai
sebagian besar mereka masuk di LPTK pLB sebagai pilihan sekunder dan

bukan sebagai pilihan utama. Tidak heran lagi sebagai dampak dari

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan pendidikan khusus
sebagai bagian ir egral dari sistem pendidikan membuat sikap mereka
menjadi kurang tertarik terhadap LPTK pLB. Sosiatisasi LpTK pLB yang

telah dilakukan oleh para dosen atau mahasiswa yang kurang efektif
menjadikan bumerang bagi LPTK pLB itu sendiri. Dengan demikian,
sosialisasi LPTK PLB di tengah-tengah masyarakat perlu dikemas secara
sistematis dan dilakukan oleh para dosen atau mahasiswa yang terlatih,
sehingga luaran SLTA menjadi tertarik mengambil program LPTK pLB. Bila
dengan ini telah dilakukan, ternyata masih kurang peminat, maka harus
dilakukan diagnosa faktor penyebab dan mungkin keunggulan LPTK pLB
yang disosialisasikan kurang mengena di hati luaran SLTA. Hal ini perlu

dilakukan jaring kemitraan yang lebih mantab dan lebih kondusif baik dengan
LPTK PLB yang lain maupun dengan lembaga lain yang relevan.
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Penggalangan kemitraan di antara LPTK PLB di lnd

yang satu dengan yan lain berbeda-beda. Ada LPTK PLB yang sangat aktif

melakukan penggalaan kemitraan dengan lembaga terkait tingkat

internasional dan nasional, namun juga masih ada LPTK pLB yang sama

sekali mandul untuk melakukan kemitraan baik di tingkat regional, nasional,

apalagi tingkat internasional.

Bahkan, disadari pula bahwa LPTK pLB di lndonesia sampai dewasa
ini lebih cenderung berfungsi sebagai peneima manfaat dan bukan pemberi

manfaat pada lembaga lain, seperti pemanfaatan program Braillo Norwegia,
pemanfaatan alat bantu anak luar biasa di sekolah. LPTK pLB belum
dipersiapkan sebagai produksen dan pelopor terhadap solusi pemecahan

masalah yang ada pada tubuh pLB sendiri. Luaran LPTK pLB kurang siap
teriun sebagai anggota masyarakat yang mandiri berkarya dan berpartisipasi
dalam pembangunan bangsa ini. yang teiadi adalah bahwa luaran LPTK
PLB berharap hanya sebagai konsumen, sebagai pekerja, dan sebagai
pengabdi. Dengan demikian, sumbangan LPTK pLB terhadap pembangunan
bangsa ini kurang begitu mendapat legitimasi di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian besar masyarakat masih kurang percaya apakah LPTK pLB

mampu merubah, mengemas, dan membawa mahasiswanya kepada suatu
profesi yang betul-betul diakui keunggulannya dalam memberikan layanan
pendidikan anak berkebutuhan khususyang optimal, mandiri, dan dapat
berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan paparan di atas, maka penting sekali meningkatkan
keunggulan masing-masing LPTK pLB agar selanjutnya meniadi prcgram
unggulan pada LPTK pLB menjadi sangat besar artinya dalam upaya
meningkatkan kualitas LPTK pLB yang bersangkutan. Di samping itu, upaya
mengembangkan jaring kemitraan dengan memanfaatkan potensi
keunggulan LPTK PLB yang tain yang lebih baik dengan LPTK pLB lain yang
kurang kondusif perlu galakkan.
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Lingkup Kemitraan

Pada sekala makro, program kemitraan bersifat strategis' berjangka

panjang dan memayungi berbagai program kerjasama yang tercakup di

dalamnya. Pada skala mikro, program kemitraan bersifat praksis operasional,

bejangka pendek dan fous pada sub bagian dari program makro kemitraan

yang telah disepakati.

Mungkin dapat pula terjadi bahwa program kemitraan spesifik yang

posisinya di luar program makro atau tidak terpayungi oleh program mikro.

Program ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak atau lebih saling

membutuhkan suau program yang lebih spesifik dan mendesak. Misalnya

Kelompok Kerja Guru (KKG) pada suatu wilayah menghendaki pihak LPTK

PLB membantu melatih keterampilan para guru dalam melakukan asesmen

bagi peserta didik di Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta. Untuk

momen seperti ini tidak mungkin bila bentuk kerjasama antara LPTK PLB dan

KKG itu harus dibuat memeory of understanding (MoU) terlebih dahulu.

Program kemitraan LPTK PLB berbasis keunggulan meliputi 1)

program kerjasamaakademik yaitu: (a) pemantapan kurikulum, (b) program

pengalaman lapangan, (c) penugasan dosen ke sekolah, (d) program

rekruitmen mahasiswa, (e) program perpindahan dan perolehan kredit, (d)

penerbitan berbagai karya ilmiah, (e) peneltian dan pengabdian kepada

masyarakat, (f) penyelenggaraan seminar bersama, dan (g) bentuk kegiatan

lain yang dianggap perlu. Bidang kerjasama bidang non akademik, yaitu: (a)

kontrak manajemen, b) pendayagunaan aser, (c) usaha penggalangan dana,

dan (d) jasa dan royalti.

Pada hakikatnya LPTK PLB dapat menjalin kemitraan dengan

lembaga manapun baik negeri maupun swasta, dalam negeri maupun luar

negeri yang bergerak atau memiliki kepedulian terhadap pendidikan khusus.

Berdasarkan kenyataan di lapangan beberapa alternatif steakholder yang



memungkinkan menjalin kemitraan dengan LPTK PLN baik dalam skala

regional, nasional maupun intemasional.

Uodel Jenjang Kemitraan antar LPTK PLB

LPTK PLB yang ada di Indonesia telah melakukan temu ilmiah

bersama secara periodik dan tempatnya bergantian sesuatu dengan

kesepakatan serta lebih bersifat kekeluargaan. Tema-tema yang dikajinya

juga disesuaikan dengan wacana pe*embangan pendidikan luar biasa

sehingga nuansanya lebih beGifat akademis. Masing-masing penyelenggara

temu ilmiah selalu melakukan reevaluasi terhadap penyelenggaraan

sebelumnya sebagai tolok ukur untuk penyelenggaraan temu ilmiah

berikutnya.

Model temu ilmiah seperti ini memang mahal karena harus

mendatangkan peserta dari seluruh LPTK PLB di lndonesia dengan biaya

transfortasi, akomodasi dan lain-lain yang tidak sedikit jumlahnya. Namun,

melalui kegiatan ini hasilnya dapat dirasakan, karena keunggulan LPTK PLB

lain akan memberikan sumbangan kepada LPTK PLB yang belum

berkembang atau kurang memiliki keunggulan.

Dengan sumber daya manusia yang beragam keahliannya pada setiap

LPTK PLB yang saling berinteraksi dan bekerjasama, serta mendiskusikan

berbagai masalah dalam satu me.ja, diharapkan mendapatkan solusi dan

keunggulan yang diharapkan dari masing-masing LPTK PLB di lndonesia.

Model lain yang dipergunakan untuk menialin kemitraan aantar LPTK

PLB adalah melalui Temu llmiah yang lain. Selama ini kemitraan yang terjadi

baru antar pribadi dan belum antar lembaga. Kemitraan seperti initampaknya

lebih 'murah" karena masing-masing lembaga telah memiliki perangkat yang

menuniang.

Model pengembangan iejaring kemitraan berbasis keunggulan LPTK

PLB memiliki sasaran: (1) dalam bidang akademik: memiki seiumlah dosen
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yang kredibel (profesional), (2) non-akademik: memiliki la ng

memadai, (3) memiliki kerja sama dengan SLB atau SDLB atau sekolah

terpadu dan persekolahan yang lain, (4) hubungan dengan LPTK PLB

lainnya: dimilikinya hubungan LPTK PLB tingkat nasional dengan

spesialisasi tertentu, (5) dan memiliki koneksi dengan perguruan tinggi luar

negeri yang memiliki kekhususan. Adapun program unggulan yang

dikembangkan adalah sesuai dengan kekhususan LPTK PLB. Cara yang

dilakukan adalah melukan kajian secara bersama tentang p€ngembangan

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, melalui kerja sama lokal ,

nasional maupun inlernasional (LPTK PLB lain, sekolah khusus, dan

perguruan tinggi luar negeri).
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