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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamikakehidupandiabadtransformasiglobal
mengharuskanperubahanyangmendasardanbersifatlebihkuat
pada kerjasama dan kemitraan tridharma di perguruan tinggi'

Perguruantinggikedepandiharapkanberpartisipasidanaktif
melakukankemitraan,untukmenyesuaikankebijakanakademik
dengan mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

dengan kebutuhan stakeholdersebagai pemangku kepentingan'

Menurut Tony Lendrum, "if you always do what you always

done, then you will always get what you have always got' strategic

partnering is fundamentally q process of change"' Karena pada

dasarnya kemitraan menurutnya,"ln partnering itwill be the manage

change of many, as well as the uncontrollable and dynamic change

in a few, that witl ensure success,'. Dimana kenritraan yang strategis

adalah kerjasama jangka panjang yang didasarkan saling percaya

antar lembaga yang bermitra dan memberikan manfaat bagi semua

institusi yang bermitra [Lendrum, 2003)'

Tujuan pendidikan tinggi yaitu tersedia dan terjangkaunya

layanan pendidikan tinggi berkualitas' relevan dan berdaya saing

internasional. Ini sejalan d.engan Undang-undang Republik Indonesia

NomorzOTahun2003tentangsistemPendidikanNasional;
Permendiknas No.2 Tahun 2010 tentang Renstra' PP No' 17 Tahun

2010 tentang Kebijakan Pendidikan Tinggi khususnya lagi aturan

kerjasama dalam kebijakan akademik pasal 90 ayat 4' yaitu [1)

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta Visi
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Kemendiknas 2074: "Terselenggaranya Layanan prima pendidikan

Nasionaluntuk Membentuk Insan Indonesia cerdas Komprehensif".
Lebih jauh dalam Kurikulum Berbasis Komperensi [KBK) yang
diterbitkan Bidang Akademik Dikti rahun 2008 menyatakan bahwa
"pada dasarnya setiap lembaga pendidikan memiliki sistem untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas".

Perguruan tinggi (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan-
LPTK) yang telah memiliki visi, misi, dan tugas di bidang kependidikan
berada pada posisi strategis untuk tampil ke depan membangun
pendidikan, terutama dalam membina tenaga pendidik [guru).
Program-program pengembangan mutu dan profesionalitas dosen

LPTK sebagai perancang, pelaksana, pembimbing kegiatan pendidikan
guru perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena itu
upaya peningkatan profesionalitas dan kualitas dosen LPTK untuk
menyiapkan calon-calon tenaga profesional kependidikan sangat
dibutuhkan, sesuai dengan visi yaitu sebagai pusat pendidikan,
pengkajian, dan pengembangan ilmu pendidikan, sains, teknologi, dan

seni berwawasan pendidikan dan kewirausahaan yang unggul untuk
menghasilkan Iulusan profesional dan menjadi universitas mandiri
dan bertata kelola baik [good university governance), akuntabel

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Perguruan Tinggi tentu mempunyai keterbatasan, dengan

segala keterbatasannya dalam bidang kapital atau modal, sumber
daya manusia ,[SDM) ataupun bidang manajemennya sehingga

tidak dapat mqlakukan sendiri pengembangan profesionalitas dan

perbaikan kualitas/mutu dosen. Peningkatan profesionalitas dan

mutu dosen perguruan tinggi baik umum maupun LPTK dapat

ditempuh melalui program kemitraan Perguruan Tinggi di bidang Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : pendidikan dan pengajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan

berbagai pihak.
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Kemitraanyang ada di perguruan tinggi sudah memperlihatkan

geialakemajuanyangcukupsignifikanitudapatdilihatdaribanyaknya

kemitraan yang terlaksana dari tahun ke tahun' Namun keberadaan

model dalam kemitraan belum tersosialisasi dengan baik dibeberapa

perguruantinggi.MenurutpihakDirektoratKetenagaanDiktitelah
diterbitkan pedoman kemitraan dan sudah disosialisasikan dengan

mengundang pihak perguruan tinggi ke Direktorat Pendidikan Tinggi

di Jakarta untuk mendapatkan sosialisasi, dan disebar luaskan melalui

internet, tetapi untuk pelaksanaannya dikembalikan keperguruan

tinggi masing-masing karena adanya otonomi perguruan tinggi'

Kemitraan pada tridharma di perguruan tinggi masih perlu

penelitian lebih iauh karena adanya beberapa issu' khususnya lagi

masalah.masalahdalamimplementasikemitraan,Perrnasalahanini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lemahnya manaiemen'

kesenjangan kapasitas sumber daya, mininrnya koordinasi' masih

terkotak-kotaknya pros es, output dan out come' mekanisme kemitraan

belum terstruktu[ melembaga dan mempergunakan model' serta

masih kurangnya kemitraan yang terbangun dari bawah atau pada

program studi.

Penulisan berawal dari survey yang cukup panjang dan

rumit dengan menemukan banyaknya kemitraan yang berlangsung

tanpa mengikuti aturan, dan model yang sudah ada' sehingga

dalam keberlangsungannya berjalan apa adanya' Padahal kalau

kita menelusuri perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan

pendidikan maka banyak sekali aturan, pola, dan model yang dapat

dijadikan sebagai ruiukan dan pedoman untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi kemitraan, sehingga dapat mencapai tuiuan

secara berkualitas.

Menurut Teeces (LggZ), kemitraan adalah "suatu kerjasama

formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi untukmencapai suatu tugas atau tui uan tertentu"' Ke mitraan
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yang baik adalah yang "mampu memberi keuntungan atau nilai lebih

bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain memberi

win-win solution". Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun

biasa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan [seperti:
pendidikan, kesehatan, dan penyediaan tenaga kerja), bertambahnya

akses seperti kerjasama social, ekonomi, dan pendidikan antara

negara [Teeces, L992:57). Adapun kemitraan di Universitas Negeri

Makassar yang dianggap baik dalam tridharma adalah : kemitraan

Program Pendidikan dan Latihan Akta Kekepalasekolahan dalam

bidang pendidikan, kemitraan pada bidang penelitian yaitu Program

Hibah Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi [Hibah PEKERTI)

dengan judul Integrasi Model Pembelajaran Kimia Berbasis Teknologi

Informasi dan Fliperteks, dan kemitraaan Program Kuliah Kerja Nyata

Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Education for

Sustainable Development IKKN PPM Berbasis EfSD) untuk bidang

pengabdian pada masyarakat.

Penyelenggaraan kemitraan mengenal beberapa model,

menurut Riley [1981: p.5), "model menggambarkan suatu abtraksi

realitas, terutama mengenai bagaimana, adanya, hendaknya, dan

seharusnya sesuatu yang digambarkan tersebut". Nana Rukmana

menyatakan pula bahwa, "model dapat digunakan sebagai alat bantu

atau media untuk menyederhanakan suatu realita [dunia sebenarnya)

secara terukur pada beberapa aspek fisik, sosial, ekonomi dll". Model

dapat digolongkan menjadi; (1.) model empirik (empirical model),

yakni model yang semata-mata mendasarkan pada percobaan dan

pengamatan; [2) model konseptual (conceptual model), yakni model

yang menyajikan proses-proses suatu kegiatan tertentu dalam suatu

sistim yang solid [Nana Rukmana, 2006: L77).

Pada prinsipnya model konseptual merupakan suatu

pendekatan yang digunakan dalam upaya memahami atau mendekati

realitas. Dimana pengembangan model konseptual dimaksudkan

4

sebagai suatu abtraksi visual atau kontruksi dari suatu konsep

(Nana Rukmana, 2006 : 118). Adapun model yang dimaksudkan

dalam konteks kali ini yakni model konseptual untuk meningkatkan

profesionalisasi dosen melalui model kemitraan LPTK dalam

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 0

5
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BAB II
KEBIIAKAN DAN ADMINISTRASI PENDIDIIGN

A. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
1. Administrasi Publik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju
mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dunia. Perubahan global
yang begitu dahsyat membawa pengaruh dalam pranata sosial dan

berimplikasi pada nilai-nilai yang bergeser karena adanya pergeseran

kebutuhan manusia. Pergeseran ini terus berlanjut mengikuti
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
yang mewarnai kehidupan masyarakat internasional.

Salah satunya ilmu administrasi yang selalu menekankan

kerjasama menuju terwujudnya tujuan tertentu [Siagian, 79BB:2).

Ilmu Administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia

yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistimatika yang

mengungkapkan kejelasan tentang objek forma, yaitu pemikiran

untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi

yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia
yang melakukan administrasi dalam bentuk kerjasama menuju

terwujudnya tujuan tertentu [Makmur; 2007;5). Melalui kerjasama

dapat dilakukan saling berbagi pengetahuan serta ketrampilan dan

dengan itu sebuah tim mampu menyelesaikan tugas secara efektif,

ketimbang dilakukan oleh seorang individu (Arismunandaa 2009).

Menguatnya pendekatan multidispliner dalam studi ilmu

administrasi publik dengan kontribusi utama dari teori organisasi,

teori manajemen dan kebijakan publik, memberikan pengaruh pada

kebijakan publikseperti dikemukakan Harold Lasswell t7977) dalam

I
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public policy oleh Wayne Parsons [2006) tentang orientasi kebijakan

yang : multi-method, multi disciplinary, berfokus pada problema,

berkaitan dengan pemetaan konstektualitas proses kebijakan, opsi

kebijakan, dan hasil kebijakan.

Konsep "new public managemenf, mengubah cara-cara dan

model birokrasi publik yang tradisional kearah cara-cara dan model

bisnis privat dan perkembangan pasar" [Hood, 1995), semua ini

membawa banyak perubahan dan kemajuan, yaitu pimpinan eksekutif

yang diwaj ibkan melakukan proses akuntab ilitas terhadap tercapa inya

tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur

produktivitas l<erja dengan melakukan reengineering sistem yang

merefleksi terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik

(Barzelay,2001-; Boston etal.,'l-996; Pollitt dan Bouckaert, 2000), NPM

mendorong pendekatan baru dengan memandang administrasi publik

sebagaigovernance, dengan fokus utama bukan lagi pada pemerintah

(governmenf) sebagai sebuah institusi yang diberikan kewenangan

untuk mengatur masyarakat dan menjadi penyedia utama pelayanan

publik melainkan Iebih pada proses [Frederickson, 1980)'

Secara garis besar perkembangan ilmu administrasi

publik dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode pertama: disebut

administrasi negara klasik (Shaftitz,197B) atau disebut administrasi

negara lama/old public administratfon (Denhardt dan Denhardt,

2003). Periode kedua adalah managementpublikbaru atau new public

management, dan periode ketiga adalah new public service (Thoha,

2010: B3), juga dalam karya Denhardt and Denhardt (2003).

Berdasarkan sejarah dan ciri-ciri perkembangannya Ilmu

Administrasi Publik yang telah berlangsung selama ini (OPA, NPM,

dan NPS) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
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Tabel 2.1 Perbandingan perspektif OpA, NpM, dan NpS

Perspective OPA
(Sebelum tahun

1 970-an)

NPM
(Tahun 1970-Tahun

2003)

NPS

(Tahun 2003-

sekarang)
Primary theoretical Politicallheory Econpmic theory
To whom are publik Clients & constituents Custumers
servants responsive

Role of qovernment Steering Serying

Sumber ; (Denhardt, The Public Service, 2003:28)

Perspektif NPM menjadi begitu populer ketika prinsip ,,good

governance" menjadi orientasi kajian. Adapun prinsip dasar dari
paradigma ini menyangkut persoalan pemanfaatan manajemen
professional dalam sektor publih penggunaan indicator kinerja,
penekanan yang lebih besar pada kontrol output, pergeseran pada

unit-unit yang Iebih kecil, pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi,
penekanan pada gaya sektor swasta pada penerapan manajemen,
dan penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi
dalam penggunaan sumber daya. Governance hanya akan terwujud
jika muncul kolaborasl kemitraan, dan jejaring antar elemen-

elemen governance, yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat sipil.
Kemitraan dapat berlangsung dengan memenuhi prasarat sehingga

kemitraan yang tercipta dapat berlangsung dengan baik dimana

dapat memberikan kontribusi positif pada perguruan tinggi, sehingga

dapat berkembang dan menciptakan good university governance.

Perwujudan good governance dalam konteks pendidikan harus

tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi
pada aspirasi masyarakat.

Democratic theory

Citizens

8

Gambar 2.1 E-Governance, Cultural Change, dan Good Governance

Good Governance

Gambar. Sumber: Falih Suaedi : 2010

ICTs = Informasidan komunikasi

e-Governance = Teknologi support system dalam tata

kePemerintahan lebih baik

Perguruan tinggi merupakan Iembaga penyedia jasa layanan

masyarakar di bidang pendidikan, "sehingga kelangsungan hidup

perguruan tinggi tidakbisa lepas dari masyarakatpendukung maupun

masyarakat yang berkepentingan yaitu stakeholder" [Ghafur; 2 0 1 0 : 5).
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Kemitraan perguruan tinggi dengan stakeholder;memerlukan dua
pelaku yang terlibat, yakni stakeholder intern dan stakeholder extern.
Adapun stakeholder intern, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga
administrasi dan srakeholder extern, yaitu pemerintah, swasta, dan
masyarakat. Masing-masing srakeholder bekerjasama sebagai mitra,
dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain.
Adanya tuju-an bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai,
dan setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggungjawab
sendiri [Kumorotom o, L999:92). Perspektif new public service dalam
gambar diatas menghendaki peran administrator publik untuk
melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk
melayani masyarakat. Administrator yang bertanggung jawab harus
melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga
pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat.
Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai
demokrasi. Adapun ciri NPS yang dikutip Saptawan [2010), dan
relevan dengan kajian kemitraan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada uraian sebagai berikut:

1. Mempunyai prinsip "Goverment shouldn"t
be run like o business, it should be run like a
democracy'!

2. Administrator publik lebih banyak mendengar
daripada berkata ('more listening than
telling') dan Iebih banyak melayani daripada
mengarahka\ ("more serving than steering").

3. Kerjasama melalui jaringan kerja (networking)
4. Akuntabilitas dan transparansi mengiringi

responsibilitas pemerintah dalam pelayanan
publik.

5. Keterlibatan masyarakat sebagai warga negara
secara aktif dalam perumusan, pelaksanaan,
dan pengawasan kebijakan publil<

10 11

6. Pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat

adalah hal wajib bagi pemerintah [Saptawan,

Z0L0:2L).

Bell dan Watkins U996) yang menyebutkan bahwa

partnership atau kemitraan tersebut berada dalam ruang pembatasan

empat tipologi hubungan interorganisasi, yaitu: [1)kompetisi, [2)

kooperasi, [3) koordinasi, dan [4J kolaborasi. Menurut Jamal dan

Getz (7995) dalam William [2005), hal yang diperlukan dalam

partnership adalah kolaborasi bukan kooperasi [kerjasama) dalam

jangka pendek, substansi kolaborasi dalam kemitraan fpartnership)

ini tidak sepenuhnya mudah dijelaskan batasannya, Kolaborasi sudah

mencakup jejaring hubungan antara pemerintah, priv?t (perusahaan)

dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai perbedaan tipe

kegiatan kolaborasi dengan kegiatan interorganisasional lain yang

didorong oleh pasar dan mekanisme kontrol hirarki ILawrence et al,

2OO2; Powell, 1990; ImPerial, 2005)'

I(olaborasi dapat dirunut pemahamannya dari Thomson

[2006), yaitu "ada sebuah konsep yang mirip dengan kerjasama

tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni kolaborasi".

Kooperasi, koordinasi, dan kolaborasi berbeda dalam hal tingkat

kedalaman interaksi, integrasi, komitmen, dan kompleksitasnya.

sebuah kerjasama (co-operation) yang menggabungkan dua sifat,

yakni saling memberi atau bertukar sumberdaya dan sifat saling

menguntungkan akan mengarah pada sebuah proses kolaborasi.

Defenisi ini menunjukkan tindakan kolektif dalam tingkatan yang

lebih tinggi dalam kolaborasi.

Kolaborasi mengekplorasi perbedaan-perbedaan diantara

yang bermitra secara konstruktif. Mereka mencari solusi yang

mungkin dan mengimplementasikannya secara bersama-sama'

pihak yang bermitra bersama menyusun struktur dan aturan

",1



pengelolaan hubungan antar pihak yang bermitra. Pihak yang

bermitra merencanakan tindakan atau keputusan untuk mengatasi
isu-isu, mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut

sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.

Pengertian ini merupakan defenisi kolaborasi yang dikembangkan

Thomson dari Wood dan Gray [1991: 218). Teori ini merupakan
dasar model kemitraan kolaborasi pada pedoman kemitraan LPTK

yang dikembangkan dengan menyesuaikan keadaan LPTK.

Mahmud (200 1) dalamkajiannyatentangorganisasi kerjasama
Shanghai, menunjukkan bahwa kemitraan (partnerhsip) merupakan

suatu model kerjasama baru. Konsep partnership mempunyai
pengertian yang berbeda dia mendasarkan keseimbangan kekuasaan

antar partisipan. Dengan pendekatan ini, Shanghai Cooperation

0 rg anization lebih banyak membuat p artnership daripada melakukan
perluasan organisasi. Salah satu model kemitraan (partnership)

hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat yang dikemukakan
oleh Savas [2000). Ini sejalan dengan paradigma baru dalam teori
organisasi, yaitu pembenahan hubungan di dalam organisasi dan

pengembangan network dengan organisasi lain yang mengarahkan

perhatian kepada realitas dan kebutuhan. Pendekatan ini sejalan

dengan pendekatan NPM dan NPS yang berfokus utama pada

pemerintah (government) sebagai sebuah institusi yang bukan lagi

memberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan menjadi

penyedia utama pelayanan publik melainkan Iebih menekankan pada

proses.

Deming [1,928) dalam Tilaar [2006) menjelaskan bahwa
"kualitas dapat dicapai melalui perbaikan proses yaitu mulai

dari merencanakan, melaksanakan, mempelajari dan bertindak"

[Tilaaa 2006:39). Perbaikan atau peningkatan kualitas proses

akan meningkatkan keseragaman governance dan merupakan

proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen

t2
13

hukurn, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tuiuan

pemerintahan secara efektif dan efisien. Adapun implikasi dari

pendekatan iniadalah:

l. Kaburnya batasan konsep pemerintah sebagai lembaga

yang ekslusif dalam penyelenggaraan pemerintahan'

Sebagai bentuk penguatan gagasan demokrasi dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah

diharapkan mampu mendorong partisipasi swasta

danmasyarakatdalammemecahkanmasalahmasalah
publik.Dalamkonteksini,konsepkuncipemerintahan
telahbergeserdarikonseppemerintahsebagai"ruler"
atau penguasa kepada konsep pemerjntah sebagai

pemberdaya [enabler)' Demikian halnya gambaran proses
,pemerintahanyangbersifathirarkisdanekslusifbergeser

kepadaprosesinteraksidalamsistemjejaring(network)
dan kemitraan.

2.Menguatnyapendekatanmultidisplinerdalamstudi
ilmu administrasi publik, memberikan pengaruh yaitu

mengaburnya batasan lembaga pemerintah yang tidak

lagi bersifat ekslusif dan membawa implikasi dalam

dimensikeilmuan.Studiadministrasipubliksemakin
bersifatmultidiplinerdengankontribusiterutamadari
displin ilmu politik, manajemen dan hukum' Ilmu politik

memberikan pemahaman terhadap konteks operasional

administrasi publik, sedangkan manaiemen dan hukum

memperkuat pemahaman atas sarana bertindak dari para

manajer Publik'
3. Menguatnya gagasan bahwa manajemen publik adalah

sebuah profesi, memberikan pemahaman bahwa

penyelenggaraan pemerintahan merupakan proses



pemecahan masalah yang menuntut kemampuan

konseptual dan teknis' Hal ini menciptakan kebutuhan

untukmemperkuatprofesionalismetidaksajabagipara
manajer publik tetapi juga para pimpinan organisasi

swasta dan masyarakat yang menjalankan keriasama

dengan institusi [Komara's BIog' 2011)'

Perkembangan paradigma administrasi publik modern

selanjutnya berkembang kedalam perspektif NPM dan NPS'

2. Kebiiakan Publik
Secaraetimologis,istilahkebijakanataupolicyberasaldari

bahasa Yunani "polis" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke

dalambahasaLatinmenjadi',politia,,yangberartinegara.Kemudiandi

terj emahkan ke dalam bahasa l nggris " p oli c i e" yang artinya b e rkenaan

dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi

pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau " policy" dipergunakan untuk

menunjuk perilaku seorang aktor [misalnya seorang pejabat' suatu

kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor

dalam suatu bidang kegiatan tertentu' Stephen R' Covey mengatakan

bahwakebijaksanaanadalahanakdariintegritasyaituintegritas
terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya

adalah keberanian [Covey, 2005: 442)'

Kemudiankebijakanyanglebihbersifatilmiahdansistematis

menyangkut analisis kebijakan publik' kebijakan publik (publf c policy)

merupakan konsep tersendiri yang mempunyai arti dan definisi

khusus akaderrrik. Definisi kebijakan publik menurut para ahli sangat

beragam. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan

olehEyestone.Iamengatakanbahwa..secaraluas,,kebijakanpublik
dapatdidefinisikansebagai.,hubungansatuunitpemerintahdengan
lingkungannya"' Menurut Anderson "kebijakan merupakan arah

ilndakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang
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aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu

persoalan". Raksasataya mengemukakan "kebiiakan sebagai suatu

taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan"'

Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat tiga elemen' yaitu: (1)

identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai" (2) taktik atau strategi

dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (3)

penyediaan berbagai masukan untuk memungkinkan pelaksanaan

secara nyata dari taktik atau strategi kebijakan publik'

Kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses

eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saia' tetapi merupakan

produk dari jeiaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen

governance (pubtic). Keterlibatan aktor'aktor dalam perumusan

kebijakankemudianmenjadicirikhususdarikebijakanpublik.
Islamimemberikanpengertiankebijakanpublik.adalahserangkaian
tindakanyangditetapkandandilaksanakanatautidakdilaksanakan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada

tuj uan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat' Ditegaskan lagi

bahwakebijakanpublikdibuatbenar.benaralasnamakepentingan
masyarakat. Kepentingan publik' adalah untuk mengatasi masalah

dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat'

Kebijakanpublikmempunyaikarakteristiksebagaiberikut:t1)
memiliki tuiuan tertentu, (2) merupakan pola kegiatan yang tersistem,

[3) merupakan pekeriaan pemerintah' [4) berbentuk positif maupun

negatii dan [5) berdasar hukum dan mengikat [Nasrun' 2010 :2)'

Studikebijakanmerupakanhasilkontribusidariempat
tokoh besal yaitu: Lasswell [1956) dengan mendirikan 

"'think'tank"
dan mendekati persoalan menggunakan pendekatan multidisipliner

melalui tahap-tahap dalam proses kebiiakan publik' Simon dengan

menekankan pada proses pengarnbilan keputusan dipusatkan

pada ide rasionaritas. Lindbrom [1959) mendukung pendekatan

"incrementalism", dan Easton [1965) yang mengonseptualisasikan



hubungan antara masukan, pembuatan kebijakan, ruaran kebijakan,
dan lingkungannya yang lebih luas.

Paradigma good governance bukan hanya memicu tampilnya
konsep otonomi, partisipasi, efisiensi, dan pelayanan publik, akan
tetapi juga jejaring kebijakan. Good governance mempunyai tiga
pilar; yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. fejaring dalam
kebijakan menuntut peran serta atau keterribatan para aktor utama.
Hubungan di antara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat
akan membentuk jejaring kebijakan (Waarden, \992: Z,_SZ).
Hubungan antara pemerintah dengan kerompok kepentingan daram
masyarakat itu disebut jaringan kebijakan. Hubungan yang erat
antara pemerintah dan stakeholder daram jejaring kebijakan inilah
yang menentukan tercapainya kepentingan publik. Kata network atau
jejaring mengandung dua arti, pertama berarti menjarin kontak untuk
mendapat keuntungan dan kedua, dari bahasa teknorogi komputer;
yaitu komputer yang saling terhubung (parson, 2005:186).

Istilah network dalam kebijakan publik memberi perhatian
pada bagaimana kebijakan muncur dari kesaringhubungan (interpray)
antara orang dan organisasi dan memberikan gambaran yang lebih
informal tentang bagaimana kebijakan riil dilaksanakan. Katzein
(dalam Howleh dan Ramesh, 1995: 127), menyatakan bahwa
dibutuhkan suatu jaringan yang menghubungkan negara dengan
aktor masyarakat untuk menyatu dalam proses kebijakan publik
sejak tahap perumusan kebijakan agar tujuan kepentingan publik
dapat tercapai, Hubungan ini disebut sebagai publics, Rhodes (dalam
Howlett dan Ramesh, L99s: \27), menyatakan bahwa interaksi antara
sejumlah departemen dan organisasi dengan masyarakat merupakan
publics yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan publik.

Kekuatan policy network atau jejaring kebijakan tergantung
pada tingkat integrasi, kemapaman keanggotaan, sumber
daya dan hubungan dengan publik. fejaring kebijakan
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merupakan autopoieis atau mencipta diri, membentuk
pola jaringan didalamnya, setiap komponen berpartisipasi
dengan komponen lain dalam jaringan untuk menghasilkan
kegiatan, produksi atau transformasi jaringan sehingga
merupakan suatu sistem [Capra, L997,2002:284, Mardiyono,
2007:763).

Masyarakat yang hidup dalam administrasi publik yang sehat
yang dapat mencapai kepentingan publik akan membentuk
masyarakat deliberative, yaitu masyarakat yang hidup dalam
kebijakan deliberative yaitu kebijakan publik yang dibuat
berdasarkan: (1) pertukaran informasi dan argument yang
paling dapat diterima, [2) inklusif dan terbuka untuk publik,
tidak seorangpun memiliki kuasa mutlak atas yang lain, [3)
bebas dari kursiinternal maupun eksternal yang mengurangi
kesetaraan partisipan, [4) pengambilan keputuSan atas

kesepakatan dan bukan atas pengambilan suara dibawah
tekanan institusi mayoritas, [5) kesetaraan dan kesejajaran
hak kelompok kepentingan untuk berpartisipasi, (6) terdapat
ruang tawar menawar dan kompromi secara adil, serta
kepentingan-kepentingan anti generalisasi, yang mengambil
tempat di luar pengaturan institusional non deliberative

[Zauhar; 2007 :20-2L).

Kemitraan Qt a rtnershi p) sebagai embrio ko munitas keb ijakan

gagasan-gagasan visioner mengandung spiritualitas yang cemerlang.

Menyelesaikan akar dari semua persoalan terletak pada adinya

kesatuan, visi, dan aksi, dengan mengembangkan suatu komunitas

kebijakan. Dalam komunitas semacam itu, terdapat dan dikembangkan

nilai, norma, atau aturan yang sama, serta terbuka peluang untuk

mengembangkan visi bersama, mendialogkan agenda aksi, serta

mengintegrasikan energi dan sumber daya dalam iklim interaksi dan

konsultasr yang tebih intesif.

Di antaranya adalah kompetensi intelektual, kompetensi

personal, kompetensi pengetahuan, kompetensi hubungan, dan

t



kompetensi organisasional. Kompetensi intelektual antara lain
diwakili oleh pengembangan kapasitas kognitif dan kreativitas;
kompetensi personal diwakili oleh etika, nilai, daya tahan serta
pembelajaran berkelanjutan; kompetensi pengetahuan ditunjukkan
oleh pemahaman terhadap konteks pemerintahan, proses kebijakan,
serta konteks eksternal di samping pengembangan beberapa
keahlian khusus; kompetensi interaksi ditunjukkan oleh hubungan
interpersonal, orientasi kolaboratif serta komunikasi; sedangkan
kompetensi organisasional diwakili oleh pengembangan manajemen
aksi. Oleh Rhodes [dalam Jordan, 7990: 326-32Z) komunitas
kebijakan dipahami sebagai suatu iaringan yang ditandai oleh
stabilitas interaksi, kontinuitas keanggotaan yang bersifat terbatas,
interdependensi vertikal yang didasarkan pada kesamaan tanggung
jawab dalam menyediakan pelayanan/jasa atau menghasilkan produk
terLentu, serta adanya jarak tertentu dari jaringan lain dan publik
secara umum.

Pandarrgan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang

dikemukakan dleh Hogwood [juga dalam Jordan, 7990:327) yang
melihat komunitas kebijakan sebagai suatu tatanan yang ditandai
oleh adanya pengalaman bersama, bahasa yang sama, pertukaran
antar stal serta frekuensi dan modal komunikasi tertentu. Karenanya,

konsep komunitas kebijakan berkaitan erat dengan konsultasi

informal yang memfasilitasi proses pembuatan kebijakan diantara

berbagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan yang

sama. Konsep itu sekaligus menegasi kecenderungan pemerintahan

yang kaku dan berorientasi penuh pada prosedur standar (the ethnic

of ulimate means) dalam proses pembuatan kebijakan atau yang

dikenal dengan 0ssfied Government Sebaliknya, sosok pemerintahan

ideal dalam konsepsi ini adalah pemerintahan yang mampu menjalin

kerjasama dan interaksi dengan sebanyak mungkin aktor yang

memiliki perhatian yang sama atas masalah tertentu atau yang
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dikenal sebagai pemerintahan interaksionis [Kooiman, 1"993). Dalam

sosok pemerintahan yang demikian, proses pembuatan kebijakan

tidak hanya akan berlangsung secara efisien dan efektif tetapi iuga

mampu menegakkan harmoni, dan oleh karenanya, legitimasi dan

sustainabilitas dapat berlangsung'

Perwujudan komunitas kebijakan mempersyaratkan

begitu banyak kemampuan kunci. Orientasi kolaboratif misalnya

mengharuskan agar semua anggota suatu komunitas kebiiakan dapat

mengembangkan kompetisi yang kooperatif (cooperative competition)

serta kerjasama yang kompetitif (competitive cooperation),

baik dengan lingkungan internal maupun eksternal komunitas

bersangkutan. Hal itu iuga perlu diimbangi dengan pengembangan

kreativitas serta etika dan nilai tertentu. Misalnya dengan rnenumbuh

kembangkan saling percaya (mutual trust) dan menghargai nilai

dan keyakinan pihak lain serta memegang teguh imparsialitas dan

netralitas politik sehingga hanya kepentingan publiklah yang meniadi

basis perjuangan dan gerakan mereka' Juga dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, obyektivitas, integritas,

dan kesederajatan.

Kemitraan tampil sebagai jawaban alternatif untuk menerobos

berbagai masalah dengan satu kesadaran bahwa, pertama' kebijakan

publik seyogyanya melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah,

kalangan swasta, partai politik, maupun masyarakat sipil; kedua,

masing-masing aktor tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang

ditandai oleh berbagai keterbatasan di satu sisi serta keunggulan di

sisi lain sehingga interaksi yang komplementer merupakan prasyarat

bagi keberhasilan intergrasi energi; dan ketiga, kemitraan merupakan

pilar penting bagi pembentukan good governace, atau, sebagaimana

dinyatakan beberapa analis, kemitraan merupakan salah satu ciri khas

penting dari model new governance (Rouban, L999; The f ean Monnet

Program, 2OO7).Hanya melalui kemitraan dapat dikembangkan nilai-
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nilai penting seperti keterbukaan, integritas dan akuntabilitas.

Salah satu prasyarat kunci bagi bekerjanya kemitraan

menuju pembentukan komunitas kebijakan adalah kesetaraan dalam

pengambilan keputusan, pemilikan sumber daya, akses informasi,

dan sebagainya. Dominasi oleh salah satu pihak hanya akan

berakibat pada penarikan diri pihak lain. Sustainabilitas suatu forum

kemitraan, sangat bergantung pada sejauh mana terdapat kerangka

kerja institusional yang mampu menggaransi kesetaraan. Banyak

literatur yang membahas tema ini secara lebih tuntas dan mendalam

bahwa implementasi kemitraan yang sungguh-sungguh menjanjikan

sejumlah keuntungan. Kemitraan yang demikian dapat menjadi

embrio komunitas kebijakan sehingga berbagai kekusutan dalam

kebijakan publik di tanah air menemukan solusi substansialnya.

Selain persyaratan tersebut, pengalaman di beberapa negara yang

sudah dan sedang mengembangkan program-program kemitraan

memberikan suatu pelajaran penting bahwa kemitraan hanya akan

efektif dan berkelanjutan jika terdapat visi bersama, keielasan misi,

sense of purpose, adanya kepemimpinan yang efektif yang dapat

menjamin tercapainya keuntungan kolaboratil akuntabilitas mutual

dan multi-arah, interdependensi dan komplementaritas, adanya

proses pembelajaran bersama, serta kesetaraan kekuasaan. Demikian

halnya dengan saling percaya, saling menghargai, kredibilitas dan

kompetensi semua partisipan, komunikasi yang partisipatoris dan

sejajar.

Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing partner

harus sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saia

terhadap apa yang menjadi tuiuan forum kemitraan bersangkutan

tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing

individu. Dengan kata lain, setiap anggota harus sensitif terhadap

apa yang menjadi tuiuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta

tujuan partnernya. Pencapaian tujuan forum kemitraan dengan
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mengorbankan apa yang menjadi tuiuan individual identik dengan

mencabut akar kemitraan itu sendiri (The Peter F Drucker Foundation'

1996;Austin, 2000; The Jean Monnet Program' 2001)'

Pesan utama paparan terakhir ini sangat jelas yaitu reposisi

peran pemerintah, revitalisasi kontribusi masyarakat dan sektor

swasta, serta konstruksi dan penguatan kerangka institusional

untuk mengimplementasikannya' Atau mengutip paparan Robert F'

Durant, Rosemary O'Leary, dan Daniel Fiorino (2001)' iantung dari

sebuah reformasi kebijakan yang diintroduksi melalui pembentukan

kemitraan terretak pada 3 R: rekonseptuarisasi rezim [aturan, nilai,

norma ataupun prinsip) yang mengaturnya' reproduksi interaksi

dengan semua stakeholders' dan reframLng rasionalitas administratif

yang dianut pemerintah untuk juga memberi ruang ekspresi bagi

rasionalitas publik. Implikasi derivatif dari ketiga poin tersebut

adalah agar poin-poin tersebut bisa semakin memperkuat kapasitas

dan menjamin susuinabilitas lembaga kemitraan' Hadirnya lembaga

kemitraan yang kuat dan efektif merupakan pintu masuk menuiu

pembentukan komunitas kebijakan dalam lingkup yang lebih luas

dan strategis. Komunitas kebijakan merupakan desain ideal bagi

proses kebijakan masa datang yang dapat mengakomodasi nilai-

nilai partisipasi, kolektivitas, inklusivitas, dan yang paling penting

sustainabilitas.
Sebagai sebuah gagasan baru pada level praktis'

implementasi komunitas kebiiakan dalam praktik kebijakan publik

kini mendapatkan momentumnya di era reformasi' Urgensinya kian

meningkat manakala patologi kebiiakan seperti yang terjadi selama

ini meniadi pertimbangan utama' Pada tahap awal' pengembangan

komunitas kebiiakan a'p't dimulai dengan pembentukan lembaga-

lembaga kemitraan dalam arti yang sesungguhnya' Berdasarkan

uraian beberapa model diatas, jika kita mengacu ke negeri sendiri yaitu

Indonesia, maka adakecenderungan kita memakai model inkremental



yang tambal sulam, yang mana juga diterapkan di perguruan tinggi
dimana terlalu banyak prosedur dan standard operating procedure
terlalu dinomorsatukan atau dijadikan sebagai salah satu instrumen
yang digunakan.

B. Administrasi Pendidikan
Lembaga Pendidikan adalah merupakan suatu wadah

Iembaga yang menghantarkan seseorang kedalam alur berpikir yang
teratur dan sistematis. Pengertian pendidikan disini adalahuntuk
pembelajaran yaitu peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
memberikan kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk
membekali dirinya, agar dapat berperan dalam masyarakat bangsa
dan negara.

Keberadaan lembaga pendidikan sebagai salah satu pranata
sosial budaya saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang
kompleks. Lembaga pendidikan kini berhadapan dengan derasnya

arus perubahan akibat globalisasi yang memunculkan persaingan
dalam pengelolaan Iembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Globalisasi menuntut perlunya relevansi program sekolah dengan

kebutuhan masyarakat dan dunia kerja/industri terhadap mutu
Iulusan (out-put) serta munculnya globalisasi pendidikan dengan

bermunculannya lembaga pendidikan mulai lembaga, pendidikan
yang konvensional, persiapan internasional dan yang bertaraf
internasional.

Perubahan yang merupakan akibat perbedaan yang

terjadi dalam urutan waktu, tentu saja tidak mudah diterfemahkan
secara singkat dan eksplisit. Perubahan dalam pengertian hakiki
sesungguhnya mengandung konotasi majemuk yang telah tergambar,

lintas ruang dan lintas waktu dengan diwarnai oleh warna-warni
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kehidupan masyarakat, warna warni yang dikenal sebagai ideologi,

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adanya perubahan tersebut,

tentu mempengaruhi lingkungan pendidikan yang juga mengalami

perubahan luar biasa. Kalau kita mau merunut pangkalnya, semua

ini tentu saja tak terlepas dari menggejalanya revolusi informasi dan

globalisasi yang melanda dunia saat ini. Akibat adanya revolusi dan

globalisasi sebagaimana disebutkan di atas, persaingan kini telah

menjadi semakin sengit karena tidak lagi terbatas pada persaingan

antar sesama perusahaan domestik, tetapi juga dengan perusahaan

multinasional dari manapun juga. Ini terjadi pada hampir semua

bidang usaha, bukan hanya pada bidang bisnis saja, tetapi persaingan

tersebut juga telah merambah ke dunia pendidikan kita, mulai dari

playgroup, sD, SLTB SLTA, Universitas, bahkan ke institasi-institusi

pendidikan IainnYa'

Berkaitan dengan meningkatnya persaingan dalam bidang

pendidikan ini, terjadi pula perubahan pada perilaku konsumen,

dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat [orangtua dan siswa),

maupun dunia usaha. Karena banyaknya pilihan, konsumen kini

menfadi semakin banyak tuntutan, baik mengenai kualitas lulusan

dan biaya pendidikan maupun pasilitas pendidikan. Bargaining power

masyarakat meningkat sedemikian rupa sehingga dunia pendidikan

terpaksa harus melayaninya kalau tidak mau akan tersingkir dari

kancah persaingan yang makin berat.

Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika ini,

manajemen pendidikan harus dapat menciptakan organisasi yang

dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

padaumumnyadanobjekpendidikanfsiswadanorangtua)pada
khususnya. Saat yang bersamaan dapat pula bersaing secara efektif

dalam konteks lokal, nasional bahkan dalam konteks global. Dengan

kata lain dunla pendidikan kini dituntut untuk mengembangkan

manajenten strategi dan operasi yang pada dasarnya banyak



diterapkan dalam dunia usaha, sebagai langkah antisipatif

terhadap kecenderungan-kecenderungan baru guna mencapai dan

mempertahankan posisi bersaingnya, sehingga nantinya dapat

dihasilkan manusia-manusia yang memiliki sumber daya manusia

berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Lembaga pendidikan kerapkali dihadapkan pada problem'

problem sistem pembelajaran, mulai dari penyiapan sarana dan

prasarana, materi, tujuan bahkan sampai pada penyiapan proses.

Dalam perkembangannya lembaga pendidikan sebagai sebuah

lembaga yang bergerak dibidang non-profit oriented, memaksa

pelaksana pendidikan menggunakan teori-teori yang sebelumnya

sudah berkembang dalam dunia ekonomi. Maka tak berarti ketika

kita mendengar adanya teori manajemen pendidikan, yang pada

dasarnya itu diambil dari teori-teori manaiemen dalam dunia bisnis.

Tetapi tidak juga berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan sama

dengan industri yang mengutamakan keuntungan tetapi hanya

sebatas memakai teori manajemen ekonomi dalam sebuah lembaga

pendidikan agar menjadi lebih efektif dan efisien pencapaian

tujuannya, juga semata-mata hanyalah digunakan sebagai landasan

yang sistematis untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan'

Administrasi pendidikan ada pada dasarnya adalah untuk

mempelajari penataan sumber daya yaitu manusia, kurikulum atau

sumberbelajar dan fasilitas untuk mencapai tuiuan pendidikan secara

optimal dalam penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang telah

disepakati secara bersama. Administrasi pendidikan adalah suatu

media untuk'mencapai tujuan pendidikan secara produktif yaitu

efektif dan efisien. Oleh karena itu criteria atau ukuran keberhasilan

administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat

dilihat pada prestasi atau efektivitas dan proses suasana atau efisiensi

IEn gkoswar a,20 L0 : 49).
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Perkembangan teori manajemen yang dikembangkan dalam

dunia pendidikan, sangat terkait erat dengan organisasi, administrasi,

dan manajemen, dimana organisasi adalah sekumpulan orang dengan

ikatan tertentu yang merupakan wadah untuk mencapai tujuan

pendidikan, pada awalnya mengintegrasikan semua sumber daya

baik material maupun non-material serta menekankan sikap para

anggota yang dikenal sebagai manajemen dan pada akhirnya barulah

mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan

pendidikan tersebut.

Manajemen merupakan inti dalam melaksanakan kegiatan

yang disebut administrasi, karena:

1. Pengertian administrasi dengan pengertian manajemen

masih kelihatan tidak terpisah secara jelas' 3da yang

mengatakan administrasi sebagai cara kerja peherintahan

dengan fungsi merencanakan, mengorganisasi' dan

memimPin.

2.Adapulaahliyangmenyebutadministrasisebagaipenga.
rahyangefektifsementaramanajemendikatakannya
sebagai Pelaksana Yang efektif'

3. Sementara itu ada juga mendefinisikan manajemen

sebagai "sebuah proses merencanakan' mengorganisi4

mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk

mencapai tujuan organisasi dengan menggun'akan

sumberdaYa organisasi'

4. Definisi tersebut mencakup beberapa kata/pengertian

kunci, Yaitu:
a. proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan;

b. merencanakan, mengorganisi4 mengarahkan' dan

mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi

manaf emen;



c. tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktifitas

tersebuU dan

d. sumberdaya organisasi yang digunakan untuk
, mencapaitujuan tersebut.

Sementara itu Siagian [1988:2) mengatakan bahwa
administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, manajemen itu dapat
diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan
agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditentukan sebelumnya.

Pengaruh pemikiran manajemen saintifik tersebut diperkuat
dengan karya Gullick dan Urwick yang berjudul Papers on the Science

of Administration (L937). Kedua penulis tersebut, hampir sama

dengan Fayol dan Taylor yang berkeyakinan bahwa terdapat prinsip-
prinsip universal yang dapat diterapkan dalam mengelola di setiap

organisasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi sosial dsb. Prinsip

tersebut ad alah Planning, 0rganising, Staffing, Directing, Coordinoting,

Reporting dan Budgeting Qvancevich, 2005: 9), dimana prinsip

tersebut juga adalah fungsi pokok dalam administrasi pendidikan.

C. Manajemen Strategi

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan,

penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas

fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai

sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan

organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk

mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya

untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan

organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-
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aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai

tujuan organisasi.

Menghadapi lingkungan teknologi informasi yang cepat

berubah dan persaingan yang sangat ketat, layaknya entitas hidup,

sebuah lembagai harus senantiasa waspada terhadap perubahan

yang terjadi, dan cepat dalam melakukan respon terhadap

keadaan tersebut. Untuk dapat tetap bersaing, maka dalam proses

perencanaan, kemampuan untuk melihat kecenderungan masa depan

.trendwatchingsangatdiperlukan.Selaintrendwatchingbidang

teknologi informasi seperti yang telah diuraikan di atas, sistem

manajemen strategi yang tepat untuk menangani gambaran keadaan

diatas juga sangat diPerlukan.

Terdapat tiga hal penting yang merupakan' prasyarat

berhasilnya suatu strategi, menurut Arthur A' Thomson'lr" sistem

manajemen strategis yang tepat yang memungkinkan personil

mencurahkan pemikiran strategis dan menerjemahkannya secara

cepatkedalamlangkah-langkahoperasional'Mindsetpersonnel-
perumusan strategi hanya efektif jika personil yang mengoperasikan

sistemmemilikiopportunitymindset.skiltsetpersonnel-kandungan,
kemampuan untuk memutahirkan pengetahuan serta kematangan

dalam menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan' Keberhasilan

dan kesinambungan sebuah organisasi modern sangat terkait dengan

bagaimana organisasi tersebut menyediakan value untuk custolner'

nya.

Bila kita setuiu dengan hal tersebut' maka langkah awal

perencaanan strategis harus dilakukan' Kerangka berfikir manajemen

strategik membawa kita kepada langkah-langkah sebagai berikut:

Strategy formulation - bagaimana merumuskan dampak trend

perubahan lingkungan makro dan organisasi' Outputnya adalah

hasil analisis lingkungan makro dan organisasi' misi' visi' keyakinan

dasaI nilai dasar; tujuan dan strategi' Strategic planning - menyusun



sasaran dan inisiatif strategis yang komprehensif dan koheren.

Outputnya adalah sasaran strategis, target dan inisiatif strategic
yang dirangkai dalam peta strategi-strategy map. Programming -
penyusunan program kerja yang merupakan rencana laba jangka

panjang untuk mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan
beserta taksiran sumber daya yang akan diperoleh dari dan/atau yang
akan diperlukan oleh program tersebut. Budgeting dalam anggaran

tahunan merupakan perencanaan jangka pendek yang berisi rencana
implementasi program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran

tertentu. Implementation & Monttoring yaitu penerapan manajemen

proyek Qtroject managemenr) dalam proses persiapan, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan penyelesaian setiap inisiatif/pro gram /
proyek yang dipilih,

Perubahan dapat terjadi dengan cepat sehingga lingkungan
persaingan menjadi sangat kompleks dan dinamis. Maka dapat
dipergunakan alternatif sebagai kerangka berfikir; dalam usaha

merajut jalan untuk menstrukturkan realitas masa depan (ways of
structuring future realities). Selain itu, diperlukan juga konsensus dari
para pelaksana, dalam memilih jalan untuk mencapai tujuan, karena

pada dasarnya banyak jalan untuk mencapai tuiuan yang dicita-
citakan bersama (there is no the one and only one truth about future
realities). Dalam memulai langkah awal merajut ylsf masa depan, maka

jejak langkah prestasi masa lalu perlu diperhitungkan. fejak langkah

masa lalu tak boleh dilupakan, namun kita tidak boleh terjebak di

dalamnya. Masa lalu dapat membantu pengkajian diri, sehingga dapat

memahami Stre ng th-Kekuatan, Wea kn es s es-Kelemahan, O p o rtuni ty -
Kesempatan serta Threaf-Ancaman. Setelah ditetapkan misi dan visi

melalui formulasi strategi, maka diperlukan peta strategi (strategic

map) untuk merajut langkah-langkah dalam rangka mencapai misi

dan visi yang ditetapkan. Untuk membangun peta strategi, maka

perhatian tidak hanya bertumpu pada hal-hal yang bersifat nyata -
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tangible - hardware, tetapi juga harus memperhatikan berbagai hal

yang tidak kelihatan - intangible - sofauare [Arthua 200L:278)'

Setelah dipahami, sasaran strategis yang diperlukan untuk

mencapai tujuan, maka dibuat program keria' Program keria

lalu di lengkapi dengan rekomendasi tertentu, langkah-langkah

implementasi serta rentang waktu pelaksanaan. Rangkaian yang

dimulai dari misi, visi perguruan tinggi, tema strategis, sasaran

strategis, ukuran dan target untuk tiap sasaran sampai dengan jadwal

pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan, mudah-mudahan dapat

menjadi penuntun dalam meniti langkah mencapai cita-cita bersama

yang diharapkan [Arthu r, 2001:27 B)'

sistem manajemen strategis adalah proses merumuskan dan

mengimplementasikanstrategiuntukmewujudkanvisiseFaraterus

menerus secara terstruktur. Strategi adalah polatindakan terpilih untuk

mencapai tujuan tertentu, Manajemen strategis berbicara tentang

gambaran besar. Inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi

tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang

ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi

tujuan strategis. Manajemen strategis di saat ini harus memberikan

fondasi dasar atau pedoman untuk pengambilan keputusan dalam

organisasi, ini adalah proses yang berkesinambungan dan terus-

menerus. Rencana strategis organisasi merupakan dokumen hidup

yangselaludisesuaikandengankebutuhandanharusdimodifikasi.

Seiring dengan adanya informasi baru dia harus digunakan untuk

membuat penyesuaian dan perencanaan strategi' dengan langkah'

langkah perencanaan strategis sebagai berikut:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses

Perencanaan strategis'

2. Mengidentifikasimandatorganisasi'

3. Memperjelas mtsi dan nilai'nilai organisasi'

4. Menilai lingkungan eksternal' peluang dan



ancaman.

5. Menilai lingkungan internal, kekuatan dan
kelemahan.

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi
organisasi.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu_isu.
B. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi

masa depan. [Arthur; 200L:422).
selanjutnya manajemen strategi drsini akan dibicarakan

sehubungan dengan dunia pendidikan, pendidikan secara sadar atau
tidak kini tengah bergerak menjadi satu pasar dunia, suatu pasar
yang efisien dan transparan, yang mencakup daerah-daerah yang tak
terbatas.

Keberadaan lembaga pendidikan sebagai salah satu pranata
sosial budaya saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang
kompleks. Lembaga pendidikan kini berhadapan dengan derasnya
arus perubahan akibat globalisasi yang memunculkan persaingan
dalam pengelolaan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Globalisasi menuntut perlunya relevansi program sekolah dengan
kebutuhan masyarakat dan dunia kerja/industri terhadap mutu
Iulusan (out-put) serta munculnya grobalisasi pendidikan dengan
bermunculannya lembaga pendidikan yang bertaraf internasionar.
Perubahan yang merupakan perbedaan yang terjadi daram urutan
waktu, tentur saja tidak mudah diterjemahkan secara singkat dan
eksplisit.

Efektivitas manaj emen pendidikan berbasis kemitraan adalah
tingkat pencapaian kualitas inpu! proses, output, d,an outcome yang
disepakati oleh masing-masing mitra adalah:

l. Sejauhmana kerjasama kemitraan dalam
pendidikan dapat menghasilkan input sesuai
kriteria yang ditetapkan bersama.
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2. Sejauhmana kerjasama kemitraan dalam

pendidikan dapat melaksanakan proses belaiar

mengajar Yang baik.

3. Sejauhmana kerjasama kemitraan dalam

pendidikan ini dapat menghasilkan produk-

produk pendidikan yang baik, antara lain lulusan,

modul dan materi yang berkualitas (Rukmana,

2006:7Lr).
Dalam situasi lingkungan yang penuh dengan dinamika

ini, manajemen pendidikan harus dapat menciptakan organisasi

yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada dan

masyarakat pada umumnya dan objek pendidikan (siswa dan

orangtua) pada khususnya. Saat yang bersamaan dapat pula bersaing

secara efektif dalam konteks lokal, nasional bahkan dalam konteks

global. Dengan kata lain dunia pendidikan kini dituntut untuk

mengembangkan manajemen strategi dan operasiyang pada dasarnya

banyak diterapkan dalam dunia usaha, sebagai langkah antisipatif

terhadap kecenderungan-kecenderungan baru guna mencapai dan

mempertahankan posisi bersaingnya, sehingga nantinya dapat

dihasilkan manusia-manusia yang memiliki sumber daya manusia

berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman'

D. Organisasi, Struktul dan Kebiiakan Pendidikan

Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang

bekerjasamauntukmencapaituiuantertentu.Gibsondkk.[1996:6),
mengemukakan: "organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri

setidaknya dua orang dan berfungsi mencapai satu sasaran tertentu

atauserangkaian sasaran". organisasi juga merupakan unit sosial yang

dikoordinasi secara sadar; terdiri atas dua individu atau lebih dan

berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai



satu atau serangkaian tujuan [Robins dkk, 2008:5). Organisasi terikat

dalam suatu proses keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam pertumbuhan organisasi menghadapi tuntutan baik dari

dalam maupun dari luar organisasi, untuk itu organisasi perlu dan

secara terus menerus harus menentukan sikap yang kondusif untuk

menghadapi tantangan yang menggetarkan eksistensinya dengan

meningkatkan kemampuan yang selaras dengan tuntutan perubahan

melalui kemampuan memperkokoh adaptasinya.

Luthans (2006:721') mengemukakan "organisasi jaringan

dan organisasi virtual dapat membantu persaingan dalam ekonomi

global dengan atribut kunci: teknologi, oportunisme, tanpa batas,

kepercayaan dan keunggulan"' Dimana aliansi dan kemitraan

dengan organisasi lain dapat menjangkau seluruh dunia, kesaling-

tergantungan spasial dan temporer dengan mudah dapat menembus

berbagai batasan, dan fleksibilitas memungkinkan mudahnya

penugasan dan pengalokasian kembali untuk memanfaatkan dengan

cepat berbagai peluang akibat pergeseran pasar global" (2006:122).

Pembinaanorganisasidengankolaborasiadalahusaha
kolaborasi yang dinyatakan dengan partisipasi keterlibatan,

pemerataan kekuasaan, dan dapat diartikan sebagai usaha penuh

kepercayaan yang didasarkan atas tidak adanya kecurigaan dan

kedewasaan pengertian atas peranan-peranan dan penugasan-

penugasan. Dengan demikian pada suatu kasus tertentu, kolaborasi

dapat berarti keinginan untuk bertoleransi kepada tindakan-tindakan

yang cepat dan resmi dari pimpinan yang menginginkan perubahan

agartercapai kemajuan organisasi. Ada beberapa permasalahan dalam

kolaborasi yang membuat kolaborasi kurang efektif karena adanya

kesalahan praktik seperti: (1) kolaborasi dilakukan berat sebelah dan

tidak adil; [2J kolaborasi didasarkan atas saling rasa curiga; dan (3)

kolaborasi tidak dilakukan secara terbuka (Thoha, 201,0:214).
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Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan

orang dan pekeriaan, struktur acapkali digambarkan sebagaibagan dan

p.or", atau adalah aktivitas yang memberikan kehidupan bagi bagan

organisasi dimana struktur menurut Covey adalah "menyelaraskan

,..," *"abangun dan memelihara sebuah organisasi yang cepat'

fleksibel dan datar" [Covey, 2005 : 171)' Komunikasi' pengambilan

keputusan dan pengembangan organisasi merupakan contoh

proses dalam organisasi' Manajer yang efektif mengetahui apa yang

dicari melalui istilah struktur proses, dan kultur serta bagaimana

memahami apa yang mereka peroleh' karena manaier harus bisa

mengembangkan keterampilan diagnostik; mereka harus dididik

bagaimana mengidentifikasi geiala masalah yang membutuhkan

O"ihr,,rn yang lebih lanlut (Gibson' dkk" 1996: 9)'

Definisi kebiiakan pendidikan sebagaimana adanya dapat

disimak melalui pernyatan-pernyataan berikut ini: "Carter V' Good

[dalam Imron, zooz:ia'lmenyatakan ' Educailonal policy is iudgment'

derived from some syst;m of vatues and some assesment of situational

faktors, operattng 
-within 

institutionalized adecation as a general

plan for guiding decision regarding means of attaining desired

educational obiectives' Pengertian pernyahan cli atas adalah bahwa

kebiiakan pendidikan adalah suau penilaian terhadap sistem nilai

dan faktor-faktor kebutuhan situasional' yang dioperasikan dalam

sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam

mengambil keputusan' agar tuiuan pendidikan yang diinginkan bisa

dicaPai.

Robert Lingard ahli kebiiakan pendidikan di Australia'

membahasredfstfb-utionandrecognition:workingagainstpedagogies

of differencedalam Educational Future Annual Conference di Flinders

university (2010) dan mengutip pendapat Frasel l997"it also

acknowled'gestheneedforabroaderpoliticsandpoliciescommitted
to botlt redistribution and tu recognition of difference' synthesising and

T
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transforming cultural and social politic as necessary to progressive
politicsin our'postsocialist' conditions".

Kemudian kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang
khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan dimana kebijakan pendidikan
harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia
harus memiliki tuiuan pendidikan yang jelas dan terarah
untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal yaitu kebijakan pendidikan
tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya
pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar
kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku
untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus
memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki
konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat
dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut,
sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan
yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional yaitu kebijakan pendidikan
sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya
harus mempunyai manfaat operasional agar dapat
diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk
memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin
dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan
adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan

4. Dibuatolehyangberwenang, dimanakebijakan pendidikan
itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki
kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan

kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar
pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola

lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan
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langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal
pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi dimana kebijakan pendidikan tentunya
tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk
ditindaklanjuti. Iika baik, maka dipertahankan atau

dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan,

maka ha rus bisa diperbaiki, Sehingga, kebijakan pendidikan

memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi

terhadapnya secara mudah dan efektif,

5. Memiliki sistematika, yaitu nerupakan sebuah kebijakan

pendidikan oleh karenanya harus memiliki sistematika

yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur

olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki'efektifitas,

efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan

pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan

rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang

atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus

diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak

tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal.

Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan

harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan

politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan

di atasnya atau disamping dan dibawahnya

Prespektifyang dikemukakan oleh Halligan dan Power (L992)

dalam bukunya Potiticat Management in the Nineties menyotakan

bahwa: The three principle dimensions of policy process in government,

exp anding o n the fi rst mo del. Th e three di mensionsare;(1) administrator;

[2) manajer; dan [3) politisi yang berada pada posisi masing-masing

sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang

yang mereka pertanggung-jawabkan, Para administrator itu akan

memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep



hingga praktis; manajer akan menjabarkan program-program itu
dengan pengembangan yang teknis; dan para politisi akan merancang
gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan signifikan
dalam konteks jangka panjang (long-term) yang mengatur program-
program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-
program tersebut diselenggarakan

Pada dasarnya, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia
2009-20L5 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan

Rencana Strategis Pendidikan Nasional, mengacu pada amanat UUD

1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan

MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional(Sisdiknas); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenrang

Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP

Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor

21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran l(ementerian/
Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan

akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat

kebijakan dalam bidang pendidikan; baik di tingkat makro [nasional);
tingkat messo [daerah); dan tingkat mikro (satuan pendidikan).

Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan

khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR

RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin

Departemen Pendidikan Nasional).

Segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan

oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di
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seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Adapun
dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah

pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah

(Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di
DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk
memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat
daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-

undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional. [)



Kebijakan Akademik merupakan satu dokumen akademik

yang berfungsi sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam

menyusun perencanaan danpelaksanaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu

akademik secara berkelanjutan. Sebagai acuan dalam penyusunan

kebijakan akademik ini digunakan berbagai peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Kebijakan Akademik dan Standar Akademik

disusun sebagai respon terhadap berbagai isu pendidikan tinggi di

tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Isu dimaksud menuntut
perubahan dalam manajemen, prilaku, dan etos kerja para pimpinan,

dosen, dan staf administrasi.

KebijakanAkademik dan StandarAkademik sebaiknya disusun

dengan melibatkan berbagai pihak melalui proses yang panjang. U ntuk

melaksanakan jaminan mutu akademik maka diperguruan tinggi

dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Adapun

dasar kerjasama dalam kebijakan akademik secara jelis diatur dalam

UU No 17 pasal 90 ayat 4,kerjasama dalam bentuk kemitraan pada

perguruan tinggi diharapkan berkontribusi dalam peningkatan mutu

pendidikan tinggi. Pengembangkan pendidikan tinggi dalam Renstra

Pendidikan Nasional mengemukakan agar luarannya dapat berhasil

dan dapat berkompetisi secara global. Untuk itu diperlukan perhatian

pada beberapa hal :
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1. Peranan ke depan pendidikan tinggi:

a. Jangkauan dari komunitas lokal ke masyarakat dunia;

b. Perubahan kohesi sosial ke partisipasi demokrati, di

antaranya beruPa kenYataan:

(1) pendidikan dan krisis kohesi sosial,

[2) pendidikan dengan pengeluaran

(3) pendidikan dan desakan pekerjaan di

masYarakat,

[4) partisipasi demokratis berupa pendidikan

kewarganeraan dan praktik berkewarganegaraan;

c. Dari pertumbuhan ekonomi ke pengembangan

kemanusiaan.

a. Empat pilar Pendidikan:
(1) belajar untuk mengerti dan mengetahui;

[2) belajar untuk melakukan [perubahan dari

keterampilan ke berkompetensi, dematerialisasi

dari pekerjaan, dan kenaikan sektor jasa' layanan:

serta bekeria di bidang ekonomi informal);

[3) belajar untuk hidup bersama'sama' belajar untuk

menyesuaikan diri dengan orang Iain dan bekerja

kearah sasaran hasil umum; dan

[4) belajar untuk berhasil;

b. Belajar sepanjang hayat llearning throughout life)

sebagai wuiud:

[1) belajar untuk mengetahui, yang sangat mendesak

untuk demokrasi;

[2) Pendidikan multidimesional;

[3) munculnya pentbahan waktu ' 
bidang baru;

[4) pendidikan jantungnya masyarakat; dan

(5) kebutuhan sinergi dalam pendidikan'

BAB III
KEBIIAKAN AIGDEMIK PERGURUAN TINGGI

I



3. Arah pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi
a. Kesa(uan pendidikan dasar sampai ke perguruan

tinggi:

[1) pendidikan dasar sebagai "pasport" untuk
berkehidupan;

(2) pendidikan menengah (secondaryeducation)

sebagai persimpangan jalan menentukan

kehidupan; dan

[3) pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang

hayat;

b. Perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan

suatu sumberdaya pengetahuan;

c. Peran pendidikan tinggi untuk menanggapi perubahan

pasar kerja;

d. Perguruan tinggi sebagai pusat kebudayaan dan

pembelajaran terbuka untuk semua; dan

e. Pendidikan untuk wahana kerjasama international.

[Sumber: Permendiknas No.Z Tahun 2010 tentang Renstra

Pendidikan Tinggi)

Lebih jauh dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi [KBK)
yang diterbitkan Bidang Akademik Dikti Tahun 2008 menyatakan

bahwa "pada dasarnya setiap lembaga pendidikan memiliki sistem

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas". Adapun indikator

mutu Iulusan dapat dilihat pada capaian IPK, lama studi, dan relevansi

program studi dengan daya serap pasar kerja.

Perguruan tinggi mempunyai kebijakan akademik yang

disusun oleh penjaminan mutu, dengan struktur yang mencakup

tingkat institut, fakultas dan jurusan/program studi, pada dasarnya

setiap satuan' pendidikan memiliki sistem untuk menghasill<an

lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai
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sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu masukan,

proses, Iuaran dan ikutan. [1) Katagori masukan antara ]ain adalah

dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan

prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan; [2) Katagori

proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, proses

manajemen; (3) Katagori luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan

karya IPTEKS lainnya, sedang (4) Katagori hasil ikutan (outcome)

antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap

luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup

masyaral<at dan Iingkungan.

Sistem pendidikan yangbaik harus didukung oleh unsuryang

baik pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat; (2) pengelolaan yang

transparan dan akuntabel; (3) ketersediaan Rencana Pombelajaran

dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan

pasar kerja; [4) kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia

di bidang akademik dan non akademik yang handal dan profesional;

(5) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang

memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif [KBK, 2008).

Dengan didukung kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan

dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah

pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun

sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut

bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain baik dldalam

maupun diluar Indonesia, sehingga dapat berperan serta dalam

pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia.

Peningkatan sarana penunjang pendidikan, sarana penunjang

dalam melaksanakan proses akademik merupakan hal yang

diperlukan menuju peningkatan mutu akademik' Pengembangan

sarana penunjang akademik berupa: [L) Sarana penunjang umum,

(2) Sarana penunjang khusus, dan (3JSarana administrasi akademikt





Untuk mencapai keunggulan di bidang pendidikan ini maka
disamping menyediakan dosen dan fasilitas penunjang yang bermutu
serta kemampuan berbahasa Inggris maka sangat diperlukan
pembentukan jejaring kemitraan (networking) secara nasional
maupun internasional. Kualitas perguruan tinggi sangat ditentukan
oleh kemampuannya menyediakan sumber daya manusia yang
berkualifikasi tangguh, dengan memiliki tiga kompetensi, yaitu:
(1) kompetensi akademik, [2) kompetensi professional, dan 3J

kompetensi intelektual.

A. Kemitraan dan Model Kemitraan
1. Kemitraan

Kata kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berasal dari kata mitra yang berasal dari Bahasa persia berarti
teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan. Kemudian
"mitra"dalam konteks ekonomi, yang pada pokoknya sama dengan
"teman" atau "kawan" dalam bahasa sehari-hari. Kemudian
mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi kemitraan yang berarti
pertemanan, persahabatan, rekanan, dan kerjasama. padanan bahasa
Inggrisnya adalah "friendship" dan "partnership", Kemitraan tidak
pernah terlepas dari kata kerjasama, karena kemitraan adalah perihal
hubungan [jalinan kerjasama), dan kemitraan Qtartnership) sebagai

salah satu bentuk kerjasama fcollaboration). Wood and Gray (L991;
dalam KayW. Eilber 2003:19) mengemukakan " Thepartnership must.

Howeven develop a shared purpose, with a common understanding

of the problem and the role of each organization in addressing the

problem". Seharusnya kemitraan. Mengembangkan suatu tujuan
bersama, dengan suatu pemahaman umum menyangkut masalah dan

peran dari tiap organisasi dalam menyelesaikan masalah".Kemudian

defenisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson dari Wood dan

Gray {1991,2\B):
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Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi
melalui negosiasi baik secara formal maupun informal.
Pihak yang bermitra bersama menyusun struktur dan aturan
pengelolaan hubungan antar pihak yang bermitra. Pihak
yang bermitra merencanakan tindakan atau keputusan
untuk mengatasi isu-isu, mekanisme tersebut merupakan
interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat

yang saling menguntungkan.

Defenisi ini merupakan dasar dalam pengembangan model

kemitraan kolaborasi kemitraan LPTK. Untuk mewujudkan kemitraan

yang baik terdapat sejumlah prinsip, nilai, dan konsep dasar yang

harus diperhatikan. Prinsip yang sangat penting dan tidak dapat

ditawar-tawar dalam menjalin kemitraan adalah saling perqaya antar

institusi/lembaga yang bermitra, kejujuran, integritas, dan saling

menghormati. Adapun nilai yang diperlukan yakni karakteristik atau

kualitas SDM untuk mencapai visi dan misi organisasi. Ini senada

dengan pendapat Tony Lendrum berikut: bahwa konsep atau ide

yang dilaksanakan oleh masing-masing mitra seharusnya didasarkan

pada sharing strategy [strategi bersama), shared or ioint vrsion [visi

bersama), commongoals [tujuan besama) and performance indicator

findikator kinerja), sehingga masing-masing institusi yang bermitra

memiliki tanggung jawab bersama" [Lendrum, 2003: L32-734).

Selanjutnya Linton (1995:37) mengemukakan alasan

mengapa harus bermitra, yaitu: "untuk bisa mencapai tujuan yaitu

kesejahteraan bersama [kesejahteraan ekonomi, sosial dan meniaga

keamanan bersama), karena beberapa pihak seringkali tidak bisa

melakukannya sendiri-sendiri". Penyebabnya adalah keterbatasan

sumber daya ffisik-geografis, sosial, dan ekonomi) yang dimiliki oleh

masing-masing kelompok sehingga 'memaksa' untuk saling berbagi

sumber daya yang dimiliki dan melakukan kerjasama. Kemitraan

tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama karena
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setiap pihak yang bermitra bisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri,

tetapi esensi terpenting adalah berbagi sumber daya dan saling

menguntungkan.

fohn R. Commons dalam bukunya yang berjudul Institutional
Economics mengemukakan pentingnya bekerjasama dengan orang

Iain, atau kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama

juga dapat menghindari konflik antara kepentingan individu dan

kepentingan bersama yaitu dengan membuat kesepakatan dan

aturan yang disebut "pengendalian bersama" (colective controls),

yang mempunyai tugas dalam mengawasi proses tawar-menawar dan

harga serta transaksi yang dijalankan. Dari pengertian kerjasama dan

kemitraan di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam

kerja sama, yaitu:

1. Dua orang atau lebih, artinya kerja sama terjadi kalau ada

minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan.

Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut

ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua belah

pihak yang bekerja sama tersebut.

2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama terjadi karena

adanya aktivitas yang dikehendaki secara bersama, sebagai

alat untuk mencapai tujuan dengan berbagai strategi.

3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran

ddri kerjasama, biasanya adalah keuntungan baik secara

financial maupun nonfinansial yang diterima atau dirasa'

kan oleh kedua pihak. f angka waktu tertentu, menunjukkan

bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya

ada kesepakan kedua pihak kapan kerjasama itu dimulai

dan diakhiri.

Kemudian untuk memperkuat pelaksanaan kemitraan

maka sejak tahun 1997, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 7997.Tentang l(emitraan oleh Presiden
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Republik Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut

1. bahwa untuk lebih mempercepatperwujudan

perekonomian nasional yang mandiri dan

andal sebagai usaha bersama atas asas

kekeluargaan, diperlukan upaya'upaya

yang lebih nyata untuk menciptakan iklim

yang mampu merangsang terselenggaranya

kemitraan usaha yang kokoh diantara semua

pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan

prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat dan saling menguntungkan;

2. bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang

kokoh, terutama antara usaha besar dap

usaha menengah dengan usaha kecil, akin

lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat

tumbuh dan berkembang semakin kuat

dan memantapkan struktur perekonomian

nasional yang semakin seimbang berdasarkan

demokrasi ekonomi serta meningkatkan

kemandirian dan daya saing perekonomian

nasional;

3. bahwa untuk mempercepat terwujudnya

kemitraan tersebut terutama antara

usaha besar dan usaha menengah dengan

usaha kecil, dipandang perlu menetapkan

ketentuan-ketentuan mengenai tata cara

PenYelenggaraan'



Menurut Lendrum [2003: 317), paradigma baru kemitraan
antara Iain harus, "shared informationfor mutual benefit:

L. Profesionalitas, yaitu masing-masing mitra
harus melaksanakan program dan kegiatannya
sesuai standard kualitas yang disepakati;

2. Akuntabilitas publi( yaitu masing_masing
mitra harus secara bersama_sama dapat
mempertanggungjawabkan kegiatan yang
dilaksanakan kepada publik, khususnya
berkenaan dengan kualitas lulusan pendidikan
professional yang akan terjun ke dunia kerja
dan masyarakat;

3. Kejelasan aturan main [kepastian hukum),
masing-masing dapat memperoleh,,reward,,
dan "punhisment' sesuai hasil kerja dari
masing-masing mitra.

Menuruf Lendrum (2003: 377), kemitraan selalu diikar
dengan kesepakatan;

1-. ViJi bersama, yaitu masing-masing mitra
merumuskan bersama-sama tentang visi
kemitraan untuk kepentingan bersama;

2. Orientasi pada mufakat, yaitu musyawarah

dan mufakat merupakan prinsip yang harus

dijunjung tinggi dalam mencapai tujuan

kemitraan; serta

3. Efektifdan efisien,yaitu proses dan pelaksanaan

program kemitraan harus dapat mencapai hasil

yang optimal dengan memanfaatkan sumber

daya sehemat mungkin".
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Pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan perguruan

tinggi, mengenal beberapa prinsip "good governance" yang sangat

diperlukan antara lain: (1) kesetaraan, yaitu masing-masing instansi

yang bermitra harus menempatkan diri dalam posisi yang sejaja4 baik

dalam melaksanakan kewajiban maupun memperoleh kesempatan

dan hak dalam kerjasama; [2) keterbukaan [transparansi), yaitu

masing-masing mitra memiliki kebebasan memperoleh/mengetahui

informasi dan prosess pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama

untuk kepentingan bersama. Kemitraan perguruan tinggi dengan

stakeholder, memerlukan dua pelaku yangterlibat, yakni stakeholder

interen dan stakeholder eksteren. Adapun stakeholder interen, yaitu

mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi dan sfakeh older eksteren,

yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, Masing- mas ing $akeholder

bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat

membawahi pihak lain. Tetapi adanya tuiuan bersama berdasarkan

komitmen yang hendak dicapai. Setiap tujuan bersama berdasarkan

komitmen tanggungjawab sendiri [Kumorotomo, L999: 92)'

2. Kemitraan Pendidikan

Kemitraan dalam pendidikan dimulai pada penyelenggaraan

pendidikan di Amerika serikat, dengan bentuk kerjasama yang

sederhana. Yaitu membangun hubungan kerjasama dengan pihakyang

dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan

sekolah. Bisnis dan sekolah telah terlibat satu sama lain sejak akhir

l800.an,danhubunganmerekadiformalkankedalamkemitraan
sejak 1970-an. Namun, kondisi di Amerika Serikat pada awal 1980-

an krisis pendidikan di sekolah umum, dimana tingkat keterampilan

rendah pekerja entry'level, dan tuntutan perkembangan ekonomi-

a cceleratedberkernbang dari kemitraan ini'

KemitraanpendidikandiAmerikanantaratahunl9B3-
lg84dantahun:rgBT.L}BB,jumlahusaha/l<emitraanpendidikan



meningkat d ari 42.20 0 menja di 1 40. B 0 0" (al G ro b e et L99 3 : 4.). Ketika

kemitraan mereka berkembang dalam jumlah, maka kerjasama ini
juga diperluas dalam dimensi, yaitu dari yang sederhana satu per
satu, ke perjanjian untuk pengaturan yang multiagency kompleks
kolaboratif, Ekspansi mitra dan agenda telah menghasilkan perluasan

manfaat bagi semua mitra dan merangkul tujuan kemitraan. Digestis

ini dirancang untuk membawa perspektif baru dalam memahami

bisnis/kemitraan pendidikan. Secara tradisional, kemitraan ini telah

dilihat dari perspektif manfaat untuk pendidikan. Digest ini menyoroti
cara-cara bermitra dengan usaha pendidikan yang bermanfaat.

3. Sejarah Kemitraan Pendidikan
Awalnya, kemitraan pendidikan diciptakan oleh sekolah sistem

Staf untuk "mendorong komunitas kerjasama sekolah, memberikan

insentif bagi Siswa, kurikulum suplemen dan sta{, dan mendapatkan

peralatan" [Clark, !992:2). Keuntungandari hubungan tersebut
terutama dalam perbaikan publik dan citra hubungan masyarakat

ditingkatkan [Grobe et al., 1993). Pada awal 1980-an, reformasi

sekolah disebut sebagai laporan untuk perubahan yang pada akhirnya

akan mengubah sifat kemitraan pendidikan dan bisnis. Sekolah

dihadapkan dengan kebutuhan untuk langkah-langkah reformasi

pendidikan yang lebih baik dan akan menyiapkan beragam populasi

siswa untuk berpikir secara tingkat tinggi dan keterampilan penalaran

yang diperlukan dalam perekonomian, semakin berbasis pengetahuan

Iayanan-driven. Termotivasi untuk meningkatkan keterampilan teknis

dan akademis dari masa depan angkatan kerja, bisnis dan sekolah

bergabung dalam kemitraan dengan berbagai ukuran dan jenis umum

tetapi terpisah dalam mencapai tujuan mereka.
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4. ]enis Kemitraan Pendidikan

]enis dan sifat bisnis/kemitraan pendidikan bervariasi

tergantung pada kebutuhan kemitraan yang dibuat untuk

pelayanan. Dalam kemitraan setiap institusi, kebutuhan satu sekolah

dan/atau satu pelaksana perjanjian bisnis, Secara tradisional,

pengusaha adalah dermawan yang memberi dan sekolah adalah

penerima. Dengan pengaturan ini, sekolah menerima manfaat dari

kemurahan hati para mitra bisnis mereka dengan menerima up-to-

date peralatan, insentif untuk kehadiran mahasiswa dan beasiswa,

serta kesempatan bagi siswa untuk belaiar tentang aplikasi nyata-

dunia pengetahuan dan keterampilan'

Keterlibatan bisnis dalam kemitraan tradisional seperti

biasanyaterinspirasi, untuktuiu ani angkapan j angyang mer'rce rminkan

kepentingan diri sendiri. Lebih baik disiapkan entty leveitenaga keria

yangakanmengurangibiayapelatihan,meningkatkanproduktivitas,

danmeningkatkanprodukdanlayanan.Beberapabisniskemitraan
pendidikan,adalahdiciptakanuntukmengatasikebutuhanyanglebih
mendesak dari suatu bisnis tertentu atau perusahaan. Menurut Stone

(\ggL:48), Kantor Teknologi Penilaian memperkirakan bahwa "2OYo

hingga30%daripekeriaAStidakmemilikiketerampilandasaryang
mereka butuhkan untuk pekeriaan saat ini mereka" . Termotivasi oleh

krisisketerampilan,bisnissepertiMotoroladanGeneralMotorsyang
bergabungdenganpendidikuntukmenawarkankursus.kursusdasar
keterampilankepadakaryawanmereka.Perusahaanlain,seperti
Boeing dan Honeywell, yang membentuk aliansi dengan perguruan

tinggi masyarakat setempat dan lembaga-lembaga teknis untuk

meningkatkan keterampilan teknis para pekerja mereka[Dreyfuss'

1ee0).

Dalam kemitraan satu per satu' perianjian dapat ditargetkan

dariyangsederhanadankhususuntukmasalahtertentu,kekemitraan
yang mencoba untuk melibatkan sejumlah lembaga dalam proyek-
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proyek multiservice yang bersama-sama direncanakan dan diatur;
misalnya, p encegahan putus sekolah, pelatiha n e m ploy a br'liry, I iterasi
tempatkerja. Mereka membangun identifikasi dan penerimaan tujuan
yang kompatibel dan strategi untuk meningkatkan beberapa aspek
pendidikan melalui saling kerjasama [Grobe et al 1993).

B. Beberapa Konteks Fokus Kemitraan
Karena manfaat dalam kemitraan pendidikan terkait dengan

tujuan kemitraan, maka dibawah ini akan dijelaskan dalam hasil
konteks fokus kemitraan sebagai berikut.
L. Fokus: Pengajaran dan Pembelajaran Kelas

Kubota [1993) menggambarkan kemitraan guru difokuskan
untuk program pengalaman kerja ilmiah, Tujuan dari kemitraan
ini adalah untuk mengekspos guru dalam kempuan teknologi baru,
memberikan bekal pada guru untuk bekerja otentik dengan masalah

dunia nyata di laboratorium atau bisnis, memberikan kesempatan
guru untuk berinteraksi dengan para ilmuwan dan profesional teknis
terlatih lainnya, dan membantu guru dalam mentransfer pengalaman

kerja ke dalam kelas". Pengalaman ini membantu para guru untuk
meningkatkan matematika dan strategi mengajar ilmu, bekerja

mentransfer pengalaman kembali ke ruang kelas, dan bertindak
sebagai agen perubahan dalam sistem sekolah, usaha yang terlibat
memperoleh penghargaan baru dari guru dan profesi guru. Dampak

dari pengalaman seperti ini adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa
"kemitraan merupakan investasi yang diperlukan di masa depan dan

bahwa mereka akan, memang, membuat perbedaan" fibid., hal 2).

2. Fokus: Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan
Evaluasi program otomotif di Los Angeles Harbor College oleh

konsultan luar menyebabkan kemitraan antara Harbor College dan

Hyundai-satu didirikan pada kebutuhan kedua pasangan. Laporan

evaluasi dip impin H a rb or Co lleg e untuk mengenali potensi departemen
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otomotifmelalui retoo ling program dan sumber daya. Hyundai, mencari

untuk membangun suatu program satelit pelatihan untuk teknisi nya,

melihat Pelabuhan College sebagai sumber pelatihan. Kedua mitra

diinvestasikan dalam pengaturan tersebut. Bersama-sama, para

mitra mengembangkan materi pelatihan dan modul keterampilan

teknis untuk program tersebut. Hyundai terlatih [dan disertifikasi)
instruktur dari Harbor College. Hyundai disediakan $ L50.000

dalam peralatan, termasuk mobil, alat-alat, dan para pembantunya

pelatihan; Harbor College digunakan hibah dan dana pengembangan

kurikulum untuk menambah dana dari Hyundai lEvaluation and

Training I nstitute 1993).

3. Fokus: Magang

Magang Koperasi adalah sebuah bentuk pelatihan tempat

kerja terstrukturdi mana: [1) pengusaha dan serikatburuh bergabung

dengan perguruan tinggi dan masyarakat untuk memberikan instruksi

formal di mana pengalaman kerja berbasis terstruktur merupakan

bagian integral dari instruksi, [2) magang setuj u untuk bekerj a dengan

majikan dalam jangka waktu tertentu, (3) majikan setuiu untuk

memberikan pelatihan terstruktur dan formal di bidang tertentu

atau perdagangan selama periode waktu tertentu, dan [4) majikan

memberikan lanjutan tingkat pekerja harian kerja setelah pelatihan

berhasil menyelesaikan "[Cantor L994: 9). Dalam kemitraan yang

fokus pada magang koperasi, semua pihak harus dapat memperoleh

manfaat, secara kolektif akses pendanaan eksternal, menengahi

untuk mencapai tujuan bersama, dan menyetujui peran spesifik

dan tanggung jawab (ibid.).Comm unity college menerima peralatan,

fasilitas, dan pelatihan untuk fakultas mereka; pengusaha memiliki

kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan program

dan kursus, program remedial bagi karyawan usaha, dukungan

adnrinistratif di tempat yang disediakan oleh perguruan tinggi,

dan perekrutan perguruan dibantu trainee baru adalah beberapa



keuntungan diwujudkan dengan usaha [ibid.).
4. Fokus: Program Kerja pengalaman.

Perusahaan dan serikat pekerja perusahaan mengadakan
kemitraan pekerjaan keterampilan dengan sekolah tinggi lokal untuk
menawarkan layanan mentoring juniorand senior (southern california
Edison). Dipasangkan dengan mentor journeyperson selama setahun
penuh, siswd mengalami rotasi 6-minggu dalam perawatan, gudang
operasi administrasi, dan pekerjaan teknis, pekerja utility of America,
Lokal # 245 secara aktif terlibat dalam program ini, seperti yang
Persaudaraan Buruh Internasionar Listrik, Lokal 47. Keberhasilan
program ini dibuktikan oleh peningkatan jumlah sekolah dan bisnis
yang terlibat sejak awal. Dimulai pada 1 sekolah dengan 5 mahasiswa
di 1 fasilitas Edison, program tumbuh tahun ketiga untuk menyertakan
sekolah mitra 11 dengan 44 siswa ditempatkan di 6 fasilitas Edison
(lngles,7994).

5. Fokus: Perjanjian Kemitraan
Dalam kemitraan satu per satu perjanjian dapat ditargetkan

dari yang sederhana dan khusus untuk masalah tertentu, ke kemitraan
yang mencoba untuk melibatkan sejumlah lembaga dalam proyek-
proyek multi'service yang bersama-sama direncanakan dan diatur;
misalnya, pencegahan putus sekolah, pelatihan employability, literasi
tempat kerja. Mereka membangun identifikasi dan penerimaan
tujuan yang kompatibel dan strategi untuk meningkatkan beberapa
aspek pendidikan melalui saling kerjasama [Grobe et al., 1993). Baik
kemitraan pendidikan dan kemitraan bisnis daram perjanjian ini,
yang secara resmi dan rinci adalah: "tanggung jawab masing-masing
pasangan dan hasil yang diharapkan dan menyiratkan komitmen
timbal balik antara atau diantara mitra" (Clark L99Z,hal Z).

Salah satu contoh dari perjanjian kerjasama antara sistem
sekolah umum dan lokal bisnis, universitas, dan tenaga kerja adalah
Compact Boston, di mana miLra bekerja sama untuk menyediakan

I
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pendidikan berkualitas tinggi untuk semua anak dalam sistem sekolah
Boston [ibid.). contoh lain dari perjanjian kemitraan koperasi adalah
Minneapolis Young Trust, yang merupakan kolaborasi dari pengusaha

besa4 kota dan lembaga negara, organisasi pelayanan sosial, dan
sekolah-sekolah umum. Melalui kemitraan ini, beberapa konstituen
ini mengembangkan sebuah magang dalam musim panas dengan

inisiatif kerja pada program bimbingan (Clark t99Z).
Kolaboratif menyeluruh adalah suatu pendekatan lebih

luas dari perjanjian kerja sama. Salah satu hasil penelitian Clark
menemukan model kemitraan, yaitu: Komprehensif collaboratives
yaitu "diwakili pada kontinum" (kemitraan sekolah-masyarakat)

sebagai kemitraanyangpal ingca nggih dan sepenuhnya dikembangkan.
Berbasis luas dan melibatkan beberapa organisasi, collaboratives
komprehensif memerlukan komitmen kelembagaan ianika panjang.

Mereka melanjutkan dengan visi umum bersama, tujuan dan

tujuan dikembangkan melalui konsensus, berbagi wewenang dan

pengambilan keputusan, peran baru dan hubungan untuk berbagai

pemain, pengiriman terpadu dari beberapa layanan dan kegiatan

lintas-kelembagaan "[Clark, 1,992:2). Compact Boston berkembang

menjadi bentuk kemitraan seperti yang tumbuh di anggota dan

diperluas dalam fokus untuk mengatasi masalah peningkatan dan

bervariasi komprehensif mengenai kebutuhan anak-anak.

Ketika dunia usaha terlibat dalam kemitraan kolaboratifl,

mereka mencari manfaat yang mempengaruhi operasi mereka,

produktivitas, dan garis unsur laba yang memungkinkan mereka

untuk dapat bersaing dalam masyarakat yang berubah. Seperti

manfaat hubungan masyarakat membaik, Iebih siap pada entry level

karyawan, penurunan biaya pelatihan, peningkatan produktivitas,

dan potensi tinggi untuk pengembangan ekonomi lokal semua akan

mempengaruhi mereka "bottom line." Hall et al. [1993) perhatikan

keuntungan sebagai berikut diwujudkan dengan usaha kemitraan



dengan Springfield Public School District:
1. Citra perusahaan ditingkatkan.
2. Organisasi ini memiliki visibilitas yang lebih

besar di masyarakat.

3. Organisasi bisa mengamati bagaimana uang
pajak mempersiapkan siswa untuk masa depan

[beasiswa).
4. Peserta individu dalam organisasi mendapatkan

kepuasan pribadi yang berasal dari membantu
dalam pengembangan warga negara yang
produktif.

5. Hubungan membantu mempersiapkan masa

depan karyawan.

Apapun jenis kemitraan usaha dalam pendidikan, manfaat
harus dirasakan oleh semua mitra atas pengaturan kemitraan [Grobe
et al., 1993). Dalam kemitraan yang sukses, manfaat memancar dari
satu pasangan ke yang lain, sehingga memberikan hadiah untuk semua

bisnis-konstituen pihakyang bermitra, pendidikan umum, pendidikan
tinggi, orang tua, dan masyarakat. Sebagai contoh, keuntungan
pendidikan tentang peningkatan akses teknologi baru, peluang

ditingkatkan untuk pertumbuhan profesional dan pembangunan, dan

meningkatkan moral staf dan keberhasilan siswa yang mengurangi

masalah seperti kekerasan, pembolosan, suspensi, dan tingkat putus

sekolah, semua berkontribusi terhadap keuntunganyang didasari oleh

bisnis. Seorang tenaga kerja berhasil dengan lebih baik, meningkatkan

kepercayaan publik terhadap dukungan untuk pendidikan, dan

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkatkan

potensi pengembangan ekonomi Iokal dan meningkatkan ekonomi,

kesehatan usaha, dan ekonomi seluruh negeri.
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6. Fokus Hasil Penelitian.

Berbagai hasil penelitian juga dikemukakan oleh Ho, Albert

Tat-Kei, 2002: "Collaboration requires agencies to give up some of the

control they once hqd over the service they provided themselves in the

Bast. Giving up such independence can be a threat to an partnershtp

(Ho 2002). Kemudian Bryer (2007 ), dalam " Explaining Responsiveness

in Collaboration: Administrator and Citizen Role Perseption",

mengemukakan bahwa "making publik sector collqborations work

more effectively" yaitu "kerja sama/kolaborasi membuat sektor publik

bekerja lebih efektif". Dengan hasil penelitiannya yang menemukan:

I d entifi es six v ariants of bu rea u crati c re sp onsivene ss ; d t ctate d,

constrained, entrepreneurial, purposive, collaborative and

n eg o ti a te d. C o lla b o ra tiv e resp o n s iv e n e s s e nta i I s a dm i nistrato r s

being most responsive to stakeholder consensis or accepting

of group decisions. Howeven given the probability that
collaborative efforts will not include all relevant stakeholders,

administrator have to negotiqte between responsiveness

to those with whom they are collaborating and their other
preexisting obligations as captured in the other variants"(
Bryen 2009).

Cristian Pliscoff (2009), mengemukakan dalam tulisannya:

Police Reform in Times of Collaboration:"the most important

contribution of this book to the literature on ' publik

administration concerns collaborative publik management

and cross-sectoral governance'lNancy Alfaro as an Exemplary

Collaborative Publik Manager: How Customer Servis (Katherine

C Naff, 2009), mengemukakan: "hod to use informal authority
and collaborative skil/s to build a cross-government network."

Kerjasama dalam bentuk kemitraan amatlah penting untuk

me)akukan efektivitas dan efisiensi. Berbagai keterampilan dalam

bekerjasama diperlukan untuk membangun jaringan kerj a. Kerjasama



sangatlah menentukan pencapai tujuan yang terah ditetapkan,
dan membuat sector pubrik bekerja Iebih efektif. Has, peneritian
diatas menyebutkan bahwa kemitraan memberi kemanfaatan dan
dapat mempengaruhi sistim operasi, peningkatan produktivitas,
potensi tinggi untuk pengembangan ekonomi Iocar, penurunan biaya
pelatihan, dan unsur laba. Keuntungan Iainnya adalah persaingan
dalam perubahan dinamika kehidupan dan hubungan masyarakat
Iebih baik dengan meribatkan beberapa mitra, perjanjian menjadi
lebih kompleks dan manfaatnya lebih jauh jangkauannya.

C. Bentuk Kerjasama dan Beberapa Kemitraan perguruan Tinggi
di Indonesia

Sejak tahun 1976 pemerintah Indonesia terah memfasiritasi
berbagai kerjasama perguruan tinggi dengan stakehorder daram
tridharma, baik daram negeri maupun ruar negeri. Sebagai negara
yang berpotensi ekonomi yang cukup tinggi, Indonesia adalah
partner kerjasama di wilayah Asia Tenggara yang sangat penting
untuk negara-negara maju. Sarah satunya adarah Repubrik Federasi
]erman yang mempunyai tradisi pertukaran ilmu yang sudah cukup
Iama. universitas-universitas jerman menjadi tempat pendidikan
utama bagi mahasiswa dan para irmuwan dari Indonesia, murai
dari generasi pertama setelah kemerdekaan Indonesia. sejak waktu
itu, lebih dari 20.000 mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di
ferman. Jerman mengutamakan bukan saja proyek riset bersama
tetapi juga pertukaran informasi serta pendidikan lanjutan untuk
para mahasiswa dan ilmuwan. Kesepakatan tingkat pemerintah
dan kementerian"Persetujuan tentang kerjasama di bidang riset
dan pengembangan teknologi" yang ditandatangani pada tahun
1979 berfungsi sebagai dasar untuk kerjasama antara Jerman dan
Indonesia. Perjanjian lain adalah Kerjasama dalam bidang penerapan

Energi Atom Guna Perdamaian (1976) dan Kerjasamq dalam Bidang

56
57

Riset dan Teknologi Aeronautika (1957).

Dalam jumlah besartelah ditandatangani perjanj ia n kerjasama
antara instansi riset dan instansi yang mendanai penelitian, maupun
juga antara perguruan tinggi dan instansi riset tain yang relevan. selain
itu, BMBF membantu Indonesia membangun "Business & Technology
centers" (BTC)yang bertugas untukmempererathubungan antara pKM
dengan instansi riset dan pengembangan maupun untuk memperkuat
proses desentralisasi. BTC juga berfungsi sebagai penasehat untuk
pengembangan dan pendanaan model usaha baru dan juga untuk
pendidikan dan pendidikan lanjutan. Dicita-citakan juga nerworking
dengan instansi yang setara di negara-negara Iain untuk memperbesar
know-how transfer. Pada tahun 2003 telah dibangun Binc pertama di
Jakarta, Yogyakarta, dan Batam. Sebagai salah satu tindgkan utama
pada kerjasama bilateral seorang penasehat ferman untuk RISTEK
dibiayai oleh BMBF dan CIM yang antara lain bertugas membantu
BMBF dalam rangka pembangunan BTC,

Bentuk kerjasama perguruan tinggi dengan stakeholder
dalam tridharma khususnya pendidikan yang Iain adalah kerjasama
Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (lTB) dan Universitas
Gajah Mada [UGM). Ini merupakan suatu terobosan dalam
mempersiapkan SDM Pertamina yang akan memegang kendali dalam
proses transformasi sesuai dengan a ctual needs &strategyperusahaan,
khususnya di sektor hulu. Direktorat Hulu saat ini menghadapi
kebutuhan SDM Geologi, Geofisika, dan Reservoir Engineer [GGR)
yang sangat mendesak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dalam pemenuhan SDM tersebut, Pertamina menghadapi
kesulitan mengingat terbatasnya jumlah Iulusan ahli GGR dari
perguruan tinggi, serta persaingan yang ketat sesama perusahaan
minyak dunia lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pertamina

melaksanakan Penandatanganan Perjanjian program Kerjasama
Pendidikan Dual Degree bidang Geologi, Geofisika dan Reservoir

l



dengan Institut Teknik Bandung (lTB) dan Universitas Gajah Mada

IUGM). Kedua universitas tersebut selanjutnya bekerjasama dengan

Universitas di luar negeri, yaitu Curtin University dan San Diego State

University. Lulusan program pendidikan ini selain mendapat gelar

dari salah satu universitas itu, juga mendapat gelar dari universitas

luar negeri yang direferensi tersebut.

Kemudian UNM mempunyai banyak kerjasama dan kemitraan

dalam bidang pendidikan, salah satu bentuk kerjasama tersebut
yaitu pada jurusan fisika, dengan badan metereologi dan geofisika

dalam penyusunan kurikulum dan materi perkuliahan metereologi

dan geofisika, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yamasi Makassar

dalam kerjasama PPL, dan kemitraan dengan pemerintah Amerika

Serikat lewat USAID, kemitraan tersebut bekerjasama dengan Pemda

Kabupaten kota lewat USAID DBE1 dan DBE2 dengan mengikutkan

dan melibatkan dosennya dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi

fasilitator, serta memagangkan beberapa dosen, termasuk peneliti

yang langsung terlibat aktif sebagai service provider dalam kegiatan

penyusunan Renstra di Kabupaten Barru dan BOSP pada beberapa

Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Masih ada program kerjasama

UNM, yaitu tglah menandatangani MoU yang menjadi landasan hukum

bagi UNM cian UTM untuk bekerjasama dalam berbagai program

kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian, pertukaran dosen,

pertukaran mahasiswa, pertukaran materi dan masih ada program

kerjasama UNM, yaitu telah menandatangani MoU yang menjadi

landasan hukum bagi UNM dan UTM untuk bekerjasama dalam

berbagai program kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian,

pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, pertukaran materi dan

informasi ilmiah, serta membuka kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang Iebih tinggi.

Selain itu, kesepakatan ini memungkinkan UNM dan UTM

bekerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program
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kegiatan dalam bidang teknologi pendidikan, mengembangkan

kurikulum dan pertukaran bahan ilmiah, mengikuti penelitian dan

pengembangan bahan ilmiah, dan memberikan prioritas kepada

dosen dan pegawai UNM untuk melanjutkan studi di UTM, dan

sebaliknya.Mou ini juga mengatur kegiatan pertukaran pegawai atau

staf termasuk mengikuti scudy tour, kegiatan penelitian, menghadiri

semina[ kolokium, dan diskusi akademik, Sementara itu, melalui

MoU ini mahasiswa yang termasuk dalam peserta pertukaran

mahasiswa berhak mengikuti studytour, pertemuan dan penelitian

ilmiah (Nurdin,2010).

Hampir semua kerjasama tersebut diinisiasi oleh pihak

universitas, masih kurang dan belum optimal kerjasama kemitraan

yang lahir dari kreativitas dan inisiasi fakultas dan p6ogram studi.

Kedepan diharapkan semua pemimpin mulai dari tingliat universitas,

fakultas dan program studi bersinergi untuk mengembangkan

kemitraan dalam mengupayakan iklim akademik yang professional

dalam upaya untuk menghasilkan alumni yang berkualitas,

Kemitraan antar LPTK yang diduga sangat besar kontribusinya

dalam peningkatan mutu LPTK antara laln: (1) kemitraan di bidang

kepemimpinan profesional, [2) kemitraan di bidang pendidikan dan

pengajaran, (3) kemitraan di bidang penelitian dan [4) kemitraan di

bidang pengabdian pada masyarakat. Dalam setiap kemitraan usaha

selalu diharapkan tidak ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian

pihak lain yang merupakan mitra usahanya, Semua pihak yang

bermitra harus merasakan keuntungan dan nranfaat yang diperoleh

dari kemitraan sehingga kemitraan dapat berjalan langgeng.

Dalam upaya menghasilkan guru-guru dan tenaga

kependidikan yang memiliki kompetensi sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam standar nasional, dibutuhkan LPTK yang

memiliki daya saing yang dapat menghasill<an tenaga kependidikan

yang berkualitas dan memiliki kemandirian yang luas untuk



menentukan arah pengembangan selaniutnya. penyelenggaraan

proses pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait di
luar perguruan tinggi yang bersangkutan, seperti LpTK lain, sekolah,
pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat, industri, asosiasi

profesi kependidikan dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

Kemitraan di Indonesia sudah berlangsung lama, adapun

bentuk kerjasama tersebut kita dapat melihat contoh nyata seperti

diatas dan pada pola kemitraan seperti yang dibangun oleh Lembaga

Litbang LIPI, Perguruan Tinggi [Unibraw), dan Unit Kerja Teknis

Pemda Kota Balikpapan [Dinas Perinkop) didasarkan pada hasil

penelitian dan pengembangan flitbang). Dari hasil penelitian dan

pengembangan yang berhasil dimitrakan dengan pihak kelompok

masyarakat, U KM, Perguruan Tinggi, Pemda dan industri (sta keho ld er'),

Kemudian disusun melalui program dan kegiatan litbang, baik

yang didasarkan pada justifikasi para peneliti maupun kebutuhan/

pemecahan masalah yang dihadapi UKM, Koperasi, Perguruan Tinggi,

Pemda, dan Industri.

Kemitraan merupakan hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan dari dua belah pihak yang bermitra yang dibangun

berdasarkan kesamaan tujuan, dengan demikian, kemitraan akan

berjalan efisien dan efektif dan dapat berialan secara berkelaniutan

atau tidaknya sangat dipengaruhi faktorfaktor pendukung, antara

lain: t1) keterkaitan kegiatan usaha, adanya keterkaitan akan

menimbulkan ketergantungan antar-UKM satu dengan yang lain

dan antara UKM dengan koperasi maupun lembaga kemitraan yang

dibentuk; [2) kesetaraan posisi rebut tawar antarpelaku kemitraan,

seperti dalam hal permodalan, kepemilikan sarana, kualitas SDM,

kemampuan manajemen, dan kewirausahaan; [3) kondisi lingkungan

sepertisistem pasa[ kebijakan pemerintah; [4) kebijakan pembinaan;

dan [5) ada tidaknya potensi konflik.
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Permasalahan yang timbul pada kemitraan yang berlangsung

selama ini, dimana pola kemitraan pada hakekatnya merupakan

hubungan antara pemerintah sebagai pembuat program, BUMN

sebagai pelaksana dan perpanjangan tangan dari pihakpemerintah

dan industri kecil sebagai objek yang akan dibantu, Idenya sangat baik

dan prospektif jika dilaksanakan dengan baik, Hanya saja ada indikasi

yang menunjukkan bahwa para pelaksana program tersebut [BUMN)

bekerja setengah hati, terlalu menganggap ini merupakan urusan

sekunder mereka sehingga hasilnya selama inipun kurang maksimal.

Kemudian penegasan Sardiman (201'l), dalam Rakor Kemitraan

Tujuh Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang tidak memungkiri

adanya pelaksanaan kemitraan yang kadang sedikit terhambat

dikarenakan adanya pergantian pimpinan dan kurang kopunikasi

antar pimpinan. Solusi yang dilakukan adalah memperbahirui MOU,

karena adanya kebutuhan yaitu semakin banyaknya perguruan tinggi

yang bergabung serta sebagai landasan hukum yang memperkuat

kemitraan."Partnerships" (kemitraan'kemitraan) antara perguruan

tinggi & perusahaan seyogyanya menjadi suatu item penting dalam

agenda-agenda kebijakan pendidikan nasional & lokal [tiap institusi

perguruan tinggi) masa kini & masa datang.

Ekspansi (perluasan) kemitraan-kemitraan itu tidak hanya

untuk:[1) menghadapi perubahan-perubahan lingkungan perguruan

tinggi yang makin cepat tetapi juga (2) terpaut pertumbuhan

pengetahuan ekonomi & perkembangan betapa pentingnya

pengetahuan sebagai suatu faktor produksi [Ametembun, 2010). Ada

beberapa permasalah dalam kolaborasi yang membuat kolaborasi

kurang efektif karena adanya kesalahan praktik seperti: (1J kolaborasi

dilakukan berat sebelah dan tidak adil; [2) kolaborasi didasarkan

atas saling rasa curiga; [3) kolaborasi tidak dilakukan secara terbuka

[Thoha, 20L0:274).



D. Model - Model Kemitraan
Didepan telah diuraikan tentang model dan disini akan

diuraikan delapan model yang dapat dipergunakan daram kemitraan,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini. Dari delapan
model yang ada semua menekankan kemitraan yang berorientasi
keuntungan, sedangkan Perguruan Tinggi khususnya UNM adalah
sebuah LPTK yang bertugas memperbaiki kualitas pendidikan bukan
keuntungan. Peneliti cenderung memilih model kemitraan LprKyaitu
model colla borationkarena dianggap sesuai dengan universitas Negeri
Makassar yang merupakan sebuah LPTK, dan mempunyai program
studi kependidikan lebih banyak serta mempunyai mahasiswa
kependidikan dengan jumlah terbesar dari seluruh mahasiswa
UNM yang ada. Sehingga untuk meningkatkan mutu dosen melatui
kemitraan LPTK dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat, selayaknya mempergunakan model kemitraan LpTK
sepertiyang disarankan dalam pedoman kemitraan LPTK yaitu model
collaboration. Model collaboration begitu sistematis, terstruktu4
sederhana dan mudah melaksanakannya, serta membuat hubungan
semakin intensif antara semua pihak [stakeholder) yang bermitra
sehingga hubungan antara pihak yang bermitra akan tercipta dengan

baik, sejajar dan setara serta saling memberi kemanfaatan dalam
jangka waktu yang panjang, sehingga merupakan model kemitraan
yang baik dan terstruktur dengan konsep manajemen yang lengkap

dan solid.

Kerjasama pada pendidikan tinggi dalam bentuk kemitraan
yang sejajar antara berbagai lembaga pendidikan merupakan suatu
jaringan kemitraan yang saling membantu, saling melengkapi

sumber-sumber yang tersedia sehingga terjadi efisiensi dalam sistem

pendidikan tinggi, dan untuk selanjutnya juga perlu dilengkapi

kerjasama dengan dunia industri, lembaga-lembaga konsumen,

lembaga riset dan lembaga masyarakat dengan dikultivasi persaingan
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yang sehat sehingga terjadi kemaiuan di dalam perkembangan

lembaga masing masing (Tilaar; 2004:112). Berikutini akan dijelaskan

delapan model kemitraan sebagai berikut:

1. Model Kemitraan karena Hubungan

Model ini terbagi atas tiga karena adanya hubungan, yaitu:

1. Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan

hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak

kedua.

2. Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan

hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak

pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan

diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

3. Hubungan kemitraan artinya pihak pertamadan kedua

selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan,

kerjasama dan saling menghargai [Eislea Rione &

Montuori, Alfonso dalam Thomson, 2003).

2. Model Collaborative Komprehensif

Perkembangan baru kemitraan antara lembaga pendidikan

dan dunia bisnis lewat perjaniian yang resmi akan memberikan

tanggungjawab secara timbal balik untuk mencapai hasil yang

diharapkan. Melibatkan beberapa organisasi dalam collaborative

komprehensif dengan melakukan komitmen kelembagaan'jangka

panjang dalam bentuk visi umum bersama, tujuan dikembangkan

melalui konsensus, berbagi wewenang dan pengambilan keputusan,

peran baru dan hubungan untuk berbagai pemain, pengiriman

terpadu dan beberapa layanan dan kegiatan lintas-kelembagaan",

akhirnya melalui kemitraan ini tercapai kesepakatan pengembangan

magan&inisiatif kerfadan program bimbingan program kerjasama ini

mempunyai modelyaitu hampir sama dengan model yang ditemukan

oleh clark yaitu model collaboratiue komprehensif [clark, L99z).



Bentuk kerjasama lainnya yaitu kemitraan antara Harbor
College dan Hyundai dengan program pengembangan pendidikan
kejuruan melarui pengembangan materi peratihan dan modul
keteramp,an teknis untuk membangun program saterit peratihan,
dimana pendanaan disiapkan Hyundai sebesar $ 15 0.000 dan berbagai
peralatan dan Harbor coilege menyediakan sistim evaruasi program
dan instruktur serta penambahan dana [Evaruasi dan Training
Institute, 1993J.

3. Model Aliansi Strategic
Globalisasi membawa pengaruh terhadap dunia usaha

yaitu menjadi semakin kompetitif dan tidak terbatas, dimana
terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat dan berdampak
pada penyebaran teknologi yang sangat cepat, customer oriented,
meningkatnya fixed cosf serta tumbuhnya proteksionisme. untuk
mengembangkan operasi bisnis dan sekaligus memonitor aktivitas
pesaing, perusahaan perru menjangkau pasar grobar. Har ini harus
dilakukan mengingat fenomena persaingan grobar hampir tidak bisa
dihindari lagi, sehingga hampir semua sector kehidupan mendapat
pengaruh dan imbasnya, dan tanpa disadari bahwa globalisasi telah
menguasai baik pasar internasional maupun pasar domestic sendiri.

Disadari bahwa perusahaan yang tetap melaksanakan
semangatbelajarsendiri dalam persaingan bisnisnya akan menghadapi
ancaman kelangkaan sumber bahan baku dan pangsa pasar. Berpijak
pada asumsi di atas para pelaku bisnis dan eksekutif akan dituntut
untuk dapat menciptakan suatu arternatif strategi yang proaktif
terhadap perubahan tersebut. Terah banyak bukti yang menunjukkan
bahwa sangatlah sulit untuk dapat berhasil menguasai pasar dengan
kekuatan sendiri. Strategi fight 'em or join ,em 

[kita lawan atau kita
gabung) masih sering diterapkan [Huseini dan Mamahit, 1gg4:1B).

Selain hal tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk
memenangkan persaingan, setiap perusahaan membutuhkan
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sumberdaya yang sangat besar baik dalam bentuk sumber keuangan,

ketrampilan, teknologi maupun kompetensi inti. Akan tetapi,
penguasaan seluruh sumberdaya tersebut hampir tidak mungkin
diusahakan oleh perusahaan itu sendiri. Masalah keterbatasan

sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu organisasi usaha

inilah yang menuntutdilakukannya kerjasama usaha dengan pihak Iain.

Pada bagian internal perusahaan, pengembangan produk merupakan

hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi kelangsungan hidup

perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dan diminati
konsumen.

Strategi untuk menjadikan produknya sebagai produk yang

pertama kali muncul di pasar terlihat sebagai pendekatan yang

paling efektif untuk bersaing dengan pesaing, baik di dalap maupun

di luar negeri (Caldwell and Ancona, L990, p. 25). Sehingga yang

terjadi adalah upaya perusahaan untuk melakukan pengembangan

produk secara cepat dan dapat menyajikan produk yang dibutuhkan

konsumen, sebelum pesaing mengeluarkan produk yang sejenis ke

pasar. Selain kepuasan konsumen, yang perlu diperhatikan adalah

kemungkinan berubahnya penilaian konsumen atas produk yang

dihasilkan perusahaan. Suatu saat dimungkinkan konsumen tidak lagi

memakai produk perusahaan dan beralih pada produk pesaing. Hal

ini harus diantisipasi oleh perusahaan antara Iain dengan melakukan

pengembangan produk agar tetap dapat mempertahankan loyalitas

konsumen. Ini berarti melakukan suatu bentuk pemasaran yang

efisien yaitu dengan mengetahui peluang di pasar akan membantu

meningkatkan laba dan volume penjualan. Penelitian mengenai

aliansi strategis menunjukkan bahwa Iingkungan ekstemal yang

memperpendek siklus kehidupan produk [PLC), meningkatkan biaya

R&D dan rneningkatkan penyebaran skill dan pengetahuan telah

meinyebabkan meningkatnya kebutuhan pada aliansi strategis. Pada

saat yang sama, pengembangan produk dianggap sebagai dimensi

I
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utama dan bagian penting dari efektifitas perusahaan [Li dan chen,
1.999, p.37).

Aliansi strategis adalah kerjasama [partnerships) antara
dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis yang bekerjasama
untuk mencapai tujuan yang signifikan secara strategis yang saling
menguntungkan (Elmuti dan Kathawala, 2001,, p.20S). Bentuk
hubungan simbiosis mutualistis yang dilakukan oleh perusahaan
dalam memperoleh teknologi guna mendapat akses dalam pasaryang
spesifik, untuk menurunkan resiko keuangan, menurunkan resiko
politik, serta untuk mencapai atau menjamin keunggulan persaingan
(Wheelen dan Hunger,2000 dalam Elmuti dan Kathawala,200I, p.

206).

Pada prinsipnya, aliansi dilakukan oleh perusahaan untuk
saling berbagi biaya, resiko dan manfaat, AIasan rasional ditempuhnya
aliansi strategi adalah untuk memanfaatkan keunggulan sesuatu
perusahan dan mengkompensasi kelemahannya dengan keunggulan
yang dimiliki partnernya fKuncoro, 7994, p. 30). Dengan demikian,
masing-masing pihak yang beraliansi saling memberikan kontribusi
dalam pengembangan satu atau lebih strategi kunci dalam bidang
usaha yang dialiansikan. fadi, apapun bentuk serta lingkup kegiatan
yang dilakukan, semua pihak menghendaki suatu keuntungan

serta manfaat bersama yang diciptakan melalui interaksi terpadu.

Wujud konkrit yang dapat diharapkan dari aliansi strategis adalah
pengembangan produk Qtroduct development) dan pengembangan

pasar (market development) untuk satu atau kelompok produk

tertentu, tanpa harus menghilangkan sepenuhnya ciri khas yang

dimiliki perusahaan sebelumnya (Utomo, L994, p. 25).

Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu

tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing

langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang

ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka
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pihak'pihak yang terkait harusrah menghasirkan sesuatu yang
lebih baik melalui sebuah transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat
memberikan peran dalam aliansi strategis dengan sumberdaya
seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manifaktur pendanaan
projek, pengetahuan, keahlian ataupun kekayaan intelektual. Dengan
aliansi maka terjadi kooperasiatau kolaborasi dengan tujuan muncul
sinergi, dan perusahaan dapat saling berbagi kemampuan dalam
transfer teknologi, risiko, dan pendanaan, Aliansi strategis terkait
pula dengan konsep seperti koalisi internasional, jaringan strategis,
dan joint venture.

Dalam era ekonomi dewasa ini ariansi strategis dapat
memberikan keuntungan, aliansi strategis memungkinkan korporasi
meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akseskepada
sumber daya partner atau rekanan. Akses ini dapat mencakup
pasa[ teknologi, kapital dan sumber daya manusia, pembentukan

team dengan korporasi lain akan menambahkan sumber daya dan
kapabilitas yang saling melengkapi fkomplementer), sehingga
korporasi mampu untuk tumbuh dan memperruas secara lebih
cepat dan efisien. I(hususnya pada korporasi yang tumbuh dengan
pesat, relatif akan berat untuk memperluas sumber daya teknis dan
operasional. Dalam proses, korporasi membutuhkan penghematan
waktu dan peningkatan produktivitas dengan tanpa mengembangkan
secara individual; hal ini agar korporasi dapat tetap fokus pada ino'u"asi

dan bisnis inti organisasi.

Korporasi yang tumbuh pesat dipastikan harus melakukan
aliansi strategis untuk memperoleh benefit dari saluran distribusi,
pemasaran, reputasi merek dari para pemain bisnis yang lebih baik.
Dengan melakukan aliansi strategis, dapat memberikan beberapa

keuntungan seperti: [1) memungkinkan partner untuk konsentrasi
pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya, (Z)
pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang



mungkin untuk memperluas akses pasa[ (3) memperoleh kecukupan

sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup.

Penggunaan Aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan

untuk: [1) mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan

pengetahuan, [2) meningkatkan akses pada teknologi baru, [3)
melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru,

(4) mengurangi waktu siklus produk [5J memperUiit<i usaha-usaha

riset dan pengembangan,dan [6) memperbaiki kualitas.

Telah banyak kajian tentang aliansi strategis, dan telah

memberikan sumbangan dalam memajukan suatu perusahaan,

organisasi dan industri. Sebelum aliansi dilakukan maka diperlukan

perencanaan aliansi agar dapat berhasil dengan melalukan beberapa

tahapan. Sebelum korporasi melakukan aliansi strategi dengan

rakanan, secara internal korporasi harus melakukan beberapa

persiapan. Hal ini dilakukan agar aliansi yang dijalankan berhasil

sukses. Pemikiran yang mendalam tentang struktur dan rincian

bagaimana aliansi akan dikelola perlu mempertimbangkan hal

berikut dalam perencanaan proses aliansi. Korporasi terlebih dahulu

mendefinisikan oufcome yang diharapkan melalui hubungan aliansi

strategis, selain juga menentukan elemen-elemen apa saja yang dapat

disediakan oleh masing-masing pihak dan keuntungan yang akan

diperoleh. Korporasi juga perlu terlebih dahulu melakukan proteksi

atas berbagai hak kekayaan intelektual melalui beberapa kesepakatan

dan perjanjian legal agar tidak terjadi proses transfer pengetahuan

yang merugikan. Korporasi juga harus sejak awal menentukan pada

layanan atau produk apa yang akan dijalankan. untuk keberhasilan

pengoperasian layanan ataupun produk, korporasi perlu mengkaji

sejauh mana terdapat kompatibilitas budaya perusahaan agar tercipta

tingkat kepercayaan yang baik. setelah beberapa kajian tersebut

dilakukan, sesungguhnya proses pembentukan aliansi strategis

adalah melalui tahaPan berikut:
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1. Pengembangan Strategi. Pada tahap ini akan dilakukan

kajian tentang kelayakan aliansi, sasaran dan rasionalisasi,

pemilihan fokus isu yang utama dan menantang,

pengembangan sumberdaya strategi untuk mendukung

produksi, teknologi, dan sumber daya manusia, Pada

tahapan ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi

keseluruhan perusahaan/ korporasi.

2. Penilaian Rekanan. Pada tahap ini dilakukan analisis

potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun

kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi

semua gaya manaiemen rekanan, menyiapkan kriteria

pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam

membangun aliansi dan memperjelas gap -kapabilitas

sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh

rekanan.

3. Negosiasi Kontrak. Tahap ini mencakup penentuan apakah

semua pihak memiliki sasaran yang realistik, pembentukan

team negosiasi, pendefinisian kontribusi masing-masing

pihak dan pengakuan atas proteksi informasi penting'

pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, hukuman/

penalti untuk kinerja yang buruk, dan prosedur yang ielas

dan dapat dipahami dalam interaksi'

4. OperasionalisasiAliansi.operasionalisasialiansimencakup
penegasan komitmen manajemen senior masing-masing

pihak, penentuan sumber daya yang digunakan untuk

aliansi, menghubungkan dan menyesuaian anggaran dan

sumberdaya dengan prioritas strategis, penegasan kinerja

dan hasil dari aktivitas aliansi'

5. pemutusan Aliansi. Aliansi dapatdihentikan dengan syarat-

syarat tertentu yang disepakati' Pada umumnya ketika

sasaran tidak tercapai, atau ketil<a partner melakukan



perubahan prioritas strategis, atau melakukan rearokasi
sumberdaya ke tempat yang berbeda.

Aliansi strategis mengenar empat tipe ariansi strategi, yaitu
joint venture, equitTr strategic ailiance, non-equiet strategic ailiance,
dan global strategic alliances, dengan uraian sebagai berikut:

1. Joint venture adalah ariansi strategis dimana dua atau
lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang
independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya
dan akapabilitas untuk mengembangkan keunggulan
bersaing.

2. Equigt strategic olliance adalah aliansi strategis dimana dua
atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemirikan
yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk
bersama namun mengkombinasikan semua sumber
daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan
bersaing.

3. Non-equity strategic ailiance adalah ariansi strategis
dimana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan
kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya
dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan
bersaing.

4. Global Strategic Alliances adalah kerjasama secara
partnerships antara dua atau lebih perusahaan lintas
negara dan lintas indusBi. Terkadang aliansi ini dibentuk
antara korporasi [atau beberapa korporasi) dengan
pemerintah asing.

Aliansi strategis merupakan suatu proses belajar dalam
suatu organisasi. Hal ini berarti, kesediaan untuk menerima dan
memberi adalah prakondisi yang harus tercipta sebelum aliansi itu
terbentuk [Utomo, 1,994:26). Pembelajaran melalui aliansi strategis
tersebut, menurut Lidan Chen (1999:39) meliputi 3 [tiga) area fungsi
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yaitu technology, manufacturing, dan marketing. Pengkategorian

ini dilakukan karena pengertian aliansi strategis yang sangat luas

dalam Iintas aktifitas fungsinya. Peranan aliansi strategis dan

pengembangan produk mempunyai pengaruh signifikan sehingga

perusahaan diharapkan dapat selalu menciptakan inovasi-inovasi

atas produk yang dihasilkan perusahaan serta melakukan perbaikan

terus menerus agar dapat tetap bertahan dalam situasi persaingan,

kemitraan yang berbentuk aliansi strategik salah satu penerapannya

di Indonesia adalah yang telah dilakukan Bank Muamalat dan

PascaSarjana. Dibawah ini akan dikemukakan pelaksanaan aliansi

strategi pada program Pascasarjana sebagai berikut:

Aliansi Strateg ic dalam pelaksanaan kemitraan pascasarjana,

pendidikan tinggi sebagai pendidikan tersier memilikiperan penting

dan strategis dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan ilmu

pengetahuan serta teknologi. Melalui pendidikan tinggi terjadi proses

pemberian nilai tambah dalam hal pengetahuan, perbaikan sikap

dan keterampilan kepada mahasiswa, sehingga tercipta sumberdaya

manusia yang berkompetensi tinggi. selain itu penemuan dan inovasi

ilmu pengatahuan teknologi diharapkan sebagai produl< yang tidak

saja berguna bagi pengembangan ilmu pengerahuan teknologi

secara terus-menerus tetapi juga dapat masuk kedalam arus utama

pembangunan bangsa.

Perguruan tinggi, sebagai salah satu lembaga pendidikan

tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewuiudkan

amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional (uU sisdiknas), yakni menghasilkan lulusan

yang berakhlak mulia, jujun berkualitas, demokratis dan mampu

menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa. Terkait dengan

hal ini, undang-undang Sisdiknas mengamanatkan dosen sebagai

tenaga pendfdik di perguruan tinggi memiliki peran sentral dan

dengan demikian harus memiliki kualifikasi mininrum dan sertifikasi



sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya.

Kerjasama pada pendidikan tinggi dalam bentuk kemitraan
yang sejajar antara berbagai lembaga pendidikan merupakan suatu
jaringan kemitraan yang saling membantu, saling melengkapi
sumber-sumberyang tersedia sehingga terjadi efisiensi dalam system
pendidikan tinggi, juga perlu dilengkapi kerjasama dengan dunia
industri, Iembaga-lembaga konsumen, lembaga riset dan masyarakat
dengan dikultivasi persaingan yang sehat sehingga terjadi kemajuan
di dalam perkembangan lembaga masing masing [Tilaaa 2004: IL2).
4. Model Manaiemen Pendidikan Berbasis Kemitraan (Model
MPBK)

Model MPBK merupakan pendekatan pengembangan
manajemen pendidikan yang berlandaskan pada konsep dan prinsip
kemitraan yang diterapkan dalam keseluruhan tahap penyelenggaraan
pendidikan profesional kedinasan. Model MPBK diselenggrakan untuk
kebutuhan peningkatan SDM dalam penyelenggaraan pembangunan

diberbagai daerah sebagai konsekwensi logis dari berlakunya UU

No.22 tahun L999 yang telah disempurnakan dengan UU No.32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa
kewenangan pangkal dalam penyelenggaraan pembangunan ada
pada daerah kota dan kabupaten. Juga karena adanya perubahan
paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai jiwa
UU No. Z0/2003 tentang Sisdiknas dan dengan efektifnya pelaksanaan

undang-undang ini, maka sesuai jiwa undang-undang ini. Berdasarkan

kebijakan ini maka pola kemitraan merupakan satu langkah terobosan

dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM

aparatur tanpa harus mendirikan sekolah kedinasan.

Pengembangan model PMBK untuk peningkatan pendidikan

profesional kedinasan melalui:

l. Meningkatkan kualitas program studi pendidikan

profesional kedinasan dengan mengacu pada hasil
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"need assesment" (Consumer Needs Analysis)

2. Meningkatkan kualitas program kegiatan

penunjang kerjasama, antara lain pengembangan

kurikulum, pengembangan teknologi

pembelajaran, dan seleksi peserta didik serta

evaluasi tenaga pengajar

3. Meningkatkan kualitas networkrng [kemitraan]
dengan pemerintah daerah, propinsi, pemerintah

kabupaten kota serta asosiasi profesi. Disamping

itu perlu mangakomodir prinsip-prinsip

manajemen mutu terpadu (TQM) dan good

governqnce[Rukmana, 1 1B: 2006).

Adapun tujuan pengembangan model MPBK ini antara lain

agar model ini dapat digunakan sebagai: [1) alat deteksi dalam

pengendalian manajemen pendidikan melalui kerjasama kemitraan;

(Z) alat pengenal (identification tool) dalam perencanaan dan

pemprograman kegiatan pendidikan profesional kedinasan. Secara

spesifik tujuan model manajemen pendidikan berbasis kemitraan

ini antara lain untuk membantu memahami dan mengerti hubungan

antara satu komponen (unitanalisis) dengan komponen Iainnya dalam

satu sistem, sehingga dapat dijadikan alat (tool) dalam pemecahan

masalah dan pengambilan keputusan secara komprehensif (Rukmana,

LL9:2006).
5. Model Kemitraan LPTK

Pengertian kemitraan LPTK, kemitraan LPTK adalah jalinan

program kerja antara LPTK dengan lembaga mitra yang dibangun dan

dikembangkan bersama mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan,

pemantauan dan penilaian, sampai dengan tindak lanjut'

Program kemitraan diarahkan terutama pada upaya

menunlang program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar

r



sembilan tahun, melalui:

1,. Peningkatan kualitas program, pelaksanaan, dan lulusan/
keluaran dalam rangka menghasilkan sumberdaya yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat pendidikan dan

mendukung upaya peningkatan daya saing lembaga;

2. Peningkatan kualitas dan relevansi program lembaga

melalui identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi

bersama, dan perencanaan serta pengembangan alternatif
pemecahan masalah secara kolaboratif dengan lembaga

mitra; dan

3. Peningkatan efisiensi dan kapasitas lembaga dalam

rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan

berdayaguna melalui pengelolaan kelembagaan secara

sistemik termasuk pemanfaatan sarana dan kepakaran

tenaga kependidikan yang ada pada lembaga-lembaga

yang bermitra.

a. Karakteristik Dasar Kemitraan LPTK

Kemitraan LPTK dengan lembaga Iain memiliki tujuh

karakteristik dasar yang meliputi: [1) adanya masalah yang dirasakan

bersama, [2) adanya komitmen bersama untuk memecahkan masalah,

(3) adanya kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas program

pelaksanaan dan lulusan/keluaran, [4) adanya keterpaduan dalam

penyelenggaraan program, (5) adanya kesejajaran dan kesetaraan

antar pihak yang bermitra, (6) saling memberi manfaat, dan (7)

adanya tindak lanjut program kemitraan ke arah yang lebih baik.

Hasil Program kemitraan diharapkan memberikan berbagai

hasil yang bermanfaat bagi pengembangan program, dan proses

pendidikan di LPTK, yang bermuara pada pengelolaan lembaga yang

sistemik, peningkatan kapasitas lembaga dan peningkatan kualitas

lulusan yang relevan dengan kebutuhan lapangan agar mampu
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melaksanakan tugas secara profesional. Adapun model dan Program

Kemitraan LPTK adalah:

1) Model Kemitraan

Dilihat dari intensitas jalinan kerja sama antara pihak'

pihakyangbermitra,dikenaladanyamodelkooperatifdanmodel
kolaboratif dalam penyelenggaraan kemitraan. Menurut Panitz lL99 6)'

kolaboratifadalah falsafah dari interaksi dan gaya hidup perorangan/

pribadi sedangkan kooperatif adalah struktur dari interaksi yang

dirancang untuk menfasilitasi penyelesaian pencapaian hasil akhir

suatu tuiuan tertentu. Dalam model kooperatif' peran lembaga-

lembaga yang bermitra lebihdidasarkan pada potensi yang dimiliki

masing.masingpihakyangberbedabedasehinggadibutuhkanjalinan

kerja sama di antara mereka bersifat komplementer yang didasarkan

pada identifikasi dan analisis masalah yang dihadapl bersama

danperencanaansolusimasalahtersebutdimanabanyakdikajidi
Amerika Serikat sedang model kolaboratif banyak di kaii di Inggeris,

pendapatlainadalahmodelkooperatifmerupakanbagiandarimodel

kolaborati(, dalam model kolaboratif peran lembaga'lembaga yang

bermitra dirancang secara lebih sistemik dan terpadu, sehingga semua

pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi dan

analisis masalah yang dihadapi bersama' perencanaan' pelaksanaan'

pemantauandan penilaian sampai dengan pelaporan dan tindak

laniut,denganinteraksidalambentuksalingbertanya'diskusi'dan
menyampaikanpendapat.Kemudiankitamelihatkarakteristikmodel
ini juga berbeda Yaitu :

l. Model kooperatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

a.Peranlembaga.lembagayangbermitralebihdidasarkanpada
potensi yang dimiliki masing-masing pihak yang berbeda-

beda;

b. Dibutuhkan ialinan kerja sama di antara mereka yang bersifat

[saling melengkapi) komplementer;

I
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c. Didasarkan pada identifikasi masalah;

d. Analisis masalah yang dihadapi bersama dan;

e. Perencanaan solusi masalah tersebut.

2. Model kolaboratil memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Peran lembaga-lembaga yang bermitra dirancang secara lebih

sistemik dan terpadu;

b. Semua pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan;

c. Semua pihak terlibat dalam setiap tahap identifikasi;

d. Semua pihak terlibat dalam analisis masalah yang dihadapi

bersama;

e. Semua pihak terlibat dalam perencanaan;

f. Semua pihak terlibat dalam pelaksanaan;

g. Semua pihak terlibat dalam pemantauan;

h. Semua pihak terlibat dalam penilaian;

i. Semua pihak terlibat dalam pelaporan dan;
j. Semua pihak terlibat dalam setiap tahap tindak lanjut.

Agar program kemitraan LPTK yang dikembangkan sejalan

dan selaras dengan konsep dasar kemitraan yang telah digariskan,

model penyelenggaraan yang diutamakan dalam kemitraan LPTK

adalah Model Kolaboratif. Sejalan dengan Strategi fangka Panjang

Pendidikan Tinggi 2003-20L0 terutama dalam meningkatkan daya

saing bangsa yang dapat menawarkan hasil-hasil pendidikan yang

berkualitas, Direktorat Ketenagaan Direktorat f enderal Pendidikan

Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional berupaya mengambil

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu dan relevansi

pendidikan melalui program kemitraan LPTK dengan lembaga-

lembaga lain. Tim program kemitraan menyusun pedoman yang

bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang prinsip dasar

program dan kegiatan kemitraan yang sesuai dengan ketentuan dan

persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Ketenagaan (Sukamto,

2006).
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Bagi LPTK, kemitraan dengan sekolah yang bersifat

kolaboratil sangat diperlukan sebagai wahana sosial-pedagogis

yang memungkinkan para mahasiswa calon guru dan tenaga

kependidikan lainnya memperoleh pengalaman langsung (hands-

on experiences) dalam pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan

sekolah, dan penghayatan kehidupan social pedagogis sekolah.

Program ini merupakan salah satu upaya mendorong LPTK dalam

mengembangkan dan melaksanakan program-program kemitraan

secara terpadu, sehingga memberikan keuntungan akademik dan

professional kepada pihak-pihak yang bermitra secara seimbang.

Kemitraan LPTK adalah jalinan program kerja antara LPTK dengan

lembaga mitra yang dibangun dan dikembangkan bersama mulai

dari tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluaSi, sampai

dengan tindak lanjut.

Untuk mengetahui lebih iauh keberadaan model ini peneliti

melakukan penelitian yang mengacu pada model yang dikenal dua

diantaranya yaitu model kooperatif dan model kolaboratif, yang

merupakan model yang dikembangkan Thomson dari Wood dan

Gray (1991). Menurut Thomson kooperatif dapat dilihat dalam awal

sebuah proses kolaborasi, dimana kolaborasi merupakan perwujudan

dari proses integrasi antar individu dalam fangka waktu panjang

melalui kelompok-kelompok yang melihat aspek-aspek berbeda

dari suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi perbedhah-

perbedaan diantara mereka secara konstruktif. Mereka mencari

solusi yang mungkin dan mengimplementasikannya secara bersama-

sama. I(olaborasi berarti bersama menyusun struktur dan aturan

pengelolaan hubungan antar mereka. Mekanisme tersebut merupakan

interaksi yang menyangkut sharing atas norma dan manfaat yang

saling menguntungkan. Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom

berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal.



Dilihat dari kerembagaan, kemitraan LprK dapat berbentuk
kemitraan internal, kemitraan antar LprK, dan kemitraan LprK
dengan Iembaga non-LprK. Kemitraan LprK ini dapat memberi
manfaat sebagai berikut:

1. Para pejabat LprK memperoreh masukan sebagai bahan
penyempurnaan sistem pengelolaan akademik dan
administrasi di lembaga masing-masing.

2. Paradosen LprKyang terribat daram kemitraan ini mampu
melakukan perbaikan program pemberajaran mata kuriah
di lembaganya

3. Para dosen LPTKyang terlibat daram kemitraan ini mampu
melakukan perbaikan program penelitian di lembaganya.

4. Seluruh sivitas LpTK akademika LpTK dapat menjamin
kerjasama yang lebih erat dengan LpTK mitra maupun
dengan lembaga lain yang terkait baik nasional, bahkan
internasional.

Terakhir adalah evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan
program kemitraan dilaksanakan secara berkala oleh rim pengelola

Program Kemitraan dan perguruan tinggi yang bermitra. Evaluasi
yang terkait dengan pelaksanaan program kemitraan dilaksanakan
secara berkala oleh rim Pengelola Program Kemitraan dan perguruan
tinggi yang bermitra (Tim Program Kemitraan, Direktorat Ketenagaan
Dikti,2007).

Universitas Negeri Makassar [UNM) terletak di kota Makassa4
sedangkan letak lokasi tempat berlangsungnya kemitraan yaitu
Kabupaten Barru untuk kemitraan program Diklat Kekepalasekolahan
dan Kota Makassar untuk kemitraan Hibah pekerti, dan Kota Maros
tempat beradanya kemitraan Hibah KKN PPM.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto daerah
HIBRIDAH [Hijau, Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten
yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan
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garis pantainya 78 KM' Secara geografis letak wilayah Kabupaten 
i

Barru terlettak diantara koordinat +OO'5'49" - 4047'35" Lintang l

Selatandan199035"-11g}4g'l6"BuiurTimurdenganluasdaerah
sekitar|TT4,T2KM2.KabupatenBarrusecaraadministratifterbagi
atas 7 kemacatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja' Kecamatan Tanete

Rilau Kecamatan Barru (ibukota Kabupaten), kecamatan Soppeng

Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Puiananting dan Kecamatan

Balusu dan terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa'

Topografis Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara

0-l.T00meterdiataspermukaanlautdenganbentukpermukaan
sebagian besar daerah kemiringan' berbukit hingga bergunung-

gunung dan sebagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai'

Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan bentuk

kelerengan dengan rincian: 0-2 derajat dengan kriteria datar

seluas 23.453 Ha atau !9,960/o dari luas wilayah Kabupaten Barru'

kelerengan 2'15 deraiat dengan kriteria landai seluas 7 '652 Ha atau

6,510/o dari luas wilayah Kabupaten Barru' 15'40 derajat dengan

kriteria kemiringan seluas 52'gSL Ha atau 45'0}o/o dari luas wilayah

Kabupaten Barru, dan sisanya lebih besar dari 40 deraiat dengan

kriteria terial seluas 33'416 Ha atau 2\'45o/o dari luas wilayah

KabuPaten Barru'

|enistanahdiKabupatenBarrudapatdiklasifikasimenjadi
4bagianyangtersebardibeberapakecamatanyaitu:(a)}enistanah
alluvialmuda,meliputiLZ'HBo/odariluaswilayahKabupatenBarru
dan terdapat di kecamatan Tanete Riaia; (b) tenis tanah litosol'

umumnya terdapat di kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang

meliputi 24,72o/odari luas wilayah Kabupaten Barru; (c) f enis tanah

Regosol meliputi 38,20o/o dari luas wilayah Kabupaten Barru dan

tersebar di seluruh kecamatan; [d) ]enis tanah mediteran' terdapat

di sernua kecamatan kecuali Kecamatan Tanete Rilau dengan luas

sekitar 32.516 Ha atau 24'60o/odari luas wilayah Kabupaten Barru'



Sedangkan penggunaan lahan secara umum dibagi dalam
4 kategori yaitu t 65,090/o didominasi oleh hutan, t 10,5S0lo areal
persawahan, + B,9Bo/o areal padang rumput, dan + Z,O60/o areal kebun
campuran, sisanya 8,320/o adalah kampung/pemukiman, kolam/
tambak, tegalan, Iadang, semak, alang-alang, tanah tandus, dan
perkebunan ralcyat.

Tipe iklim di Kabupaten Barru dengan metode Zone
agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah [curah hujan
Iebih dari 2O0mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang
dari 100mm/bulan). Di Kabupaten Barru terdapat seluas ZI,79o/o

wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan
basah berturut-turut 5-6 bulan [Nopember- April) dan Bulan Kering
berturut-turut 5-6 bulan [Mei-Oktober).

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barru mengalami
perubahan dari waktu ke waktu, penyebaran penduduknya pun

memperlihatkan hasil yang cenderung tidak merata. f umlah penduduk
terbanyakberada di kecamatan Barru sebesar 35.024 jiwa yangterdiri
dari laki-laki sebanyak L6.936jiwa dan perempuan sebanyak tB.0BB
jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan
pujananting yang hanya sebanyak 1,L.628 jiwa yang terdiri dari laki-
laki 5.642 jiwa dan perempuan sebanyak 5.986 iiwa. fika diamati
secara keseluruhan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih
banyak daripada laki-laki atau dengan rasio 1,08.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dengan rincian:

usia 0-4 tahun sebanyak L5.764 fiwa, usia 5-14 tahun sebanyak

32.339 jiwa, usia 15-49 tahun sebanyak 78-404 jiwa, usia 60 - 64

tahun sebanyak 6.845 jiwa, dan >65 tahun sebanyak 8.406 jiwa.

Hal tersebut menandakan bahwa penduduk di Kabupaten Barru

didominasi oleh usia 75-49 tahun, dimana usia tersebut adalah usia

produktif (usia kerja) sangat berpotensi melakukan kegiatan usaha

yang memungkinkan kesejahteraan dapat meningkat.
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Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang

merupakan kota terbesar di kawawan timur Indonesia. Secara

geografis kota Makassar terletak pada salah satu bagian dari pesisir

Selat Makassar; di sebelah barat berbatasan dengan kepulauan

yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pangkajene

dan Kepulauan, di sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Maros,

di sebelah timur dan selatan dengan Kabupaten Gowa' Makassar

memiliki wilayah seluas L75,77 kmz dan penduduk sebesar kurang

lebih 1,25 juta jiwa.

Kabupaten Maros merupakan tempat beradanya Taman

Nasional Bantimurung, Bantimurung terletak sekitar 42 km dari ke

arah timur Kota Makassar Bantimurung mempunyai luas t 43.750 Ha

yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Maros dan Pangkep

Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.398/Menhut-ll/2004

tanggal 18 Oktober 2004. Sebelum berubah fungsi menjadi taman

nasional, kawasan ini berfungsi sebagai cagar alam seluas ! 10.282,65

Ha, taman wisata alam seluas ! L.624,25 Ha, hutan lindung seluas t
2L.343,L0 Ha, hutan produksi tetap seluas t 10.355 Ha serta hutan

produksi terbatas seluas t 145 Ha. Alih fungsi kawasan-kawasan

tersebut menjadi taman nasional didasarkan atas pertimbangan

bahwa : kawasan tersebut merupakan ekosistem karst yang memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenis-jenis flora dan fauha

endemik, unik dan langka; keunikan fenomena alam yang khas dan

indah; serta ditujukan untuk perlindungan sistem tata air [Darsono,

20oB).

Adapun perguruan tinggi yang diteliti adalah UNM yang

merupakan perguruan tinggi yang berasal dari sebuah institut

keguruan yangberalih menjadi universitas. UNM mempunyai sepuluh

(10) fakultas dan satu program pasca sariana yaitu : FIB FIS, FPBS,

FMIPA, FPTK, FPIK, Fakultas Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Fak'Desain



dan Seni serta Pascasarjana, dimana terdiri dari 81 program studi
yaitu : 53 tujuh [7) prodi, 52 duabelas [12) prodi, S1 lima puluh dua
prodi (52) prodi serta D3 sembilan (9) prodi dan D1 satu [t) prodi.

1. Subyek Utama

Subyek utama dalam penelitian ini adalah para subyek
yang akan memberi informasi mengenai pengalaman diri mereka
khususnya menyangkut pelaksanaan kemitraan LprK di Universitas
Negeri Makassar; Subyek utama penelitian, dengan memilih tiga
pelaksana kemitraan yang baik dalam tridharma yaitu : satu pelaksana
kemitraan yang baik pada pendidikan yaitu kemitraan program

Diklat Kekepalasekolahan, satu pelaksana kemitraan yang baik pada
penelitian yaitu kemitraan Hibah Pekerti, dan satu kemitraan yang

baik pada pengabdian masyarakat yaitu Hibah KKN PpM Berbasis

EfSD.

Pemilihan subyek utama dan subyek sekunder tersebut
dilakukan dengan kriteria berikut:

1). Kemitraan yang dilaksanakan, kemudian kemitraan
yang dianggap baik dan berhasil pelaksanaannya, Ialu

menentukan langsung kemitraan atas rekomendasi dari
para pemimpin pada tiga bidang tersebut, yaitu pada bidang
pendidikan adalah Program Diklat Kekepalasekolahan,

penelitian adalah Hibah Pekerti (Model Pembelajaran
i

Berbasis Teknologi Informasi dan Hiperteks) dan

pengabdian pada masyarakat adalah KKN PPM berbasis

EfSD (Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber

Daya Alam Hayati yang menunjang Kelestarian Keraiaan

Kupu-Kupu Sebagai Ekowisata di Taman Nasional

Bantimurung).

2). Subyek memiliki pekerjaan yang berlatar akademik

sesuai dengan kemitraan yang dilaksanakan. Pada
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kemitraan bidang pendidikan yaitu : Program Diklat
Kekepalasekolahan furusan Administrasi Pendidikan FIp

UNM, sebagai pelaksana kemitraan ini adalah Muhammad

Ardiansyah, S.lB M.Pd. dosen pada |urusan Administrasi
Pendidikan FIP UNM juga sebagai Sekertaris Program

Diklat Kekepalasekolahan, pada bidang penelitian
(LEMLIT UNM) yaitu : Hibah Pekertl sebagai pelaksana

kemitraan ini adalah Eda Lolo AIlo, S.Pd. M.Pd. dosen pada

Prodi Kimia FMIPA UNM dan pelaksana kemitraan bidang

pengabdian masyarakat (LPM UNM) yaitu : Hibah KKN-PPM

Berbasis EfSD adalah Drs. fasri fangi, M.Si., mahasiswa 53

Lingkungan PPS UNM, dosen pada Prodi Kimia, Sekertaris

Pusat Pengembangan Kewirausahaan Teknologi Tepat

Guna dan Sinergi Pemberdayaan Masyaratat 1fl(ffCl.
3). Alamat calon subyek yang memungkinkan kemudahan di

dalam proses wawancara dan komunikasi, ketiga subyek

utama berdomosili di Makassar yaitu bertempat tinggal

di Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Ujung Tanah dan

sekitar Kecamatan Tamalanrea.

4). Kesediaan untuk menjadi subyek penelitian dan informan

kunci dari ketiga kemitraan dalam tridharma, yaitu bidang

pendidikan adalah Program Diklat Kekepalasekolahan,

penelitian adalah Hibah Pekerti [Model Pembelajarair

Berbasis Teknologi Informasi dan Hiperteks) dan

pengabdian pada masyarakat adalah KKN PPM berbasis

EfSD (Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber

Daya Alam Hayati yang menunjang Kelestarian Keraiaan

Kupu-Kupu Sebagai Ekowisata di Taman Nasional

Bantimurung).
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2. Subyek Sekunder
Di samping penetapan subyek penelitian utama, dari ketiga

pelaksana kemitraan dan juga subyek acuan dari masing-masing

subyek utama penelitian, beberapa subyek sekunder yaitu para

stakeholder yang ditentukan baik stakeholder interen maupun

stakeholder eksteren antara lain yaitu:

1). Stakeholder interen yaitu dosen rekan kerja subyek

utama, pada masing-masing bidang kemitraan baik pada

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada

masyarakat. Bidang pendidikan adalah Program Diklat

Kekepalasekolahan, penelitian adalah Hibah Pekerti

[Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan

Hipefteks) dan pengabdian pada masyarakat adalah

KKN PPM berbasis EfSD [Pendidikan Konservasi dan

Inventarisasi Sumber Daya Alam Hayati yang menunjang

Kelestarian Kerajaan Kupu-Kupu Sebagai Ekowisata di

Taman Nasional Bantimurung)

2). S;akeholder interen yaitu tenaga administrasi rekan

kbrja subyek utama, pada masing-masing bidang

kemitraan yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat, serta satu orang pada masing-masing bidang

kemitraan yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat. Bidang pendidikan adalah Program Diklat

Kekepala-sekolahan, penelitian adalah Hibah Pekerti

fModel Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan

Hiperteks) dan pengabdian pada masyarakat adalah

KKN PPM berbasis EfSD fPendidikan Konservasi dan

Inventarisasi Sumber Daya Alam Hayati yang menuniang

Kelestarian Kerajaan Kupu-Kupu Sebagai Ekowisata di

Taman Nasional Bantimurung)
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3). Stakeholder interen yaitu mahasiswa aktif tahun 2007,

2008, 2009, 2O7O dan 201'1 yaitu mahasiswa yang

mendapat mata kuliah dari subyek utama, pada masing-

masingbidangkemitraanyaitupendidikan,penelitiandan
pengabdian masYarakat

4). Stakeholder eksteren yaitu Kepala Kantor Wilayah

Pendidikan Nasional.

5). Stakeholderekstern yaitu Kepala Kantor Dinas Pendidikan

Kota Makassar dan KabuPaten Barru

6). Stakeholder ekstern yaitu kepala sekolah yang terkait

denganpelaksanaankemitraanbidangpendidikanyaitu
KepalaSekolahDasardiKabupatenBarru,pelaksana
kemitraanbidangpenelitianyaitui(ep-alaSekolah
Menengah Atas SMA Kristen Elim disamaftan pada Kota

Makassa[ dan Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP

Negeri 1 Bantimurung sebagai pelaksana kemitraan

bidang pengabdian masyarakat di Kabupaten Maros'

Dari hasil wawancara pendahuluan dengan masing-masing

subyek utama, dibuatkan peta sosiometri sebagaimana contoh pada

Gambar 10. Hubungan sosiomeEi masing'masing subyek utama

dengan unsur-unsur stakeholder internal dan stakeholder eksternal

bersifat khusus, sesuai dengan kemitraan yang dilaksanakan pada

masing-masing subyek utama, karena itu setiap subyek utama

berbeda antara satu dengan yang lainnya'



Stakeholder internal :

Tenaga Administrasi

Stakeholder internal

Dosen teman sejawat Stekeholder lnternal :
Mabasiswa

Stakeholder

eksternal:Keuwil

Pendidikan

Prop. Sul.Sel

Stakeholder
eksterenal:Kadis
Pendidikan Kota
Makassar

Stakeholder eksternel :

Pemda Barru, Prodi Kimia
UPI Beudung, Teman

Nesional den Mesyereket
Maros

Stakeholder
eksternal: Kepala
Sekolah: SD, SMB
SMA

Gambar 3.1 Model Peta Interaksi Antara Subyek Utama dan Subyek

Sekunder (Sta keh ol d er Internal dan Eksternal)

Di antara unsur-unsur stakeholder [internal dan eksternal)

tersebut, ada yang dari padanya diperoleh informasi langsung

melalui wawancara elit dan wawancara mendalam, terutama untuk
mengetahui informasi dari masing-masing subyek utama. Tetapi

dikarenakan keterbatan waktu, dan kesempatan, informasi tentang

keberadaan para stakeholder ini kebanyakan diperoleh melalui

wawancara mendalam [langsung lewat telepon dan email atau

multimedia) dengan para subyek utama, dan dilengkapi dengan

analisis dokumen dari proposal dan Iaporan ketiga bidangyangditeliti

yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

St]BYEK
UTAII{A

PENELITIAN
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Berdasarkan orientasi filosofisnya, sebagai penelitian

studikasus, perumusan teori dilakukan melalui teknik induktif.
Secara singkat, penelitian ini meniajagi bagaimana memaknai

abtraksi realitas. Makna mengenai bagaimana, adanya, hendaknya,

dan seharusnya kemitraan yang ada di UNM, diekspresikan oleh
subyek utama dan para stakeholder. Penelitian ini diharapkan
akan mengkonstruksi teori yang berkisar pada proses kemitraan
dalam melakukan tindakan-tindakan kelembagaan dan individual
dalam kemiraan dengan mengikuti langkah-langkah dalam proses

terbentulmya kemitraan, pelaksanakan kemitraan, sampai kegiatan

tindak lanjut pada ketiga kemitraan tersebut.

Perumusan teori dimulai dengan mereduksi jumlah kategori,

sekaligus memperbaiki rumusan dan integrasinya dalam kanakteristik

kemitraan LPTK yang terlaksana pada ketiga kemitraan tersebut.

Deskripsi studi kasus yang terungkap darl hasil analisls data,

dilengkapi dengan narasi-narasi teoretis. Narasi-narasi ini kemudian

dibahas dan diperbandingkan dengan teori-teori pendukung dan

melahirkan proposisi,

3. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk meyakinkan bahwa semua data yang dihimpun

memiliki keabsahan, maka penelitian ini menggunakan kriteria untuk

melihat derajat kepercayaan atau kebenaran atas hasil penelitiah.

Kriteria itu mengacu pada model pemeriksaan keabsahan data oleh

Moleong (2005), dengan 4 (empat) teknik pemeriksaan.

Agar dicapai pemahaman yang sama antara penulis dan

pembaca, berikut ini diuraikan batasan definisi operasional dari

beberapa konsep yang dipakai untuk menjelaskan topik penulisan

dan faktor-faktornya.



1). Kemitraan
Kemitraan berarti pertemanan, persahabatan, rekanan,

dan kerjasama. Padanan bahasa Inggrisnya adalah "friendship" dan
"partnership". Kemitraan tidak pernah terlepas dari kata kerjasama,
karena kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama),
dan kemitraan Qtartnership) sebagai salah satu bentuk kerjasama
(collaboration). Menurut Teeces (L992), kemitraan adalah "suatu

kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok
atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan
tertentu".

Selanjutnya menurut Tony Lendrum [2003;317), paradigma

baru kemitraan antara lain harus, "shared information for mutual
benefit : 1) profesionalitas, yaitu masing-masing mitra harus

melaksanakan program dan kegiatannya sesuai standard yang

disepakati; 2) akuntabilitas publik, yaitu masing-masing mitra harus

secara bersama-sama dapat mempertanggungjawabkan kegiatan
yang dilaksanakan kepada publi( khususnya berkenaan dengan

kualitas lulusan pendidikan professional yang akan terjun ke dunia

kerja dan masyarakat; 3) kejelasan aturan main (kepastian hukum),
masing-masing dapat memperoleh " reward" dan "punhisment'' sesuai

hasil kerja dari masing-masing mitra.

2). Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat terbagi dua yaitu

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta' Perguruan

Tinggi iumlahnya di Indonesia 2547: PTN 112 dan PTS 2435, untuk

Sulawesi-Selatan jumlahnya 144: PTN 7 dan PTS 137.

3). Kemitraan LPTK

Ker4itraan LPTK adalah jalinan program kerja antara LPTK

dengan lembaga mitra yang dibangun dan dikembangkan bersama

BB
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mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian,

sampai dengan tindak laniut.

4). Karakteristik Dasar Kemitraan LPTK

Kemitraan LPTK dengan lembaga lain memiliki tuiuh

karakteristik dasar yang meliputi: [1) adanya masalah yang dirasakan

bersama, (2) adanya komitmen bersama untuk memecahkan masalah,

(3)adanyakepedulianbersamauntukmeningkatkankualitasprogram

pelaksanaan dan lulusan/keluaran, (4) adanya keterpaduan dalam

penyelenggaraan program, [5) adanya keseiajaran dan kesetaraan

antar pihak yang bermitra, (6) saling memberi manfaat' dan [7)

adanya tindak laniut program kemitraan ke arah yang lebih baik'

5). Model Kemitraan LPTK

Dilihatdariintensitas|alinankerjasairra-antarapihak.
pihak yang bermitra, dikenal adanya model kooperatif dan model

kolaboratif. Kolaboratif mempunyai falsafah yairu interaksi dan gaya

hidup perorangan/pribadi sedangkan kooperatif adalah struktur dari

interaksiyangdirancanguntukmenfasilitasipenyelesaianpencapaian

hasil akhir suatu tujuan tertentu dimana kooperatif merupakan

bagian dari koraboratif dan daram penyelenggaraan kemitraan LPTK

memPunyai karakteristik dan tahap kegiatan yang berbeda sebagai

berikut:
a. PeneraPan Model KooPeratif

1. Peran lembaga-lembaga yang bermitra lebih didasarkan

pada potensi yang dimiliki masing-masing pihak yang

berbeda-beda;

Z. talinan keria sama di antara mereka yang bersifat (saling

melengkaPi) komPlementer;

3. Didasarkan pada identifikasi masalah;

4- Analisis masalah yang dihadapi bersama;

5. Perencanaan solusi masalah'

i



b. PeneraPan Model Kolaboration

1. Peran lembaga-lembaga yang bermitra dirancang secara

lebih sistemik dan terPadu,

Z. Semua pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan,

3. Semua pihak terlibat dalam identifikasi masalah

4. Semua pihak terlibat dalam analisis masalah yang

dihadapi bersama,

5. Semua pihak terlibat perencanaan,

6. Semua pihak terlibat pelaksanaan,

7. Semua Pihak terlibat Pemantauan,

8. Semua Pihak terlibat Penilaian,

9. Semua pihak terlibat pelaporan dan

10. Semua pihak terlibat tindak lanjut.

6). Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

[Tridharma)
Tridharma berarti tri artinya tiga dan dharma artinya

pengabdian, jadi tiga pengabdian, dalam hal ini pengabdian pada

pendidikan, pengabdian pada penelitian dan pengabdian pada

masyarakat. Pendidikan yang dimaksud merupakan kegiatan dalam

upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan dan

mengembangkan IPTEK. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya

menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model,

atau informasi baru guna memperkaya IPTEK. Sedan$kan Pengabdian

kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan IPTEK

dalam upaya memberikan sumbangan demi kemaiuan masyarakat.

7). Hibah
Dalam studi ini istilah hibah adalah, anugerah, pemberian

atau hadiah yang melibatkan suatu akad yang mengandung

pemberian hak milik oleh pemilik harta kepada seseorang secara

rela hati semasa hayatnya atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan
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tanpa mengharapkan balasan atau tukaran. Kemudian dalam PP No.

70/201L: tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan

penerimaan hibah adalah:

7. Hibah pemerintah yang selanjutnya disebut hibah adalah

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang

dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga

yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar

kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri

2. Perjaniian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah

antara pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan

dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen

lain yang diPersamakan.

Pengertian stakeholder, atau istilah snkehitder sering

dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak'pihak yang

terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Beberapa defenisi yang

penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan

stakeholdersebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi

dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tuiuan tertentu.

Sedangkan Biset [1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder

merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada

permasalahan.

a. Stakeholder Internal

Adapun stakeholder intern di perguruan tinggi' yaitu

mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi. Masing-masing

stakeholder bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada

pihakyangbersifatmembawahipihaklain.Adanyatujuanbersama
berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. Setiap tujuan bersama

berdasarkan komitmen tanggungiawab sendiri [Kumorotomo, 1999:

e2).
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b. Stakeholder Eksternal

Dalam penelitian ini, stakeholder ekstern, yaitu pemerintah,

swasta, dan masyarakat. Masing-masing stakeholder bekerjasama

sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi

pihak lain. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang

hendak dicapai. Setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen

tanggungjawab sendiri [Kumorotomo, L999: 92).

9). Program Diklat Kekepalasekolahan
Merupakan pembinaan profesional kepala sekolah melalui

penyiapan dan pengembangan yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah. Kompleksitas permasalahan pendidikan menuntut

keahlian seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan

dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan, merencanakan,

mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga

tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektifdan efisien. Peraturan

Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan,

pada pasal 20 ayat 3 dinyatakan bahwa "Calon tenaga kependidikan

fyang bukan tenaga pendidik) dipersiapkan melalui pendidikan

khusus".

Peraturan pemerintah tersebut diperkuat lagi dengan

terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor: 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah

/ Madrasah, dinyatakan pada pasal 1 ayat L, "Untuk dapat diangkat

sebagai Kepala sekolah/madrasah, seseorang waiib memenuhi

standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara

nasional". Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas llmu Pendidikan

Universitas Negeri Makassal mulai tahun akademik 2008 membuka

program Diklat Kekepalasekolahan yang berbasis kompetensi yang

diharapkan dapgt melahirkan tenaga pendidikan yang profesional.

Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan pendidikan

akademik melalui Program Diklat Kekepalasekolahan.
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10). Hibah Penelitian Keriasama Antarperguruan Tinggi (Hibah

Pekerti)
Pekerti adalah kerjasama penelitian antar perguruan tinggi

di Indonesia yang didorong dan ditingkatkan sehingga dapat sinergi

pelaksanaan penelitian sehingga dapat lebih meningkat dan optimal'

Program Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi [Hibah

Pekerti), bertujuan untuk memberikan wadah kepada dosen/

kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dalam kemampuan

menelitinya untuk dapat memanfaatkan sarana dan keahlian, serta

mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang baik dari

kelompok peneliti yang lebih maju di perguruan tinggi lain dalam

melaksanakan penelitian yang bermutu. Program ini bertujuan pula

untuk membangun kerjasama penelitian antar perguruarf tinggi di

Indonesia. Bidang penelitian yang dapat diusulkan dalam program

Hibah Pekerti meliputi semua bidang ipteks. Kelompok peneliti yang

relatif baru berkembang berperan sebagai Tim Peneliti Pengusul [TPP)

yaitu UNM, sedangkan kelompok peneliti lebih maju di perguruan

tinggi lain bertindak sebagai Tim Peneliti Mitra (TPM) adalah UPI

Bandung, kemudian kemitraan ini dikembangkan dengan pihak lain

seperti dosen, tenaga administrasi, mahasiswa, dan pihak sekolah.

11). KKN PPM Berbasis EfSD

KKN PPM Berbasis EfSD adalah Kegiatan Kuliah Kerja l$ata

pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN'PPM) berbasis

EfSD. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Konservasi dan

Inventarisasi Sumber Daya Alam Hayati yang Menunjang Kelestarian

Kerajaan Kupu-Kupu sebagai Ekowisata di Taman Nasional

Bantimurung. I(egiatan ini berlangsung atas kerjasama Dikti, LPPM,

uGM, Rektor uNM dan Ketua LPM, Pemda Maros dan jajarannya di

Kecamatan Bantimurung, I(elurahan Kalabirang dan Leang-Leang

serta masyarakat setempat, Balai Taman Nasional Bantimurung



Bulusaraung Sekolah (SD, SMB SMA dan pesantren Firdaus), serta
mahasiswa yang berjumlah 42 orang dari FMIpA UNM.

12). Model
Riley [1981: 5), mengemukakan, ,,model menggambarkan

suatu abtraksi realitas, terutama mengenai bagaimana, adanya,
hendaknya, dan seharusnya sesuatu yang digambarkan tersebut,,.
Model dapat digolongkan menjadi; [1) model empirik (empirical
modeQ,yakni model yang semata-mata mendasarkan pada percobaan
dan pengamatan; [2) model konseptual (conceptual mode[), yakni
model yang menyajikan proses-proses suatu kegiatan tertentu dalam
suatu sistim yang solid fRukmana, 2006: ll7). Adapun model yang
dimaksudkan dalam buku ini, yakni model konseptual. [)
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BAB IV

MODEL KEMITRAAN

PADA UNIVERSITAS NEGERI MAI(ASSAR

A. Model Kemitraan LPTK dan Bentuk'bentuk Penerapannya

di Universitas Negeri Makassar pada Bidang Tridharma

(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)

1. Kemitraaan LPTK dan Karakteristik Model Kgmitraan LPTK

LembagaPendidikanTenagaKependidikan(LPTK)sebagai

bagian dari sistem pendidikan tinggi, merupakan Iembaga tempat

menggodok calon tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. LPTK

dalam menyelenggarakan pendidikan rcnfu mempunyai keterbatasan

dan permasalahan, untuk itu LPTKperlu melakukan hubungan dengan

lembaga lain yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya'

untuk itulah LPTK seharusnya melakukan kemitraan, dimana

kemitraan diharapkan dapat membantu memenuhi keterbatasannya

dan menyelesaikan permasalahannya' Perguruan Tinggi meru.pakan

wadahuntukmengembangkanilmupengetahuandant.eknologi,
tempat pelaksanaan pendidikan dan pengaiaran' penelitian dan

pengabdian pada masyarakat, sehingga perguruan tinggi harus lebih

revolusioner dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.
Kemitraan dilakukan agar dapat membantu perguruan tinggi

memperiuas laringan keria dalam upaya pencapaian pelaksanaan

tridharmayanglebihefektifdanefisien'sehinggarnemenuhistandar
mutu lulusan yang lebih berkualitas' Undang-Undang [UU) Nomor
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Sistem Pendidikan Nasional fsisdiknas) dan

[PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan menegaskan perlunya suatu standar nasional
pendidikan yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan

dan penilaian pendidikan.

Standar nasional pendidikan ini harus digunakan sebagai

acuan dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan
pendidikan dan pembiayaannya. Diberlakukannya Undang, Undang

[UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen akan memperko-
koh dasar-dasar pemikiran upaya peningkatan kualitas tenaga

pendidik. Untuk menghasilkan guru-guru dan tenaga kependidikan
yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam

standar nasional, dibutuhkan LPTK yang memiliki daya saing yang

dapat menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas,
memiliki kemandirian yang kokoh dalam menentukan arah
pengembangan selanjutnya. Dalam hubungan ini, Direktorat !enderal
Pendidikan Tinggi telah menetapkan kebijakan iangka paniang yang

disebut Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi {Higher Education

Long Term Strategy-HELTS-2003-2010) yang menegaskan tiga

strategi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi, yaitu:

(1) peningkatan daya saing bangsa, (2), otonomi, dan [3) kesehatan

organisasi.

LPTK sebagai penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan

merupakan program pendidikan yang selain harus meningkatkan

mutu lulusan iuga harus memperhatikan kebutuhan pemakai

lulusannya dan keterkaitannya dengan peran pihak-pihak lain yang

secara langsung atau tidak langsung berpotensi memiliki peran

dalam pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sehingga

kemitraan sangat mutlak dilakukan untuk mencapai berbagai harapan

dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
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pembentukan kompetensi guru dan tenaga kependidikanlainnya merupakan suatu proses pendidikan yang memerrukan
keterribatan berbagai pihak terkait di ruar LprK yang bersangkutan,
seperti LprK lain, sekorah, pemerintah daerah, dinas pendidikan
setempat, industri, asosiasi profesi kependidikan dan lembaga_
lembaga Iainyangrelevan. Untukitu, diperlukan ada dan terpeliharanyajaringan kemitraan yang berkeranjutan (continuous partnership
network), antar perguruan tinggi dengan srakehotder sebagai pihakyang berkepentingan serta terkait langsung dan merupakan pihak-
pihak yang secara efektif dipengaruhi dan mempengaruhi.

Kemitraan LprK dengan lembaga mitranya harus didasarkan
pada prinsip manfaat timbal balih dalam meningkatkarykemitraan
dan mutu kinerja pihak-pihak yang bermitra. Bagi LPTK kemitraan
dengan sekolah yang bersifat koraborati{, sangat diperrukan sebagai
wahana sosial-pedagogis yang memungkinkan para mahasiswa calonguru dan tenaga kependidikan Iainnya memperoleh pengalaman
langsung {hands'on experiences) daram peraksanaan pemberajaran,
pengelolaan sekolah, dan penghayatan kehidupan sociar pedagogis
sekolah. Sedangkan bagi sekolah, kemitraan dengan LpTK dapat
memantapkan dan meningkatkan kemampuan guru dan tenaga
kependidikan lainnya dalam penerapan berbagai teori dan
inovasi pendidikan dan pembelajaran, yang pada akhirnya dapht
meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. selain dengan sekolah,
kemitraan perlu pula dibangun antara LprK dengan Dinas pendidikan
setempat.

Program hibah kemitraan merupakan salah satu upaya
Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti untuk mendorong LprK dalam
mengembangkan dan melaksanakan program-program kemitraan
secaria terpadu, sehingga dapat memberikan manfaat akademik,
profesional, dan sosial kepada pihak-pihak yang bermitra secara
seimbang.



2. Bentuk dan Kualitas penerapan Model Kemitraan LprK
yang Diterapkan pada Bidang pendidikan, penelitian, dan
Pengabdian pada Masyarakat

a. Bentukdan Kualitas penerapan ModelKemitraan LprKpada Bidang
Pendidikan: Program pendidikan pelatihan Kekepalasekolahan

furusan Administrasi pendidikan Fakulras Ilmu pendidikan
adalah Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan sekretaris
yang dipilih oleh dosen-dosen pada jurusan dan program studi
tersebut untuk masa bakti empat tahun dan dapat dipilih kembali
untuk masa bakti empat tahun berikutnya.untuk pelaksanaan proses
belajar mengaiar; dan penelitian, f urusan dan program Studi dilengkapi
dengan Laboratorium-laboratorium. setiap laboratorium dikepalai
oleh seorang stafpengajaryang ditunjuk oleh Ketua furusan.

Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Era globalisasi informasi,
komunikasi, dan teknologi saat ini berpengaruh kuat terhadap semua
sektor kehidupan manusia termasuk sektor pendidikan yang dalam
dasawarsa terakhir ini populer disebut sebagai sarana pengembangan
sumber daya manusia (sDM). untuk itu sektor pendidikan menempati
tempat yang strategis dan menentukan dalam rangka menciptakan
luaran yang handal bagi pembangunan bangsa dan negara. Fakultas
Ilmu Pendidikan merupakan Fakultas tertua di uNM dan telah
mempunyai tujuhprogram studi, yaitu: (1) Administrasi pendidikan,

{2) Kurikulum Teknologi Pendidikan, (3) pendidikan psikologi
Bimbingan, (4) Pendidikan Luar sekolah, [5) pendidikan Luar Biasa,
(6) PGSD, dan (7) PGTK.

furusan AP FIP UNM adalah lembaga yAng mencetak
tenaga pendidik dan kependidikan yang ahli dibidang administrasi
dan manajemen pendidikan yang telah dikenal luas di kalangan
masyarakat. Pendirian furusan Administrasi pendidikan di lakukan
bersamaan dengan Jurusan Home Economic [kini pKK) yang berada di
bawah naungan Fakultas Teknik UNM, statusnya sebagai cabang IKIp
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fogjakarta pada tahun akademik L9651L966'

Pada awal pembukaannya, jurusan ini cukup diminati

oleh mahasiswa terbukti dengan diterimanya sebanyak 59 orang

mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Akan tetapi karena masih baru, jurusan ini memiliki tenaga pengaiar

yang relatif terbatas sehingga pembinaan sejumlah mata kuliah

iurusan/bidang studi menggunakan dosen luar biasa dari lingkungan

IKIP Makassa[ universitas Hasanuddin, dan peiabat teras dari Kantor

Perwakilan P & K Provinsi Sulawesi Selatan'

Periode kepemimpinan f urusanAdministrasi Pendidikan telah

mengalami pergantian nama menjadi Program studi Perencanaan dan

Manajemen Pendididkan di bawah naungan Departemen Pendidikan.

Berdasarkan hasil temu kologial di Malang pada tahun 2000 Jurusan

Administrasi Pendidikan berubah nama menjadi Manaiemen

pendidikan kemudian kembali berganti nama menjadi Administrasi

Pendidikan samPai sekarang.

JurusanAdministrasiPendidikanmempunyaivisi'yaitu:
Sebagai pusat pengembangan ilmu administrasi dan manajemen

pendidikanyangberwawasanglobalmelaluitridarmaperguruan
tinggi. Misi Jurusan Administrasi Pendidikan mengemban misi sebagai

berikut:[1)Mengembangkanilmuadministrasidanmanajemen
pendidikan, (2) Menyiapkan tenaga administrasi dan manaiemen

pendidikanyangprofesionalyangmemilikikompetensidibidani;
perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pendidikan' dan (3)

Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan'

lembaga pemerintah dan non pemerintah'

Tuiuannyaadalah: [1) Menghasilkan lulusan administrator

dan manajer pendidikan yang memiliki wawasan akademik dan

kemampuanprofessionaldibidangadministrasi/manajemen
pendidikan , yang menguasai dan dapat menerapkan fungsi-fungsi

manaiemen di tingkungan organisasi di mana mereka berada'
,



[2) Mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang Administrasi/
Manajemen Pendidikan yang relevan dengan situasi dan kondisi yang

berkembang di masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan

pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, dan [3) Memberikan

layanan pendidikan dalam iabatan (inservise training) kepada tenaga

kependidikan yang sudah bekerja pada suatu lembaga pendidikan

untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam mendukung

peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Struktur organisasi

|urusan Administrasi Pendidikan FIP UNM dap at di I i h at pa da G a mb ar

4.8 berikut ini:

Gambar 4.8 Struktur Ogranisasi jurusan AP FIP UNM dan Pengelola

Program Diklat Kekepalasekolahan

Keterangan:
: Garis Komando

.. : Garis konsultasi

Jurusan Administrasi Pendidikan [AP) Fakultas Ilmu

Pendidikan [FIP) Universitas Negeri Makassar [UNM) merupakan

jenjang program sarjana strata satu [S1) dengan beban studi minimal

Program Diklat

Kekepalasekolahan
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151 SKS yang tersebar dalam 5 (lima) pengelompokan mata kuliah

dengan masa studi B (delapan) semester atau ditempuh dalam kurun

waktu minimal4 [empat) tahun. Beban studi minimal untuk meraih

gelar sariana Administrasi Pendidikan Fakultas llmu Pendidikan

adalah 150 sKs untuksl |urusan Administrasi Pendidikan. Jurusan

Administrasi Pendidikan selain program SI juga memiliki memiliki

Program Diklat Kekepalsekolahan yang mempunyai Kurikulum sendiri

dan dirancang oleh Tim Ahli pada Jurusan Administrasi Pendidikan

yang terdiri dari 30 SKS.

program Diklat Kekepalasekolahan ini mulai dirintis seiak

tahun L997 dan sudah melaksanakan kegiatannya pada beberapa

kabupaten kota sejak tahun 1998. Saat itu, pengelolaannya menyatu

dengan turusan sehingga pelaksanaanya iuga dilaksanakan oleh

pihakJurusansampaitahun2OOT'Adapunkabupatenkotayangtelah

melakukan kerjasama dengan Iurusan Administrasi Pendidikan, yaitu

Waio, Pinrang, Soppeng, Pangkep, Luwu Utara' Luwu Timur; Barru'

dan Bulukumba.

Program ini diselenggarakan mengingat Undang'Undang

Nomor20Tahun2003,tentangsistemPendidikanNasional
menekankan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah perlu menerapkan manajemen

berbasis sekolah tMBS) yang berorientasi, kualifikasi dan seleksi

kepada prinsip kemandirian, kemitraan' partisispasi' keterbukdin'

dan akuntabilitas yang berimplementasi pada kompetensi tenaga

kependidikanyangprofesionaluntukmeningkatkankualitas
pendidikan.

Kepala sekolah merupakan tugas tambahan guru yang

memegang peranan penting bagi keberhasilan sistem pendidikan

disekolah.Pembinaanprofesionalkepalasekolahmemerlukanadanya
penyiapan dan pengembangan yang dapat dipertanggungjawabkan

secaraitmiah.Kompleksitaspermasalahanpendidikanmenuntut

Juruson

Ahti



keahlian seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan

dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan, merencanakan,

mengelola dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga

tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk memenuhi tuntutan tugas tersebut maka diperlukan

tenaga kependidikan yang secara konsisten mendidik calon tenaga

kepala sekolah yang profesional. Hal ini sesuai dengan Peraturan

Pemerintahan Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan,

pada pasal 20 ayat 3 dinyatakan bahwa "Calon tenaga kependidikan

[yang bukan tenaga pendidik) dipersiapkan melalui pendidikan

khusus".

Peraturan pemerintah tersebut diperkuat lagi dengan

terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor: 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah

/ Madrasah, dinyatakan pada pasal 1 ayat l, "Untuk dapat diangkat

sebagai Kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi

standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara

nasional".

Atas dasar pemikiran yang telah dikemukakan maka f urusan

Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ne geri

Makassar mulai tahun akademik 2008 melaksanakan program Diklat

Kekepalasekolahan yang berbasis kompetensi yang diharapkan dapat

melahirkan tenaga pendidikan yang profesional. Salah satu bentuknya

adalah dengan memberikan pendidikan akademik melalui ialur Diklat

Kekepalasekolahan. Penyelenggaraan Diklat ini iuga tidak lagi dikelola

oleh Jurusan Administrasi Pendidikan tetapi dibentuk pengelola

khusus dan pelaksanaanya lebih dikembangkan seperti pembaharuan

kurikulum bermuatan pengetahuan praktis yang lebih dominan,

yaitu 60% mata kuliah praktik dan hanya 40o/o teori. Pembaharuan

ini sudah dilaksanakan pada Program Diklat Kekepasekolahan di

Kabupaten Belopa, Kabupaten Barru dan Kabupaten Bulukumba.
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Penyelenggraan program ini pada semua kabupaten kota

di Sulawesi Selatan sejak tahun 1998 sampai sekarang, terus

dibenahi sampai sekarang dan kabupaten kota yang dianggap baik

peleksanaanya, yaitu pada Kabupaten Barru yang sudah memasuki

angkatan ke empat (lV). Kabupaten Barru mempunyai sistim

pemerintahan yang sangat perhatian terhadap perbaikan kualitas

dunia pendidikan. Ini terlihat pada keriasama yang terselenggara

selama ini semua didanai oleh pemerintah, dan sudah memiliki

Peraturan Bupati sejak tahun 2005 yaitu untuk pengangkatan kepala

sekolah harus memiliki iiasah Program Akta Kekepalasekolahan

atau sekarang ini dikenal dengan nama Diklat Kekepalasekolahan.

Kemudian diperkuat lagi dengan masuknya program ini pada Renstra

Kabupaten tahun 2011 dengan alokasi dana untuk angkatan III dan

IV yang berlangsung sekarang ini. sehingga subyek penelitian ini

adalah pelaksana Program Diklat Kekepelasekolahan angkatan III

dan IV yang berlangsung pada tahun 20LZ di Kabupaten Barru'

Adapun landasan dari pada Program Pendidikan Pelatihan

Kekepalasekolahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional' Bab XI, Pasal 39, ayat 1 berbunyi

"Tenaga Kependidikan [termasuk kepala sekolah) bertugas

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan'

pengawasan dan pelayanan teknis untuk mentmidng

proses pendidikan pada satuan pendidikan"'

2.PeraturanPemerintah(PP)Nomor27Tahun1990Bab
VIIIpasalL4;PPNomor28Tahunlgg0BablVPasal12
dan 13; PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab VI'Pasal 12 dan

13, PP Nomor 30 Tahun 1990 Bab IX Pasal 98-104 yang

memberikanlegalitasbagipentingnyapendidikantenaga
kependidikan nonpendidik termasuk kepala sekolah'



3. PP Nomor Tahun 2006, Tentang Sertifikasi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 91/KEP /M.PAN/70/2004 tentang fabatan
Fungsional Pengelola Pendidikan (Kepala Sekolah dan

Pengawas) dan Angka Kreditnya.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun

2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Pasal

L, ayat 1 untuk dapat diangkat sebagai Kepala sekolah/

madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kompetensi

Kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

6. Permendiknas Nomor 28 tahun 2010, tentang penugasan

guru dalam jabatan kepala sekolah. Intinya menegaskan

bahwa Guru yang diangkat dalam jabatan kepala sekolah

wajib memiliki sertifikat pendidikan dan latihan sebagai

calon kepala sekolah.

Program Diklat Kekepalasekolahan ini bertujuan untuk

t1) menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan akademik

dan kemampuan profesional dibidang administrasi pendidikan,

khususnya manajemen pendidikan; [2) meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang dapat menunjang pengembangan karir
dan prestasi kerja sebagai kepala sekolah; [3) mengembangkan

ilmu dan teknologi administrasi pendidikan pendidikan yang

relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat; [4)
memberikan layanan pendidikan dalam jabatan tenaga kependidikan

sebagai calon kepala sekolah dan kepala sekolah/madrasah; dan [5)
menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan

peran sertany3 dalam mendukung peningkatan kualitas kepala

sekolah di semtra jenjang persekolahan.
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Pembina, Penanggung ]awab dan Penyelenggara :

1. Pembina Program Diklat Kekepalasekolahan adalah Bupati

Barru.

2. Pelindung Program Diklat Kekepalasekolahan adalah

Rektor UNM dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Barru

3. Penanggungjawab Program adalah Dekan FIP- UNM dan

Dinas Pendidikan KabuPaten Barru

4. Penyelenggara adalah Pengelola Program Kekhususan

furusan AP FIP -UNM.

Kegiatan peserta Diklat: [1) mengadakan orientasi ke sekolah

yang ditentukan; [2) mengobservasi dan mempelajari program-

program kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan dan. program

sekolah yang belum terlaksana saat ini; (3) mengadakan dialog dan

diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru tentang

proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah; [4)

menyusun laporan praktik lapangan; (5) mendiskusikan/menyaiikan

dalam diskusi kelas atau workshop; dan (6) menarik kesimpulan

untuk diimplementasikan di sekolah masing'masing'

1. Pembagian tempat praktik lapangan dan pembimbing'

Menetapkan sekolah-sekolah tempat praktik lapangan

dan iumlah peserta pada setiap sekolah' Diupayakan tiap

sekolahtempatpraktiktidaklebihd'ari6-Torang'a$ar
semuapesertaalrtif,.Tugaspembimbingadalahmemberi
pengarahan kegiatan praktik lapangan' membantu

membuat rancangan kegiatan, membantu memecahkan

masalahsampaidenganpembuatanlaporanpelaksanaan

kegiatan.

2. Penentuan jadwal praktik lapangan' Praktik lapangan

dilakukan setelah semua kompetensi dan materi dalam

mataaiarpendidikandanpelatihantelahdilaksanakan



dengan tuntas. Praktik dilakukan selama tiga bulan pada

sekolah magang yang telah ditentukan'

Terakhiradalahevaluasiyangdilakukanselamaproses
praktiklapangan berlangsungsampai pada tahap pelaporan. Kemudian

aspek-aspek dan kriteria penilaian, yaitu: [1) Partisipasi peserta;

[2) Kerjasama dengan peserta lain; [3) Kesungguhan mengikuti

kegiatan; [4) Kuantitas pengalaman lapangan; dan (5) Kemampuan

merumuskanpermasalahan;[6)Kemampuanmerumuskanalternatif
pemecahan masalah.Evaluasi dilakukan selama proses praktik

Iapangan berlangsung sampai pada tahap pelaporan'

b.BentukdanKualitasPenerapanModelKemitraanLPTKpada
BidangpenelitianHibahPenelitianKerjaSamaAntarperguruan
Tinggi [Pekerti) dengan f udul Integrasi Model Pembelajaran Kimia

Berbasis Teknologi dan HiPerteks

Melalui berbagai program pembinaan penelitian yang

telah dilaksanakan oleh Ditjen Dikti [Depdiknas) dan Kementerian

Negara Riset dan Teknologi, serta berbagai investasi pemerintah'

telah berkembang cukup banyak pusat-pusat penelitian maupun

kelompok-kelompok peneliti unggulan di berbagai perguruan tinggi

di Indonesia.

Kelompok peneliti, laboratorium' dan pusat penelitian

tersebut telah memiliki kemampuan dan suasana akademik yang

kondusif untuk pehgembangan dan pelaksanaan penelitian yang baik'

Sementara itu masih cukup banyak dosen di berbagai perguruan tinggi

yang relative masih perlu meningkatkan kemampuan melaksanakan

penelitian yang bermutu baik' Perkembangan kelompok peneliti'

laboratorium, maupun pusat penelitian yang baik tersebut belum

' merata pada perguruan tinggi di Indonesia' Demikian pula akses ke

fasilitas penelitian yang baik dan lengkap' OIeh karena itu kerja sama
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penelitian antarperguruan tinggi di Indonesia masih perlu didorong

dan ditingkatkan sehingga sinergi pelaksanaan penelitian dapat lebih

meningkat dan dioPtimalkan'

Direktorat fenderal Pendidikan Tinggi telah meluncurkan

program Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Hibah

Pekerti). Tujuan Hibah Pekerti adalah untuk memberikan wadah

kepada dosen/kelompok peneliti yang relatif baru berkembang dalam

kemampuan menelitinya untuk dapat memanfaatkan sarana dan

keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian yang

baik dari kelompok peneliti yang lebih mafu di perguruan tinggi lain

dalam melaksanakan penelitian yang bermutu. Program ini bertujuan

pula untuk membangun kerja sama penelitian antarperguruan tinggi

di Indonesia. Bidang penelitian yang dapat diusulkan dalam-program

Hibah Pekerti meliputi semua bidang ipteks. Kelompok peneliti yang

relatif baru berkembang berperan sebagai pengusul [selanjutnya

disebut Tim Peneliti Pengusul, TPP), sedangkan kelompok peneliti

lebih maju di perguruan tinggi lain bertindak sebagai Tim Peneliti

Mitra [TPM).
Untuk mengusulkan hibah ini pengusul harus memenuhi

beberapa Persyaratan:
l. TPP terdiri atas ketua dan maksimum 2 anggota,

maksimal bergelar S2, tidak berstatus mahasiswa dan

tidak memegang iabatan struktural, dari kelompok"

peneliti yang relatif baru berkembang dalam kemampuan

dan pengalaman melaksanakan penelitian, serta sarana

penelitian yang relatif masih terbatas untuk topik

penelitian Yang diusulkan.

2. TpM adalah Prodi Kimia Fmipa UPI Bandung. terdiri atas

ketua dan 1 anggota, bergelar 53, berasal dari kelompok

peneliti, laboratorium, atau pusat penelitian [misalnya



Pusat Penelitian, pusat Riset Unggulan Nasional/Rusnas)
di perguruan tinggi dengan track record penelitian dan
publikasi yang bermutu fmisalnya Hibah Tim penelitian

Pascasarjana, penelitian internasional, Riset Unggulan
Kemitraan/RUK, Hibah Bersaing) yang menunjukkan
kepeloporan dalam bidang penelitian yang diusulkan.
TPM dapat pula berasal dari perguruan tinggi luar negeri,
dengan batasan minimum 2 tahun sejak kelulusan bila
TPP menempuh pendidikan lanjut di perguruan tinggi
TPM tersebut.

3. TPP dan TPM berasal dari perguruan tinggi yang berbeda.
4. Topik penelitian yang diusulkan diharapkan dapat

dilaksanakan dan dikembangkan di TPP yakni prodi Kimia
Fmipa UNM.

5. Usul penelitian dibuat untuk jangka waktu 2 tahun

6. Biaya yang diajukan maksimal Rp 75.000.000,00/tahun
Usul penelitian dibuat secara bersama antara TPp dan TpM.

Usulan harus mendapat persetujuan (endorsemenf) dalam bentuk
pernyataan yang ditandatangani oleh ketua TPM yang menyatakan

bahwa usulan yang diajukan memang sesuai dengan lingkup keahlian

dan bidang penelitian TPM, serta kondisi dan kapasitas laboratorium
TPM masih memungkinkan untuk menampung TPP selama melakukan
penelitian.

Berdasarkan aturan tersebut diatas maka Prodi Kimia Fmipa

UNM mengangkat suatu masalah pokok, yakni adanya kemampuan

dasar mahasiswa furusan Kimia Universitas Negeri Makassar

terhadap konsep ilmu kimia yang diperoleh sebelumnya pada tingkat
sekolah menengah bervariasi. Sehingga mengakibatkan permasalahan

dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran

Kimia Dasa[ khususnya pada pokok bahasan yang tergolong sulit
dipahami.
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Selama ini proses pembelajaran Kimia Dasar pada

furusan Kimia FMIPA UNM belum banyak menerapkan model-

model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi pembelajaran

modern, karena masih terdapat kesulitan dalam menentukan model

pembelajaran yang tepat khususnya pada pokok-pokok bahasan

yang dirasakan sulit dipahami oleh mahasiswa, serta dibutuhkannya

keterampilan khusus dalam penyiapan model pembelajaran yang

dimaksudkan. Hal mi berdampak lebih jauh pada penguasaan konsep

ilmu kimia yang tidak komprehensip.

OIeh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan suasana

akademik yang mendorong para dosen untuk mampu men)rusun

rancangan pembelajaran yang tepat sehingga, kualitas proses

pembelajaran dapat mendukung tercapainya tujuan pembelijaran. Hal

ini sejalan dengan pendapat Darminto (2006), yang mengemukakan

bahwa dua faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan

pembelajaran yaitu kualitas guru dan dosen dan kualitas proses

pembelajaran.

Beberapa tahun terakhir; terdapatbanyak model pembelajaran

yang diusulkan oleh para pakar pembelajar yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran. Model'model pembelajaran

yang dimaksudkan diantaranya adaiah Model Pembelajaran Berbasis

Teknologi Informasi dan 1-liperteks. Model pembelajaran berbasis

teknologi informasi akan menghasilkan perubahan budaya helaiar

dalam konteks pembelajarannya yang keberhasilannya ditentukan

oleh kemampuan dosen rnengembangkan pengetahuan dan

keterampilan, serta memfasilitasi pembelajaran, kemampuan belai ar

mandiri mahasiswa ketersediaan infrastruktur dan administrator

yang kreatif. Model ini akan lebih efektif jika disain instruksional

pernbelajarannya yang dirancang dalam bentuk hiperteks.

Perpaduan model disain hiperteks dan media pembelajaran

berbasis teknologi informasi diharapkan dapat membantu mahasiswa

a



memahami materi yang perlu dipelajarinya dan meningkatkan

penguasaan konsep mahasiswa terhadap materi pembelajaran

dengan mengidentifikasi materi-materi pembelajaran Kimia

Dasar yang tergolong dalam kelompok sulit dipahami, yang dapat

menggunakan model pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI)

dan hiperteks, mengungkapkan jenis konsep yang terdapat dalam

materi yang teridentifikasi, mengungkapkan indikator-indikator

keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan dalam pembelaiaran

berbasis TI dan hiperteks, dan merancang model pembelajaran yang

dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir

kritis mahasiswa yang diwujudkan dalam suatu coursew are berupa

compact disl( [CD) interaktif yang memanfaatkan softvtare.

Adapun kelompok materi sulit yang teridentifikasi dan

dapat menggunakan model pembelajaran berbasis TI dan hipertks

adalah Elektrokimia, Kesetimbangan Kimia, Larutan, Energetika dan

Kinetika Kimia;;jenis konsep yang terungkap dalam materi tersebut

adalah konsep berdasarkan prinsip, konsep abstrak. konsep abstrak

dengan contoh kongkrit dan konsep kongkrit: indikator keterampilan

berpikir kritis yang dapat dikembangkan adalah: [1) Mengidentifikasi/

merumuskan pertanyaan; 12) Mengidentifikasi kesimpulan,

mengidentifikasi alasan yang dikemukakan, mengidentifikasi alasan

yang tidak dikemukakan, menemukan persamaan dan perbedaan,

mengidentifikasi hal yang relevan, menemukan stru}:tur/rumus,

merangkum; (3) Menjavab pertanyaan mengapa menjawab

pertanyaan tentang alasan utama, meniawab pertanyaan tentang

fakta; (4) Menyesuaikan dengan sumbe4 memberikan alasan,

kebiasaan berhati-hati; [5) Melaporkan berdasarkan pengamatan,

melaporkan generalisasi eksperimen, mempertegas pemikiran.

mengkondisikan cara yang baik [6) Menginterpetasikan pertanyaan;

[7) Menggeneralisasikan, meneliti; [B) Menerapkan prinsip/rumus,

mempertimbangkan alternatif; [9J Menentukan strategi terdefinisi.
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menentukan definisi materi subyek; [10) Mengidentifikasi asumsi dan

alasan yang tidak dikemukakan, mengkonstruksi pernyataan; [11)

Merumuskan masalah, memilih kriteria untuk mempertimbangkan

penyelesaian, merumuskan alternatif penyelesaian, menentukan

hal yang dilakukan secara tentative, merangkum dengan

mempertimbangkan situasi lalu memutuskan; (12) Menggunakan

strategi logis. Melalui model pembelajaran yang telah dirancang

dapat dibuat courseware CD interaktif yang memanfaatkan software

Swrsh Max7 (Laporan Penelitian, Lemlit UNM, Tahun 207L),

Model pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan

Hiperteks yang dihasilkan akan meniadi langkah awal dalam

pengembangan model-model pembelajaran yang efektif pada tingkat

universitas maupun pada tingkat SMP atau SMA. Keberhasilan proses

yang rnenghantarkan peserta didik agar memillki pengetahuan dan

kemampuan baru yang digariskan oleh kurikulum salah satunya

ditunjang oleh penggunaan alat bantu. Alat bantu atau media yang

relevan akan menjadikan proses belajar mengajar berlangsung

efektif dan efisien atau dengan kata lain mencapai tujuan dengan

cepat dan atau murah. Media pembelajaran adalah semua alat bantu

atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar; dengan

maksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan sumber [guru

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal inl anak didik

ataupun warga belajar). Pesan yang disampaikan melalui media'

dalam bentuk isi atau materi pengaiaran itu harus dapat diterima

oleh penerima pesan (anak didik), dengan menggunakan salah satu

ataupun gabungan beberapa alat indera mereka'

Komputer dalam perkembangan masa kini merupakan suatu

peralatan yang canggih dan dapat dimanfaatkan diantaranya dalam

masalah nendidikan dan pembelalaran. Keistimewaan tersebut

adalah:



1. Hubungan interaktif: Komputer menyebabkan

terwujudnya hubungan diantara rangsangan dengan

jawaban. Bahkan komputer dapat menumbuhkan

inspirasi dan minat.

2. Pengulangan: Komputer memberi fasilitas bagi pengguna

untuk mengulang apabila diperlukan. Dan untuk
memperkuat proses belajar dan memperbaiki ingatan.

Dalam pengulangan amat diperlukan kebebasan dan

kreativitas dan para pelajar

3. Umpan balik dan peneguhan: Media komputer membantu

pelajar memperoleh umpan balik [feed back) terhadap

pelaiaran secara leluasa dan bisa memacu motivasi

pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila

pelajar memberikan jawaban.

Penerapan teknologi komputer mendorong proses

pembelajaran ke arah individual learning, dimana posisi guru bergeser

dan instruktur tradisional ke arah mentor. Selain itu, pembelajaran

individu mendorong siswa ke arah belajar aktif, kreatif dan interaktif.

Dengan demikian perolehan pengetahuan siswa tidak lagi bersumber

dan transfer ilmu oleh guru, melainkan melalui kegiatan membangun

ilmu oleh siswa sendiri

Penggunaan komputer dalam pembelajaran di sekolah,

menurut Coburn (1985) dapat dikiasifikasikan ke dalam beberapa

ienis, yaitu:

1. Program latihan (drill and practice), yaitu program yang

dirancang untuk digunakan rnahasiswa dalam melakukan

lalihan-latihan soal.

2. Program tutorial, yaitu program yang dirancang agar

komputer dapat berlaku sebagai tutor dalam proses

pembelajaran.
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3. Program demonstrasi, yaitu program yang digunakan
untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak.

4. Program simulasi, yaitu program yang digunakan untuk
memvisualisasikan proses yang dinamik.

5. Program permainan instruksional, yaitu program yang
digunakan untuk permainan dengan menggunakan
instruksi-instruksi komputer dengan tujuan untuk
meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan.
Pengertian hiperteks dalam penelitian ini menurut
terminologi yang diberikan oleh Konsorsium W3,
hiperteks diartikan sebagai suatu teks yang tidak dibatasi
oleh linieritas (Text which is not constrained to be linear).
Definisi ini disamakan dengan Hypermedia, -dimana
Hypermedia dinyatakan sebagai Multimedia Hiperteks,
dan digunakan dengan arti yang sama atau dapat saling
dipertukarkan.

Neil Ridgway dalam Rufman [2005) menyarakan bahwa
Hiperteks adalah perluasan dan bentuk tradisional 'flat'atau linier
text menjadi text yang tidak linier. Lebih lanjut George p. Landow
mendefinisikan hiperteks sebagai : text composed of blocks of words
(or images) linked electronically by multiple paths, chains, or trails
in an open-ended, perpetually unfinished textuality described by the 

_.

terms link, node, network, web, and path. Landow mendefinisikan
sebagai satu kumpulan kata-kata atau gambar; yang terhubung secara

elektronik dengan banyak jaluq kaitan, atau jejakyang terbuka, secara

terus-menerus tidak pernah selesai secara tekstual, yang dijelaskan
dengan terminologi link, simpul, jaringan, web dan jalur. Definisi
Landow menekankan pada kumpulan kata atau gambar. Kata ini
saling terkait, dan bisa melalui beberapa falur [bukan satu jalur saja).

Kaitan antar kumpulan ini terus berkembang dan kemungkinan tidak
ada habisnya. Landow juga memberikan penekanan pada terminologi



Iink yang menunjukkan hubungan, kode yang menunjukkan masing-

masing simpul atau bagian, jaringan dan web yang berguna untuk
menjadi prasarana penghubung masing-masing simpul.

Cardillo & Kenyon [2006) menjelaskan Hiperteks sebagai

suatu bentuk presentasi nonlinier dengan banyak pilihan jalur

informasi, yang memungkinkan pembaca berinteraksi secara

interaktif dengan setiap teks. Lebih jauh dijelaskan hiperteks telah

membuat bentuk baru dan lingkungan membaca dan menulis yang

mendukung pengembangan materi pembelajaran secara interaktif

seperti jurnal akademik ensikiopedia, refrensi, serta bentuk

elektronik teks lainnya.

Beberapa defenisi tersebut, dapat dilihat adanya beberapa

persamaan mengenai hiperteks. Dimana hiperteks dianggap sebagai

bentuk teks yang tidak linieq memiliki link atau terhubung ke teks

Iain baik internal maupun eksternal, dan dapat dikembangkan secara

bersama-sama. Hiperteks juga mengandung unsur elektronik, baik

dalam pembuatan, pengaksesan, maupun pengembangan. Walaupun

ada bentuk cetak dan hiperteks, tetapi sebagian besar menekankan

hiperteks sebagai media yang diakses secara elektronik.

t1.4

Laporan Penelitian Pekerti 20LL, Lemlit UNM.
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Tabel 4.11 Capaian Indikator Kinerja

Tahapan Penelitian Capalan lndikator

1. Mengidentilikasi materi-
materi yang dapat
menggunakan model
pembelalaran berhasis

teknologi informasi dan

hiperteks

2. Melakukan analisis

konsep pada materi yang

menggunakan model
pembelajaran berbasis

leknologi inlormasi dan

hiperteks

3. Merancang skenario
model pembelaiaran

berbasis teknologi

informasi dan hiperleks

Teridentif ikasinya mated

materi kimia yang dapat

menggunakan model
pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan

hiperleks

TeranalisisnyakonseP Pada
materi yang telah diidentifikasi

Terselesaikannya
rancangan scenario dan

model pembelalaran

berbasis teknologi informasi

danHiperteks

Daftar materi kimia
yang dibuatkan model
pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan

hiperteks

Hasil analisis konsep

Skenario model -'
pembelalaranteknologi

inlormasi danhiperteks

4. Merancang courseware
pembelajaran kimia

berbasis teknologi

inlormasi dan hiperteks

Terselesaikannya courseware Courseware pembelalaran

pembelajaran kimia berbasis kimia berbasis teknologi

teknotogi inlormasi dan informasi dan hiperteks

hiperteks

5. Uji coba courseware
pembelajaran kimia

berbasis teknologi

inlormasi dan hiPerteks

6. Revisi courEeware

pembelajaran

Terlaksananya uji coba

cou rseware pembelajaran

kimia terintegrasi

Terselesaikannya courseware

pembelajaran kimia berbasis

teknologi informasi dan

hiperleks

lnlormasi

kekurangancourseware'
pembelaiaran misalnya
petunjuk dan keterbacaan
pr0gram

Courseware pembela'

iarankimia berbasis

teknologiinlormasi dan

hiperteks yang siap pakai

untuk implementasi

a



I
c. Bentuk dan Kualitas Penerapan Model Kemitraan LPTK pada

Masyarakat: Program HibahKuliah Kerja Nyata Pembelaj aran

dan Pemberdayaan pada Masyarakat Berbasis Education far
Sustainable Development IKKN PPM Berbasis EfSD)

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan

Masyarakat (KKN-PPM) berbasis Education for sustainable

Developmenr (EfSD) ini, merupakan kegiatan: "Pemberdayaan

Masyarakat melalui Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber

Daya Alam Hayati yang Menunjang Kelestarian Kerajaan Kupu-Kupu

sebagai Ekowisata di Taman Nasional Bantimurung". Kegiatan ini

telah dilaksanakan di dua Kelurahan yaitu Kalabirang dan Leang-

Leang selama dua bulan [9 November 2009 - 9 Januari 2010)'

Model KKN-PPM berbasis EfSD ini adalah hal yang baru bagi

uNM, tetapi sudah mqmperlihatkan hasil yang baik. Kegiatan diawali

pelatihan dan magang dosen UNM pada LPPM UGM, hingga pengajuan

proposal ke Dikti, tahap seleksi, sampai pelaksanaan di lokasi. Inilah

awal terjalinnya kemitraan program KKN PPM Berbasis EfsD. Adapun

pihak yang terlibat dalam kegiatan kemitraan ini yaitu : Direktur Dikti

penyedia bantuan dana; LPPM UGM; Rektor UNM dan Ketua LPM;

pemda Maros dan iajarannya sampai di kecamatan Bantimurung,

Kelurahan Kalabirang dan Leang-Leang serta masyarakat setempat;

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung; Sekolah (sD, sMq

SMA, dan pesantren Firdaus); serta Mahasiswa berjumlah 42 orang

dari FMIPA UNM.

1) Lokasi Kegiatan

Lokasipelaksanaan KKN PPM berbasis EfSD adalah Kecamatan

Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan'

2) Bidang kegiatan Program KKN-PPM

BidangkegiatanpokokprogramKKNPPMberbasisEfSD

adalah aktualisasi potensi masyarakat lokal di sekitar taman nasional
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[TN) Bantimurung dengan tema: Pemberdayaan masyarakat melalui

pendidikan.

3) Latar Belakang

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas ! 43'750

Ha yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Maros dan

Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor; SK.39B/Menhut-

ll/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Sebelum berubah fungsi menjadi

taman nasional, kawasan ini berfungsi sebagai cagar alam seluas t
L0.282,65 Ha, taman wisata alam seluas tL.524,25 Ha, hutan lindung

seluas ! 2l.g43,LO Ha, hutan produksi tetap seluas t 10.355 Ha serta

hutan produksi terbatas seluas t 145 Ha. Alih fungsi kawas.an-kawasan

tersebut meniadi taman nasional didasarkan atas peftirfrbangan

bahwa : kawasan tersebut merupakan ekosistem karst yang memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenis-jenis flora dan fauna

endemik, unik dan langka; keunikan fenomena alam yang khas dan

indah; serta ditujukan untuk perlindungan sistem tata air fDarsono,

2008).

KelompokHutanBantimurung-Bulusaraungyangmerupakan

ekosistem kars, memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan

keanekaragamanyangtinggi.Didalamnyaterdapatberbagaijenis
flora, antara lain: Bintangur (Calophytlum sp'), Beringin [Ficus sp'J'

Nyato (Palaquium obtusifulium), dan flora endemik Sulawesi Kdyu

hitam (Diospyros celebica).Selain itu terdapat berbagai jenis satwa liar

yang khas dan endemik seperti Kera hitam (Macaca maura)' Kuskus

sulawesi (Phalangercelebencis), Musang sulawesi (Macrogolidia

mussenbraecki), Rusa (Cervustimorensis), burung Enggang hitam

{Halsion cloris), Raja udang fHalsion cloris)' Kupu-kupu (Papilio

blumei,Papiliosatapses,Troideshalipton,Troideshelena),berbagai
jenis amfibia dan reptilia seperti Ular phyton (Phyton reticulates)'

UIar daun, Biawak besar lParanus sp'), I(adal terbang' dan lainnya'

\,



Ekosistem kars Maros - Pangkep tersebut juga memiliki lansekap

kars yang unik, gua-gua dengan ornamen stalaktit dan stalakmit,
gua-gua yang bernilai historis/situs purbakala, panorama alam yang

indah dan air terjun yang dapat dikembangkan sebagai laboratorium

alam untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan konservasi alam

serta kepentingan ekowisata. Kawasan ini juga merupakan daerah

tangkapan air bagi kawasan di bawahnya dan beberapa sungai

penting di Provinsi Sulawesi Selatan seperti S.Walanea, S. Pangkep, S.

Pute, dan S. Bantimurung firawanri,2007).
Bantimurung terletak sekitar 42 km dari ke arah timur l(ota

Makassa4 dikenal sebagai surganya kupu-kupu. Alfred RusselWallace

[1856-1857), seorang pakar zoologi asal Inggris, menulis dalam

bukunya The Malay Archipelago, beragam spesies kupu-kupu yang

unik dan cantik yang pernah ia jumpai di Bantimurung. Naturalis

Inggris ini menyebut Bantimurung sebagai The Kingdom of Butterfly

(Kerajaan Kupu-kupu). Seratus tahun lebih kemudian setelah

kehadiran Wallace, jumlah kupu-kupu berkurang drastis [Tajang

dalam Indriatmoko, 2007). Saat peneliti melakukan observasi ke

lokasi, seorang penduduk yang bermukim di sekitar 'istana Kupu-

Kupu', Ba'du berujar bahwa:

"Ketika saya masih kecil setiap pagi saya menyaksikan kupu-
kupuramai berseliweran hinggap di ranting pohon ataupun
di pucuk bunga di halaman rumah kami. Kini sangat kurang,
maksimal sepuluh atau lima ekor". Tapi setelah di adakan

KKN PPM BerbasisEfSD oleh mahasiswa UNM Ibu bisa

melihat rombongan kupu-kupu yang sudah mulai bertambah
jumlahnya"

Bantimurung,yang terletak dalam kawasan Taman nasional

ITNJ ini kini meniadi lokasi wisata air terjun dan ramai dikuniungi

tidak hanya warga Sulawesi Selatan tetapi juga mancanegara.

Lokasinya bisa dicapai dalam waktu dua jam'dengan kendaraan
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roda empat atau pun roda dua dari KotaMakasar. Topografi wilayah

ini sangatlah bervariasi. Bentangan pegunungan dengan jenis batu

karts [kapur) yang curam dan vegetasi tropis yang subur. Didepannya

terhampar sawah yang luas. Iklimnya sedang dengan bulan basah

yang seimbang dengan bulan kering.

Surga kupu-kupu yang dikunjungi Wallace tahun 1857 dan

berhasil menemukan2T0 species ini sudah jauh berbeda kondisinya

saat ini. Andi Mappatoba Sila, seorang profesorpeneliti dari U niversitas

Hasanuddin tahun 1997 kembali meneliti dan hanya menemukan 147

spesies. Delapan tahun kemudian, Farid Suaib, mantan pejabat Bupati

Maros menginformasikan spesies kupu-kupu yang ada di Bantimu rung

tinggal setengahnya (135) dari jumlah yang sebelumnya pernah

ada. Hanya hampir satu setengah abad saia setengah (5470)-spesies

kupu-kupu mengalami kepunahan. Sebuah angka kepunahan yang

cukup tinggi. Bila tidak ada upaya yang dilakukan untuk melestarikan

kupu-kupu, istana kupu-kupu ini bisa jadi tinggal cerita kelak. Empat

tahun setelah penelitian Mappatoba Sila, Institusi Penelitian dan

pengembangan Masyarakat [IPPM) kembali melakukan penelitian

intensif di wilayah tersebut. Hasilnya jauh lebih buruk. "Bukan hanya

sp e ci es y a ng pu n ah teta p i p o p u la si i ug a me n u ru n,"'ui ar D i rektu r I P P M,

Rahmad Sabang.[Laporan Hibah KKN PPM Berbasis EfsD, 2010: 3).

Berkurangnya spesies kupu'kupu dan beberapa yang.

sudah punah bahkan diikuti menurunnya populasi disebabkan-

oleh beberapa faktor masalah. Banyak faktor yang mengakibatkan

serangga penghisap madu ini tak kuasa hidup lebih lama di kawasan

tersebut. Perubahan ekosistem yang disebabkan penebangan hutan

yang berlebihan dan penambangan bukit-bukit kapur di sekitar

kawasan merupakan faktor utama.

Selainitu,pemakaianpestisidayangberlebihanuntuk
per,tanian membuat udara dan air tercernan Faktor lainnya adalah

terbukanya informasi mengenai nilai ekonomi kupu-kupu yang

It
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menyebabkan penduduk berlomba-lomba melakukan penangkapan

yang sulit dikontrol. Karena besarnya permintaan ekspor kupu-kupu

sehingga penangkapan liar sulit dihentikan. Kehadiran Taman Wisata

Alam Bantimurung yang ditetapkan secara resmi pada tahun 1981
juga bagaikan buah simalakama. Di satu sisi, taman wisata ini menjadi

sumber pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Maros dan

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Di sisi

lain, keberadaannya mengusik penghuni'kerajaan' kupu-kupu akibat

bau tak sedap dari kepulan asap sampah yang dibakar pengunjung

tanpa sengaja. Masih untung jika bau asap tersebut membuat

serangga yang usia maksimalnya hanya empat bulan ini berpindah ke

tempatyang lebih aman, tapi paling celaka kalau serangga gemulai ini

mati sebelum meletakkan telurnya pada sehelai daun. Jika ini terjadi,

spesies kupu-kupu ini bisa habis.

Permasalahan utama yang diperbaiki melalui program Kuliah

Kerja Nyata adalah Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

[KKN-PPM) berbasis Education for Sustainable Development (EfSD),

karena adanya keterbatasan sehingga kegiatan ini hanyaberfokus

pada kekurangpahaman warga masyarakat akan pentingnya

konservasi alam sehingga muncul resistensi dan makin langkanya

tanaman pakan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu di kawasan

taman nasional Bantimurung. Selain itu, pengelolaan sampah rumah

tangga oleh masyarakat khususnya dalam kawasan permandian alam

Bantimurung masih sangat tradisional yaitu dengan cara dibuang

pada sembarang tempat atau dibakar; sehingga mencemari ait; tanah,

dan udara yang sudah tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan

hidup kupu-kupu. Berdasar permasalahan tersebut, maka diusulkan

penyelesaian permasalahan melalui pendidikan konservasi alam bagi

masyarakat lokal, inventarisasi karakteristik lingkugnan hidup kupu-

kupu, dan pengelolaan sampah terpadu. Untuk tahapan pertama ini,

dari delapan kelurahan dan desa di wilayah kecamatan Bantimurung,
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dibatasi kegiatan KKN-PPM ini hanya pada Kelurahan Leang-leang

dan Kalabirang.

Metode yang digunakan dengan mitra untuk mengatasi

permasalahan tersebut serta profil kelompok sasaran dikemukakan

sebagai berikut:
1. Pendidikan konservasi alam akan dilaksanakan melalui

sosialisasi mulai kepada kelompok masyarakat [seperti
kelompok pengajian, karang taruna, kelompok tani dan

lain-lain) sampai kepada siswa SD, SMB dan SMA. Hal ini

dilakukan secara kolaboratif dengan Balai Taman Nasional

Bantimurung Bulusaraung dengan berpedoman pada

beberapa hasil penelitian sebelumnya.

2. Inventarisasi karakteristik lingkungan tempat hidup

kupu-kupu dalam rangkaian metamorfosisnya [termasuk
jenis tumbuhan pakan bagi ulat dan kupu-kupu) dengan

melibatkan kader-kader konservasi dan pencinta

alam [dapat terdiri atas kelompok masyarkat, pemuda

dan siswa). Kegiatan ini didasarkan pada pendekatan

pembelajaran kooperatif dengan metode pembelajaran

berbasis lingkungan. Sebagai mitra pada kegiatan ini

adalah Laboratorium Pembelajaran AIam Universitas

Negeri Makassar (UNM) yang sedang dibangun dalam.

kawasan Bantimurung dan Laboratorium Kimia Balian

AIam UNM.

3. Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah terpadu

pada kelompok masyarakat dan pemuda putus sekolah

dalam kawasan permandian alam bantimurung' Sebagai

mitra pada kegiatan ini adalah Pengelola Permandian Alam

Bantimurung dan laboratorium Biologi UNM (Laporan

LPM,2011)



4JTujuan kegiatan KKN PPM Berbasis EfSD

Tujuan yang telah dicapai pada kegiatan KKN-PPM

EfSD ini adalah:

l. Meningkatkan kepedulian dan empati mahasiswa

permasalahan masyarakat yang berada di sekitar

Bantimurung, sehingga terjadi perubahan perilaku

mahasiswa dan masyarakat dalam menyikapi pentingnya

kelestarian lingkungan yang mendukung Iestarinya

kerajaan kupu-kupu di TN Bantimurung.

2. Mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di

sekitar TN Bantimurung seperti punahnya beberapa

spesis kupu-kupu di kawasan TN Bantimurung dengan

melakukan sosialisasi tentang peraturan pemerintah

tentang petetapan TN Bantimurun& inventarisasi tanaman

pakan kupu-kupu, dan penanaman tumbuhan pakan kupu-

kupu di kawasan TN bantimurung, serta pengelolaan

sampah terpadu, sehingga lingkungan menjadi kondusif

untuk kelangsungan hidup kupu-kupu.

3. Mahasiswa telah memiliki kemampuan menyusun

program dan mengimplementasikan program KKN-PPM

yang memenuhi konsep EfSD dengan perencanaan yang

terinci selama dua bulan.

4. Mahasiswa telah berkolaborasi dengani masyarakat

dalam menyusun proposal untuk mencari mitra yang

dapat mendukung keberlanjutan tema kegiatan KKN-PPM

berbasis EfSD terkait.
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Hasil serta Produk Kegiatan KKN-PPM Berbasis EfSD dengan

Indikator capaian Produk KKN-PPM Berbasis EfsD Dikemukakan

sebagai Berikut:

1. Telah tercapai diatas B0 persen siswa SD, SMB dan SMA

serta kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan

Leang-leang yang mendapatkan pendidikan konservasi'

2. Telah tercapaidiatas 10 persen jenis kupu-kupu

dalam kawasan permandian alam Bantimurung dan

terinventarisasi karakteristik lingkungan hidupnya oleh

kader konservasi dan pencinta alam'

3. Telah tercapaidiatas 50 persen kelompok masyarakat

lokal yang bermukim dalam kawasan taman nasional

Bantimurung telah mengetahui pengelolaan-ompah

terpadu yang salah satu hasilnya adalah pupuk organik

yang lebih ramah lingkungan untuk keperluan budidaya

tanaman Pakan kuPu-kuPu'

4. Tersedianya lebih 10 tempat sampah organik dan

anorganik pada setiap tempat strategis dalam lingkungan

permandian alam Bantimurung'

5. Tersedianya L unitpercontohanpengolahansampahorganik

dalam lingkungan permandian alam Bantimurung'

b. Hasil Tema KKN-PPM

Pelaksanaan KKN-PPM berbasis EfSD dengan tema

"Pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar taman nasional

Bantimurung melalui pendidikan konservasi dan inventarisasi

sumberdayaalamhayatiyangmenunjangkelestariankerajaankupu-
kupu sebagai salah satu objek Ekowisata" dalam jangka panjang:

l. Terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran

masyarakat akan pentingnya konservasi alam bagi

kelangsungan hidup bukan hanya binatang' akan tetapi
iil

l)

lll



juga bagi manusia, sehingga tanggungjawab

fingkungan hidup secara menyeluruh akan tumbuh

2. Masyarakat dapat membudidayakan berbagai

pakan kupu-kupu. Diantara pakan tersebut dapat

kembang berbagai jenis warna dan tanaman

buahan. Kesemuanya diperlukan untuk merestorasi dan

merehabilitasi lingkungan hidup kerajaan kupu'kupu,

serta untuk keperluan penangkaran kupu-kupu. Hasil

penangkaran kupu-kupu dapat dijual sebagai souvenirl di

lain pihak Tanaman kembang dan buah-buahan tadi pada

gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Masyarakat dapat mengolah pupuk dan pestisida yang

lebih ramah lingkungan yang bersumber dari lingkungan

sekitar seperti pupuk organik dan pestisida nabati,

sehingga lingkungan terhindar dari pencemaran.

4. Pihak LPM UNM dapat menjadikan kegiatan ini sebagai

percontohan untuk daerah lain dengan tema yang

berbeda dan dengan mitra yang lebih banyak seperti

melibatkan perusahaan yangg berada dalam lingkup

lokasi Pelaksanaan KKN-PPM.

5. Iriahasiswa dan dosen dapat memperoleh inspirasi

penelitian dalam berbagai aspek sosial, sains, ekonomi,

budaya, dan lingkungan.

6. Tempat dan fadwal Pelaksanaan.

Tempat pelaksanaan program KKN-PPM berbasis EfSD ini

adalah di Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung [selaniutnya

disebut unit) dengan dua kelurahan dan 4lingkungan (sub-unit) yang

berada di sekitar dan dalam kawasan taman nasional Bantimurung.
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Tabel 4.12 Lokasi Pelaksanaan KKN-PPM berbasis EfSD

Sub Unit Kelurahan Kecamatan

1 Pakalu Kalabirang Bantimurung Maros

2 Tompo Balang Kalabirang Bantimurung Maros

3 Leang-Leang Leang-Leang Bantimurung Maros

_ 4 Panaikang Leang-Leang Bantimurung Maros

f. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan KKN-PPM berbasis EfSD ini adalah

tanggal 9 November 2009 sampai 9 fanuari 2010. (1) Hasil kegiatan

program pokok sesuai tema kegiatan KKN-PPM berbasis EfSD dan

program tambahan. [2) Hasil Inventarisasi Jenis Pakan.Kupu-Kupu,

Inventarisasi terhadap jenis pakan kupu-kupu sesuai jenigfarvanya.

(3) Bibit tanaman, bibit tanaman yang telah ditanam diantaranya

Asoka (lxora cocxinea), kacang babi flvlucuna pruriens), kembang

sepatu, sirih hutan, sirsak (Annona muricata), srikaya (Annona

squamosa), dan mangga. Tanaman yang dicangkok: ieruk bali (Citrus

maximo), sirsak (Annona muricata), dan srikaya (Annona squamosa)

(Laporan KKN-PPM Berbasis EfSD,2010: 11), Dengan hasil program

sebagai berikut:

l. Program pendidikan konservasi yang dilaksanakan

oleh mahasiswa KKN-PPM berbasis EfSD kepada siswa.

dalam bentuk pembelajaran di sekolah telah berhisil

meningkatkan pemahaman siswa akan pentingnya

konservasi sumber daya alam, utamanya tentang

pelestarian kawasan Taman Nasional Bantimurung

Bulusaraung.

2. Pembentukan kader konservasi dari kalangan siswa lebih

mudah dilakukan saat program pendidikan konservasi

diberikan. Motivasi para kader cukup tinggi untuk terus

rnelestarikan kerai aa n kup u - kup u di Ba ntimu ru ng'



rt
3. Program inventarisasi sumber daya alam hayati,

terutama yang menjadi pakan kupu-kupu baru berhasil

mengidentifikasi sekitar 15 jenis pakan yang ada di

lingkungan permandian alam bantimurung dan taman pra

seiarah Leang-Leang dan sekitarnya.

4. Program penanaman pakan kupu-kupu di lingkungan

Taman Nasional Bantimurung, khususnya di Permandian

Alam dan Taman Pra Sejarah telah melakukan penanaman

sekitar 1000 pohon pakan untuk yang dapat distek

langsung seperti kembang sepatu, asoka, dan kembang

seribu.

5. Program pembibitan di lingkungan sekolah (5 SD, l SMB

L SMA, dan 1 Pondok Pesantren) telah dilakukan untuk

sekitar 10 jenis tumbuhan yang menjadi pakan kupu-

kupu, diantaranya: Kembang sepatu, asoka, seribu, sirih

hutan, sirsak, serikaya, mangga, jeruk (nipis, bali, purut)

dan nangka.

6. Programyangdapatmenunjangperekonomianmasyarakat

diantaranya pro gram paltihan teknologi tepat guna seperti

pemanfaatan air kelapa sebagai nata de coco, pembuatan

bokasi dengan memanfaatkan kotoran sapi dan ayam'

pembuatan briket dengan memanfaatkan sekam padi'

ProgramtambahanlainnyadiantaranyapembuatanTaman

Baca di dua kelurahan [Kalabirang dan Leang-Leang), bimbingan

belajat pengelolaan sampah organik dan anorganik' pembersihan

lingkungan masjid, dan peningkatan kemampuan baca warga belajar

PBA
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BAB V

PENERAPAN KEMITRAAN PADA BIDANG
PENDIDII(AN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT

Pada bab ini dideskripsikan beberapa butir implikatif dalam

berbagai aspek. Berikut dibahas 5 (lima) hal pokok yang saling

berkaitan, sebagai pendekatan ke arah jawaban atas masalah-masalah

penelitian dan konstruksi teori. Secara umum kemitraan yang ada

di Universitas Negeri Makassa[ mempunyai realitas sesuai dengan

hasil observasi, telaah dan analisis berbagai dokumentasi dan hasil

wawancara langsung di lapangan maupun Iewat telepon dan via email

[multimedia) sebagai berikut:

A. Bentuk dan Kualitas Penerapan Kemitraan LPTK pada

Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada

Masyarakat
Wawancara elit dilakukan untuk mendapatkan informasi

pada semua subyek yang dianggap mengetahui kemitraan pada /
Universitas Negeri Makassar. Sebelum peneliti melakukan wawancara

peneliti mengemukakan maksud dan tujuan sebelumnya serta

menyampaikan surat ijin dan instrumen penelitian untuk dipelajari

terlebih dahulu. Wawancara elit dapat memberikan informasi yang

lengkap dan membuka serta menunjukkan sumber informasi yang

dibutuhkan oleh peneliti, utamanya tentang kemitraan yang dianggap

baik pada bidang tridharma [pendidikan, penelitian dan pengabdian

pada masyara!<at) serta berbagai gambaran keadaan yang sebenarnya

pada kemitraan yang ada di Universitas Negeri Makassar.



Hasil wawancara elit membuka berbagai macam informasi

tentangkemitraan di UNM khususnya lagi tentang kemitraan yang

dianggap baik dan berhasil, dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat. Harapan peneliti tercapai karena

kebetulan semua kemitraan yang dianggap baik dan ditunjuk dalam

wawancara elit adalah kemitraan bidang kependidikan, yaitu bidang
pendidikan adalah Program Diklat Kekepalasekolahan, Penelitian

adalah Hibah Pekerti dan KKN PPM Berbasis EfSD pada bidang
pengabdian pada masyarakat. Kemitraan di UNM menu_njukkan bahwa

masih perlu banyak pembenahan utamanya pada sistim manajemen,

SDM, perluasan jaringan kerja, manajemen keuangan, prasarana,

sarana, regulasi dan publikasi.

Persiapan peneliti sangat sesuai dengan obyek penelitian yaitu

pedoman kemitraan LPTK tahun 2006/2007 yang peneliti dapatkan

Iewat internet, pedoman inilah yang dijadikan sebagai patron untuk
memotret abtraksi realitas bagaimana, adanya, hendaknya dan

seharusnya ketiga kemitraan tersebut diatas pada Universitas Negeri

Makassar. Pedoman kemitraan LPTK mempunyai karakteristik dan

model kemitraan LPTK, inilah dasar yang dipergunakan untuk

menganalisis pelaksanaan kemitraan pada tridharma di Universitas

Negeri Makassar untuk lima tahun terakhir.

Kemitraan yang ada selama ini menunjukkan hasil yang baik

dan tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Menyangkut alumni

UNM sudah mulai menunjukkan hasil yang lumayan baik, begitupun

yang disampaikan oleh pihak LPMB beberapa kepala Sekolah dan

pemerhati dunia pendidikan.
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1. Bentuk dan Kualitas Penerapan Kemitraan LpTK pada
Bidang Pendidikan Program pendidikan Latihan (Diklat)
Kekepalasekolahan

Untuk menelusuri bentuk dan kualitas penerapan kemitraan
LPTK pada bidang pendidikan yaitu program program pendidikan

Latihan IDiklat) Kekepalasekolahan, dengan mempergunakan
pedoman wawancara yang berisi tujuh karakteristik kemitraan LPTK
kemudian bagaimana pelaksanaannya pada Program pendidikan

Latihan [Diklat) Kekepalasekolahan.

Fokus 1: "Bentuk kemitraan LPTK yang diterapkan dalam
bidang pendidikan Program Dilkat Kekepalasekolahan, sudah
menerapkan karakteristik kemitraan LPTK walaupun belum
memenuhi semua karakteristik dari kemitraan LPTK. Yaitu- dari 7
karakteristik kemitraan LPTK, semuanya telah dilaksanakan dalam
Program Diklat Kekepalasekolahan dan hanya ada satu karakteristik
yang kurang terlaksana secara maksimal yaitu kurangnya keterpaduan
dalam penyelenggaran program.

1. Implementasi kemitraan pendidikan dalam Program

Diklat Kekepalasekolahan:

a. Pengembangan kurikulum: Pengembangan bahan

ajar dilaksanakan dengan membentuk tim kecil dan

rancangan kurikulum didiskusikan dalam workshop ,.

sederhana dengan tim ahli bail< dari f urusan

Administrasi Pendidikan FIP UNM maupun tim ahli
dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNM, kurikulum
penyelenggara program ini disusun sesuai dengan

Permen 13 Tahun 2007, yaituadalima kompetensiyang

harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, penyusun

kurikulum ditugaskan pada tim kecil sekaligus sebagai

pemateri yaitu dosen yang dikoordinasi Jurusan AP,

mata kuliah yang ada dimitrakan dengan dosen ahli,



kemudian pembuatan modul serta bahan ajar lainnya

disusun oleh penanggung jawab mata kuliah difasilitasi

dan didampingi oleh Tim Ahli furusan Administrasi

Pendidikan FIP UNM'

b. Pelaksanaan perkuliahan : penggunaan perangkat

pembelajaran dalam perkuliahan sangat

mempengaruhi mahasiswa dengan semakin

meningkatnya kesadaran mahasiswa [guru SD/

calon kepala sekolah) akan pentingnya belajar

seumur hidup di mana dan kapan saja, serta belajar

untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan

keterampilan. Semua mata kuliah dalam lingkup

Program Diklat Kekepalasekolahan dilengkapi dengan

modul sebagai sumber belajar dan media belaiar'

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur

keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan

kompetensi atau kemampuan yang menjadi tujuan

awal mata kuliah, dalam bentuk magang, workshop

dan tes tulis.

c. Pengadaan sarana penunjang pembelaiaran

(perkuliahan): perpustakaan ada di sekolah masing-

masing, computer masing-masing, fasilitas praktik

lapangan (tool / alat/instrumen yang sudah dirancang

oleh tenaga pengajar/dosen pada setiap mata kuliah)

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia fdosen'

tenaga administrasi, dan pengelola): Dosen'

tenaga administrasi dan pengelola terlebih dahulu

mengikuti Workshop sederhana di Makassar; diikuti

oleh tim kecil kecil lurusan AP dan beberapa ahli

dalam bidangnya, semua pihak yang terlibat dalam

kemitraan termasuk dosen yang terlibat dalam
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kemitraan ini diharapkan kedepar: rnendapatkan

pendidikan dan keterampi!an tanabehan terlebih

dahulu sehingga tujuannya tercapai semaksimal

mungkin. Perbaikan juga diharapkan tercipta dengan

aktif melakukan peningkatan keterampilan dalam

penugasan ICT dimana dosen disarankan melakukan

kegiatannya dengan mengintensifkan komunikasi

dan pembimbingan dengan mahasiswa, baik melalui

e-mail maupun melalui kunjungan langsung ke

Iokasi PPL. Pengelola program dalam hal ini tenaga

administrasi di furusan AP FIP UNM semakin terampil

mengelola pelaksanaan program, serta r,nelakukan

pengembangan dan pelaksanaan evaluasi progrhm.

e. Penyelenggaraan pendidikan profesional melalui

Program Diklat Kekepalasekolahan dalam perkuliahan

guru sekolah dasar : mahasiswa program ini juga

tampak mengalami kemaiuan yang pesat terutama

dalam hal penguasaan kompetensi, kesadaran dalam

belajar secara mandiri, peningkatan pengetahuan

dan keterampilan yang terkait dengan tugas mereka

sebagai calon kepala sekolah dasan

f. Bantuan/gurubesar/dosen luar biasa: Proses

pengembangan bahan ajarnya di Fasilitasi oleh Tim

Ahli Jurusan AP. Sedangkan ragam interaksi dilakukan

dengan cara tatap muka biasa, interaksi dikelas

dalam workshop dan magang ditempat yang telah

dipilih, sebagai narasumber adalah dosen yang sudah

dipilih dan mempunyai keahlian pendidikan serta

kompetensi pendidikan yang sesuai materi ajar.



2. Bentuk dan Kualitas Penerapan Kemitraan LPTK pada Bidang

Penelitian yaitu Program Penelitian Hibah Pekerti di UNM

Untuk menelusuri bentuk wujud dan kualitas penerapan

kemitraan LPTK pada bidang penelitian yaitu program Hibah

Pekerti.

Fokus 1. "Bentuk dan kualitas kemitraan LPTK yang diterap-

kan" dalam implementasi kemitraan LPTK dalam bidang penelitian

adalah hampir semua karakteristik kemitraan LPTK terlaksana pada

program Hibah Pekerti, yaitu dari 7 ftujuh) karakteristik kemitraan

LPTK, enam diantaranya telah dilaksanakan dalam program Hibah

Pekerti dan hanya ada satu karakteristik yang tidak terlaksana

dalam hal ini adalah karakteristik ke lima yaitu tidak ada keseiajaran

dan kesetaraan antar pihak yang bermitra. TPP adalah pihak yang

mempunyai keterbatasan dan peneliti pemula sedangkan TPM adalah

pihakyang mempunyai kelebihan dalam keahlian dan fasilitas sarana

pendukung, sehingga TPP tidak bebas melakukan pengembangan

peneliian dan penggunaan hasil penelitian.

1. Pengembangan kurikulum: Merancang courseware

pembelaiaran kimia berbasis teknologi informasi dan

hiperEeks, terselesaikannya courseware pembelajaran

kimia berbasis teknologi informasi dan hiperteks pada

mata kuliah kimia yang dianggap berat karena banyak

menggunakan rumus-rumus dan abstrak

2.Pelaksanaanperkuliahan:MempergunakanCourseware
dalam pembelajaran kimia yang berbasis teknologi

informasi dan hiPerteks'

3'PengadaanSaranapenunjangpembelajaran[perkuliahan):

[labo rato rium, perpustakaan, dan laboratorium komputer)'

disiapkan pada program studi kimia namun tidak dapat

mendukungkegiatanpenelitiankarenaketerbatasanalat:
kuantitas komputer dan daya kapasitas listrik'
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4. Peningkatan kualitas SDM [dosen): Model pembelajaran

berbasis Teknologi informasi dan Hiperteks dalam

pembelaiaran kimia dikembangkan di Jurusan Kimia

FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia sebagai

Perguruan Tinggi Tim Peneliti Mitra dan dosen pelaksana

penelitian ini magang selama dua bulan di UPI Bandung.

5. Penyelenggaraan penelitian profesional melalui hibah

pekerti ini dibina langsung oleh perguruan tinggi yang

berpengalaman dalam hal ini UPI Bandung.

5. Bantuan/gurubesar/dosen luar biasa : dipandu dalam

magang oleh para ahli yang menguasai model pembelajaran

berbasis teknologi informasi dan hiperteks di Prodi Kimia

Implementasi kualitas kemitraan penelitian dalam Hibah

PEKERTI:

1. Penataran/pelatihan metodologi penelitian; dilaksanakan

di UPI Bandung selama dua bulan.

2. Melaksanakan penelitian bersama : antara dosen muda

UNM [TPP; Tim Peneliti Pengusul) dan dosen pakar

UPI Bandung (TPM; Tim Peneliti Mitra) hanya sebatas

membimbing dan memberikan masukan penelitian.

3. Menyelenggarakan seminar penelitian: seminar dilakukan 
,.

dan difasilitasi oleh pihak Lemlit, dan dihadiri oleli

pihak terkait pada seminar proposal dan seminar hasil

penelitian.

4. Penelitian Hibah Pekerti Model pembelajaran berbasis

Teknologi Informasi dan Hiperteks ini diharapkan akan

menjadi langkah awal dalam pengembangan model-

model pembelajaran yang efektif pada tingkat universitas

maupun Pada tingkat SMP atau SMA.



3. Bentuk dan Kualitas Penerapan Model Kemitraan pada

Bidang Pengabdian pada Masyarakatyaitu Program KKN PPM

Berbasis EfSD

Untukmenelusuribentukwujuddankualitaspenerapan
kemitraanLPTKpadabidangpenelitian,yaituprogramKKNPPM
Berbasis EfSD.

Fokus 1 : "BentukdankualitaskemitraanLPTKyang diterapkan"

dalam bidang pengabdian pada masyarakat belum sepenuhnya

menerapkan kemirraan LPTK implementasi KKN PPM Bdrbasis EfSD

dari tuiuh karakteristik kemitraan LPTK ada enam karakteristik yang

dilaksanakan dalam kemitraan KKN PPM Berbasis EfsD, dan hanya

ada satu yang tidak terlaksana dalam hal ini karakterstik ke tuiuh

yaitu karakteristik ke tujuh tidak ada tindak lanjut kearah yang lebih

baik. Implementasi kemitraan LPTK pada pengabdian masyarakat:

l.Pengembangankurikulumdilakukaandenganmenyelipkan

materi tentang konservasi alam, dan disisipkan pada

modul pembelajaran untuk anak sekolah pada SD' SLTB

dan SLTA.

2.Pelaksanaanperkuliahandanpembimbinganberlangsung
padasaatpembekalandanjugapadasaatberadadilokasi
KKN.'

3. Peng;idaansaranapenunjangpembelajaran: [laboratorium'

perpustakaan, komputer, fasilitas praktik lapangan'

dan lain-lain), sangat dibutuhkan dan masih kurang

persiapannya oleh pihak Taman Nasional dan pihak UNM'

karena adanya keterbatasan sarana di lokasi KKN PPM

Berbasis EfSD'

4. Peningkatan kualitas SDM [dosen' tenaga administrasi'

laboran, dan pustakawan)' yang ada dilokasi maupun dosen

pendamping merasa sangatterbantu dengan kegiatan KKN

PPM Berbasis EfSD ini, karena sudah mengikuti pendidikan
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dan pelatihan di UGM juga terlibat langsung dengan
masyarakat dalam melakukan kegiatan penyuluhan,
pembelajaran, dan pendekatan-pendekatan masyarakat
kemudian cakrawala berpikir lebih berkembang dan luas
sehingga membuka wawasan untuk melakukan kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas
kedepan.

5. Penyelenggaraan pendidikan profesional melalui
Kemitraan Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD : Kemitraan
Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD dalam pendidikan

konservasi bagi guru Sekolah Dasaf, Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah MenengahAtas berlangsungdi Iokasi
KKN, dan murid Sekolah Dasa4 siswa Sekolah Meri-engah

Pertama dan Sekolah Menengah Atas berlangsung di
sekolah masing-masing oleh mahasiswa yang melakukan
KKN PPM ini.

6. Bantuan/guru besar/dosen luar biasa: Dosen yang sudah

magang di UGM memberikan bantuan langsung ke
masyarakatsetempatsecara menyeluruh, dan memberikan
good praktis pada kegiatan umum yang dilakukan oleh
pejabat UNM pada saat melakukan kegiatan penanaman
pohon, bersepeda santai di lokasi KKN PPM Berbasis EfSD

di Kabupaten Maros.

7. Implementasi kemitraan pengabdian pada masyarakatyaitu
Hibah KKN-PPM Berbasis (EfSD) Education for Sustainable

Development (Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber Daya

Alam Hayati yang Menunjang Kelestarian Kerajaan Kupu-

Kupu sebagai Ekowisata di Taman Nasional Bantimurung.

a. Kerjasarna dalam penyuluhan/pemberdayaan

masyarakat dalam konservasi lingkungan hidup

I



dan pemberian pendidikan untuk menunjang

keberlangsungan hidup kerajaan kupu-kupu yang

lebih terjamin dan memberikan nilai tambah dan

pengetahuan yang terkait dengan sustainability

ekosistim kupu-kupu, baik lewat pembelajaran

disekolah, di karang taruna, di mesjid dan lapangan

umum.

b. Pendampingan mengaiar di sekolah-sekolah tentang

pendidikan konservasi dan inventarisasi sumber daya

alam hayati yang menunjang kelestarian kerajaan

kupu-kupu sebagai ekowisata, mulai remaja mesjid,

karang taruna, taman baca pada tingkat Sekolah Dasat;

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah

Atas.

B. Penyelenggaraan pemetaan wilayah: dengan hanya

memilih empat desa menjadi lokasi KKN yang dianggap

mempunyai wilayah yang kondusif dan mudah dijangkau

oleh mahasiswa.

9. Kesesuaian model kemitraan LPTK yang diterapkan pada

bidang pengabdian pada masyarakat dengan karakteristik

model kemitraan LPTK KKN PPM Berbasis EfSD.

a. Penerapan model kolaboratif, artinya peran lembaga'

lembaga yang bermitra dirancang secara lebih sistemik

dan terpadu, sehingga semua pihak terlibat dalam

setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi dan

analisis masalah yang dihadapi bersama, perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan penilaian sampai

dengan pelaporan dan tindak laniut.

b. Penerapan model kolaboratif dalam bidang pengabdian

masyarakat, dilihat pada intensitas hubungan hanya

dua indikator yang terlaksana, ada empat indikator
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yang kurang terlaksana secara maksimal dan ada empat
indikator model yang tidak terlaksana pada kemitraan
KKN PPM Berbasis EfSD, sehingga model KKN ppM
Berbasis EfSD belum sepenuhnya melaksanakan semua
indikator model kolaboratif jadi tidal memakai model
walaupun dalam laporan mengatakan mempergunakan
model kolaboratif.

10. Implementasi kemitraan pengabdian masyarakat :

a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan
menyelipkan materi tentang konservasi alam, dan
disipkan modul pembelajaran untuk anak sekolah
pada SD, SLTB dan SLTA.

b. Pelaksanaan perkuliahan berlangsung pii, ,art
pembekalan dan juga pada saat berada di lokasi
KKN

c. Pengadaan sarana penunjang pembelajaran:

flaboratorium, perpustakaan, kompute4 fusilitas
praktik lapangan, dan lain-lain), sangat dibutuhkan
dan masih kurang persiapannya oleh pihak Taman
Nasional dan pihak UNM, karena adanya keterbatasan
sarana di lokasi KI(N PPM Berbasis EfSD.

d. Peningkatan kualitas SDM (dosen, tenaga,.

administrasi, laboran, dan pustakawan), yang ada
dilokasi maupun dosen pendamping merasa sangat
terbantu dengan kegiatan KKN PPM Berbasis EfSD ini,
karena sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan di
UGM juga terlibat Iangsung dengan masyarakat dalam
melakukan kegiatan penyuluhan, pembelajaran,

dan pendekatan-pendekatan masyarakat kemudian
cakrawala berpikir lebih berkembang dan luas
sehingga membuka wawasan untuk melakukan
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kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang

berkualitas kedepan.

lt. Penyelenggaraan pendidikan profesional melalui

Kemitraan Hibah KKN- PPM Berbasis EfSD:Kemitraan

Hibah KKN- PPM Berbasis EfSD dalam Pendidikan

konservasi bagi guru Sekolah Dasa4 Sekolah Menengah

Pertama dan Sekolah Menengah Atas berlangsung di

lokasi KKN, dan murid Sekolah Dasal siswa Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

berlangsung di sekolah masing-masing oleh mahasiswa

yang melakukan KKN PPM ini.

12. Bantuan/gurubesar/dosen luar biasa: Dosen yang

sudah magang di UGM memberikan bantuan langsung

ke masyarakat setempat secara menyeluruh, dan

memberikan good pralitis pada kegiatan umum yang

dilakukan oleh pejabat UNM pada saat melakukan

kegiatan penanaman pohon, bersepeda santai di lokasi

KKN PPM Berbasis EfSD di Kabupaten Maros.

13. Implementasi kemitraan pengabdian pada masyarakat,

yaitu Hibah KKN-PPM Berbasis IEfSD) Education for
Sustainable Developmenf [Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber

Daya Alam Hayati yang Menunjang Kelestarian Kerajaan

Kupu-Kupu sebagai Ekowisata di Taman Nasional

Bantimurung.

a. Kerjasama dalam penyuluhan/pemberdayaan

masyarakat dalam konservasi lingkungan hidup

dan pemberian pendidikan untuk menunjang

keberlangsungan hidup kerajaan kupu-kupu yang

lebih terjamin dan memberikan nilai tambah dan

pengetahuan yang terkait dengan sustainability
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ekosistim kupu-kupu, baik Iewat pembelajaran
disekolah, di karang taruna, di mesjid dan lapangan
umum.

b. Pendampingan mengajar di sekolah-sekolah tentang
pendidikan konservasi dan inventarisasi sumber daya
alam hayati yang menunjang kelestarian kerajaan
kupu-kupu sebagai ekowisata, mulai remaja mesjid,
karang taruna, taman baca pada tingkatSekolah
Dasaq, Sekolah Menengah pertama dan Sekolah
Menengah Atas.

c. Penyelenggaraan pernetaan wilayah: dengan hanya
memilih empar desamenjadi lokasi- KIN yang
dianggap mempunyai wilayah yang korrdusif dan
mudah dijangkau oleh mahasiswa,

B. Kesesuaian Model Kemitraan yang diterapkan pada bidang
Pendidikan, Penelitian,
Masyarakat

L. Kesesuaian Model Kemitraan yang Diterapkan pada Bidang
Pendidikan, yaitu program Diklat Kekepalasekolahan

Kesesuaian model kemitraan yang diterapkan pada bidapg.
pendidikan yaitu Program Diklat Kekepasekolahan.

Fokus dua: Kesesuaian model kemitraan yang diterapkan
pada bidang pendidikan menunjukkan ada delapan karakteristik
yang terlaksana, ada dua yang dapat terlaksana tapi kurang maksimal
implementasinya dalam kemitraan pendidikan program Diklat
Kekepalasekolahan yaitu keterpaduan dan tindaklanjut, serta dua
karakteristik yang tidak terlaksana yaitu pemantauan dan pelaporan

7. Pengembangan kurikulum: pengembangan bahan ajar
dilaksanakan dengan membentuk Tim Khusus fkecil)

dan Pengabdian pada Lembaga



yang merumuskan kurikulum dan materi ajar yang

didampingi Tim Ahli furusan Administrasi Pendidikan

dan dimitrakan dengan dosen ahli Fakultas Ilmu
Pendidikan khususnya mata kuliah yang bermuatan
Iima kompetensi yang diramu dalam bentuk
pelaksanaan yaitu tatap muka, workshop dan magang

dengan mengikuti instrumen yang bermuatan 60%o

praktik dan 40%o teori.

2. Pelaksanaan perkuliahan: penggunaan modul dan

instrumen dalam perkuliahan sangat mempengaruhi

mahasiswa dengan semakin meningkatnya kesadaran

mahasiswa (calon kepala sekolah) akan pentingnya

belajar seumur hidup di mana saja dan kapan

saja, serta belajar untuk meningkatkan wawasan,

pengetahuan dan keterampilan dalam magang dan

workshop. Semua mata kuliah dalam lingkup Program

Diklat Kekepalasekolahan dilengkapi dengan modul

sebagai sumber belajar dan media belajar. Evaluasi

pembelaj aran dilakukan untuk mengukur keberhasilan

mahasiswa dalam penguasaan kompetensi atau

kemampuan yang menjadi tuiuan awal mata kuliah.

3. Pengadaan sarana penunjang pembelajaran

[perkuliahan): (laboratorium, perpustakaan,

kompute4 fasilitas praktik lapangan, masih terbatas):

keterbatasan dalam sarana khususnya computer

sangat terasa sehingga masih diperlukan ketersediaan

dalam pelaksanaan program Program Diklat

Kekepalasekolahan ini.

4. Peningkatan kualitas SDM [dosen, tenaga administrasi,

laboran, dan pustakawan): Dosen terlebih dahulu

mengikuti Workshop Program Diklat Kekepasekolahan

1+0
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di Makassac sebaiknya semua dosen yang terlibat
mendapatkan pendidikan dan latihan tambahan agar
dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin baik
dengan aktif melakukan perbaikan dalam penugasan
IT dimana dosen disarankan dalam melakukan
kegiatannya untuk mengintensifkan komunikasi dan
pembimbingan dengan mahasiswa, baik merarui e-mail
maupun melalui kunjungan langsung ke lokasi Magang
dan workshop. pengelola program dalam hal ini baik
dosen dan tenaga administrasi di furusan Ap FIp UNM
semakin ditingkatkan keterampilannya mengelola
pelaksanaan program dan bantuan belajaa, serta
melakukan pengembangan dengan secara langsung
berinteraksi di Iapangan.

5' Penyelenggaraan pendidikan profesionar merarui
Program Diklat Kekepasekolahan dalam perkuliahan
calon kepala sekolah dasar: mahasiswa program ini
juga tampak mengalami kemajuan yang pesat terutama
dalam hal penguasaan lima kompetensi kepala sekolah,
kesadaran dalam belajar secana mandini, peningkatan
pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan
tugas mereka sebagai calon Kepala SD.

6. Bantuan/gurubesar/dosen tuar biasa; proses
pengembangan bahan ajarnya dilakukan bersama-
sama dosen ahli furusan Ap dan FIp UNM. Sedangkan
ragam interaksi dilakukan dengan cara tatap muka
umum, tatap muka dalam diskusi, interaksi dalam
magang dan workshop.
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2. Kesesuaian Karakteristik Model Kemitraan yang Diterapkan

pada Bidqng Penelitian yaitu Program Hibah Pekerti

Kesesuaian model kemitraan yang diterapkan pada bidang

pendidikan yaitu Program Hibah Pekerti.

Fokus dua : Kesesuaian model kemitraan LPTK yang

diterapkan pada bidang penelitian, yaitu model kooperatif tidak

semua indikatornya terlaksana, yaitu hanya dua yang terlaksana dari

lima indikatornya, dan ada tiga yang tidak terlaksana.

l. Penerapan model kooperatit artinya peran lembaga'

lembaga yang bermitra Iebih didasarkan pada potensi

yang dimiliki masing-masing pihak yang berbeda-beda

sehingga dibutuhkan jalinan kerja sama di antara mereka

yang bersifat komplementer dan didasarkan pada

identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi bersama

dan perencanaan solusi masalah teriebut' Program

Hibah Pekerti menerapkan kemitraan LPTK dan belum

sepenuhnya termasuk model kooperatif'

2. Penerapan model kooperatif dalam bidang penelitian:

Belum sepenuhnya melaksanakan model kooperatif itu

dapat dilihat pada tabel 18, 19 dan 20 yang menunjukkan

hanya dua tahap kegiatan yang ada dan terlaksana pada

kemitraanHibahPekertidaritigatahapkegiatanmodel
kooPeratif kemitraan LPTK'

a. Implementasi Kemitraan Penelitian dalam Hibah Pekerti:

1. Pengembangan kurikulum: Merancang courseware

pembelajarankimiaberbasisteknologiinformasidan
hiperteks, terselesaikannya coursewore pembelaiaran

kimia,berbasis teknologi informasi dan hiperteks'
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2. Pelaksanaan perkuli ahan: Courseware pembetajaran kimia
berbasis teknologi informasi dan hiperteks.

3. Pengadaan sarana penunjangpembelajaran (perkuliahan):
(laboratorium, perpustakaan, kompute4, fasilitas praktik
lapangan, dan lain-lainJ, disiapkan pada program studi
kimia namun tidak dapat mendukung kegiatan penelitian
karena keterbatasan alat: komputer dan daya kapasitas
listrik.

4. Peningkatan kualitas SDM (dosen, tenaga administrasi,
laboran, dan pustakawan): Model pembelajaran berbasis
Teknologi informasi dan Hiperteks dalam pembelajaran

kimia dikembangkan di furusan Kimia FMIpA Universitas
Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan fingli fim
Peneliti Mitra dan dosen pelaksana penelitian ini magang

selama dua bulan di UPI Bandung.

5. Penyelenggaraan penelitian profesional melalui hibah
pekerti ini dibina langsung oleh perguruan tinggi yang
berpengalaman dalam hal ini UPI Bandung,

6. Bantuan/gurubesar/dosen luar biasa: dipandu
dalam magang oleh para ahli yang menguasai model
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan hiperteks
di UPI Bandung.

b. Implementasi kemitraan penelitian dalam Hibah PEKERTI:

1. Penataran/pelatihan metodologipenelitiandilaksanakan

di UPI Bandung selama dua bulan.

2. Melaksanakan penelitian bersama antara dosen muda

UNM (TPB Tim Peneliti Pengusul) dan dosen pakar UPI

Bandung [TPM; Tim Peneliti Mitra).

3, Menyelenggarakanseminarpenelitian seminar dilakukan

dan difasilitasi oleh pihak Lemlit, dan dihadiri oleh
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pihak terkait pada seminar proposal dan seminar hasil

penelitian.

4. Penelitian Hibah Pekerti Model pembelajaran berbasis

Teknologi Informasi dan Hiperteks yang dihasilkan dan

penelitian ini diharapkan akan meniadi langkah awal

dalam pengembangan model-model pembelajaran yang

efektif pada tingkat universitas maupun pada tingkat

SMA dan SMP.

3. Kesesuaian Model Kemitraan yang Diterapkan pada Bidang

Pengabdian pada Masyarakat yaitu Program KKN PPM

Berbasis EfSD

Kesesuaian model kemitraan yang diterapkan pada bidang

pendidikan, yaitu Program KKN PPM Berbasis EfSD.

Fokus dua: Penerapan model kolaboratif, artinya peran

lembaga-lembaga yang bermitra dirancang secara lebih sistemik dan

terpadu, sehingga semua pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan'

mulai dari identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi bersama,

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian sampai dengan

pelaporan dan tindak lanjut.

1. Penerapan model kolaboratif dalam bidang pengabdian

masyarakat, dilihat pada intensitas hubungan hanya dua

tahap kegiatan yang terlaksana, ada empattahhp kegiatan

yang kurang terlaksana secara maksimal dan ada empat

tahap kegiatan model yang tidak terlaksana pada kemitraan

KKN PPM Berbasis EfSD, sehingga model KKN PPM

Berbasis EfSD belum sepenuhnya melaksanakan semua

indikator model collaboration jadi tidak memakai model

walaupun dalam laporan mengatakan mempergunakan

model kolaboraton.
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2. Implementasi kemiraan pengabdian masyarakat:

a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan

menyelipkan materi tentang konservasi alam, dan

disipkan modul pembelajaran untuk anak sekolah pada

SD, SLTP dan SLTA.

b. Pelaksanaan perkuliahan berlangsung pada saat

pembekalan dan iuga pada saat berada di lokasi KKN

yang walaupun pelaksanaannya situasional.

c. Pengadaan sarana penunjang pembelajaran:

(laboratorium, perpustakaan, komputeq, fasilitas

praktik lapangan, dan lain-lain), sangat dibutuhkan

dan masih kurang persiapannya oleh pihak Taman

Nasional dan pihak UNM, karena adanya keter$atasan

sarana di lokasi KKN PPM Berbasis EfSD.

d. Peningkatan kualitas SDM [dosen, tenaga administrasi,

laboran, dan pustakawan), yang ada dilokasi maupun

dosen pendamping merasa sangat terbantu dengan

kegiatan KKN PPM Berbasis EfSD ini, karena sudah

mengikuti pendidikan dan pelatihan di UGM juga

terlibat langsung dengan masyarakat dalam melakukan

kegiatan penyuluhan, pembelaiaran, dan pendekatan-

pendekatan masyarakat kemudian cakrawala berpikir ,.

lebih berkembang dan luas sehingga membuka

wawasan untuk melakukan kegiatan penelitian dan

pengabdian masyarakat yang berkualitas kedepan'

3. Penyelenggaraan pendidikan profesional melalui

Kemitraan Hibah KKN- PPM Berbasis EfSD:

Kemitraan Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD dalam

perkuliahan guru Sekolah Dasac Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas berlangsung di lokasi KKN, murid Sekolah

Dasal siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah



Atas berlangsung di sekolah masing-masing oleh mahasiswa yang

melakukan KKN PPM ini.

1. Bantuan/ guru besar/dosen Iuar biasa: Dosen yang

sudah magang di UGM memberikan bantuan langsung ke

masyarakatsetempat secara menyeluruh, dan memberikan

good praktis pada kegiatan umum yang dilakukan oleh

peiabat UNM pada saat melakukan kegiatan penanaman

pohon, bersepeda santai di lokasi KKN PPM Berbasis EfSD

di KabuPaten Maros

2. Implementasi kemitraan pengabdian pada masyarakat

yaitu Hibah KKN-PPM Berbasis IEfSD) Education for
SustainableDevelopment(PemberdayaanMasyarakat
Melalui Pendidikan Konservasi dan Inventarisasi Sumber

Daya Alam Hayati yang Menunjang Kelestarian Kerajaan

Kupu-Kupu sebagai Ekowisata di Taman Nasional

Bantimurung.

a. Kerjasama dalam penyuluhan/pemberdayaan

masyarakat dalam konservasi lingkungan hidup

dan pemberian pendidikan untuk menuniang

keberlangsungan hidup kerajaan kupu-kupu yang lebih

terjamindanmemberikannilaitambahdanpengetahuan

yang terkait dengan sus winability ekosistim kupu-kupu'

baiklewatpembelajarandisekolah,dikarangtaruna,di
mes)id dan laPangan umum'

b. Pendampingan mengajar di sekolah-sekolah tentang

pendidikankonservasidaninventarisasisumberdaya

alam hayati yang menunjang kelestarian keraiaan

kupu-kupu sebagai ekowisata' mulai remaia mesjid'

karangtaruna,tamanbacadantingkatSekolahDasa[
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah

Atas.
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c. Penyelenggaraan pemetaan wilayah: dengan hanya

memilih empat desa yang menjadi lpkasi KKN yang

dianggap mempunyai wilayah yang kondusif dan mudah

dijangkau oleh mahasiswa.

C. Besarnya Pemanfaatan (Penggunaan) Sumberdaya (Manusia,

Sarana, dan Dana) dalam Penerapan Model Kemitraan LPTK

pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat
Pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya baik manusia,

sarana dan dana dalam penerapan model kemitraan LPTK pada

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yaitu semua pelaksana

program telah mendapatkan workshop sederhana untuk Program

Diklat Kekepalasekolahan di Makassa4 mendapatkan pelatihan dan

magang para pelaksana Hibah Pekerti di UPI Bandung dan KKN PPM

Berbsais EfsD di Gajahmada fogyakarta masing-masing berlangsung

dua bulan. Pelatihan dan magang diberikan oleh perguruan tinggi

yang dianggap bagus kualitas SDM atau dosennya serta mempunyai

keahlian dan keprofesionalan dalam bidang akademik dan tugas

pokok dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti

hasil wawancara berikut ini:

1. Besarnya Pemanfaatan (Penggunaan) Sumberdaya (Manusia,

Sarana, dan Dana) dalam Penerapan Model Kemitraan

IPTK pada Bidang Pendidikan yaitu Program Diklat

Kekepalasekolahan
Pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya baik manusia,

sarana dan dana dalam penerapan model collaboration kemitraan

LPTI( pada bidang pendidikan, sudah berjalan sesuai mekanisme

yang ada, yaitu untuk Program Diklat Kekepalasekolahan'

I
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Fokus 3: "Besarnya pemanfaatan sumber daya (manusia'

sarana, dan dana), dalam penerapan model kemitraan collaboration'

dalam implementasi kemitraan bidangpendidikan:

1. SDM: Pengelola program dan dosen untuk tiap-tiap

pengampu matakuliah perlu memiliki pemahaman

dan persepsi yang sama terhadap matakuliah yang

diampunya. Kelancaran pelaksanaan program juga

menghendaki adanya pengelola di daerah yang mengerti

akan tugas dan tanggung iawabnya masing-masing'

Pelaksanaan uiian secara serentak menghendaki iumlah

pengawas, ruang ujian, dan naskah ujian dalam jumlah

yang banyak sehingga memerlukan perencanaan dan

pendanaan yang lebih cermat' Diharapkan ke depan

setelah program ini berialan dan ditangani selama

tiga angkatan sistim pemanfaaatan sumber daya lebih

ditingkatakan baik kuantitas maupun kualitasnya'

pengelola diharapkan mendapatkan kemaluan yang

,rng", berarti dalam hal manajemen seluruh sistem

Program Diklat Kekepalasekolahan'

2. Sarana: Kegiatan ini tidak terlalu menuntut sarana yang

lengkap karena biasanya mahasiswa diberi tugas dengan

berkelompok dimana sarana yang tersedia disesuaikan

dengan kelompok yang ada' seperti laptop' lcd' dan

perangkat lain' Kemudian kegiatan ini berlangsung di aula

Diknas Pendidikan Kabupaten Barru' sehingga fasilitas

seperti listrik dan elektronik lainnya dapat tersedia baik

oleh f urusan Administrasi Pendidikan maupun oleh pihak

pengelola setemPat'

3. Dana belum cukup tersedia dan belum dikelola dengan

baik sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan

dalam pelaksanaan program' pihak pengelola cukup
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berat dalam memanaiemen keuangan yang ada, karena

untuk pendanaan Program Diklat Kekepalasekolahan ini
didanai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk

dua angkatan, hanya saja sangat terbatas karena dananya

masih memakai pola anggaran lama sehingga tidak sesuai

Iagi mata anggaran yang baru dan kebutuhan dalam

waktu berjalan program sekarang ini, yang sudah ada

perubahan pola baru yaitu mekanisme penyelenggraan

yang dimulai dengan pengrekrutan peserta yang terbagi

atas tiga tahap yang semuanya membutuhkan dana yang

cukup besa[ inilah masalah yang kurang dibicarakan

secara terpadu dengan pihak Pemda setempat, karena

kurangnya tindak lanjut pada saat berakhirnyqfrogram

angkatan ke dua yang satu paket dengan angkatan ke

satu, karena sekarang sudah masuk angkatan ke empat

yang satu paket dengan angkatan ke tiga.

2. Besarnya Pemanfaatan (Penggunaan) Sumberdaya (Manusia,

Sarana, dan Dana) dalam Penerapan Model Kemitraan LPTK

pada Bidang Penelitian yaitu Program Hibah Pekerti

Pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya baik manusia,

sarana dan dana dalam penerapan model kemitraan LPTK pada.

bidang pendidikan, sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yaitu

untuk Program Hibah Pekerti.

Fokus 3: "Besarnya pemanfaatan sumber daya [manusia,

sarana, dan dana), dalam penerapan model kemitraan Hibah

Pekerti"

1. Penerapan model kemitraan kooperatif, dalam

implementasi kemitraan bidang penelitian:

a. SDM: dosen/kelompok peneliti yang relatif baru

berkembang dalam kemampuan menelitinya untuk

i.1



b

dapat memanfaatkan sarana dan keahlian, serta

mengadopsi dan mencontoh budaya penelitian

yang baik dari kelompok peneliti yang lebih maju di

perguruan tinggi lain untuk melaksanakan penelitian

yang bermutu. Program ini bertuiuan pula untuk

membangun kerjasama penelitian antarperguruan

tinggi di Indonesia pada program kemitraan yang lain

atau membuka jaringan kerjasama pada masalah yang

ada secara umum dan khususnya pada program studi

kimia.

Sarana : Laboratorium FMIPA UNM baik laboratorium

kimia yang masih terbatas, maupun laboratorium

komputer yang belum ada, hanya ruang tersedia yang

dipergunakan tetapi tidak cukup kapasitas listriknya

sehingga sangat mengganggu aktivitas pelaksanaan

kegiatan penelitian untuk praktik, dan proses

pembelajaran'

Dana: Dana yang tersedia selama proses tiga tahun

mulai perencanaan pada tahun pertama sampai tahun

t .tig, penelitian cukup untuk membiayai kegiatan ini
'brhk"n sempat menyumbang untuk program studi

Kimia FMIPA UNM'

c.

3. Besarnya Pemanfaatan (Penggunaan) Sumberdaya (Manusia'

Sarana,danDana)dalamPenerapanModelKemitraanLPTK
pada Bidang Pengabdian pada Masyarakat, yaitu Program

KKN PPM Bernasis EfSD

Pemanfaatan atau penggunaan sumberdaya baik manusia'

sarana dan dana dalam penerapan model kemitraan LPTK pada

bidang pendidikan, sudah berialan sesuai mekanisme yang ada' yaitu

untuk Program Hibah Pekerti.
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Fokus 3: "Besarnya pemanfaatan sumber daya fmanusia,
sarana, dan dana), dalam penerapan model kemitraan,,, pada program
KKN PPM Berbasis EfSD

1'. Penerapan moder kemitraan kolaboration, daram
implementasi kemitraan bidang pengabdian masyarakat:
a. SDM: Ketersediaan sumber daya manusia yang

dibutuhkan sudah dipersiapkan dengan marang
melalui magan& pembekalan, dan pendidikan khusus
untuk har-har yang rebih spesipik dan dilakukan oreh
dosen yang berkompeten melalui pembimbingan.

b. Sarana: laboratorium, perpustakaan, kompute4
fasilitas praktik lapangan, dan Iain.lainJ, sangar
dibutuhkan walaupun telah dipersiapkan- oleh pihak
Taman Nasional dan UNM tetapi kurang jumlah dan
ketersediaan pelayanan tidak ada.

c. Dana: Pendanaan terpusat pada DIKTI dan LpM
(pembayaran oleh mahasiswa), Sharing dana dari
pihak pemda terbatas hanya untuk kegiatan tambahan
itupun sangat kurang dan tidak ikut dalam pendanaan
kegiatan utama. Disinilah kendala yang dihadapi
oleh pelaksana KKN ppM Berbasis EfSD, pemerintah
setempat tidak sepenuhnya terlibat dalam kegiatan
utama dan tambahan.

D. Besarnya Kontribusi (Dukungan) penerapan Model Kemitraan
LPTK terhadap Proses dan produk pendidikan, penelitian, dan
Pengabdian Pada Masyarakat

Kontribusi dukungan penerapan moder kemitraan LprK
terhadap proses dan produk baik Koraboratif pada program Akta
Kekepalasekolahan, I(ooperatif pada Hibah pekerti dan kolaboratif
pada KI(N PPM Berbasis EfSD dapat dilihat pacla hasil wawancara

t,
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sebagai berikut:

L. Besarnya Kontribusi (Dukungan) Penerapan Model

Kemitraan LPTK Terhadap Kualitas Proses dan Kualitas

Produk Program Diklat Kekepalasekolahan

Kontribusi dukungan penerapan model kemitraan

LPTK terhadap proses dan produk, pada Program Diklat

Kekepalasekolahan.

Fokus masalah empat: Besarnya dukungan penerapan model

kemitraan LPTKyaitu model kolaboratif terhadap proses dan produk

implementasi kemitraan LPTK dalam hal ini kemitraan pada bidang

pendidikan:

1. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan

kolaboratilterhadapprosesimplementasikemitraan
LPTK pada bidang pendidikan yaitu Program Diklat

KekePalasekolahan.

a. Model kemitraan kolaboratif dalam Program

Diklat Kekepalasekolahan belum sepenuhnya

terdapat dukungan pada proses penerapan model

ini dapat dilihat pada hasil wawancara yang

menunjukkan bahwa terdapat delapan karakteristik

yang terlaksana, dua yang tidak terlaksana yaitu

pemantauan dan pelaporan dan ada dua yang belum

maksimalpelaksanaannyadalampelaksanaanmodel

kolaboratifProgramDiklatKekepalasekolahanini
yaitu keterpaduan dan tindak Ianjut' sehingga proses

penyelenggaraan masih terdapat permasalahan

baik dalam komunikasi dan informasi yang kadang

lambat dan mengalami hambatan karena banyaknya

kegiatan/kesibukan pelaksanaan pengajar yang
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bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga
berdampak pada sistem proses belajar mengajar
terganggu.

b. Model kemitraan kolaboratif dalam proses. program
Diklat Kekepalasekotahan belum sepenuhnya
terlaksana dan memberikan kualitas pada proses
Program Diklat Kekepalasekolahan dimana sarana
dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
program ini, misalnya: pengadaan/ penyediaan
ruang kuliah yang lengkap, pengadaan komputel
pengadaan/penyambungan jaringan internet,
pengadaan peralatan, perbaikan dan. pengadaan
fasilitas belajar masih terbatas sehingga menggangu
proses pelaksanaan program pembelajaran

2. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan
kolaboratif, terhadap produk imprementasi kemitraan
LPTK pada bidang pendidikan.
a. Model kemitraan kolaboratif dalam program

Diklat Kekepalasekolahan, pada hasil wawancara
menunjukkan bahwa produk implementasi
kemitraan memperlihatkan hasil: terdapat delapan
karakteristik model yang terlaksana, hanya dua yaqg..
tidak terlaksana dan ada dua yang terlaksana belum
maksimal, sehingga kualitas produk juga mulai
meningkat dan hasilnya itu dapat dilihat pada rara-
rata capaian IPK yang semakin meningkat setiap
tahunnya, serta terangkatnya semua alumni angkatan
pertama dan ke dua menjadi kepala sekolah dan
sudah bertugas dilapangan.

b. Model kemitraan kolaboratif dalam kualitas produk.
Program Diklat Kekepalasekolahan, memberikan

l
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gambaran bahwa terdapat delapan karakteristik

yang terlaksana, dua yang tidak terlaksana dan ada

dua yang belum maksimal pelaksanaannya. Sehingga

hal yang belum didukung dalam pelaksanaan model

kolaboratif inimembuat kemitraan masih bermasalah

tetapi sudah memperlihatkan kemajuan kualitas

produk dibandingkan dengan kerjasama pada

kabupaten lain. Program Diklat Kekepalasekolahan

di Kabupaten Barru ini melakukan kemitraan dengan

berbagai pihak seperti kejaksaan, industri kecil

dan swasta untuk melengkapi kebutuhan program

kegiatan mereka dalam magang dan workshop'

Alumninya pada angkatan pertama dan kedua sudah

bertugas menjadi kepala sekolah dan ada beberapa

yang memperlihatkan prestasi yang baik dilingkungan

sekolahnya.

2. Besarnya Kontribusi (Dukungan) Penerapan Model

KemitraanLPTKterhadapProsesdanProdukPenelitian
Program Hibah Pekerti

Kontribusi dukungan penerapan model kemitraan LPTK

terhadap proses dan produk, pada Hibah Pekerti'

Fokus masalah empat : Besarnya dukungan penerapan

model kemitraan LPTK kolaboration terhadap proses dan produk

implementasikemitraanLPTKdalamhalinikemitraanpadabidang
penelitian:

1. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan

kooperatii terhadap proses implementasi kemitraan

LPTK pada bidang penelitian yaitu Hibah Pekerti' Tetapi

karena adanya keterbatasan TPP sehingga kemitraan

dalam peletian ini tidak didasarkan pada identifikasi
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dan analisis masalah yang dihadapi bersama serta
perencanaan solusi masalah. program Hibah pekerti
belum sepenuhnya menerapkan model kooperatif
yaitu pada hasil wawancara menunjukkan hanya dua
indikator yang ada dan terlaksana pada kemitraan Hibah
Pekerti dari lima indikator moder kooperatif kemitraan
LPTK. Seandainya kemitraan ini menerapkan semua
karakteristik moder kooperatif tentu sangat membantu
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh
pihak TPB dan hasil dari penerapan perpaduan model
disain hiperteks dan media pembelajaran berbasis
teknologi informasi dapat lebih berkualitas dalr cepat
mendapat respon dari pihak lain. Tetapi karena adanya
permasalahan tersebut membuat hasil penelitian ini
tidak dapat dipergunakan secara luas dan cepat baik
pada SMP, SMA, dan pT. padahal hasil penelitian ini
dapat membantu siswa SMB SMA dan mahasiswa dalam
belajar ilmu kimia secara tuntas dengan pendekatan
yang sederhana atas bantuan penerapan hasil teknologi,
dengan sistim pembelajaran seperti ini para dosen dapat
melaksanakan model-model pembelajaran yang lebih
berkualitas. Disamping itu untuk menerapkan modql ..

pembelajaran ini terkendala oleh prasarana laboratorium
dankapasitas listrik serta kekurangan komputer sehingga
sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan pembelaiaran.

2. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan
kooperatif, terhadap produk implementasi kemitraan
LPTK pada bidang penelitian. Adanya keterbatasan Tpp
membuat kemitraan dalam penelitian ini tidak didasarkan
pada identifikasi dan analisis masalah yang dihadapi
bersama serta perencanaan solusi masalah. program

i
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Hibah Pekerti belum sepenuhnya menerapkan model

kooperatif yaitu pada hasil wawancara menuniukkan

hanya dua indikator yang terlaksana pada kemitraan

Hibah Pekerti dari lima karakteristik model kooperatif

kemitraan LPTK' Sehingga courseware kimia berbasis

teknologi informasi dan hiperteks yang sudah dihasilkan

dan siap pakai untuk diintegrasikan dalam pembelaiaran

kimia pada SMB SMA dan PT' Tidak dapat dipergunakan

secara langsung dan umum karena adanya keterbatasan

TPP dan keterikatan Pada TPM'

3. Besarnya Kontribusi (Dukungan) Penerapan Model

Kemitraan LPTK terhadap Proses dan Produk Penelitian

Program KKN PPM Berbasis EfSD 
L'TK

Kontribusi dukungan penerapan model kemitraan

terhadap proses dan produh pada Hibah Pekerti'

Fokus masalah empau Besarnya dukungan penerapan

model kemitraan LPTK kolaboration terhadap proses dan produk

implementasi kemitraan LPTK dalam hal ini kemitraan pengabdian

pada masYarakat:

1. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan

kolaboration'terhadap proses implementasi kemitraan

LPTK pada Model kemitraan dalam Hibah KKN-PPM

Berbasis EfS D Educationfo r Sustainable D ev elopmen fcukup

baik itu dapat dilihat dari keberhasilan melaksanakan

kegiatan utama'yaitu: Pembekalan mahasiswa' Sosialisasi

program, etogt'm pendidikan konservasi' Pembentukan

kader-kaderkonservasi'PrograminventarisasiSDA
hayati, Pembibitan pakan kupu-kupu' Penanaman pakan

kupu-kupu' Program pengelolaan sampah terpadu'

Pembuatandanpenggunaanalatpengolahsampah
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organik, Pembentukan Taman Baca, Monitoring dan

evaluasi serta pelaporan. Dan ada iuga kegiatan tambahan

di lokasi KKN PPM Berbasis EfSD ini yaittr : Pembuatan

Tamana Baca, Pengadaan tempat sampah organik dan

anorganik, Pelatihan teknologi tepat guna, Pembersihan

mesjid, Pembinaan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an),

Pemberantasan Buta aksara, Pembentukan majelis

Taalim, dan Pembuatan Blog.

2. Besarnya dukungan penerapan model kemitraan

kolaboration, terhadap produk implementasi kemitraan

LPTK pada Model kemitraan dalam Hibah KKN-PPM

B erbas is E fS D Ed u ca ti o nfor Sus tainabl e D ev el g p m en tcukup

baik itu dapat dilihat dari keberhasilan melafuanakan

kegiatan utama, yaitu: Timbulnya kesadaran mahasiswa,

masyarakat, remaia setempat dan pelajar mulai SD,

SLTP dan SLTA untuk menjaga lingkungan hidup, serta

melakukan upaya-upaya perlindungan alam sekitac serta

khususnya anak-anak sekolah mulai tertarik menemu-

kenali siklus hidup kupu-kupu dengan banyak membaca

buku-buku dari taman baca. Dan sudah dapat menyebut

istilah-istilah konservasi kupu'kupu dalam Bahasa Inggris,

walaupun masih sangat terbatas, masyarakat setempat

tidak lagi membiarkan anak'anak sekolah menangftap

kupu-kupu pada waktu belajar disekolah tetapi

dilakukan pada waktu pulang sekolah atau libur sekolah'

Membakar sampah tidak lagi sembarangan tempat

dan membuang sampah pada tempatnya serta selalu

melakukan penanaman berbagai tumbuhan khususnya

yang menjadi pakan kupu-kupu seperti kembang sepatu,

asoka dan kembang seribu. Pihak Taman Nasional tetap

terus memberikan dan melanfutkan program-program
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konservasi yang lebih luas sifat dan jangkauannya seperti

reboisasi dan pendirian penangkaran yang lebih banyak

lagi.

E. Faktor-faktor yang Menuniang dan Menghambat Penerapan

Model Kemitraan IPTK pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan

Pengabdian Pada MasYarakat

Pelaksanaan kemitraan pada tridharma [pendidikan'

penelitian dan pengabdian pada masyarakat) di Universitas Negeri

Makassa6 mempunyai faktor faktoryang menuniang dan menghambat

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian hasil wawancara

mendalam pada ketiga kemitraan tersebut'

1. Faktor-faktor yang Menuniang dan Menghambat Penerapan

Model Kemitraan LPTK pada Bidang Pendidikan' yaitu

Program D iklat Kekepalasekolahan

Faktor yang menuniang dan menghambat penerapan model

collaboration pada kemitraan Program Diklat Kekepalasekolahan'

Fokus5:,,Faktor.faktorpenunjangdanpenghambat
p enerapan model kemitraan coll ab oration dalam pendidikan'

a. Penuniang/penghambat internal:

1. Ketersediaan/keterbatasan SDM professional: Di bidang

pendidikan, penuniang yaitu semakin meningkatnya

kesadaran mahasiswa [guru/calon kepala SD) akan

pentingnya belajar di mana saja dan kapan saia' serta

kemauanataumotivasibelajaruntukmeningkatkan
wawasan, pengetahuan dan keterampilan para peserta

sangat tinggi, iuga semua mata kuliah dalam lingkup

Program Diklat Kekepalasekolahan dilengkapi dengan

modul sebagai sumber belajar dan media belajar'
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Sehingga peserta tidak susah mendapatkan materi dan
kelengkapan instrumen karena telah disiapkan oleh
para dosen pengampu mata kuliah. penghambat yaitu
mahasiswa sulit menemukan dan menentukan masalah
pembelajaran dan upaya pemecahan masalah atau
penerapan pembelajaran inovatif. Dalam penyusunan,
kendala utama yang muncul adatah masih banyak
ditemukan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam
menerapkan langkah-langkah seperti pada pTS dan
dalam menyusun laporan pTS melalui prakti( dengan
menggunakan powerpoint Dosen/mitra untuk tiap_tiap
pengampu matakuliah harus memiliki pemahaman dan
persepsi yang sama terhadap matakuliah yang diampunya
untuk itu dilakukan penyamaan persepsi dalam satu
bidang studi sejenis. Keterbatasan dalam kelancaran
pelaksanaan program juga menghendaki adanya
pengelola/tenaga administrasi di daerah yang mengerti
akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Ketersediaan/keterbatasan sarana penunjang :

pengadaan/ penyediaan ruang kuliah, tempat untuk
melakukan magang dan workshop, pengadaan kompute4
pengadaan/penyambungan jaringan I nternet, pengadaan ..

peralatan, perbaikan dan pengadaan fasilitas computer
masih terbatas sehingga mengganggu proses pelaksanaan
program pembelajaran yang lebih bermutu/berkualitas.
a. Di bidang pendidikan. Ketersediaan modul dan

semua mata kuliah dalam lingkup Program Diklat
Kekepalasekolahan dilengkapi dengan modul sebagai

sumber belajar dan media belaiar. Inilah yang sangat
mernbantu mahasiswa karena modul yang ada begitu

lengkap
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b. Keterbatasan pada alat komunikasi, peralatan ICT di

daerah kecamatan belum dapat difungsikan dengan

optimal disebabkan antara lain karena keterbatasan

peralatan, dan kelambatan akses serta jarak lokasi

tempat tinggal peserta yang ada didaerah pelosok

dan terpencil di atas gunung

3. Ketefsediaan/keterbatasan dana untuk Cukup tapi belum

dapat memenuhi segala kebutuhan peralatan dalam

pelaksanaan program, sehingga pihak pengelola cukup

berat dalam memanajemen keuangan yang ada'

BidangPendidikan:Danayangtersediacukuptetapiuntuk
memenuhi segala kebutuhan program tidak dapat terealisasi, karena

iauhnya lokasi dan adanya keterbatasan yang dirasakan para peserta

utamanya pemilikan alat elektronik atau komputer/laptop'

l.Penunjangeksternal:adadukungandaripemerintah
setempat untuk membantu memudahkan informasi

kepadapelaksanaanProgramDiklatKekepalasekolalran

2.Penghambateksternaldalampelaksanaanpendidikan:

a) Kondisi faktor-fo ktor geografisJarak dan luas wilayah'

karena wilayah yang terpencar pada beberapa

kecamatan di Kabupaten Barru, (Angkatan III-IV)'

ada dua kecamatan yang tidak dapat mengakses

informasisehinggamateriajartidaktersosialisasi
secara meluas.

b) Faktor topografi wilayah, yaitu luasnya dan iauhnya

wilayah tempat tinggal dengan lokasi tempat belaiar

yaitu di kota sehingga agak berat dan memerlukan

ongkos ekstra untuk transportasi' walaupun pada

umumnya tidak terlalu memberikan dampak dalam

Program ini
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c) Faktorcuacadaniklimkadangmenggangguaksesalat
. transfortasi dantelekomunikasi, sehingga jaringan

tidak berfungsi secara optimat, apalagi Kabupaten
Barru banyak daerah terpencilnya bahkan ada yang
berada di kepulauan dan wilayahnya cukup jauh
dan diantarai oreh rautan sehingga agak susah untuk
melakukan pemantauan, komunikasi dan intensitas
pertemuan dengan mahasiswa jadi berkurang

3. stabilitas/rnstabilitas ekonomi, sosiar, budaya, poritik dan
keamanan:

a. Konflik-konflik horizontal: pihak yang bermitra
kurang berkomunikasi secara terbuka sehingga
menimbulkan masalah seperti komunikasi yang
tersendat dan tidak lanca4 kesalahan dalam
mengelola informasi sehingga komunikasi tidak
tersosialisasi secara merata pada tiap daerah
kecamatan tempat tinggal peserta

b. Sengketa-sengketa sosial_politik_hak-milik : Ada
beberapa mahasiswa merasa lebih mengerti atau
paham akan masalah dibanding mahasiswa lainnya,
sehingga terjadi polemik. Kemudian karena diantara
para peserta/mahasiswa adalah bagian dari tokolr ,.

masyarakat 'sehingga agak mudah melakukan
interaksi dalam masyarakat dan aparat setempat,
tetapi bagi mahasiswa yang tidak mempunyai akses
kekerabatan dengan para aparat setempat merasa
tidak diperhatikan dan susah untuk mendapatkan
bantuan. Tetapi dengan aktif menyampaikan
permasalahan ini kepada pengelola dan dosen
serta Dilmas setempat akhirnya dapat teratasi. pada

umumnya tidak ditemukan sengketa sosial_politik
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dan hak milik, yang ada adalah kekurangpahaman

dan ketidaksiapan dari para mahasiswa dalam

menyediakan sarana pembelajiran, untuk

mendukung proses ketuntasan belajar mereka.

2. Faktor-faktor Penuniang dan Penghambat dalam Penerapan

Model Kemitraan LPTK pada Bidang Penelitian, yaitu

Program Hibah Pekerti

Faktor yang menunjang dan menghambat penerapan model

kolaboration pada kemitraan Hibah Pekerti.

Fokus 5: "Faktor-faktor penunjang dan penghambat

penerapan model kemitraan kolaboratif dalam penelitian:

a. Penunjang/penghambatinternal

1) Ketersediaan / keterbatasan SDM professional

1. Di bidang penelitian: dalam program kemitraan ini
pelaksana bekeria sama dengan dosen ahli dari UPI

Bandung sebagai Tim Peneliti Mitra.

2. Ketersediaan/keterbatasan sarana penuniang. Di bidang

penelitian prasasarana seperti kemampuan daya lisrik

pada laboratorium tidak mencukupi padahal sangat

dibutuhkan dalam penelitian ini, begitupun kelengkapan

laboratorium komputer atau IT dan fasilitas audio yang

masih terbatas ketersediaannya sehingga sangat tidak

mendukung serta mengganggu aktivitas penelitian'

3. Ketersediaan /keterbatasan dana untuk Bidang

penelitian: Dana yang tersedia selama proses tiga tahun

mulai perencanaan pada tahun pertama sampai tahun

ketiga penelitian cukup untuk membiayai kegiatan ini

bahkan sempat menyumbang untuk program studi'
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3. Penunjang/penghambat eksternal dalam pelaksanaan
penelitian:

a. Kondisi faktor-faktor geografis
1) farak dan luas wilayah : penelitian ini berlangsung di

kampus UNM dan sekolah kristen Elimyangberlokasi
di kecamatan Daya Kota Makassar.

2) Faktor topografi witayah: Kontur tanah tidak
berpengaruh dalam kegiatan inl.

3) Faktor cuaca dan iklim: cuaca dan iklim tidak
berpengaruh dalam penelitian ini.

b. Stabilitas/lnstabilitas ekonomi, sosial, budaya, politih
dan keamanan.

1) Konflik - konflik horizontal: pada progrii stuai
kimia kegiatan penelitian di lakukan dengan
pembagian yang merata dan di gilir pada semua
dosen, sehingga tidak ada konfl lk karena pembagian
informasi dan kesempatan merata untuk semua
dosen baik yunior maupun dosen yang sudah
senion

2) Sengketa-sengketa sosial-politik _ hak_milik; ridak
begitu berpengaruh.

3) Penunjang/penghambat eksternal dalarn ..
pelaksanaan penelitian: penunjang yaitu
kesempatan yang begitu besar diberikan oleh
jurusan dalam kerjasama antar dosen yang Iainnya,
penghambat yaitu keterbatasan pengetahuan
dan pengalaman SDM dalam Integrasi Model
Pembelajaran Kimia Berbasis Teknologi lnformasi
Dan Hiperseks.



c. Kondisi faktor-faktor geografis : tidak terlalu berarti

pengaruhnya dalam penelitian ini.

f-) |arak dan luas wilayah : letak lokasi penelitian

berada dalam kota dan dekat dengan tempat

domisili peneliti

2) Faktor topografi wilayah : tidak berpengaruh dalam

penelitian ini

3) Faktor cuaca dan iklim : tidak memberikan

pengaruh yang berarEi dalam kegiatan ini.

d. Stabilitas/instabilitas ekonomi, sosial, buddya, politik, dan

keamanan.

1) Konflik - konflik horizontal: pengaruh sosial, budaya

dan keamanan tidakterkaitlangsungpada pelaksanaan

kegiatan penelitian ini karena berlangsung di dalam

kampus dan dilingkungan sekolah

2) Sengketa-sengketa sosial-politik - hak-milik tidak ada

sengketa dalam pelaksanaan penelitian ini karena

dilakukan didalam kampusyangbebas dari nilai sosial

dan politik.

3. Faktor-faktor Penuniang dan Penghambat dalam Penerapan

Model Kemitraan IPTK pada BidangPengabdian pada

Masyarakat
Faktor yang menunjang dan menghambat penerapan model

kolaboration pada kemitraan KKN PPM Berbasis EfSD'

Fokus 5: "Faktor-faktor penunjang dan penghambat

penerapan model kemitraan kolaboratif dalam pengabdian pada

masyarakat

1. Penunjang/penghambat internal

a. Ketersediaan / keterbatasan SDM professional

1) Di bidang pengabdian pada masyarakat
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7. Ketersediaan SDM dari pihak stakeholder inrernal sudah
dipersiapkan melalui magang pada perguruan Tinggi
dalam hal ini Gajahmada yang memberi materi dalam
melakukan program kegiatan KKN ppM ini, untuk bidang
ilmu biologi kami berkolaborasi dengan dosen biologi
dan menjadi tim KKN PPM ini.

2. Ketersediaan/keterbatasan sarana penunjang. Di bidang
pengabdian pada masyarakat : ketersediaan sarana
penunjang belum sepenuhnya didukung oleh pihak UNM

dan Taman Nasional yang telah mempunyai Iaboratorium,
tapi belum difungsikan secara maksimal alat transportasi
cukup lancar karena jalanan cukup bagus

3. Ketersediaan/keterbatasan dana untuk:
a. Bidang pengabdian pada masyarakat, kurang

maksimal karena dana dari DIKTI masih kurang dalam

hal memenuhi dana semua program kegiatan yang

dilaksanakan, dan pihak pemda tidak memberikan
bantuan padahal diharapkan untuk sharing dana

pada pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut.

b. Penunjang/penghambateksternaldalampelaksanaan

pengabdian masyarakat:

1) Kondisi faktor-faktor geografis: tidak terlalu ..

mernberikan pengaruh:

a) |arak dan luas wilayah: Jaraknya agak dekat

dengan kota Makassar dan wilayahnya tidak
terlalu luas sehingga sangat membantu

pelaksanaan dengan tepat waktu.

b) Faktor topografi wilayah tidak memberikan

masalah dan pengaruh.

c) Faktorcuaca dan iklim:Cuaca dan iklim hampir

sama untuk karni yang berasal dari Makassar
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yang bertemperatur panas, sehingga

meniadi masalah dalam kegiatan KKN

Berbasia EfSD.

2) Stabilitas/lnstabilitas ekonomi, sosial,

lingkungan dan Keamanan: masalah pendanaan

yang sebaiknya sharing dengan pihak pemda

setempat untuk kegiatan-kegiatan tambahan

seperti sepeda santai, penanaman pohon'

dan penyediaan tempat sampah dan lainnya

diharapkan ada sharing dana dari APBD tapi

terlambat sehingga pada penyelenggaraan

kegiatan tambahan didanai oleh pihak

pemerintah daerah secara terbatas' Stabilitas

sosial, budaya dan lingkungan dilakukan

melalui berbagai kegiatan seperti karang

taruna, pembentukan remaja mesjid' mengaiar

di sekolah-sekolah, dan kegiatan lain' Pada

kegiatan ini sekaligus diiadikan wadah untuk

mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada dengan melakukan

pendekatan dan komunikasi yang aktif pada

pihak terkait sehingga program kegiatan dapat

berlangsung dengan baik'

a) Konflik - konflik horizontal: adanya

permasalahan konflik lahan antara

masyarakat setempat yang merasa lahan

tempat konservasi kupu-kupu tersebut ada-

lah hak milik mereka dan mempergunakan

lahan tersebut dengan bercocok tanam'

sehingga mahasiswa harus lebih hati hati

dalam menyampaikan maksud dan tuiuan
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mereka yaitu ingin belajar dan mengabdi

untuk memperbaiki pendidikan konservasi
alam pada anak sekolah dan remaja di
lingkungan tersebut. Dengan adaptasi yang

cukup baik dari pihak dosen dan mahasiswa
serta bekerjasama dengan pihak taman
nasional dan tokoh masyarakat.

b) Sengketa-sengketa sosial-politik: Sengketa

yang kami temui berhubungan dengan konflik
antara pihak pemerintah daerah dan pihak
taman nasional dengan masyarakat setempat
yang menganggap lahan tersebut adalah milik
mereka, informasi ini sudah disampiikan oleh

camat dan kepala desa setempat sehingga

kami mencoba melakukan pendekatan dengan

melakukan hubungan dan aktif berkomunikasi

dengan tokoh masyarakat setempat sehingga

kami dapat beradaptasi dan terhindar dari

sengketa yang sudah ada di Iokasi serta dapat

membaur dengan baik dalam kehidupan

masyarakat lokal.

F. Pelaksanaan Karakteristik Kemitraan LPTK, Karakteristik
dan Tahap Kegiatan Model Kemitraan LPTK dalam Kemltraan
Program Akta Kekepalasekolahan, Hlbah Pekertl, dan KKN

PPM Berbasis EfSD

Setelah menelusuri hasil pelaksanakan kemitraaan ketiga

bidang tersebut, baik dari hasil analisis laporan pada Bab IV dan hasil

wah'ancara diatas maka peneliti membuat matriks sederhana untuk

memudahkan melihat penerapan karakteristik kemitraan LPTK



dan karakteristik model kemitraan LPTK pada bidang tridharma

[pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) di

Universitas Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Pembahasan untuk karakteristik LPTK yang terlaksana

padaBidangPendidikan,PenelitiandanPengabdianpada
Masyarakat

Pembahasan disini adalah mempergunakan pedoman

kemitraan LPTK yang mempunyai tuiuh karakteristik dan dua

model yaitu kooperatif dan kolaboration, untuk model kooperatif

berdasarkan intensistas hubungan tiga tahap kegiatan dan model

kolaboration berdasarkan intensitas hubungan mempunyai delapan

tahap kegiatan. Agar dapat memudahkan pembaca dibawah ini

dibuat matriks sederhana yang dimulai dengan pembahasan

penerapan karakteristik kemitraan LPTK pada Program Diklat

Kekepalasekolahan, Hibah Pekerti dan KKN PPM Berbasis EfSD.

Kemudian dilanjutkan dengan matriks sederhana untuk pembahasan

penerapan model kolaboratif pada Program Diklat Kekepalasekolahan,

model kooperatif pada Hibah Pekerti dan model kolaboratif pada

program KKN PPM Berbasis EfSD'

b. Pembahasan untuk Karakteristik LPTK yang Terlaksana pada

Program Diklat Kekepalasekolahan [Pendidikan)
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Tabel5.1 Karakteristik Kemitraan LpTK yang terdapat dalam
Bidang Pendidikan Kemitraan program Diklat
Kekepalasekolahan

No Karaheristik Kemitraan LPTK Pelaksanaan Kemitraan Program Diklat
Kekepalasekolahan

01 Adanya masalah yang dirasakan Ada masalah yang dirasakan bersama
bersama

Adanya komitmen bersama untuk Ada komitmen bersama untuk memecahkan
memecahkan masalah masalah

02

03 Adanya kepedulian bersama untuk Ada kepadulian bersama untuk
meningkatkan kualitas program meningkatkan kualitas program
pelaksanaan dan lulusan/keluaran pelaksanaan dan lulusan / keluaran

04

05

06

07

Adanya keterpaduan dalam Kurang maksimalnya keterpaduan dalam
penyelenggaraan program penyelenggaran program

Adanya kesejajaran dan keselaraan Adanya kesejajaran dan kesetaraan antar
antar pihak yang bermitra pihak yang bermitra,

Saling memberi manfaat Saling membed manfaal

Adanya tindak lanjut program ke arah Adanya upaya tindak lanlut program kearah
yang lebih baik yang lebih baik.
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Tabel 52 lcral@ristik lGmitraarl LPTKpng Erdapatdalam lGmitraan

Prognm DlCat KelePalaselolatnn

No Karaheristik Kemitraan

LPTK

Pelaksanaan Kemitraan

Kekepalasekolahan

Program Diklat

02

03

01

04

Adanya masalah yang

dirasakan bersama

Adanya komitmen

bersama untuk

memecahkan masalah

Adanya kePedulian

bersama untuk

meningkatkan kualitas

program Pelaksanaan
dan lulusan/keluaran

Adanya KeterPaduan

dalam penyelenggaraan

program kesejaiaran dan

kesetaraan antar Pihak
yang bermitra

Ada masalah yang dirasakan bersama,

yaitubagaimana agar kepala sekolah dapat

ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional

dalam menjalankan tupoksinya dan manajemen

berbasis sekolah

Ada komitmen bersama untuk ' memecahkan

masalah, yaitumelalui diskusi dan pendekatan

yang intensif dengan semua pihak bagaimana

bentuk penyelesaiannya yang pada akhirnya

menemukan solusi dalam bentuk kerjasamadiklat

kekepalasekolahan

Ada kepedulian bersama untuk meningkatkan

kualitas program pelaksanaan dan lulusan / keluaran

melalui sistem pendidikan,untuk meningkatkan

kualitas program dengan bahu'membahu mencari

solusi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan

program mulai cara pengrekrutan yang bertahap,

pelaksanaan yang mengikut sertakan berbagai pihak

dan ahli yang dianggap kapabel sampai pelaksanaan

evaluasi, dan berupaya membekali lulusan/keluaran

dengan kompetensi yang sesuai dengan aturan yang

berlaku yaitu Permen No 13 tahun 2007.

Adanya keterpaduan dalam penyelen ggaraan program

dilakukan dengan selalu mengkomunikasikan segala

permasalahan secara bersama-Slama dan mencoba

mencari penyelesaian apakah masalah materi aiar

atau pelaksanaan teknis dilapangan, khusus masalah

pendanaan pengelola daerah dan pengelola pusat

i<urang singkron sehingga ada ketidak sesuian pada

kebutuhan biaya yang selalu bertambah pada setiap

angkatan karena adanya perubahan mekanisme

program untuk penyempurnaan dan penyesuaian

penyelenggaraan dengan kebutuhan program
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No Program Diklat

05 Adanya kesejajaran dan Adanya kesejajaran dan kesetaraan antar pihak
kesetaraan antar pihak
yang bermitra Saling
memberi manfaat

yang bermitra. Masing-masing pihak bekerja sesuai
dengan tupoksi yang tehh diberikan atas kemampuan
masing-masing, serta mengupayakan perlakuan
yang sama antar semua pihak yang bermitra itu dapat
dilihat pada pelaksanaan yang tidak membedakan
pihak yang bermitra serta memperlakukan semua
pihak secara setara dan sejajar yaitu sama rata
dan sama rasa, Tidak ada yang dominan semua
mendapat tempat yang sama dan sederajat, sejajar
dan setara

06 Saling memberimanfaat Saling memberi manfaat baik stakeholder internal
yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa (guru
SD/calon kepalasekolah) akan penlingnya belajar
dimana saja, kapan saja, semakin tarampilnya
melaksanakan lima kompetensi untuk mbningkatkan
pengetahuan, wawasan, dan keterampilannya.
Pengalaman lapangan dosen semakin luas d'an
terampilmemanfaalkan toori dan prahikyang berbasis
kompetensisecara langsung, tenaga administrasi
lebih banyak pengalaman untuk menyelenggarakan
kegiatan yang berbasis kerjasama dan saling
pengertian, bagi stakeholder eksteren UNM
yaitupemerintrah daerah, dan sekolah dasar dapat
menjalankan programnya mengembangkan SDM
serta lebih mudah mendapatkan tenaga SDM yang
memiliki kompetensi,

07

Karaheristik Kemitraan

LPTK
Pelaksanaan Kemitraan
Kekepalasekolahan

Adanya tindak lanjut
program ke arah yang
lebih baik

Adanya upaya tindak lanjut program kearah yang
lebih baik, yaitu secara bersama menyelesaikan,'
masalah dengan berkunjung/menemui langsung, dan
melaluimultimedia. Angkatan l, lldan llltelah berhasil
dan sudah berlanjut ke angkatan ke lV. Setiap akhir
program dilakukan review dengan bersama-sama
membicarakan hal-hal yang dinggap kurang baik
pelaksanaanya pada angkatan sebelumnya dengan
mengupayakan perbaikan program berikutnya dan
mencoba meningkatkan kualitas alumninya

a



Tabel 53 lcmkeristik png Ifuiang Mal$imal

Program Dildat lckepalasekolatran

01 Adanya keterpaduan dalam
penyeleng garaan program

Kurang maksimalnya keterpaduan dalam
penyelenggaran program itu dapat dilihat dari

cara kerja yang masing-masing sudah mendapat
tugas, jenis pekerjaan dipisah sesuai dengan fungsi

masing-masing,serta pertemuan bersama antar

semua pihak yang bermika masih perlu ditingkatkan.
Kedepanpermasalahan diharapkan diselesaikan

seperti pendanaan yang terbatas,walaupunsudah

diantisipasi dengan komunikasi yang aktif tapi belum

maksimal hasilnya karena adanya perubahan sistim

penyelenggaraan dan peningkatan kebutuhan pada

setiap mata anggaran dan tidak masuk pada alokasi

pendanaan Renstra tahun 2011, kemudian program

berjalan pada tahun 2012yang telah ada perubahan

mekanismenya.

172 173

b.Pembahasan untuk Karakteristik LprK yang Terlaksana pada
Program Hibah Pekerti [Penelitian)

Tabel 5.4 Karakteristik Kemirraan LpTK dalam bidang
PenelitianKemitraan Hibah pEKERTI

No Karakteristik Kemitraan LPTK Pelaksanaan

PEKERTI

Kemitraan Hibah

01

02

03

04

05

Adanya masalah yang dirasakan
bersama

Adanya komitmen bersama untuk
memecahkan masalah,

Adanya kepedulian bersama untuk
meningkatkan kualitas program
pelaksanaan dan lulusan/keluaran

Adanya keterpaduan dalam
penyelenggaraan program

Adanya kesejajaran dan kesetaraan
antar pihak yang bermitra

Ada masalah yang dirasakan
bersama

Ada komitmen bersama untuk
memecahkan masalah,

Ada kepedulian bersama untuk
meningkatkan kualitas pro!ram
pelaksanaan dan lulusan / keluaran

Ada keterpaduan dalam
penyelenggaran program

Tdak adanya kesejajaran dan
kesetaraan antar pihak yang bermitra

Saling memberi manfaat

Ada tindak lanjut program kegiatan
kearah yang lebih baik

06

07

Saling memberi manfaat

Adanya tindak lanjut program ke arah
yang lebih baik

,tl
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Tabel 5.5 Karakteristik IGmiraan LFTK yang Erlakana

IGmib:aan Hibah PEKEKII

No Karakteristik Kemitraan Pelaksanaan Kemitraan Hibah PEKERTI

LPTK

01 Adanya masalah yang

dirasakan bersama

02 Adanya komitmen

bersama untuk

memecahkan masalah,

03 Adanya kePedulian

bersama untuk

meningkatkan kualitas

program pelaksanaan

dan lulusan/keluaran

04 Adanya keterPaduan

dalam penyelenggaraan

program

05 Saling

manfaat

memberi

Ada masalah yang dirasakan bersama, yaitu pemahaman

siswa SMP, SMA, dan mahasiswa pada mata pelaiaran

kimia masih rendah karena dianggap susah yaitu banyak

menggunakan rumus dan konsep'konsep abstrak. Kemudian

belum menerapkan model pembelaiaran yang memanlaatkan

teknologi modern.

Ada komitmen bersama untuk memecahkan masalah,

dengan menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi

inlormasi dan hiPerteks

Ada kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas

program pelaksanaan dan lulusan / keluaran. Mengidentifikasi

materi pembelajaran kimia yang dapat menggunakan model

pembelajaran berbasis teknologi inlormasi dan hiperteks,

selesainya courseware berupa compact disk (CD) yang siap

pakai

Ada keterpaduan dalam penyelenggaran program itu dapat

dilihat dari cara keria yang walaupun masing-masing berada

pada lokasi yang berbeda, serta pertemuan bersama sangat

terbatas tetapi permasalahan diselesaikan secara bersama'

sama lewat komunikasi yang aktil antara semua pihak yang

bermitra

Saling memberi manfaat, walaupun kemitraan ini kurang

melaiukan hubungan yang intensif karena adanya iarak

lokasi keberadaan pihak yang bermitra yakni Dikti dan

UPl, pertemuan pada saat magang, seminar dan saling

mengunjungi pada saat ada kegiatan jurusan sehingga

keakiaban terjalin.Tetapi bagi semua pihak yang bermitra

merasa saling memberi kemanfaatan yaitu terlalinnya

networking yang membuka kerjasama baru pada program

dan kegiatan yang lain pada prodi masing-masing baik pihak

UNM dan UPl.

06 Adanya tindak laniut Ada tindak lanjut program kegiatan kearah yang lebih baik

program ke arah Yang dan penelitian ini berlangsung selama tiga tahun berturut'

lebih baik turut serta dilakukan oleh orang sama dan semua laPoran

akhir Tahun l, ll, dan lll telah berhasil dipersentasekan di

depan Lemlit UNM dan dihadiri oleh pihak terkait. Kelanjutan

program kegiatan semakin beragam antar pihak yang telah

bermitra.
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Tabel 5.6 Kamleristik IGmitraan LPIKpng tidak Terlalsarn dalam

Bidang PenelitianlGmiu-aan Hibah PEKERII

No Karakteristik

LPTK
Kemitraan PelaksanaanKemitraanHibahPEKERT|

0l Adanya kesejajaran dan Tidak adanya kesejajaran dan kesetaraan antar pihak
kesetaraan antar pihak yang bermitra, yaitu pihak tim peneliti mitra ( TpM)

mempunyai budaya penelitian yang baik dan lebih
maju serta memiliki fasilitas penelitian yang baik dan
lengkap, untuk msmbantu tim peneliti baru sebagai
pengusul penelitian fl'PP), dimana peneliti ini dapat
memanfaatkan sarana, dan keahlian untuk mengadopsi

yang bermitra

dan mencontoh budaya penelitian yang baik dariTPM

b. Pembahasan untuk Karakteristik LPTK yang Terlaksana
pada Program KKN-PPM Berbasis EfSD (Pengabdian pada

Masyarakat)

Tabel 5.7 Karakteristik Kemitraan LPTK dalam Bidang

Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan

Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD (Education for
Sustainable D evelop ment)

No Karakteristik Kemitraan LPTK Kemitraan Hibah KKN-PPM Berbasis

EISD

01

02

Adanya masalah

bersama

Adanya komitmen

memecahkan masalah,

yang dirasakan Ada masalah yang dirasakan bersama

bersama untuk Ada komitmen bersama untuk,'
memecahkan masalah,

03 Adanya kepedulian bersama untuk
meningkatkan kualitas program
pelaksanaan dan lulusar/keluaran

04 Adanya keterpaduan dalam
penyelenggaraan program

05 Adanya kesejajaran dan kesetaraan antar
pihak yang bermitra

06 Saling membed manfaat

07 Adanya tindak lanjut program ke arah

yang lebih baik

Ada kepedulian bersama untuk

meningkatkan kualitas program

pelaksanaan dan lulusan / keluaran

Adaketerpaduan dalampenyelenggaran
program, bagi pihak yang bermitra

Adanya kesejajaran dan kesetaraan

antar pihak yang bermitra

Saling memberi manfaat

Tidak ada tindak lanjut program kearah

yang lebih baik

lrf



Tabel 5.8 Karakterisik tcmitraan LFTK 5ang Erlalcsana dalam

IGmitaan Hibah KKN-PPM Berbasis EBD (kluationfor

SusainableDewlopment)

Kemitraan Hibah KKN-PPM Berbasis EfSDNo KarakteristikKemitraan

LPTK

01 Adanya masalah yang

dirasakan bersama

02 Adanya komitmen

bersama untuk

memecahkan masalah,

Ada masalah yang dirasakan bersama yaitu angka

kepunahan spesies kupu-kupu yang cukup tinggi, sehingga

populasi menurununtuk itu diperlukan pendidikan

konservasi alam pada masyarakat setempat untuk

melestarikan lingkungan

Ada komitmen bersama untuk memecahkan masalah,

melalui pembelajaran dan pemberdayaan warga

masyarakatakan pentingnya konservasi alam, dan berbagai

program kegiatan inti serta tambahan seperti reboisasi,

sepeda santai dan tamanbaca. bagi pihak yang bermitra,

yaitu Dikti, UGM, Pemda, Sekolah, Taman Nasional

dan Masyarakat setempat. Pihak Dikti dan UGM dalam

penyelenggaraan program cukup terpadu yang kurang

terpadu adalah dari pihak Pemda dan Taman Nasional,

sehingga permasalahan kurang dapat diselesaikan secara

bersama-sama sehingga keterpaduan penyelenggaraan

tidak tuntas

03 Adanya kePedulian

bersama untuk

meningkatkan kualitas

program Pelaksanaan
dan lulusan/keluaran

04 Adanya keterPaduan

dalam penYelenggaraan

program

Ada kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas

program pelaksanaan dan lulusan / keluaran melalui

pendidikan konservasi alam bagi masyarakat lokal,

inventarisasi karakteristik lingkungan

dan pengelolaan samPah terPadu

hidup kupu-kupu,

Ada keterpaduan dalam penyelenggaran program, bagi

pihak yang bermitra, yaitu DiKi, UGM, Pemda, Sekolah,

Taman Nasional dan Masyarakat setempat. yang

kurang keterlibatannya adalah dari pihak Pemda dan

Taman Nasional, sehingga permasalahan kurang dapat

diselesaikan secara bersama'sama dan keterpaduan

penyelenggaraan program belum tuntas bagi pihak yang

bermitra. Pihak Dikti dan UGM dalam penyelenggaraan

program cukup terpadu yang kurang terpadu adalah

dari pihak Pemda dan Taman Nasional, sehingga

permasalahan kurang dapat diselesaikan secara bersama-

sama sehingga keterpaduan penyelenggaraan program

tidak maksimal

176
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No KarakteristikKemitraan
LPTK

Kemitraan Hibah KKN.PPM Bebasis EfSD

05 Adanya kese,jajaran Adanya kesejajaran dan kesetaraan antar pihak yang
dan kesetaraan antar
pihak yang bermitra

bermiha pada awal kegiatan, dengan menempatkan semua

06 Saling
manfaat

memberi

pihak yang bermitra secara horisontal dalam penyelesaian
tugas dan masalah, walaupun dalam implementasi
terdapat perbedaan kesejalaran dan kesetaraan karena
perbedaan pemahaman pelaksanaan tugas dimana
pihak Pemda menganggap bahwa kegiatan ini menjadi
tanggungjawab Taman Nasional, dan dalam masalah
konflik lahanadalah diserahkan pada pihak UNM supaya
menghindarinya dan melakukan penanaman pada lahan
yang tidak dipergunakan oleh masyarakat sekitar
Pihak yang bermitra saling membutuhkan dan saling
memberi kemanfaatan walaupun pada akhirnya belum
sepenuhnya melengkapi kekurangan masing-masing
sehingga pihak UNM belum mencapaihasilyang maksimal
karena kemitraan ini berlangsung di lokasi yang sama dan
pihak yang bermitra.

Tabel 5.9 Kalakeristik IGmiu-aan LFIK png tjdak ertalsara dalam

Icmitraan Hibah KI,0{-PPM Berbasis F"6D (&tuationfor
Swfrinablefuielopment)

No Karakteristik Kemitraan Kemitraan

LPTK
Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD

01 Adanya tindak lanjut
program ke arah yang

lebih baik

Tidak ada tindak lanjut program kearah yang lebih
baik letapi sudah diupayakan dan direncanakan
hanya belum ada penyedia modal/sponsor, sehingga
program tidak berlanjut dan keterlibatan pihak yang
bermitra jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan
kegiatan lanjutan. Seperti pembuatan penangkaran

dilakukan oleh pihak Pemda Maros dan Taman
Nasionaltidak melibatkan UNM lagi



t. Pembahasan untuk Karakteristik dan Tahap

Kegiatan Model Kemitraan LPTK yang Terlaksana
ipada Bidang Pendidikan, Penelitian, dan
iPengabdian pada MasYarakat

a. Pembahasan untuk Karakteristik dan Tahap Kegiatan Model

Kemitraan LPTK yang Terlaksana pada Program Akta

Kekepalasekolahan [Pendidikan)

Tabel 5.10 Pembahasan Intensitas Hubungan Model Kemitraan

Kolaboration dalam Bidang PendidikanModel

Kemitraan Program Akta Kekepalasekolahan

No Karakteristik dan tahap kegiatan Model Model Kemitraan Program Diklat

Kemitraan Kolabolatif Kekepalasekolahan

01 Peran lembaga-lembaga yang bermitra Peran lembaga-lembaga Yang bermitra

dirancang secara sistemik dirancang secara sistemalik

02 Peran lembaga-lembaga yang bermitra Peran lembaga-lembaga yang bermitra

dirancang secara terpadu dirancang secara terpadu 
,

03 Semua pihak terlibat dalam identifikasi Semua pihak terl'rbat sepenuhnya dalam

masalah identifikasi masalah

04

05

06

07

08

09

10

Semua pihak terlibat

masalah

Semua pihak terlibat dalam perencanan

Semua pihak terlibat dalam pelaksanaan

Semua pihak terlibat dalam pemantauan

Semua pihak terlibat dalam evaluasi

Semua pihak terlibat dalam pelaporan

Semua pihak terlibat dalam tindak laniut

Semua pihak terlibat dalam analisis

masalah

Semua pihak terlibat dalam perencanaan

Semua terlibat dalam Pelaksanaan

Tidak semua Pihak terlibat dalam

pemantauan

Semua pihak terlibat dalam evaluasi

Tidak semua Pihak terlibat dalam

pelaporan

Tidak semua pihak terlibat dalam tindak

lanjut

dalam analisis

\78
179

Tabel 5.11 Kamkeristik dan atnp legiaan Model lfulaboratiflPTK

png Dilaksanalcan dalam Kemiu-aan Prqfram Alda

IGlapalasekolatun

No Karakeristik dan tahap kegiatan Model Kemitraan Program

ModelKemitraan Kolaboratif Kekepalasekolahan
Aktat

01 Peran lembaga-lembaga yang

bermitra dirancang secara sistemik

Peran lembaga-lembaga 11ang

bermitra dirancang secara terpadu

Peran lembaga-lembaga yang bermitra
dirancang secara sistemik, tetapi kurang

maksimal pelaksanaannya yaitu terkendala

mekanisme pelaksanaan dilapangan karena

fasilitas kurang lengkap pada setiap daerah

(terpenciUpegunungan) utamanya web
pendukung ICT dan perangkatnya

Peran lembaga-lembaga yang bermitra

dirancang secara terpadu,-tetapi kurang

maksimal pelaksanaannya. Kgr6na tidak

semua yang bermitra terlibat langsung dan

hanya terwakili sehingga kebersamaan

secara keseluruhan tidak terponuhi

Semua pihak terlibat sepenuhnya baik

stakeholder internal maupun stakeholder

eksternal dalam setiap identifikasi masalah.

Selalu diupayakan diskusi identifikasi semua

masalah secara bersama baik langsung

maupun tidak langsung, kadang pertemuan

hanya terwakili oleh pengurus inti saja, atau

lewat pertemuan formal dan informal, serta

pemanfaatan alat elektronik; telepon dan fax

kalau ada hal yang dianggap mendesak untuk .

diselesaikan seperti jadwal atau masalah'

02

03 Semua pihakterlibat dalam identifikasi

masalah

lehknis lapangan

04 Semua pihak terlibat dalam analisis Semua

masalah masalah,

pihak torlibat dalam analisis

apakah itu masalah kebiiakan

dan pelaksanaan teknis dilapangan, seperti

adanya keterbatasan dari dana maka

pengelola mencoba sharing dengan dana

yang dialokasikan unluk Fakultas. Walaupun

letak lokasi keberadaan pihak yang bermitra

berbeda tetapi analisis masalah selalu

dilakukan secara bersama



Karakteristik dan tahap kegiatan Model Kemitraan Program
Model Kemitraan Kolaboratil Kekepalasekolahan

Tabel 5.12 Karakteristik dan Tahap Kegiatan Model Kolaboration
LPTK yang Kurang Maksimal pelaksanaannya dalam
Kemitraan program Akta Kekepalasekolahan

No Karakteristik dan tahap kegiatan Model Model Kemitraan Program Dildat
Kemitraan Kolaboratif Kekepalasekolahan

01 Peran lembaga-lembaga yang bermitra Peran lembaga-lembaga yang bermitra
dirancang secara sistemik dirancang secara sistemik, tetapi kurang

maksimal pelaksanaannya yaitu terkendala

Semua pihak terlibat
perencanan

Semua pihak terlibat dalam
yaitu bersama-sama seluruh

perencanaan,

pihak yang

bermitra bertemu di Makassar untuk

menyusun perencanaan, paling kurang ada

perwakilan masing-masing pihak dan khusus

stakeholder eksternal dalam hal ini Pemda

dan peserta diwakili pihak Dinas P&K

Semua terlibat dalam pelaksanaan, walaupun

dilaksanakan oleh semua penrakilan dari

pihak yang bermitra dalam kegiatan kemitraan.

Semua tahap kegiatan selalu dilakukan
secara bersama mulai_ dari pengrekrutan,

pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjut.

Pembicaraan selalu diintensifkan dalam

seliap langkah pelaksanaan

Semua pihak terlibat dalam evaluasi,

yaitu perwakilan dari semua pihak hadir

untuk mengikuti pelaksanaan evaluasi

mulai magang, workshop dan evaluasi
penyelenggaraan program.

Semua pihak terlibat dalam tindak lanjut
program kearah yang lebih baik secara

bersama menyelesaikan masalah dengan

berkunjung/menemui langsung, dan melalui

multimedia. Angkatan l, ll dan lll telah berhasil

dan sudah berlanjut ke angkatan ke lV. Setiap

akhir program dilakukan review dengan

bersama-sama membicarakan hal-hal yang

dinggap kurang baik pelaksanaanya pada

angkatan sebelumnya dengan mengupayakan

dalam

06 Semua pihak

pelaksanaan
terlibat dalam

07 Semua pihak terlibat dalam evaluasi

Semua pihak terlibat dalam tindak

lanjut

02 Peran lembaga-lembaga yang bermitra
dirancang secara terpadu

mekanisme pelaksanaan dilapangan
karena fasilitas kurang lengkap pada
setiap daerah utamanya web pendukung
ICT dan perangkatnya, utamanya didaerah
terpencil

Peran Iembaga-lembaga ygn'g bermitra
dirancang secara terpadu, tetapi kurang
maksimal pelaksanaannya. Karena tidak
semua yang bermitra terlibat langsung dan
hanya terwakili sehingga kebersamaan
secara keseluruhan tidak terpenuhi

08

perbaikan program berikutnyatindak laniut

180 181
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No Karakteristik dan Tahap Kegiatan Model Model Kemikaan Program Diklat

Kemitraan Kolaboration Kekepalasekolahan

01 Semua pihak terlibat dalam pemantauan Tidak semua pihak terlibat dalam

pemantauan, dan belum dilaksanakan

karena adanya keterbatasan termasuk

kurangnya pembiayaan

02 Semua pihak terlibat dalam pelaporan Tidak semua pihak terlibat dalam

pelaporan, laporan masih sebatas data-

data nilai dari tenaqa administrasi

b. Pembahasan untuk Karakteristik dan tahap kegiatan Model

Kemitraan LPTK yang Terlaksana pada Program Hibah Pekerti

(Penelitian)

Tabel 5. 14. Pembahasan Intensitas Hubungan dalam Model

Kemitraan LPTK dalam Penelitian yaitu Model

Kemitraan Hibah PEKERTI

No Karakteristik dan tahap kegiatan model

Model Kooperatif

Pelaksanaan Model Hibah PEKERTI

01 Peran lembaga-lembaga yang bermitra

lebih didasarkan pada potensi yang

dimiliki masing-masing pihak yang

berbeda-bedd

02 Peran lemba$a dibutuhkan untuk lalinan
kerja sama di antara mereka yang bersifat

komplementer

03 Semua pihak terlibat dalam identifikasi

masalah

04 Semua pihak terlibat dalam analisis

masalah

05 Semua pihak terlibat dalam perencanan

Peran lembaga-lembaga yang bermitra

lebih didasarkan pada potensi yang

dimiliki masing-masing pihak yang

berbeda-beda

Peran lembaga dibutuhkan untuk
jalinan kerja sama di anlara mereka

yang bersifat komplementer

Semua pihak terlibat sepenuhnya

dalam identifikasi masalah

Tidak semua pihak terlibat dalam

analisis masalah

Semua pihak terlibat dalam

perencanaan

182 183

Tabel 5.15 Intensitas Hubungan dalam Model Kemitraan
LPTK yang terdapat pada Model Kemitraan
Hibah PEKERTI

No Karakteristik dan tahap Kegiatan
Model Kooperatif

Pelaksanaan Mode| Hibah PEKERTI

01 Peran lembaga-lembaga yang Peran lembaga-lembaga yang Oermitra
bermitralebih didasarkan pada potensi
yang dimiliki masing-masing pihak
yang berbeda-beda

Peran lembaga dibutuhkan untuk
jalinan kerja sama di antara mereka
yang bersifat komplementer

Semua pihak terlibat dalam identifikasi
masalah

Semua pihak terlibat dalam analisis
masalah

Semua pihak terlibat dalam
perencanan

lebih didasarkan pada potensi yang
dimiliki masing-masing pihak yang
berbeda-beda

02

03

Peran lembaga dlbutuhkan untuk
jalinan kerja sama di anlara mereka
yang bersifat komplementer, yaitu pihak
Prodi Kimia UPI Bandung melengkapi
kekurangan Prodi Kimia 'uNM untuk
dosen ahli, sarana, dan laboratorium

Tidah semua pihak terlibat sepenuhnya
dalam identifikasi masalah, pertemuan

hanya tenrrakili oleh pelaksana inti saja,
tidak dihadiri oleh semua pihak yang
bermitra baik stakeholder internal dan
stakeholder ekstemal

Tidak semua pihak terlibat dalam analisis
masalah yaitu masing-masing pihak
yang bermitra mempunyai tugas dan
Iungsi masing-masing yang berbeda

Tidak semua pihak terlibat sepenuhnya .
dalam perencanaan karena pengusul'
menyusun sendiri proposalnya dengan
asumsi perencanaan sudah menjadi
bagian dari tugas pelaksana kegiatan
berdasarkan permasalahan yang

dianggap penting untuk dicarikan solusi
pemecahannya melalui penelitian

04

05

Tabel5.13 Karakeristik dan tatnp kryiaan Model Iblaboration LFTK

yang tidak Terlalcana dalam lcmifaan Program Diklat

Kelapalasekolatnn



c. Pembahasan untuk Karakteristik Model Kemitraan LPTK yang

Terlaksana pada Program KKN PPM Berbasis EfSD [Pengabdian
pada Masyarakat)

Tabel 5.16 Pembahasanlntensitas Hubungan Model Kemitraan

kolaboratif dalam Model Kemitraan Hibah KKN-

PPM Berbasis EfSD (Education for Sustainable

Development)

No Karakeristik dan Tahap

Kemitraan Kolaboration

Kegiatan Model Model Kemitraan Hibah

Berbasis EfSD UNM

KKN.PPM

01 Peran lembaga-lembaga yang bermitra Peran lembaga'lembaga yang bermitra

dirancang secara sistemik dirancang secara sistematik, letapi kurang

maksimal pelaksanaannya

Peran lembaga-lembaga yang bermitra Peran lembaga'lembaga yang bermitra

dirancang secara terpadu dirancang secara terpadu

Semua pihak terlibat dalam identifikasi Semua pihak terlibat sepenuhnya dalam

masalah l identifikasi masalah

02

03

04

05

06

Semua
masalah

piha[ terlibat dalam analisis Hampir semua pihak terlibat dalam

analisis masalah

Semua pihak

perencanan

Semua pihak

pelaksanaan

terlibat

terlibat

dalam Tldak semua pihak terlibat dalam

perencanaan

dalam Tidak semua terlibat dalam pelaksanaan

07 semua pihak terlibat dalam Hampir semua pihak terlibat dalam

pemantauan Pemantauan

08 Semua pihak terlibat dalam evaluasi Semua pihak terlibat dalam evaluasi/

Penilaian

0g Semua pihak terlibat dalam pelaporan Tldak semua pihak terlibat dalam

pelaPoran

10 semua pihak terlibat dalam tindak Tidak semua pihak terlibat dalam tindak

lanjut laniut
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Thbel 5.L7. Penrbahasanlnersitas Hubungan Model lGmiu"an
I{olaboratiflanglorang1brlalsanadalam Model lGmiu-aan

Hibah KKN-PPM Berbas,s EED (kluationfor tustainable

Dadopmmt)

No Karakteristik dan Tahap ModelKemitraanHibah KKN-PPM Berbasis
Model Kemitraan Kolaboration EfSD UNM

01 Peran lembaga-lembaga yang Peran lembaga.lembaga yang bermitra
bermitra dirancang secara dirancang secara sistemik, tetapi kurang
sistemik intensif dan maksimal pelaksanaannya

Peran lembaga-lembaga yang Peran lembaga-lembaga yang bermitra
bermika dirancang secara dirancang secara terpadu, tetapi dalam
terpadu pelaksanaan peke(aan yang dilakukan kurang

terpadu secara keseluruhan

02

03

u

Semua pihak terlibat dalam

analisis masalah

Semua pihak terlibat dalam
pemantauan

Hampir semua pihak terlibat dalam analisis
masalah, karena lokasi perlemuan strategis
dan nyaman untuk dikunlungi sehingga semua
pihak yang bermitra ledarik untuk selalu
beilunjung

Hampir semua pihak terlibat dahm pemanlauan,

semua pihak yang bemltra melakukan
pemantauan secara bersama untuk melihat
hasil dari pelaksanaan dan untuk berinteraksi
dengan para stakeholder di lapangan.

Kegiatran



TabelS.18 Intensitas Hubungan Model lcmitraan

I(olabor:atif yang tidak Tedaksana dalam

Model lcmiu-aan Hibah KKN-PPM Berbasis mD

(Huutionftr fus@inableD*elopment)

No

01 Semua pihak terlibat dalam perencanan Tidak semua Pihak terlibat dalam

perencanaan karena tugas dan tanggung

02

iawab berbeda, serta proposal disusun

oleh Pelaksana utama kegiatan

semua pihak terlibat dalam pelaksanaan Tidak semua pihak terlibat dalam

pelaksanaan karena masing-masing

mempunyai lenis pekeriaan dan program

kegiatan Yang berbeda

Karakeristik dan TahaP

Kemitraan Kolaboration

Model Kemitraan Hibah KKN'PPM

Berbasis EfSD UNM
Kegiatan Model

03 Semua pihak terlibat dalam pelaporan

:

Tidak semua Pihak terlibat dalam

pelaporan karena tugas dan tanggung

lawab sudah dibagi.

04 Semua Pihak terlibat dalam tindak lanjut Tidak semua pihak terlibat dalam

tindaklanjut, seperti Pemda dari awal

sudah tidak menuniukkan kesungguhan

Tabel5.19 Intensitas Hubungan Model Kemitraan

kolaboratif terlaksana dalam Model Kemitraan

Hibah KKN-PPM Berbasis EfSD [Education for
Su stainable D ev eloP m ent)

No Karakleristik dan tahap kegiatan Model Model Kemitraan Hibah KKN-PPM

Kemitraan Kolaboration Berbasis EISD UNM

01 Semua Pihak terlibat dalam identilikasi Semua pihak terlibat sePenuhnYa dalam

masalah identilikasi masalah karena pertemuan

sudah terwakili dan dihadiri oleh

stakeholder internal dan eksternal

Semua pihak terlibat dalam evaluasi,

dan bersama-sama melakukan evaluasi

pada semua Program kegiatan Yang

02 Semua pihak terlibat dalam evaluasi

186

telah dilaksanakan
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Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka
permasalahan penelitian dan fokus penelitian pada ienjang'mikro-
subyektif' yaitu, "bagaimana abtraksi realitas, terutama mengenai
bagaimana, adanya, hendaknya, dan seharusnya kemitraan yang ada

di UNM, dan apakah aspek-aspek suatu persoalan atau ruang lingkup
persoalan serta hubungan-hubungan yang intensif dan penting

dapat teratasi dengan implementasi model kemitraan LPTK pada

tridharma [pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat), di
Universitas Negeri Makassar".

Hasil penelitian ini memberi indikasi yang kuat ke arah
pengembangan teori ilmu administrasi publik dalam menyelesaikan

permasalahan publik dengan pendekatan teori kebijakan publik
dan kebijakan pendidikan yang mengarah pada pelayinan prima
pendidikan yang didukung oleh kemitraan dengan para stakeholder.

Kemitraan LPTK lebih dikembangkan dengan mengacu pada konsep

good governance dengan kesesuaian karakteristik kemitraan LPTK

dan penerapan model kemitraan LPTK merupakan jawaban atas

kelima masalah penelitian yang diajukan pada bagian awal disertasi

ini, di atas beberapa postulat; sebagai berikut:

L. Sesuai dengan uraian diatas maka bentuk model kemitraan LPTK

pada tiga bidang sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan, menunjukkan sudah memenuhi

tujuh karakteristik kemitraan LPTK, walaupun belum

terlaksana secara maksimal pada program Diklat

Kekepalasekolahan, yaitu ada satu karakteristik yang

belum terlaksana secara maksimalyaitu keterpaduan

dalam penyelenggaraan program ini dilihat pada table

18,19 dan 20.

b. Bidang penelitian menuniukkan telah melaksanakan

kemitraan LPTI( yaitu dari tujuh karakteristik

kemitraan LPTK hanya satu yang tidak terlaksana



secara rnaksimal yaitu tidak ada kesejajaran dan

kesetaraan antarpihak yang bermitra, yaitu pihak tim
peneliti mitra [TpM) mempunyai budaya penelitian
yang baik dan lebih maiu serta memiliki fasilitas yang
lebih lengkap, dalam kemitraan yang baik kesetaraan
dan kesejajaran adalah sesuatu yang sangat penting
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah

rpelaksanakan enam karakteristik LPTK dan terdapat
pada program Hibah Pekerti untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada table ZL,ZZ, dan 23.

c. Bidang pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa

dari tujuh karakteristik kemitraan LPTK sudah

terdapat enam karakteristik tersebut pada program

KKN PPM Berbasis EfSD, hanya ada satu karakteristik
yang tidak terlaksana yaitu tidak ada tindak laniut
program kearah yang lebih baik.

Sehingga kemitraan yang terialin pada ketiga bidang tersebut
pada umumnya sudah tercapai tujuannya yaitu win-win solutionyaitu
ada masalah bersama dan telah diselesaikan pemecahannya secara

bersama serta telah memberikan keuntungan yaitu kemanfaatan

bersama. Pada umumnya telah melaksanakan karakeristik kemitraan
LPTK, tapi belum melaksanakan model kemitraan LPTK baik model

kolaboratif maupun model kooperatif sehingga belum maksimal

dalam mendukung dosen menjadi lebih professional untuk melahirkan

output atau alumni yang berkualitas.

Umumnya kemitraan yang terjalin pada tridharma perguruan

tinggi diatas yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

pada masyarakat telah melaksanakan karakteristik kemitraan LPTK

sehingga sudah baik, yaitu mampu memberi kemanfaatan atau

nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra atau tercapai

tujuannya, yaitu saling menguntungkan (win-win solution). Sehingga

1BB 189

kemitraan yang terjalin pada ketiga bidang tersebut pada umumnya

sudah berhasil tujuannya, yaitu win-win solution yaitu ada masalah

bersama dan telah diselesaikan pemecahannya secara bersama serta

telah memberikan keuntungan yaitu kemanfaatan bersama. Kemitraan

yang baik adalah yang "mampu memberi keuntungan atau nilai lebih
bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain memberi
win-win solution". Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun

biasa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan (seperti:

pendidikan, kesehatan, dan penyediaan tenaga kerja), bertambahnya

akses seperti kerjasama social, ekonomi, dan pendidikan antara

negara [Teeces, L992:57).

Walaupun ketiga kemitraan tersebut belum- sepenuhnya

melaksanakan kemitraan LPTK secara berkualitas yaitu 'hanya satu

yang menjalankan tuiuh karakteristik LPTK, yaitu kemitraan Program

Diklat Kekepalasekolahan dan ada enam karakteristik kemitraan

LPTK yang terlaksana pada kemitraan Hibah Pekerti dan Hibah KKN

PPM Berbasis EfSD.

Dari tujuh karakteristik kemiraan LPTK hanya satu

karakteristik yang kurang maksimal pelaksanaa nnya yaitu kurangnya

keterpaduan dalam program kemitraan Diklat Kekepalasekolahan

sehingga berpengaruh pada penyusunan alokasi pembiayaan, yaitu

masih memakai proposal lama sehingga tidak mengakomoflasi

kebutuhan dalam proposal baru yang telah berubah karena adanya

perkembangan seperti mekanisme pengrekrutan peserta yang melalui

beberapa tahap dan ini membuat anggaran bertambah, sehingga

alokasi pendanaan yang ada menghambat pelaksanaan beberapa

kegiatan termasuk pemantauan dan pelaporan. Menurut Sardiman

(20L1),dalam Rakor Kemitraan Tujuh Perguruan Tinggi di Yogyakarta

yang tidak memungkiri adanya pelaksanaan kemitraan yang kadang

sedikit terhambat dikarenakan adanya pergantian pimpinan dan

kurang kornunikasi antar pimpinan. Solusi yang dilakukan adalah



memperbaharui MoU, karena adanya beberapa kebutuhan serta

sebagai landasan hukum yang memperkuat kemitraan.

Dari tuiuh karakteristikkemitraan LPTKada satu karakteristik

yang tidak terla[sana pada kemitraan Hibah Pekerti yaitu tidak ada

kesetaraan dan kesejajaran dalam program Hibah Pekerti sehingga

CD yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan secara bebas dan

belum dipergunakan secara maksimal, karena adanya keterikatan

dari peneliti mitra dan peneliti pengusul disamping itu karena masih

menunggu Hak Paten dari Ditjen HKI [Hak Kekayaan Intelektual)

Kementerian Hukum dan HAM RI. Kesetaraan dan kesejajaran harus

ada dalam kemitraan, karena menurut Zauhar kemitraan sebagai

bentuk dari kebijakan public yang dibuat berdasarkan : 1) pertukaran

informasi dan argument yang paling dapat diterima, 2) inklusif dan

terbuka untuk public, tidak seorangpun memiliki kuasa mutlak

atas yang lain,3) bebas dari kursi internal maupun eksternal yang

mengurangi kesetaraan partisipan, 4) pengambilan keputusan atas

kesepakatan dan bukan atas pengambilan suara dibawah tekanan

institusi mayoritas, 5) kesetaraan dan kesejajaran hak kelompok

kepentingan untuk berpartisipasi, 6) terdapat ruang tawar menawar

dan kompromi secara adil, serta kepentingan-kepentingan anti

generalisasi, yang mengambil tempat di luar pengaturan institusional

non delib erative (Zauhar, 2007 : 20'2L).

Dari tuj uh karakteristik kemitraan LPTKada satu karakteristik

yang tidak terlaksana pada Kemitraan Program KKN PPM Berbasis

EfsD, yaitu tidak ada tindak laniut, sehingga program ini hanya

berlangsung satu tahun tidakberlanjutuntuk jangka panjang. Sehingga

dalam semua kemitraan di atas masih ada karakteristik yang tidak

terlaksana pada Hibah Pekerti dan Hibah KKN PPM Berbasis EfSD,

sehingga berpengaruh negatif pada kedua kemitraan ini yaitu belum

sepenuhnya mendukung keprofesionalan dosen dalam tugasnya,

untuk menghasil\<an alumni yang berkualitas'

i
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Keterpaduan, kesejajaran atau kesetaraan dan tindak
lanjut sangat penting untuk menciptakan kemitraan yang saling
menghormati, saling mempercayai, dan saling mendukung sehingga
tercipta hubungan yang memberi kemanfaatan pada semua pihak
yang bermitra, keuntungan dan keharmonisan untuk tindak lanjut
dalam jangka waktu yang panjang. Pelaksanaan kerjasama kemitraan
dengan perguruan tinggi, mengenal beberapa prinsip "good

governance" yang sangat diperlukan antara lain :1) kesetaraan, yaitu
masing-masing instansi yang bermitra harus menempatkan diri dalam
posisi yang sejajan baik dalam melaksanakan kewajiban maupun
memperoleh kesempatan dan hak dalam kerjasama; 2) keterbukaan

[transparansi), yaitu masing-masing mitra memiliki kebebasan
memperoleh/mengetahui informasi dan prosess pelaksanaan program
dan kegiatan kerjasama untuk kepentingan bersama. Kemitraan
perguruan tinggi dengan stakeholdel memerlukan dua pelaku yang

terlibat, yakni stakeholder interen dan stakeholder eksteren. Adapun

stakeholder interen, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi

dan stakeholder eksteren, yaitupemerintah, swasta, dan masyarakat.

Masing-masing stakeholder bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini
tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Tetapi adanya

tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai. Setiap

tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggungjawab sepdiri
(Kumorotomo, L999: 92),

Untukitu kemitraan harus melaksanakan ketujuh karakteristik
kemitraan LPTKsecara penuh agarberkontribusi positif dalam proses

pelaksanaan dan produk kegiatan kemitraan, memberi kemanfaatan

pada semua pihak yang bermitra dan pada akhirnya akan terwujud

hasil yang berkualitas, yaitu dosen yang profesional dalam tugasnya

dan mahaslswa yang mempunyai IPK yang tinggi, waktu studi yang

cepat dan terserap dalam lapangan pekerjaan.Sehingga kemitraan

yang terjalin pada ketiga bidang tersebut pada umumnya sudah
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tercapai tujuannya yaitu win-win solution yaitu ada masalah bersama

dan telah diselesaikan pemecahannya secara bersama serta telah

memberikan keuntungan yaitu kemanfaatan bersama'

Pad.a umumnya telah melaksanakan karakeristik kemitraan

LPTK, tapi belum melaksanakan model kemitraan LPTK, baik

model kolaboratif maupun model kooperatif sehingga belum

maksimal dalam mendukung dosen menjadi lebih professional untuk

melahirkan output atau alumni yang berkualitas. Kemitraan yang

terjalin pada tridharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan,

penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada umumnya telah

melaksanakan karakteristik kemitraan LPTK sehingga sudah baik

yaitu mampu memberi kemanfaatan atau nilai Iebih bagi masing-

masing pihak yang bermitra atau tercapai tujuannya' yaitu saling

menguntun gkan (win-win solution). Dari ketiga kemitraan tersebut

belum melaksanakan kemitraan LPTK secara berkualitas yaitu

semua hanya menjalankan enam karakteristik LPTK secara maksimal

dan satu karakteristik kurang maksimalnya keterpaduan dalam

program Diklat Kekepalasekolahan sehingga pendanaan yang ada

terbatas karena program ini dimasukkan pada tahun 2011oleh Tim

PenyusunRenstraDiknasPendidikanKabupatenBarrusedangkan
pelaksanaannyanantipadatahun2012,tidakadakesetaraandan
kesejaiaran dalam program Hibah Pekerti sehingga CD yang dihasilkan

tidak dapat dipergunakan secara bebas dan belum dipergunakan

secara maksimal dan tidak ada tindak lanjut pada Program KI(N PPM

Berbasis EfSD, sehingga program ini hanya berlangsung satu tahun

tidak berlaniut untuk iangka paniang' Sehingga berpengaruh negatif

padaketigakemitraaniniyaitubelumsepenuhnyamelaksanakan
karakteristik kemitraan LPTK yang berpengaruh terhadap hasil

yaitubelumsepenuhnyamendukungkeprofesionalandosendalam

tugasnya, untuk menghasilkan alumni yang berkualitas'
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Keterpaduan, kesejajaran atau kesetaraan dan tindak
lanjut sangat penting untuk menciptakan kemitraan yang saling
menghormati, saling mempercayai, dan saling mendukung sehingga
tercipta hubungan yang memberi kemanfaatan pada semua pihak
yang bermitra, keuntungan dan keharmonisan untuk tindak lanjut
dalam jangka waktu yang panjang. untuk itu kemitraan harus
melaksanakan ketujuh karakteristik kemitraan LprK secara penuh
agar berkontribusi positif dalam proses pelaksanaan dan produk
kegiatan kemitraan, memberi kemanfaatan pada semua pihak yang
bermitra dan pada akhirnya akan terwujud hasir yang berkualitas,
yaitu mahasiswa yang mempunyai IpK yang tinggi, waktu studi yang
cepatdan terserap dalam lapangan pekerjaan. :

2. Model kemitraan LpTK yang diterapkan - di bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di
Universitas Negeri Makassar sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku, pada hakekatnya kemitraan yang ada sudah
mengacu pada aturan pada umumnya baik pada bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdlan pada masyarakat.
Tetapi khusus tentang model kemitraan LpTK belum
terlaksana dan ketiga bidang kemitraan tersebut kurang
mengenal model seutuhnya, sehingga kemitraan inibelum
maksimal keberhasilannya untuk mendukung dosen Iebih
profesional dan berkualifikasi tangguh, dengan memiliki
tiga kompetensi, yaitu: (1) kompetensi akademik, (2)
kompetensi professional, dan 3) kompetensi intelektual
untuk menghasilkan alumni yang berkualitas.
a. Model kemitraan yang diterapkan belum sepenuhnya

sesuai dengan model kemitraaan LPTK yaitu
kolaboratif, walaupun dalam wawancara dikatakan
ada model namun apabila kita melihat uraian tabel
27 dan?B, 29 dan 30, maka dapat disimpulkan
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. bahwa model Program Diklat Kekepalasekolahan

belum menerapkan model kolaboratif yaitu dari dua

karakterstik dan tahap kegiatan model kolaboratif

sudah terlaksana dua karakteristih ada tiga tahap

kegiatan yang tidak terlaksana dalam model

kolaboration Program Diklat Kekepalasekolahan, dan

ada dua tahap kegiatan dari lima tahap kegiatan yang

terlaksana kurang maksimal dalam pelaksanaan model

kolaboratif Program Diklat Kekepalasekolahan'

b. Model yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai

dengan model kemitraan LPTK yaitu kooperatif'

dimana ada dua karakteristik dan tiga tahap kegiatan

model kooperatif dan dalam pelaksanaan Hibah

Pekerti hanya dua tahap kegiatan yang terlaksana

dalam model kooperatif dan ada satu yang tidak

terlaksana,untukjelasnyadapatdilihatpadatabel
31,32 dan 33

c. Model yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat

belum sepenuhnya sesuai dengan model kemitraan

LPTK yaitu model collqboration' walaupun dalam

laporan mengatakan model dalam kemitraan KKN

pi'M gerbasis EfSD adalah model kolaboration namun

dlri dua karakteristik dan model kolaboration

hanya dua yang terlaksana dalam program KKN PPM

Berbasis EfSD, ada empat yang tidak terlaksana dan

empat yang kurang maksimal pelaksanaannya' untuk

lebih ielasnya dapat dilihat pada tabel 34'35'36 dan

37.

Ketiga kemitraan tersebut belum melaksanakan model

kemitraan LPTK, yaitu: model kooperatif pada hibah pekerti yang

hanyamelaksanakanduatahapkegiatanmodelkemitraanLPTKdarr

satu tahap kegiatan yang tidak dilaksanakan' dan model kolaboratif
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pada Program Diklat Kekeparsekolahan telah melaksanakan enam
tahap kegiatan, dua yang tidak dilaksanakan dan ada dua yang kurang
maksimal pelaksanaannya, kemudian modet kolaboratif pada KKN
PPM Berbasis EfsD melaksanakan dua karakteristik model kolaboratif
kemitraan LPTK dan empat tahap kegaiatan yang tidak terlaksana
serta empat tahap kegiatan yang kurang maksimal pelaksanaannya.

Ketiga kemitraan tersebut belum sepenuhnya melaksanakan
kedua karakteristik model kooperatif dan dua karaktersitik model
kolaboratif kemitraan LprK dan hanya satu kemitraan yang
melaksanakan lima tahap kegiatan kemitraan LprK secara lengkap,
yaitu bidang pendidikan walaupun masih ada satu yang belum
maksimal pelaksanaanya yaitu kemitraan pada prbgrlm Diklat
Kekepalasekolahan, kemudian tidak sampai seperdua karakteristik
yang terlaksana pada bidang penelitian dan pengabdian pada
masyarakat, hendaknya ketiga kemitraan tersebut melaksanakan
kelima karakteristik model kooperatif dan kesepuluh karakteristik
model kolaboration kemitraan LprK secara sistematis. seharusnya
melaksanakan kelima karakteristik model kooperatif dan kesepuluh
karakteristik model kolaboration kemitraan LprK secara intensif,
utuh dan sepenuhnya, sehingga mendukung dosen menjadi lebih
professional untuk melahirkan output atau alumni yang berkualitas.

Kemitraan LPTK pada bidang pendidikan, penelitian, .dah
pengabdian pada masyarakat akan terlaksana secara efektif dan
tujuan-tujuannya tercapai secara produktif dan optimal jika bentuk
pelaksanaanya sesuai dengan karakteristik model kemitraan yang
seharusnya, dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
profesional, mempunyai integritas dan bermoral serta berkomitmen
tinggi terhadap kemitraan, ditunjang dengan sarana dan prasarana
memadai, didukung dengan dana yang cukup, serta dikelola dengan
sistem manaiemen [tata kelola) yang bail< yaitu transparan dan
akuntabel.



3. Model kemitraan LPTK yang diterapkan di Universitas

Negeri Makassar sudah menunjang kualitas proses

pendidikan yaitu pelaksanaannya memberi kemanfaatan

bagi semua pihakyangbermitrayaitu pada Program Diklat

Kekepalasekolahan, mahasiswa semakin sadar pentingnya

belaiarkapan saja, dimana saja dan mampu memanfaatkan

segala sarana dan prasarana pada lingkungan sekolahnya

untuk mendukung profesinya sebagai guru dan calon

kepala sekolah. Dosen dan mahasiswa dapat mengajar

dan belajar kapan saja dengan memanfaatkan CD

secara berulangkali dan memudahkan peserta didik

memahami materi sehingga dosen dan guru tidak perlu

mengulang-ngulang materi ajar pada Hibah Pekerti dan

kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam

serta terselenggaranya berbagai program pendidikan

lingkungan oleh semua pihak yang bermitra pada KKN

PPM Berbasis EfSD. Produk pendidikan yaitu dengan nilai

malrasiswa yang cukup yaitu rata-rata 3,L9 [angkatan

I), 3.20 (angkatan ke II) dan 3,22 (angkatan ke III) pada

Program Diklat Kekepalasekolahan' Menghasilkan produk

yaitu CD yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa, siswa

SMP dan SMA pada Hibah Pekerti. Menghasilkan produk

yaitu adanya perubahan pola pikir; dan prilaku masyarakat,

pemuda dan pelafar yaitu mau melakukan konservasi

alam, khususnya perlindungan kerajaan kupu-kupu serta

menghasilkan beberapa kegiatan seperti reboisasi, remaja

mesjid, karang taruna, taman baca, sepeda santai, dan

pengelolaan sampah terpadu pada KKN PPM Berbasis

EfSD.

4. Pemanfaatan sumber daya [manusia, sarana, dan dana)

dalam penerapan model kemitraan LPTK pada bidang

L96
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pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di
Universitas Negeri Makassa[ cukup terpenuhi dalam
sumber daya manusia dan dana yang memberikan
kontribusi pada pelaksanaan kemitraan LpTK pada

bidang penelitian [Hibah PEKERTI). Hanya dana yang

terbatas pada pelaksanaan kemitraan pendidikan program

Diklat Kekepalasekolahan dan pengabdian masyarakat
(KKN PPM Berbasis EfSD), serta sarana masih rerbatas
ketersediaanya juga baik pada bidang pendidikan (
Program Diklat Kekepalsekolahan) dan bidang penelitian
(Hibah Pekerti ) yang sangat membutuhkan laboratorium
komputer (lT) dalam pelaksanaan kegiatannya, begitupun
sarana laboratorium biologi untuk pelaksadaan kegiatan
praktik KKN PPM Berbasis EfSD.

5. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat
penerapan model kemitraan LPTK pada bidangpendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas

Negeri Makassal masih ada faktor yang menghambat

dari sisi geografi dengan adanya jarak Iokasi kegiatan yang

berbeda, kondisi alam yang tidak sama serta peralatan

telekomunikasi yang tidak lancac faktor ekonomi sudah

membuka peluang perbaikan pengetahuan . dalam

pengelolaan keuangan serta meningkatkan wawasan

perekonomian pada pihakyang bermitra sehingga mampu

memanejemen masalah dalam pendanaan, budaya yaitu

kemitraan ini memberi kesempatan pada semua pihak

yang bermitra untuk menjadikan pendidikan sebagai hal

yang sangat penting dalam memperbaiki adaptasi budaya

yang telah ada, faktor sosial dengan kemitraan ini interaksi

sosial pada semua pihak yang bermitra dapat terjalin
dengan baik karena adanya fleksibilitas dan komunikasi

,
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yang aktif dari semua pihak, dan politik tidak terlalu

nampak dalam kemitraan ini dan tidak memberi pengaruh

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan

Pengabdian Pada masYarakat.

Dengan demikian hasil penelitian ini telah menjawab

bagaimana abtraksi realitas, terutama mengenai bagaimana, adanya,

hendaknya, dan seharusnya kemitraan yang ada di UNM, pada tataran

mikro adalah bahwa "Kemitraan di universitas Negeri Makassar sudah

melaksanakan kemitraan LPTK tetapi belum melaksanakan model

kemitraan LPTK baik kooperatif maupun kolaboration secara penuh,

kemudian kemitraan dengan stakeholder iika semua kemitraan

tersebut melibatkan stakeholder baik internal maupun eksternal

dapatmembantumenyelesaikanpermasalahandiperguruantinggi,

khususnya di universitas Negeri Makassar apabila menerapkan

kemitraan LPTK dan model kemitraan LPTK yang seharusnya secara

sistematis dan utuh". LPTK pada khususnya adalah lembaga non-

profit yang khusus menyelenggarakan pendidikan sehingga dalam

penyelenggaraannya lebih mengutamakan kemanfaatan bukan

keuntungannominalsertapelaksanaannyasedikitunikkarena
bersangkutpaut dengan mahlukhidup yaitu manusia yang mempunyai

jiwayaitu:pikiran,hatidantubuhsertamempunyaikebiasaanyaitu:
pengetahuan, keahlian dan sikaP

Walaupunfokuspenelitianiniberadadidalamtataranmikro,

tetapidalamtataranmakro,hasilpenelitianinijugamemberiarah
bagi pengembangan teori NPM atau New Publik Manajemen yang

mengutamakangoodgovernance,dimanaGovernancemerupakan

, proses pemecahan masalah publik yang melibatkan instrumen

hukum, kebijakan, kemitraan pemerintah dengan swasta maupun

,pemberdayaanmasyarakat,danNPSatauNewPublikServicedalam

rangkademokratisasiuntukpemberianlayananprimapendidikan
sebagai upaya pencapaian tujuan pemerintahanyaitugoo d governance

198
199

secara efektif dan efisien

Kemitraan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi bersama antara pihak yang bermitra,
dalam hal ini UNM dan pihak sukeholder baik interen maupun

stakeholder eksteren, kemudian lebih menekankan : [1) Pentingnya

manajemen yang bersifat transparan, akuntabitas terutama
menyangkut karakteristik kemitraan yang akan dilaksanakan dan

model kemitraan ; [2J Adanya komitmen yang tinggi antara pihak
yang bermitra, sehingga terbangun saling percaya-mempercayai;

[3) Penyediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun

sumber daya dana, sarana, dan prasarana; (4) Adanya pendampingan

dan pembinaan oleh para ahli yang dapat dikembangkSn; serta (5)

I(onsolidasi kelembagaan kelompok mitra pada semua bidang,

sehingga terbangun kelembagaan kelompok mitra yang handal.

Potensi Pengembangan Kelembagaan Kemitraan di UNM dalam

kaitan dengan strategi pengembangan model kelembagaan kemitraan

LPTK di UNM, selain perlu memperhatikan kendala-kendala yang

dihadapi dalam membangun kelembagaan tersebut, faktor lain yang

tidak kalah penting untuk dicermati adalah potensi yang dapat digali

untuk mendukung pengembangan kelembagaan model kemitraan

LPTK. Model kemitraan LPTK (kolaboratif dan kooperatif) akan

terimplementasi secara baik dan berhasil pada bidang tridharma

iika seluruh karaktersitik model dilaksanakan secara penuh, dikelola

dengan sistem manajemen ftata kelola) yang baik ftransparan dan

akuntabel) oleh orang-orang profesional yang mempunyai integritas

dan bermoral. Berikut adalah model kemitraan kolaboratif dan

kooperatif yang terlaksana pada tiga program:
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Gambar 5.1. Model Kolaboratif Program Akta Kekepalasekolahan I

furusan AP FIP UNM dan Diknas Pemda Kabupaten Barru), Model

Kooperatif Program Hibah Pekerti [Prodi Kimia FMIPA UNM dan

prodi Kimia FMIPA UPI Bandung), dan Model Kolaboratif Program

KKN PPM Berbasis EfsD (LPM UNM dan Pemda Kabupaten Maros,

Lab. Pembelajaran Alam UNM dan Lab. Kimia Bahan Alam UNM)

Akhirnyaproposisiyangdapatdiambildarihasilpenelitian

dan pembahasan adalah:"Kemitraan di perguruan tinggi dapat

berkualitas bila dibangun dari bawah berdasarkan akar masalah

danmendapatkandukunganpemerintah,sertadilaksanakandengan

mengacu pada karakteristik LPTK dan hubungan intensif antara pihak

yang bermitra".

1) Kemitraan yang dibangun dari bawah atau"Bottofft-ttp", lebih

strategis. Pendekatan "bottom-up" dalam kemitraan dimaksudkan

untukmenggaliakarmasalahyangadadandidukungolehpemerintah'

seperti Peraturan Bupati Barru dan komitmen akan pendanaan

padakemitraandibidangpendidikanAktaKekepalasekolahandi
Kabupaten Barru, sehingga dapat berlangsung dan bertahan sampai
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empat belas [14) tahun, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang.

Khusus program Akta Kekepalasekolahan di Kabupaten Barru sudah

berlangsung selama empat [4) angkatan yang semuanya dibiayai oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, sedangkan kemitraan yang

dibangun dari atas yakni dibiayai oleh Dikti adalah kemitraan di
bidang penelitian yakni Program Hibah Pekerti berlangsung selama

tiga [3) tahun, dan kemitraan di bidang pengabdian pada masyarakat
yakni Program Hibah KKN PPM Berbasis EfSD berlangsung satu [1)
tahun.

Menurut Tony Lendrum, [2003), kemitraan yang strategis

adalah: " Kerjasama jangka panjang yang didasarkan saling percaya

antar lembaga yang bermitra dan memberikan manfaat bagi semua

institusi yang bermitra. Paradigma good governance'bukan hanya

memicu tampilnya konsep otonomi, partisipasi, efisiensi, dan

pelayanan publi( akan tetapi juga jejaring kebijakan.

2) Dilaksanakan dengan mengacu pada tujuh karaktersitik
kemitraan LPTK yaitu: (1) adanya masalah yang dirasakan bersama,

[2) adanya komitmen bersama untuk memecahkan masalah, (3)

adanya kepedulian bersama untuk meningkatkan kualitas program

pelaksanaan dan lulusan/keluaran, [4) adanya keterpaduan dalam

penyelenggaraan program, [5) adanya kesejajaran dan kesetaraan

antar pihak yang bermitra, (6) saling memberi manfaat, d.an( 7)

adanya tindak Ianjut program kemitraan ke arah yang lebih baik.

Hubungan yang intensif antara semua pihak yang bermitra

dalam proses pelaksanaan model kolaboratil yaitu dimana peran

Iembaga-lembaga yang bermitra dirancang secara lebih sistemik

dan terpadu, serta semua pihak terlibat dalam setiap tahap kegiatan,

mulai dari [1) identifikasi masalah, [2) analisis masalah yang dihadapi

bersarna [3) perencanaan, [4) pelaksanaan, (5J pemantauan, [6)
penilaian, (7) pelaporan, dan [B) tindak lanjut. Begitupun dengan

proses pelaksanaan model kooperatif yaitu peran lembaga-lembaga

I



yang bermitra lebih didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-

masing pihak yang berbeda-beda, dan falinan kerja sama di antara

mereka yang bersifat [saling melengkapi) komplementex, dengan

tahap kegiatan mulai dari: [1) identifikasi masalah, (2) Analisis

masalah yang dihadapi bersama dan [3) Perencanaan solusi masalah.

Kemitraan dengan tatakelola yang sesuai akan berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas program, pelaksanaan, lulusan dan

daya saing lembaga untuk menghasilkan sumberdaya yang relevan

dengan hubungan yang intensif melalui komunikasi yang didukung

E-Governance sebagai wujud networking policy. Jejaring dalam

kebijakan menuntut peran serta atau keterlibatan para aktor utama.

Hubungan di antara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat

akan membentuk jejaring kebijakan (Waarden, L992:29-52). o
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BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan uraian sebelumnya maka karakteristik
kemitraan LPTK yang terlalaana pada tiga bidang adalah : pertama,
bidang pendidikan, menunjukkan sudah melaksanakan semua
karakteristik kemitraan LprK yaitu: adanya masalah, adanya
komitmen, adanya kepedulian, adanya keterpaduan, adanya
kesejajaran dan kesetaraan, saring memberi manfaat, dan adanya
tindak lanjut program pada program Akta Kekepala sekorahan.

Kedua, bidang peneritian, menunjukkan sudah meraksanakan
enam karakteristik kemitraan LprK yaitu: adanya masalah, adanya
komitmen, adanya kepedulian, adanya keterpaduan, saling memberi
manfaag dan adanya tindak lanjut program, hanya satu yang tidak
terlaksana yaitu tidak ada kesejajaran dan kesetaraan antar pihak
yang bermitra pada program Hibah pekerti.

Ketiga, bidang pengabdian masyarakat, menunjukkan sudah
melaksanakan enam karakteristik kemiffaan LprK yaitu: adanya
masalah, adanya komitmen, adanya kepedulian, adanya keterpaduan,
adanya kesejajaran dan kesetaraan, dan saling memberi manfaat,
hanya ada satu karakteristik yang tidak terlaksana yaitu tidak ada
tindak lanjut program kearah yang lebih baik pada program KKN
PPM Berbasis EfSD.

Model kemitraan LprKyang diterapkan di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Universitas Negeri
Makassar sudah sesuai dengan aturan yang berraku, pada hakekatnya
kemitraan yang ada sudah mengacu pada aturan baik pada bidang
pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tetapi

t
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khusus aturan tentang karakteristik kemitraan LprK belum terlaksana
dan ketiga peraksana bidang kemitraan tersebut belum mengenar
model kemitraan LpTK seutuhnya.

Model kemitraan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai
dengan moder kemitraaan LprK yaitu kolaboratif, meraksanakan
tahap kegiatan identifikasi masalah, analisis masalah, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi fpenilaian) dan tindak ranjut program daram
model Program Dikrat Kekeparasekorahan. Serain itu, moder yang
diterapkan berum sepenuhnya sesuai dengan moder kemitraan
LPTK yaitu kooperatif, dalam pelaksanaan Hibah pekerti hanya
melaksanakan tahap kegiatan identifikasi masarah dan perencanaan.
Kemudian, moder yang diterapkan daram pengabdian masyarakat
belum sepenuhrrya sesuai dengan moder kemitraan LpTK yaitu
model collaboration, daram kemitraan KKN ppM Berbasis EfsD hanya
melaksanakan tahap kegiatan identifikasi masarah, anarisis masarah,
pemantauan dan evaluasi (penilaian).

Pemanfaatan sumber daya [manusia, sarana, dan dana)
dalam penerapan moder kemitraan LprK pada bidang pendidikary
penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Negeri
Makassa4 sudah terpenuhi daram sumber daya manusia karena
semua palaksana kemitraaan telah mendapatkan pendidikan dan
Iatihan dalam magang dan workshop, dana yang cukup memberikan
kontribusipada pelaksanaan kemitraanLprK pada bidang peneritian
[Hibah PEKERTIJ,terapi terbaras pada bidang pendidikan (program
Diklat Kekepalasekolahan) dan pelaksanaan kemitraan LprK pada
bidang pengabdian masyarakat IKKN ppM Berbasis EfsD) karena
pemerintah setempat kurang berpartisipasi dalam kegiatan utama
dan tambahan, ser.a sarana yang masih terbatas ketersediaanya
baik pada bidang pendidikan fprogram Diklat Kekepa-rsekolahan)' 
yaitu kurangnya kepemilikan komputer utamanya pada sekorah yang
terpencil di pedesaan dan pegunungan, maupun bidang penelitian

[Hibah Pekerti ) yang sangat membutuhkan laboratorium komputer
0T) dalam pelaksanaan kegiatannya, begitupun sarana laboratorium
biologi untuk pelaksanaan kegiatan praktik KKN ppM Berbasis EfsD.

Model kemitraan LprK yang diterapkan di universitas Negeri
Makassarsudahmenunjang kualitas proses dan produk pendidikan,
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan memberikan
kontribusi yang positif walaupun belum maksimal. Dibutuhkan proses
cara kerja yang terorganisasi dan terkoordinir dalam ketiga bidang
tersebut serta perlunya informasi yang tersosialisasi secara cepat
dan tepat melalui multimedia, net-working yang melibatkan semua
unsur yang terkait secara maksimal, serta sebaiknya_ didukung oleh
e-governance dalam proses pelaksanaannya. untuk produk sudah
menunjukkan hasil seperti nilai yang cukup pada alumni program

Diklat Kekepalasekolahan, CD yang sudah siap pakai pada Hibah
Pekerti dan adanya perubahan pemikiran masyarakat untuk bersama-
sama menjaga lingkungan, kepedulian bersama untuk meningkatkan
kualitas program pelaksanaan dan lulusan/keluaran melalui
pendidikan konservasi alam bagi masyarakat lokal, inventarisasi
karakteristik lingkungan hidup kupu-kupu, dan pengelolaan sampah
terpadu.

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat penerapan
model kemitraan LPTK pada bidang pendidikan, penelitiar dan
pengabdian masyarakat di Universitas Negeri Makassac dari sisi
ekonomi menunjang masyarakat dan pelaksana kemitraan, bagi yang
terlibat kemitraan menjadi fleksibel dan memiliki adaptasi sosial yang
dapat menunjang semua pihak mitra. Faktor penghambat seperti
politik,lingkungan dan keamanan telah dikurangi melalui pendekatan

dan komunikasi yang intensif antara pihak yang bermitra. Masih

ada faktor yang menunjang dan menghambat baik dari sisi geografi,

ekonomi, budaya, sosial, dan politik tetapi tidak begituberpengaruh

dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
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pada masyarakat.

Daritemuanberdasarkanpenelitiansebagaimanadisimpulkan

diatas, ada saran sebagai rekomendasi. Pertama, Universitas Negeri

Makassar seharusnya mempunyai aturan dan pedoman untuk

melakukan kemitraan dan mempunyai karakteristik kemitraan

yang digali dari akar permasalahan di Universitas Negeri Makassar.

Karena dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa untuk mencapai

kemitraan yang berkualitas harus memenuhi semua karakteristik

dalam kemitraan LPTK secara sistematis dan utuh, sehingga dapat

memenuhi pencapain tridharma yang berkualitas pada bidang

pendidikan dengan kemitraan yang lebih terpadu, penelitian dengan

kemitraan yang seiajar dan setara dan pengabdian masyarakat dengan

bersama-sama melakukan tindak laniut ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan stakeholder intern seperti dosen, tenaga

administrasi dan mahasiswa lebih ditingkatkan agar dapat

memberikan kontribusi yang positif bagi terciptanya alumni yang

berkualitas. Befitupun stakeholder ekstern seperti pemerintah dan

masyarakat juga ikut berpartisipasi secara aktif untuk mendapatkan

kemanfaatan bagi ketercapaian tuiuan bersama secara efektif dan

efisien. Ada sedikit catatan peneliti yaitu belum adanya keriasama

dengan pihak swasta dalam kemitraan yang diteliti, sehingga

perlu pendekatan dan membangun networking yang lebih baik.

Karakteristik kemitraan sebaiknya mendapat perhatian oleh semua

pihak yang bermitra dan para pengambil kebijakan di Universitas

Negeri Makassar serta mengefektifkan jaringan komunikasi vertikal

antara para pelaku kemitraan.

Kedua, selayaknya lembaga pada ketiga bidang tersebut lebih

proaktif dalam mengikuti perkembangan regulasi dan perubahan

kebijakan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah khususnya

kebijakan pendidikan pada perguruan tinggi. Sepatutnya semua

program studi, fakultas dan lembaga yang ada pada UNM bersinergi
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untuk mendukung ketercapaian Renstra UNM, sehingga dapat

memberikan pelayanan prima yang berdasar pada good governance

dan model kemitraan yang diterapkan sebalknya mengacu pada

pedoman kemitraan LPTK secara lengkap, sistematis dan utuh karena

lebih sesuai dengan UNM sebagai sebuah LPTK.

Ketiga, model kemitraan LPTK yang diterapkan di Universitas

Negeri Makassar dapat menuniang kualitas proses dan produk

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, walaupun

belum maksimal. Masih diperlukan cara kerja yang terorganisasi

dan terkoordini!, serta peningkatan sumber daya manusia lewat

pendidikan dan pelatihan khususnya kemampuan ICT yang lebih

intensif dan menyeluruh untuk mendukung pelaksanaan kemitraan.

Informasi yang ada sebaiknya tersosialisasi seca-ia cepat dan

menyeluruh, serta keberadaan kemitraan lebih dikembangkan

dengan net-working yang melibatkan semua unsur yang terkait

secara maksimal m elalui e-governance, serta mengefektifkan jaringan

komunikasi vertikal antara para pelaku kemitraan.

Keempat, pemanfaatan sumber daya (manusia, sarana,

dan dana) dalam penerapan model kemitraan LPTK pada bidang

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas

Negeri Makassar untuk lima tahun terakhir kemitraan yang ada

berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan selama ini,belum

ber.jalan secara maksimal itu terlihat pada berbagai program dan

kegiatanyang masih ditangani olehsumber daya manusiayang hampir

sama dari tahun ke tahun serta rentang waktu kemitraan yang ter,alin

perlu ditindaklaniuti untuk memperpanjang usia kemitraan karena

disini masih berada antara satu tahun untuk KKN PPM Berbasis EfSD,

tiga tahun untuk Hibah Pekerti dan empat belas tahun untuk Program

Diklat Kekepelasekolahan,

Kemitraan yang ada juga menunjukkan masih terbatasnya

ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya sarana dan sumber

'j



d,aya dana, sehingga perlu peningkatan kuantitas dan kualitasnya.

Setiap pihak yang bermitra wajib hukumnya menunjuk satu orang

yang mengetahui betul tentang pelaksanaan kemitraan dan mengikuti

semua proses pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir kemitraan

serta bertanggungiawab sepenuhnya terhadap keberhasilan

kemitraan.

Kelima, faktor-faktor yang menunjang dan menghambat

penerapan model kemitraan LPTK pada bidang pendidikan, penelitian

dan pengabdian masyarakat di Universitas Negeri Makassa[ seperti

ekonomi, sosial, budaya, geografis, lingkungan dan keamanan tidak

terlalu memberi pengaruh. Sebaiknya dilanjutkan dengan penelitian

lebih jauh, sehingga langkah selanjutnya kemitraan pada UNM lebih

berkualitas dan rkondusif. Q
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