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STRATEGI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA 
(SUATU SOLUSI MELALUI PARADIGMA MANAJEMEN KUALITAS) 

Oleh  Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.4 

 
Abstrak: Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berperan untuk 
menghasilkan „intellectual society‟ yang bermitra dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk menghasilkan 
output yang berkualitas di abad XXI ini, PTS dituntut untuk menerapkan paradigma baru, dan paradigma baru ini 
menuntut proses terobosan pemikiran (break through thinking process) yang mampu bersaing dalam dunia yang 
serba terbuka. Paradigma meniru manajemen PTN di dalam pengelolaan PTS dipandang terlalu rapuh untuk 
abad modern ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya pengelolaan dengan meniru PTN diganti dengan paradigma 
baru, yaitu pengelolaan manajemen kualitas. Pendekatan manajemen kualitas menuntut seluruh sivitas kampus 
berkualitas, mulai dari input, staf rektorat, staf edukatif, tenaga administrasi, proses belajar-mengajar (PBM) 
sampai dengan sarana dan prasarana. Melalui pengelolaan kualitas diharapkan PTS dapat menghasilkan output 
yang berkualitas. 
 
Kata kunci: Paradigma, manjemen kualitas, dan PTS. 
 

Pendahuluan 

 Untuk menghasilkan „intellectual society‟, tidak hanya cukup mengandalkan 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetapi diperlukan juga peran serta Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS). Bahkan bagi pegawai-pegawai yang sudah bekerja pada instansi-instansi pemerintah 

atau swasta tertentu lebih cenderung mengincar PTS, karena beberapa PTS menawarkan 

jam kuliah pagi maupun sore, dan di samping itu juga PTS memberikan banyak kemudahan 

dalam hal penyelesaian administrasi kampus. Hadirnya PTS sangat membantu anjuran 

pemerintah tentang „life distance of education,‟ karena ilmu yang  dimiliki oleh seseorang akan 

tetap dimiliki selama hidupnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Margianti (1992) 

bahwasannya ilmu yang dimiliki oleh seseorang diistilahkan dengan „tak lapuk karena panas 

dan tak lekang karena hujan.‟ 

Sesuai  dengan  PP  No. 30  Tahun  1990, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa tujuan 

perguruan tinggi adalah: (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan 

(2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
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memperkaya kebudayaan nasional, maka pada dasarnya berdirinya PTS merupakan umpan-

balik (feedback) dari tujuan tersebut di atas.  

 Abad XXI ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya kehidupan 

manusia pada abad XXI mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda 

dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan pula bahwa abad XXI adalah abad 

yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya pula 

abad XXI meminta sumberdaya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-

lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-

tuntutan kehidupan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan di dalam berpikir, 

penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Dengan kata lain diperlukan suatu paradigma 

baru di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Menurut 

filsuf tersebut apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan 

paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan menemui kegagalan. Tantangan 

yang baru menuntut adanya paradigma yang baru, dan paradigma baru menuntut proses 

terobosan pemikiran (break through thinking process), apalagi jika yang kita inginkan adalah 

output yang bermutu yang dapat bersaing dengan karya dalam dunia yang serba terbuka 

(Tilaar, 1996). 

 Berpijak atas hal-hal yang sudah dikemukakan, dalam makalah ini dipertelakan 

mengenai paradigma manajemen kualitas sebagai inti dari pengelolaan PTS. 

 

Peranan PTS di dalam Pembangunan Masyarakat Intelektual 

 Kebutuhan masyarakat seperti tercermin di dalam pembangunan nasional, yaitu 

tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang 

sangat beragam. Oleh karena itu mahasiswa sebagai peserta didik dan generasi muda yang 

mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan 

nasional, senantiasa perlu dibimbing dan dikembangkan. 

Sementara itu perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

secara formal diserahi tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional (Brotowibowo, 1995). Bertitik tolak dari kedua hal tersebut di atas, 
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maka pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi dilaksanakan melalui jalur intra-kurikuler 

dan ekstra-kurikuler dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. 

 Dengan majunya teknologi komputer di negara kita, maka dampak yang antara lain 

sudah juga dapat dirasakan adalah kemudahan berkomunikasi, mendiseminasikan temuan 

ilmu dan pengetahuan kepada berbagai pihak. Kemudahan-kemudahan tersebut memberi 

peluang kepada masyarakat untuk belajar terus sepanjang hayat (life distance of education), 

akan dapat menekuni berbagai bidang yang menjadi tuntutan dan „laku‟ pada masa yang akan 

datang. 

 Menurut Semiawan (1994), di dalam masyarakat yang sedang berkembang dalam 

persaingan internasional, kita inginkan upaya masyarakat kita mampu belajar sepanjang hayat 

untuk dapat meraih kesempatan bekerja sepanjang hayat. Hal ini menuntut motivasi individu 

untuk maju. Motivasi belajar seperti itu harus diwarnai dan menjadi ciri dan pola serta sikap 

hidup masyarakat yang akan datang, khususnya masyarakat kampus. Masyarakat belajar 

(learning society) dalam kehidupan kampus inilah yang menuntut kemandirian belajar dan 

akan menjadi kondisi persyaratan (necessary condition), menghadapi ketiga revolusi IPTEK 

yang secara bersamaan berlangsung di negara kita, yaitu era pertanian, era industri, dan era 

informasi. Untuk semuanya itu diperlukan berbagai usaha jenis penelitian di berbagai bidang 

yang dilakukan oleh berbagai lembaga, terutama juga lembaga penelitian di perguruan tinggi, 

yang kemudian akan dapat meningkatkan tingkat berpikir masyarakat belajar, sehingga 

memungkinkan kondisi ilmu yang lebih matang. 

 Lebih lanjut Margianti (1992) menerangkan konsep revolusi ilmiah (scientific 

revolution) adalah suatu transformasi sosial yang penting sekali (crucial) yang menunjuk pada 

„kondisi ilmu‟ yang lebih „matang‟ (mature state), dan mengakibatkan peningkatan (perbaikan) 

tingkat masyarakat umum yang terpelajar dan peningkatan ilmiah dalam lembaga-lembaga 

yang lebih khusus, serta terwujudkan patokan profesional bagi bidang ilmu yang dimiliki 

perorangan. Margianti juga menyebutkan sebagai perubahan penting dari revolusi ilmiah itu 

adanya perubahan ciri penelitian yang dampaknya terjadi pada perubahan pola organisasi 

ilmiahnya dan rekonstruksi pendidikan ilmiah (scientific education). 
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 Dalam hubungan ini, diperlukan peningkatan masyarakat ilmiah yang menuntut 

diferensiasi kelembagaan yang diperlukan. Perkembangan profesionalisasi adalah 

konsekuensi dari masalah bidang ilmu yang dirasakan sebagai tuntutan persoalan teknis yang 

spesifik dalam kaitan dengan ilmu tertentu. Juga penting diperkecil kesenjangan ilmu murni 

dengan aplikasinya langsung dalam menjembatani tuntutan khusus dari teknologi. 

 Peranan perguruan tinggi dalam berbagai revolusi ini amat penting, terutama dalam 

berbagai percobaan berkenaan dengan tuntutan profesional berbagai bidang ilmu tertentu. 

Penelitian yang bertujuan mencari kebenaran tentang fakta, konsep dasar, dan teori ataupun 

IPTEK tertentu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dapat dideseminasikan dalam 

komunikasi di perguruan tinggi di dalam ataupun di luar kelas menjadi upaya dan motivasi 

belajar-mengajar. Berbagai kriteria penelitian tersebut ditujukan kepada peningkatan 

kehidupan sosial dan ekonomis serta memerlukan latihan intelektual (intellectual exercise) 

dalam bentuk formal ataupun informal. 

 Dengan demikian PTS maupun pemerintah tidak merupakan menara gading di dalam 

masyarakat yang sedang berkembang, melainkan berperan paling tidak sebagai katalisator 

dalam menunjang pembangunan nasional, bahkan bila uraian sebelumnya disimak, 

merupakan „agency of change‟ dalam dunia pendidikan dan masyarakat ilmiah umumnya. 

 Meskipun sampai sekarang dalam kenyataannya masih ada kesan bahwa posisi PTS 

dan PTN belum sederajat, yang jelas adalah bahwa PTS sebagai mitra pemerintah 

meningkatkan indeks partisipasi mahasiswa yang masuk perguruan tinggi. Paling tidak  

600.000 calon mahasiswa yang setiap tahun mengadu untung berpartisipasi dalam UMPTN, 

dan yang biasanya hanya sekitar 15% yang diterima, selebihnya biasanya akan memasuki 

PTS. 

 Seperti kita ketahui angka partisipasi perguruan tinggi kita yang besarnya sekitar 10% 

adalah yang terendah di negara-negara Asia. Akan lebih parah keadaannya apabila perguruan 

tinggi kita tidak dibantu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun 

perguruan tinggi nasional kita. Dengan demikian merupakan tanggung jawab moral kita semua 

untuk menghargai, membina, dan mengembangkan PTS agar sumbangannya bagi 

pembangunan masyarakat intelektual ini akan makin nyata. Tugas maha berat ini jelas tidak 
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dapat dicapai hanya oleh beberapa PTS yang ada. Oleh sebab itu kita memerlukan suatu 

program pembinaan yang benar-benar nyata dengan meninggalkan berbagai paradigma lama 

agar potensi bangsa kita yang ada di dalam PTS dapat dioptimalisasikan untuk menyambut 

abad XXI dengan berbagai tantangan yang ada. 

 Menurut Tilaar (1996) peran dan fungsi PTS di masa yang akan datang akan makin 

nyata justru disebabkan karena abad XXI merupakan abad yang diraihnya kepada 

swastanisasi berbagai usaha pembangunan kita karena sumber-sumber yang ada pada 

pemerintah akan makin tidak memadai dalam memacu pembangunan yang sangat pesat. 

Makin lama makin banyak peranan masyarakat termasuk sumber-sumber di dalam 

membangun lembaga-lembaga dan berbagai kegiatan pembangunan yang akan datang. Di 

negara-negara maju partisipasi masyarakat di dalam pembinaan perguruan tinggi makin lama 

meminta partisipasi masyarakat yang lebih besar karena terbatasnya sumber-sumber dari 

pemerintah. Dewasa ini, misalnya di negara adi daya seperti Amerika Serikat sumber-sumber 

pembiayaan dari Pemerintah Federal masih sangat dominan, namun diproyeksikan bahwa 

sumber-sumber tersebut akan menjadi makin terbatas bagi perguruan tinggi dan hal itu berarti 

makin banyak biaya bagi perguruan tinggi yang berasal dari masyarakat (orang tua). Apabila 

dewasa ini di negara maju tersebut biaya pendidikan tinggi sekitar 10-15% dari unit cost 

dibiayai oleh orang tua, maka persentase ini akan berkembang menjadi plus 30%. Keadaan 

kita di Indonesia tidak begitu jauh dari angka-angka tersebut. Subsidi yang diberikan 

pemerintah kepada PTN boleh dikatakan hampir 90% dari seluruh biaya per unit. Bagi PTS 

angka ini mencapai hampir 100% dibiayai oleh masyarakat (orang tua). Dengan angka-angka 

ini saja menunjukkan kepada kita betapa masih timpangnya pembinaan dan penghargaan kita 

terhadap peranan PTS di dalam pembangunan intelektual bangsa kita. Apalagi pada akhir-

akhir ini PTS sedang dihantui oleh berbagai aset bangsa kita dalam ikut serta meningkatkan 

kemampuan intelektual bangsa. Bangsa kita hanya dapat bersaing dalam era globalisasi abad 

XXI, apabila bangsa kita mempunyai kadar intelektual yang dapat bersaing dengan bangsa-

bangsa yang lain. Kemampuan persaingan intelektual ini hanya dapat diberikan oleh 

perguruan tinggi kita. Dengan melihat peranan dan fungsi PTS dalam era globalisasi tersebut 

maka sewajarnyalah apabila kita mempunyai paradigma baru di dalam melihat dan membina 
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PTS termasuk pembebanan pajak. Justru perlu dikembangkan suatu mekanisme subsidi yang 

memacu persaingan peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya untuk PTS. 

 

Kualitas: Inti Masalah Perguruan Tinggi Masa Depan 

 Output suatu perguruan tinggi yang berkualitas adalah output yang „on the right man 

on the right place,‟ demikian ungkap Alisjahbana (1994). Jadi, di sini ada keterkaitan antara 

bidang keahlian dengan bidang pekerjaan. Esensi dari relevansi ini adalah link and match 

antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, khususnya dengan dunia kerja atau 

dunia industri. Dalam konteks link and match, relevansi lebih ditekankan pada salah satu atau 

sebagian kebutuhan, yaitu kebutuhan dunia kerja. Dalam perwujudannya, kebijakan ini akan 

berkaitan dengan peningkatan pemerataan, kesempatan, dan efisiensi. 

 Menurut Djojonegoro (1994), kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas 

proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga 

sangat dipengaruhi kualitas input) jika proses pembelajaran berlangsung secara efektif, dan 

peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya 

(manusia, dana, sarana, dan prasarana) yang wajar. Logikanya, proses pendidikan yang 

berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, intervensi 

sistematis diberikan terhadap prosesnya, sehingga memberikan jaminan kualitas yang 

meyakinkan. Persoalannya, berkualitas dari segi apa? Hasil suatu pendidikan disebut 

berkualitas dari segi produk, menurut suatu versi jika mempunyai salah satu atau lebih dari 

ciri-ciri berikut ini. 

 Pertama, peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-

tugas belajar (learning tasks) yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran 

pendidikan di antaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam hasil belajar 

(kualitas internal). 

 Kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya 

sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya tahu sesuatu, melainkan dapat melakukan 

sesuatu yang fungsional untuk kehidupan. 
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 Ketiga, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya 

dunia kerja. Dari segi ini maka relevansi merupakan salah satu aspek indikator dari kualitas. 

Mengingat sifat multidimensional dan multikriteria dari kualitas pendidikan, maka untuk 

mencapainya kita dituntut untuk menempatkan posisi kita secara jelas: Apakah yang kita 

maksud dengan kualitas selama ini? dan Apakah kriterianya? 

 Di dalam berbagai analisis mengenai fungsi dan peranan perguruan tinggi masa 

depan sebagaimana yang dilaporkan oleh komisi UNESCO untuk pendidikan abad XXI yang 

diketuai oleh Jacques Delors (dalam Tilaar, 1996), maupun pertemuan-pertemuan regional 

UNESCO menunjukkan bahwa salah satu misi utama pendidikan di seluruh dunia adalah 

mutu. Seperti telah dijelaskan misi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan 

suatu visi bahwa dunia abad XXI adalah dunia bebas yang penuh dengan persaingan dan 

persaingan menuntut adanya mutu yang tinggi, perguruan tinggi yang tidak dapat 

mempertahankan mutunya akan kalah di dalam berbagai persaingan. Dengan demikian 

perguruan tinggi tersebut tidak dapat membawa masyarakatnya untuk tetap survive di dalam 

kehidupan yang terbuka pada abad XXI. 

 Studi yang diadakan oleh Borrero (1993) dari UNESCO antara lain menunjukkan 

unsur-unsur yang perlu mendapat perhatian di dalam usaha atau di dalam misi meningkatkan 

mutu pendidikan tinggi. Usaha-usaha tersebut antara lain: 

1. kaderisasi tenaga dan pimpinan perguruan tinggi. 

Di dalam mewujudkan misi ini diperlukan rencana kerja yang baik, bagaimana tenaga-

tenaga dan pimpinan perguruan tinggi direkrut dan dipersiapkan untuk melanjutkan 

kelangsungan hidup suatu perguruan tinggi yang bermutu, 

2. bagaimana mengelola sumber-sumber yang ada di dalam suatu lembaga perguruan tinggi. 

Sumber-sumber tersebut ialah mahasiswa, dana, dan fasilitas. Dalam hal mahasiswa, 

ketegangan yang muncul adalah persoalan kualitas dan kuantitas, apalagi persoalan 

tersebut terkait dengan masalah biaya pengelolaan mahasiswa juga terkait erat sekali 

dengan tersedianya dana. Dalam kaitan ini biaya operasional suatu perguruan tinggi akan 

makin lama makin tergantung dari sumber-sumber pembiayaan mahasiswa (orang tua). 

Salah satu sumber penting lainnya ialah adanya fasilitas belajar dan mengajar yang 
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memadai agar output yang diperoleh adalah output yang mempunyai kualitas yang 

diinginkan, 

3. administrasi. 

Unsur administrasi yang biasanya dianaktirikan di dalam pengelolaan suatu perguruan 

tinggi hendaknya diubah oleh karena administration dalam arti to serve, akan menentukan 

berhasil tidaknya misi dari suatu perguruan tinggi. Tenaga-tenaga administrasi harus 

dilaksanakan oleh tenaga-tenaga profesional yang menguasai ilmu dan keterampilan di 

bidang administrasi dan manajemen pendidikan tinggi,  

4. kelembagaan. 

Pendidikan tinggi merupakan suatu lembaga sosial yang unik, oleh sebab dia bukan hanya 

merupakan suatu lembaga yang umumnya tetapi juga suatu lembaga keilmuan yang 

mengawinkan antara kemampuan manajerial dan kemampuan akademis. Kelembagaan 

perguruan tinggi haruslah suatu yang stabil namun dinamis dalam arti cepat menanggapi 

perubahan-perubahan yang terjadi begitu besar di dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam 

hal ini diperlukan manajemen pendidikan tinggi yang kuat, terbuka, dan dinamis. 

Hubungan-hubungan kerja di dalam kelembagaan pendidikan tinggi, misalnya antara 

yayasan dan kelompok pengelola perguruan tinggi haruslah terdapat kerjasama yang aktif 

dan dinamis di dalam visi yang sama, sehingga kepentingan-kepentingan yang 

bertentangan tidak terjadi. 

  Seorang begawan pendidikan tinggi Kerr (1995) yang menulis buku „The Uses of the 

University‟ menunjukkan bahwa universitas disebut multiversity karena menggabungkan 

antara fungsi riset dengan pengabdian kepada kepentingan pembangunan masyarakat, 

hendaknya dikelola seperti suatu industri yang dalam hal ini barangkali disebut industri ilmu 

pengetahuan. Memang perguruan tinggi haruslah berfungsi sebagai suatu industri di dalam 

pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, Seda (1995) 

menyatakan bahwa inti dari suatu perguruan tinggi masa depan ialah kemampuannya 

dalam intellectual formation suatu bangsa. Dengan kata lain apabila perguruan tinggi kita 

tidak berfungsi sebagai pembentuk masyarakat intelektual maka ini artinya perguruan tinggi 

tersebut kehilangan misinya untuk masa depan. Intellectual formation sebagai fungsi 
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universitas masa depan hanya dapat terealisasi apabila perguruan tinggi dikelola secara 

profesional seperti dalam industri, dan 

5. Pembinaan dosen: mata rantai strategis menuju universitas berkualitas 

 Lembaga pendidikan tinggi merupakan lembaga sosial (social organization) yang 

digerakkan oleh manusia-manusia profesional. Seperti telah dijelaskan, pengelolaan 

pendidikan tinggi sebagai suatu bentuk industri ilmu pengetahuan haruslah dikelola oleh 

tenaga-tenaga profesional yang bermutu. Pengamatan Kerr (1995) yang menyatakan bahwa 

tersedianya dosen yang cukup bermutu dengan rasio tertentu belum sepenuhnya menentukan 

kualitas suatu pendidikan tinggi memang benar, karena rasio tersebut baru merupakan salah 

satu unsur yang penting di dalam proses tersebut. Namun yang lebih penting dari masalah 

rasio dosen/mahasiswa ialah kemampuan dari dosen-dosen tersebut dengan segala syarat-

syarat misalnya adanya pendidikan yang memadai (S2, S3), bekerja purna bhakti, pengabdian 

terhadap pekerjaan, dan kemampuan untuk membimbing para mahasiswa di dalam proses 

pemilikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Syarat-syarat khusus tersebut merupakan 

syarat-syarat profesional di dalam pembinaan dosen. 

Bagaimana keadaan pembinaan dosen-dosen dalam perguruan tinggi kita, baik PTN 

maupun PTS? Kita semua mengetahui bahwa kita terus bergelut dengan masalah-masalah 

tersebut. Apalagi terlihat suatu gejala makin kurang menariknya suatu pekerjaan dosen bagi 

akademisi terbaik. Oleh sebab itu salah satu usaha kita bersama ialah bagaimana profesi 

dosen tersebut dapat menarik minat putra-putri yang terbaik. 

 Pertama-tama tentunya dengan menggunakan jalan pikiran yang sederhana ialah 

jadikanlah profesi dosen tersebut dapat bersaing dengan profesi lainnya dalam bidang industri 

yang lebih menjanjikan. Dosen adalah manusia biasa yang mempunyai kadar pengabdian 

terhadap masyarakat dan bangsa tidak kurang dari koleganya di bidang tersebut, tetapi justru 

karena itulah penghargaan dirinya, masyarakat membutuhkan adanya tenaga-tenaga dosen 

yang bermutu diiringi dengan penghargaan masyarakat yang sesuai terhadap tenaga-tenaga 

tersebut. Dalam hal ini diperlukan intervensi pemerintah dan kerjasama masyarakat 

bagaimana agar tenaga-tenaga yang kapabel tersebut mengisi kebutuhan yang mendesak di 

dalam pengelolaan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. 
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 Masalah tenaga dosen terutama dihadapi oleh PTS. Hal ini karena kemampuan PTS 

untuk memperoleh tenaga-tenaga dosen purna bhakti dan yang berwenang. Kemampuan PTS 

untuk memberikan penghargaan yang memadai dan jaminan hari tua yang diperlukan serta 

tuntutan kehidupan elementer lainnya masih sulit dipenuhi. PTS-PTS berjuang sendiri untuk 

menangani masalah ini, meskipun sudah ada uluran tangan dari pihak pemerintah dalam 

memperbantukan sejumlah dosen kepada PTS. Usaha-usaha ini tentunya baik, namun belum 

cukup apabila kita memang mengakui peranan PTS di dalam pembangunan pendidikan tinggi 

kita. Dalam hal ini kemampuan keuangan PTS di dalam memperoleh tenaga-tenaga dosen 

baik di dalam pembinaan maupun di dalam penugasan haruslah mendapatkan bantuan dari 

masyarakat dan pemerintah. 

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam akreditasi perguruan tinggi hendaknya 

pula dilihat dari kemampuan dan tugas PTS maupun PTN di dalam mengembangkan tenaga-

tenaga dosen. Dalam hal ini, baik PTN maupun PTS memperoleh akses yang sama di dalam 

mencari dan memanfaatkan sumber-sumber dana di dalam usaha mewujudkan rencananya 

dalam merekrut dan mengembangkan tenaga-tenaga akademik dan tenaga-tenaga akademisi 

pendidikan tinggi. Sumber-sumber dana tersebut dapat diperoleh dari lembaga-lembaga 

perbankan, dari masyarakat, maupun dari sumber-sumber lainnya yang halal, misalnya dari 

sumbangan-sumbangan perusahaan, pribadi, alumni, dan perusahaan-perusahaan yang 

dapat dibentuk oleh perguruan tinggi, baik PTS maupun PTN. 

 

Simpulan 

 Berdasarkan atas uraian pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa paradigma 

meniru manajemen PTN sudah saatnya diganti dengan pendekatan manajemen kualitas PTS 

yang bersangkutan, karena paradigma meniru manajemen PTN sudah tidak cocok lagi 

diterapkan di dalam pengelolaan PTS. Peningkatan kualitas dari PTS yang bersangkutan 

sangat dituntut secara keseluruhan dalam sivitas kampus, seperti: input, dosen, staf rektorat, 

staf administrasi, strategi belajar-mengajar, sarana, dan prasarana. 
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