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K A B U L  A S T U T I

Disparitas kualitas PT 
masih sangat tinggi.

JAKARTA — Mutu perguruan 
tinggi (PT) dan program studi di In
donesia belum berada dalam kondisi 
ideal. Disparitas mutu pendidikan 
tinggi bisa dilihat dari hasil akreditasi 
perguruan tinggi dan program stu
dinya. Dari 4.472 perguruan tinggi 
(PT) di Indonesia, saat ini baru 50 
perguruan tinggi yang memiliki akre
ditasi A.

Direktur Penjaminan Mutu Dit
jen Pembelajaran dan Kemahasiswa
an Aris Junaidi menyampaikan, ber
dasarkan Data PDDikti per 11 Maret 
2017, saat ini terdapat 124 perguruan 
tinggi negeri, 3.127 perguruan tinggi 
swasta, 175 PT Kementerian/Lem- 
baga, 968 PT AS, dan 78 PTAN.

Dari jumlah tersebut, data BAN- 
PT menunjukkan, hanya 1.131 yang 
terakreditasi. Sebanyak 50 PT mem
punyai akreditasi A (empat persen), 
345 PT berakreditasi B (31 persen), 
736 PT berakreditasi C (65 persen), 
sedangkan sisanya, 3,340 PT, belum 
terakreditasi.

“Kita punya populasi yang cukup

besar, tapi disparitas kualitasnya 
masih sangat tinggi. Mayoritas pergu
ruan tinggi kita masih C,” imbuh Aris 
Junaidi pada Republika, Ahad (7/5).

Aris mengungkapkan, data PD 
Dikti pada 4 Mei 2017 menunjukkan, 
terdapat 26.672 prodi di seluruh per
guruan tinggi di Indonesia. Program 
studi yang terakreditasi A baru ber
jumlah 2.512 prodi atau setara 12 
persen dari 20.254 prodi yang ada di 
Indonesia. Prodi yang terakreditasi 
B sebanyak 9.922 (49 persen), dan 
terakreditasi C sebanyak 7,820 (39 
persen). Ada lebih dari 5,000 prodi 
yang tidak terakreditasi BAN-PT. 
Yang terakreditasi internasional ma
sih perguruan-perguruan tinggi top 
ten dan hanya tiga universitas yang 
masuk peringkat 500 besar dunia.

Aris mengatakan, akreditasi ma
sih menjadi indikator utama kualitas 
perguruan tinggi di Indonesia. Profil 
perguruan tinggi yang mayoritas 
masih terakreditasi C, menurut Aris, 
menunjukkan bahwa mutu sebagian 
besar PT dan prodi masih mempri
hatinkan, sehingga perlu penanganan 
serius. Pihaknya mendorong agar PT 
berpacu, sehingga minimal mayoritas 
perguruan tinggi terakreditasi B.

Ia memaparkan, dalam Rencana 
Strategis Kementerian Riset Tekno
logi dan Pendidikan Tinggi 2015,

pemerintah ingin mencapai target 13 
ribu prodi unggul tahun 2017. Ini 
dinilai penting untuk meningkatkan 
daya saing sumber daya manusia 
Indonesia di era global.

Kemenristekdikti pada 2017 ini 
menggulirkan Program Asuh untuk 
meningkatkan mutu prodi lewat 
penguatan sistem penjaminan mutu 
internal perguruan tinggi. Laiknya 
orang tua asuh, PT unggulan akan 
mengasuh beberapa PT yang mutu
nya masih rendah. Aris menerang
kan, ada 26 PT yang ditetapkan seba
gai PT Asuh. Masing-masing PT Asuh 
minimal membina satu sampai tiga 
PTS Asuhan serta 20 prodi.

Sebanyak 26 universitas tersebut, 
antara lain, UI, ITB, UNHAS, Univer
sitas Brawijaya, UNS, UMY, UMM, 
ITS, Universitas Udayana, UNIKA 
Atmajaya, dan sebagainya. Menurut 
Aris, yang ditekankan dalam program 
pengasuhan ini ialah membangun 
sistem, budaya mutu, dan implemen
tasinya, sehingga PT Asuhan bisa 
belajar dari perguruan tinggi yang 
sudah unggul.

“Targetnya, untuk renstra ke- 
menterian, setiap tahun meningkat 
seribu. Sekarang, 13 ribu untuk prodi 
yang unggul. Tahun lalu, kami sudah 
mencapai 92-95 persen dari target. 
Tahun ini, harapannya sama atau

lebih,” ujar Aris.
Ia mengeluhkan, ada keterbatas

an dana dari pemerintah dalam upa
ya meningkatkan mutu pendidikan 
tinggi. Menurut Aris, Direktorat Pen
jaminan Mutu hanya mendapat 0,2 
persen dari total dana kementerian 
untuk tugas mengangkat disparitas 
kualitas perguruan tinggi. Tapi, ia 
optimistis, target 13 ribu prodi ter
akreditasi A dan B pada 2017 akan 
tercapai, sehingga tahun depan ada 
kucuran dana lebih besar.

Aris menambahkan bahwa ada 
korelasi erat antara akreditasi PT dan 
prodi dengan kompetensi lulusan per
guruan tinggi. Kasubdit Penguatan 
Mutu Antari Wahyuning Mawarti me
nambahkan, tujuan utama Program 
Asuh adalah membantu membangun 
budaya mutu dari PT unggul kepada 
PT yang masih terakreditasi C. Ada 
hibah atau dana yang dikucurkan dari 
Kemenristekdikti kepada 26 PT Asuh.

PT unggulan ini juga mendapat
kan kompensasi dalam hal pengaku
an dari Kemenristekdikti. “Dari pe
merintah juga ada anggaran hibah, 
mereka sendiri yang mengelola. Me
reka sendiri yang membuat program 
peningkatan budaya mutu untuk 
yang diasuh, juga termasuk anggar
annya diberi keleluasaan,” ujar An- 
tari. ■  ed: agus raharjo


