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Policy Brief 
 

Peningkatan Nilai Manfaat Perguruan Tinggi: 
Konsep Keseimbangan Tugas dan Fungsi Kepemimpinan  

Dalam Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi  
 

Pengantar 

Dengan telah diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (PT) maka 
Institusi perguruan tinggi yang berstatus yuridis sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik 
Negara (PT-BHMN) diharuskan mengajukan Statuta kepada pemerintah cq. Kemendiknas untuk 
mempersiapkan status yuridisnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-Bh).  

Secara yuridis, tersirat ada perbedaan mekanisme hubungan pemerintah dengan PTN-Bh. Tetapi 
secara substansial sistem penyelengaraan PT, tersirat bahwa nafas otonomi PT masih menjadi 
fokus utama dari PTN-Bh. Oleh karena itu , bagi PT yang sekarang sedang mengajukan  statuta 
dalam bentuk PTN-Bh dapat dibaca sebagai kesempatan PT untuk merumuskan kembali jati diri 
dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin komplek dan kompetitif. Bagi pemerintah 
cq. Kemendiknas sebagai pemegang otoritas kebijakan, dapat dilihat sebagai upaya menangkap 
keinginan PT dan memetakan arah pengembangan jati diri PT yang diinginkan.   
  
Kesesuaian nilai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

Seperti diketahui bahwa salah satu tugas utama institusi PT adalah untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) yang pada ujungnya untuk memberikan manfaat pada 
masyarakat luas. Lihat Gambar 1 berikut.  
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membentuk suatu siklus  
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Nampak jelas dari gambar tersebut bahwa iptek dari PT dapat dikembangkan dengan baik dan 
berkelanjutan bila perguruan tinggi mampu menangkap dan mengambil fenomena (isu, problem, 
pertanyaan) kemudian mengolahnya dan mentransferkannya lagi ke masyarakat dalam bentuk 
manfaat. 
 
Membangun misi 
 
Membangun misi merupakan langkah awal untuk menajamkan peran sistem manajemen dan 
struktur organisasi PT. Oleh karena itu agar pengembangan iptek di PT selalu berada dalam 
siklus seperti digambarkan diatas, diperlukan perumusan misi yang memberikan kejelasan 
orientasi. Ada dua orientasi utama yang bisa dipakai sebagai penentuan posisi PT dalam 
membangun misi PT dalam kerangka Tri Dharma PT: orientasi teori dan riset yang mengarah 
pada (i) pengembangan fundamental iptek dan (ii) pengembangan aplikasi iptek. 1

Bagi PT yang nantinya berstatus PTN-Bh, sudah selayaknya mengarahkan orientasi misinya  
pada pengembangan fundamental iptek. Konsekuensinya memerlukan penyesuaian bentuk 
sistem manajemen dan struktur organisasi. Penyesuaian bentuk sistem manajemen dan struktur 
organisasi perlu mengakomodasi konsep keseimbangan kepemimpinan struktural dan 
kepemimpinan keilmuan (Gambar 2). Kepemimpinan struktural mengarah pada jabatan 
struktural PT setingkat Rektor, Dekan dan Ketua jurusan, sedangkan kepemimpinan keilmuan 
mengarah pada dosen sebagai pemimpin ilmu di laboratorium. Tugas dan fungsi kepimpinan 
struktural lebih pada penjagaan dan proteksi nilai PT, sebagai supportive leader, kebijakan PT, 
dan pertanggungan jawab pada masyarakat. Kepemimpinan keilmuan lebih menekankan pada 

 
 
PT sudah selayaknya kalau orientasi misinya diarahkan lebih pada pengembangan fundamental 
iptek, sedangkan PT Vokasi  lebih pada pengembangan aplikasi iptek. Dilihat dari sumberdaya 
yang tersedia, PT yang tergabung dalam PT-BHMN dan akan beralih status menjadai PTN-Bh 
mempunyai potensi untuk ditingkatkan peranan dan kontribusinya dalam mewujudkan 
pengembangan fundamental iptek di lingkup internasional.  
 
Konsep keseimbangan kepemimpinan sistem manajemen dan struktur organisasi 
 
Mengingat bahwa sumberdaya manusia ----terutama dosen----  merupakan sumberdaya strategis 
bagi berkembangnya reputasi akademik PT maka diperlukan konsep yang jelas sebagai acuan 
dalam membangun hubungan antara dosen sebagai pemimpin keilmuan dan pejabat struktural 
sebagai pemimpin lembaga PT dalam kerangka sistem manajemen dan struktur organisasi. 
 

                                                             
1 Diispirasi dari Bagyo, YM., 2012. Workshop Meningkatkan Nilai Tambah Pengguna Universitas Negeri: Peran 
Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi Perguruan Tinggi, 3 Juli 2012, Program Magistr Manajemen Pendidikan 
Tinggi, Sekolah Pascasarjana UGM 
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kebebasan dan mimbar akademik, pengembangan keilmuan, self management, kreativitas dan 
inovasi, dan pertanggungan jawab ilmiah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implikasi pada kebijakan 
 
Dari tulisan di atas, tersirat bahwa adanya implikasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian.  
 

1. Pemerintah pusat 
 

• Perlunya memberikan kebijakan yang berbeda terhadap kelompok PT yang 
didasarkan pada tingkat “kematangan” akademik. Kelompok PT yang nantinya akan 
berstatus PTN-Bh, status yuridisnya perlu diberikan ruang yang luas untuk 
mendorong sistem penyelenggaraanya pendidikannya kearah   pengembangan 
fundamental iptek. Pilihan iptek yang strategis menjadi penting agar potensi yang ada 
mampu membawa PTN-Bh dalam percaturan internasional. 

• Mendorong  terwujudnya konsep keseimbangan kepemimpinan struktural dan 
kepemimpinan keilmuan dalam sistem manajemen dan struktur organisasi dalam 

PU: Rektorat-Dekanat
•Penjagaan dan proteksi
nilai PT

•Supportive Leader

•Kebijakan PT
•Pertanggungan jawab
publik

PL: Pimpinan Lab-Dosen

•Kebebasan dan mimbar
academik

•Pimpinan keilmuan

•Self management

•Kreativitas dan inovasi
•Pertanggungan jawab
ilmiah

PU: Pimpinan Universitas, Rektorat dan Dekanat
PL: Pimpinan Laboratorium

 

Gambar 2. Keseimbangan peran kepemimpinan struktural 
dan kepemimpinan keilmuan 

Perwujudan konsep 
keseimbangan ini 
memerlukan penyesuaian 
dalam bentuk sistem 
manajemen dan struktur 
organisasi tanpa harus 
meninggalkan keunikan 
masing-masing PT. 
Keunikan PT juga 
merupakan cerminan jati 
diri PT ybs.  
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status PTN-Bh tanpa harus meninggalkan keunikan “jati diri” masing-masing PT 
yang berstatus PTN-Bh.  

• Pilihan yang diambil dalam kebijakan tersebut akan membawa pada konsekuenasi 
perubahan hubungan pemerintah pusat dan PTN-Bh dalam kerangka sentralisasi-
desentralisasi. Sebagian kewenangan pemerintah pusat perlu didesentralisasikan 
kepada PTN-Bh, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun mekanisme 
pendanaan. 

 
2. Perguruan Tinggi 
 

• Diyakini bahwa otonomi PT akan memberikan peningkatan nilai manfaat PT, baik 
oleh pengguna maupun PT itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks mewujudkan 
otonomi PT dengan status yuridis yang jelas, PT yang sekarang sedang mengajukan 
Statuta kepada pemerintah dalam status PTN-Bh merupakan “kesempatan emas” 
untuk melakukan penyesuaian dalam sistem manajemen dan struktur organisasi. 
Penyesuaian perlu difokuskan untuk mewujudkan misi pengembangan fundamental 
iptek. 

• Dalam mewujudkan misi pengembangan fundamental iptek perlu mengacu konsep 
keseimbangan tugas dan fungsi kepemimpinan struktural dan kepemimpinan 
keilmuan. Kepemimpinan struktural lebih mengarah pada supportive leader, 
sedangkan kepemimpinan keilmuan lebih mengarah pada kepemimpinan 
pengembangan fundamental keilmuan. 

• Berbagai konsekuensi akan timbul dari pilihan di atas, terutama menyangkut 
pergeseran sentralisasi-desentralisasi, antara lain: 
• Mekanisme hubungan antara organisasi di tingkat universitas dan satuan 

organisasi di bawahnya  
• Mekanisme pemilihan kepemimpinan struktural dan kepemimpinan keilmuan 
• Mekanisme pendanaan 
• Mekanisme pengembangan fasilitas infrastruktur dan laboratorium, khususnya 

yang lebih memberikan suasana lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan 
kepemimpinan keilmuan. 

 
 
 

 
Yogyakarta, 20 Februari 2013 

 
 

 


