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Policy Brief-4 

 
Membangun Otonomi Perguruan Tinggi  

Dalam Kerangka Sentralisasi dan Desentralisasi 

Sistem Tata Kelola dan Manajemen 

 
a. Review Makna Otonomi   

 

Dalam konteks Perguruan Tinggi Negeri (untuk selanjutnya disingkat PT), otonomi pada 

hakekatnya adalah pergeseran peran pemerintah pusat cq. DirJen Dikti melalui pemberian 

sebagian kewenangan kepada PTN. Dengan istilah yg lebih popular, system sentralisasi-

desentralisasi. Walaupun demikain, dalam hal pendanaan, pemerintah masih mempunyai 

kuwajiban untuk tetap memenuhi tanggung jawab konstitusinya. Otonomi ini diperlukan agar PT 

ybs  mampu meningkatkan kualitas akademik, inovasi dan ilmu pengetahuan. Dengan otonomi, 

PT juga dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam tanggung jawab socialnya. Peningkatan 

peran PT sangat diperlukan agar PT mampu bersaing dalam skala global. Agar pelaksanaan 

otonomi PT dapat berjalan seperti yang diinginkan, diperlukan organisasi yang sehat.  

 

Policy brief berikut ini akan membahas lebih pada bentuk sentralisasi dan desentralisasi dalam 

tatakelola dan manajemen PT, khususnya PTN yang dirancang akan berubah statusnya menjadi 

PTN-Bh. Otonomi PT masih menjadi nafas yang diharapkan dalam status PTN-Bh. 

 

b. Sistem sentralisasi dan desentralisasi tatakelola PT 

 

Pemberian otonomi oleh pemerintah pusat kepada PT sudah seharusnya diikuti juga dengan 

pergeseran peran dalam tatakelola dan manajemen di tingkat PT. Seirama dengan nafas otonomi, 

pergeseran peran  ini bisa diartikan sebagai pergeseran dalam bentuk sentralisasi-desentralisasi.  

Bentuk sistem sentralisasi-desentralisasi yang ideal mendorong terbangunnya keseimbangan 

peran dan fungsi antara lembaga pengambil keputusan di tingkat universitas (misal: Rektorat dan 

Senat Universitas) dengan lembaga pengambil keputusan di tingkat fakultas (missal: dekanat dan 

Senat fakultas) dan pusat studi. 

 

Dengan demikian, isu sistem sentralisasi-desentralisasi dalam PT menjadi penting, terutama bila 

menyangkut aspek akademik dan administrasi, dan aspek keuangan. Di tingkat teknis, aspek 

akademik yang penting misalnya  menyangkut sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan 

mahasiswa baru dan pembukaan program studi baru. Aspek administrasi, misalnya dalam hal 

sistem administrasi sumberdaya manusia yang memungkinkan adanya mobilitas antar fakultas 

sehingga interaksi antar keilmuan dalam menyesaikan persoalan di masyarakat dapat terjalin 

dengan baik. Aspek keuangan, menyangkut transparansi dan mekanisme keuangan yang selaras 

dengan keseimbangan fungsi dan peran antara lembaga di tingkat universitas dengan lembaga di 

tingkat fakultas dan pusat studi. 

 

Isu-isu tersebut menjadi penting bila diajukan pertanyaan  berikut:  

1) Apakah posisi PT sudah mampu menunjukkan kinerja sebagai organisasi profesi yang 

sehat, 
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2) Apakah rantai nilai organisasi PT mampu membentuk karakter PT dan memberikan nilai 

tambah kepada pengguna 

3) Apakah ada kepastian keberlanjutan keberadaan PT dengan reputasi dan kualitas yang 

terus meningkat  

 

Berbasis pada pengalalam dan interaksi dengan berbagai pihak  maka dengan pendekatan sence 

making dapat diajukan prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan dalam membangun system 

sentralisasi-desentralisasi yang sehat: 

 

1) Perlu adanya mekanisme control otoritas (mechanism of control authority) tata kelola dan 

manajemen. Mekanisme ini perlu agar diperolah pembagian kewenangan lembaga 

pengambil keputusan yang seimbang, baik secara vertical (antara lembaga di tingkat 

universitas dan lembaga di tingkat fakultas/pusat studi) maupun horizontal (antar 

lembaga yang setingkat). 

2) Keputusan yang diambil oleh lembaga pengambilan keputusan mampu memberikan 

keselarasan sistem tata kelola di setiap tingkat organisasi 

3) Sistem tata kelola organisasi universitas juga tunduk hukum siklus kehidupan. Oleh 

karena itu upaya yang perlu dilakukan agar tidak terjadi proses penurunan kinerja 

universitas maka kata kuncinya adalah kompetensi. Mendudukkan personal dalam sistim 

tata kelola dengan pertimbangan kompetensi menjadi penting. Konsep supportive leader 

dan scientific leader yang telah dibahas dalam ---Policy Brief sebelumnya--- menjadi 

layak untuk dipertimbangkan. 

4) Batasan dan bentuk otonomi PT perlu dikaji kembali secara lebih komprehensif. Namun 

demikian, otonomi PT pada hakekatnya mengarah pada optimalisasi sumberdaya strategis 

PT berikut mekanisme check and balancenya. 

5) Membangun sistem mekanisme pendanaan yang berbasis pada kinerja dan insentif 

6) Hasil-hasil yang pernah dicapai oleh Sekretariat Bersama PT-BHMN dalam 

mempercepat otonomi universitas dapat dijadikan referensi.  

 

Bagi PT yang tergabung dalam PT-BHMN dan diarahkan oleh pemerintah pusat ---cq. 

Kementrian Pendidikan--- agar berubah statusnya menjadi PTN-Bh, merupakan “kesempatan 

emas” untuk merancang system tata kelola dan manajemen melalui statutanya, yang 

mencerminkan prinsip dasar seperti diuraikan diatas. 

  

   

c. Stuktur Organisasi dalam beberapa tipe PTN dilihat dari  

derajad sentralisasi-desentralisasi.  

 

Dilihat dari struktur organisasi,  PTN di Indonesia dapat dibagi dalam tiga grup.   

1) Grup 1: disebut sebagai PTN otonomi penuh. Grup ini antinya mengarah pada PTN-

Bh. Grup ini dicirikan oleh kinerja akademik dan tersedianya sumberdaya akademik 

yang mamadahi untuk menjalankan otonomi perguruan tinggi secara penuh. Dalam 

grup ini tergabung 7 PT yang bertatus PT-BHMN 

2) Grup 2: disebut PTN semi otonomi. Grup ini tergabung dalam beberapa PTN yang 

mempunyai kinerja akademik dan tersedianya sumberdaya akademik yang sudah 
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memadahi tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan otonomi perguruan 

tinggi secara penuh. 

3) Grup 3: disebut non-otonomi. Grup ini tergabung dalam beberapa PTN yang 

mempunyai kinerja akademik dan tersedianya sumberdaya akademik yang belum 

memadahi sehingga masih perlu dibangun dan dikembangkan untuk mempersiapkan 

tata kelola perguruan tingginya menjadi semi-otonomi. 

 

Dalam konteks derajad sentralisasi- decentralisasi, diskusi kali ini lebih diarahkan pada Grup-1, 

PT dengan otonomi penuh dengan status mengarah pada PTN-Bh dengan otoritas lembaga di 

tingkat universitas dan peranan Senat Universitas dan Senat Fakultas. 

 

Dilihat dari stuktur organisasi dan kaitannya dengan derajad sentralisasi-desentralisasi, beberapa 

hal dapat dijadikan perhatian: 

 

1) Dijumpai perbedaan yang sangat signifikan diantara  PTN yang tergabung dalam 

Grup ini. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan otonomi PT dengan status 

PT-BHMN, secara horizontal  dan vertical diimplementasikan dengan derajad 

yang berbeda, baik struktur organisasi di tingkat universitas maupun fakultas.  

2) Perbedaan ini membawa implikasi pada tingkat sentralisasi-desentralisasi 

khususnya kaitannya dengan tata kelola akademik dan administrasi & keuangan. 

Perbedaan diantara PTN yang tergabung dalan Grup-1 dalam hal system 

rekruitmen mahasiswa baru (bagian dari tata kelola akademik) dan level tingkat 

otoritas lembaga di tingkat universitas (Rektorat, Senat Akademik Universitas dan 

Lembaga lainnya yang setingkat) menjadi bahan kajian yang menarik. 

3) Dalam konteks sentralisasi-sedentralisasi tata kelola PT yang seimbang tanpa 

harus menghilangkan karakter dan jati diri PTN-Bh ybs, pengembanan bentuk 

struktur organisasi yang cocok memerlukan kajian lebih dalam dal komprehensif. 

 

 

d. Bentuk sentralisasi-desenraslisasi dan kaitannya dengan sumber pendanaan PT, 

mekanisme pengganjian dan kaitannya dengan produktivitas staf akademik  

  

Sumberdaya manusia PT merupakan asset yang tak ternilai bagi PT itu sendiri. Oleh karena itu, 

membangun sistem sentralisasi-desenraslisasi dan kaitannya dengan sumber pendanaan PT, 

mekanisme pengganjian dan kaitannya dengan produktivitas staf akademik menjadi sangat 

penting. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah pada peletakan konsep dasar secara 

makro tata kelola keuangan PT, yang mengarah pada: 

1) Kejelasan asumsi dasar gaji staf akademik. Karakteristik PT perlu menjadi bahan 

pertimbangan. Hal ini penting untuk mendapatkan definisi tingkat jaminan 

“keamanan” (security) gaji staf akademik 

2) Penyediaan lingkungan akademik berupa sarana dan prasarana yang memenuhi 

standar minimal untuk meningkatkan produktivitas akademik staf. 

3) Dari sisi lingkungan makro, pertimbangan yang perlu diambil mencakup: efisiensi, 

mandat  PT, tingkat jaminan keamanan gaji, dan bekerja di luar PT (moonlighting). 

Khusus tentang staf akademik yang bekerja di luar PT (moonlighting), bisa 
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diperkenankan sepanjang masih dalam control PT dan harus dalam skema kerjasama 

formal 

4) Pemikiran yang rasional dan prakmatis dalam kaitannya meningkatkan income staf 

akademik dengan bentuk kebijakan yang sejalan dengan misi dan visi PT 

5) Peningkatan kerjasama antar PT dengan industry berikut bentuk prosedur, skema 

penghargaan dan manfaat yang jelas terhadap pengembangan akademik PT 

6) Jumlah PT di Indonesia akan meningkat terus dan perlu diantisipasi dengan kebijakan 

yang rasional dan keterkaitannya dengan kualitas pendidikan dan kebijakan 

pendanaan PT 

 

Isu sistemik system pendanaan PT yang dapat diinventarisasi menyangkut: 

1) Tujuan pendanaan public, latar belakang philosofi pendanaan public, kriteria subjek 

yang mendapatkan hak pendanaan publik  

2) Berapa total jumlah dana yang dialokasikan pemerintah kepada mahasiswa perguruan 

tinggi berikut metode penyalurannya dan implikasinya pada kesamaan distribusi. 

3) Stratifikasi sub-biaya  

4) Keseimbangan pendanaan public yang dialoksikan kepada lembaga non profit berupa 

PT pemerintah, PT swasta dan kepada lembaga yang bersifat profit  

  

Kebijakan system BOPTN (Biaya Operasi Pendidikan Tinggi) yang akan segera dilakukan 

memberikan implikasi pada keunggulan dan kelemahan sistem, siapa yang akan diuntungkan dan 

dirugikan, produktivitas versus standard minimum penggajian. Dengan demiukian, kebijakan 

yang nantinya akan diusulkan perlu dibuat dalam berbagai bentuk scenario yang realistis. 

 

a. Implikasi pada kebijakan 

 

Dari diskusi singkat di atas memberikan implikasi pada pengambilan kebijakan, baik di tingkat 

pemerintah pusat dan PT.  

 

1) Kebijakan pemerintah pusat 

 

Kalau memang diyakini bahwa otonomi PT memberikan peluang berkembangnya PT maka 

pemerintah pusat perlu mendorong agar PTN-Bh mampu mewujudkan bentuk sentralisasi dan 

desentralisasi dalam sistem tata kelola dan manajemennya yang memberikan peluang seluas 

luasnya bagi berkembangnya PT itu sendiri. UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 memberikan 

ruang yang cukup untuk merealisasikannya melalui instrument peraturan dibawahnya.  

 

Substansi instrument peraturan yang diterbitkannya difokuskan untuk mewujudkan agar: 

• posisi PT sudah mampu menunjukkan kinerja sebagai organisasi profesi yang sehat, 

• rantai nilai organisasi PT mampu membentuk karakter PT dan memberikan nilai tambah 

kepada pengguna 

• ada kepastian keberlanjutan keberadaan PT dengan reputasi dan kualitas yang terus 

meningkat  
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2) Kebijakan PT 

 

Pengambilan kebijakan sentralisasi-desentraslisasi tingkat PT dapat difokuskan pada tiga hal 

berikut: 

• aspek akademik mengarah pada sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan 

mahasiswa baru dan pembukaan program studi baru 

• aspek administrasi yang menekankan pada sistem administrasi sumberdaya manusia yang 

memungkinkan adanya mobilitas antar fakultas sehingga interaksi antar keilmuan dalam 

menyesaikan persoalan di masyarakat dapat terjalin dengan baik.  

• aspek keuangan dengan mengembangkan sistem keuangan yang transparan diikuti 

dengan mekanisme keuangan yang selaras dengan keseimbangan fungsi dan peran antara 

lembaga di tingkat universitas dengan lembaga di tingkat fakultas dan/atau pusat studi.  

  

 

----------- 


