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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tantangan perguruan tinggi di Indonesia hari ini semakin kompleks, beban 

yang dipikul oleh perguruan tinggi untuk mencerdaskan bangsa semakin lama 

dirasakan sebagai pekerjaan yang maha berat yang menimbulkan ragam pendapat 

yang miring dari masyarakat akibat tidak maksimalnya peran yang dijalankan 

seperti anggapan selama ini yang berkembang bahwa perguruan tinggi ‘bak 

menara gading’ yang hanya bisa menelorkan ide-ide cerdas dalam berbagai forum 

dan kegiatan ilmiah sementara sangat sulit untuk dilakukan. 

Anggapan ini merupakan anggapan yang harus diluruskan, keberadaan 

perguruan tinggi adalah sebuah aset bangsa yang sangat besar dan memiliki 

peranan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa 

sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk semakin memantapkan dan 

memaksimalkan fungsi dan peran yang diembannya hari ini dan masa depan. 

Abad 21 yang dicirikan dengan globalisasi dalam segenap aspek kehidupan 

menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu ujung tombak untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia yang berdaya saing, oleh karena itu 

pengelolaan perguruan tinggi harus ditujukan untuk mengantisipasi kehidupan 

yang penuh ketidakpastian, paradoksial, dan penuh persaingan 

Dalam konteks globalisasi pendidikan tinggi memainkan peran sentral 

dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan yang tercermin pada 

munculnya lapisan kelas menengah terdidik dan kaum profesional yang menjadi 
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kekuatan penentu kemajuan ekonomi dimana mereka adalah elemen pokok dalam 

menyokong ekonomi berbasis pengetahuan sehingga dengan demikian peran 

perguruan tinggi menjadi sangat vital sebagai basis produksi, diseminasi, aplikasi 

ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, pembangunan kapasitas dan peningkatan 

keahlian, kompetensi profesional, dan kemahiran teknikal.  

Pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari prediksi 

perkembangan ilmu pengetahuan  termasuk ilmu sosial dan humaniora, teknologi, 

seni, budaya dan ekonomi dunia,  berarti ada tiga peran pokok yang harus 

dijalankan Perguruan Tinggi saat ini pertama menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualifikasi tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan IPTEKS , 

kedua secara berkesinambungan melahirkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan 

baru, ketiga selalu meningkatkan akses dan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan di 

dunia. Sejalan dengan itu tiga fungsi pokok yang melekat pada Perguruan Tinggi 

yaitu melaksanakan aktifitas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian 

yang disebut juga dengan  tri darma Perguruan Tinggi 

Bangsa yang mempunyai banyak manusia terdidik, berpengetahuan, dan 

menguasai teknologi pasti memiliki daya saing kuat dalam kompetisi ekonomi 

global, daya saing nasional amat ditentukan oleh kemampuan bangsa 

bersangkutan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi 

teknologi, serta mendorong program riset dan pengembangan untuk melahirkan 

berbagai penemuan baru, sesuai dengan pernyataan Giddens dalam the global 

third way debate (Alhumami, 2008) yang menyatakan bahwa ‘kemakmuran 

ekonomi jangka panjang suatu bangsa berkaitan dengan kemampuannya dalam 
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kapasitas inovasi, pendidikan, dan riset (seperti yang ditunjukkan oleh Jepang, 

China, dan Korea Selatan)’. 

Perguruan tinggi tidak diposisikan sebagai pemain tunggal yang harus 

memikul sendiri tangung jawab besar dalam peran yang diembannya, akan tetapi 

seluruh elemen yang ada dalam masyarakat harus memberikan konstribusi dan 

ambil bagian dalam membangun kapasitas bangsa demi memenuhi harapan 

bangsa dan negara serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, 

salah satunya adalah dengan menciptakan mitra hubungan yang strategis dengan 

industri dan perusahaan, hubungan segi tiga antara ilmu pengetahuan, industri, 

dan universitas (triple helix of knowledge-industry-university) menjadi tak 

terelakkan.  

Selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi 

teknologi, perguruan tinggi menyediakan tenaga profesional yang diperlukan 

dunia industri, perguruan tinggi juga dapat melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang memberikan manfaat bagi perkembangan industri dan 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan industri dapat mengalokasikan dananya untuk 

menopang kegiatan penelitian dan pengembangan di universitas, dinamika 

hubungan segi tiga ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan pada 

peningkatan produktivitas nasional dan daya saing bangsa. 

Pola hubungan segitiga antara ilmu pengetahuan, industri dan universitas 

mendorong terciptanya jalinan komunikasi yang kuat dalam ketiganya dan 

menuntut langkah seiring sejalan, sehingga perkembangann ilmu pengetahuan, 

kebutuhan industri dengan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh universitas 
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semestinya mencirikan hubungan dengan konsep mutualisme, maka perancangan 

kurikulum di perguruan tinggi seharusnya kurikulum yang mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu menghasilkan lulusan yang 

berkompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.  

Kondisi perguruan tinggi di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan 

yang cukup rumit seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pendidikan Tinggi 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2008 mengungkapkan kondisi perguruan tinggi di Indonesia adalah: 

1. Perguruan Tinggi masih merupakan (dianggap) sumber ilmu pengetahuan, 
etika dan nilai - nilai kebijakan. 

2. Gaji profesor atau dosen masih sangat rendah sehingga membutuhkan 
penghasilan tambahan dari berbagai sumber dan aktivitas lain yang menyita 
waktunya sebagai pendidik. 

3. Perguruan Tinggi masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus 
menjadi masalah bangsa secara keseluruhan. 

4. PTN (terutama) beroperasi dengan sangat tidak efektif dan tidak efisien 
(kehadiran dosen rendah, pengangguran sarjana, kurikulum yang tidak 
responsif terhadap kebutuhan pasar kerja, dll.  

5. Biaya sekolah semakin mahal dan DO semakin tinggi. 
6. Tata pelaksanaan PBM tidak sesuai dengan standar mutu. 
7. Kredibilitas perguruan tinggi belum memuaskan stakeholders atau 

masyarakat umumnya. 
 

Persoalan yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia secara umum tidak 

terlepas dari tiga isu pokok yaitu persoalan mutu, persoalan relevansi dan 

persoalan akses. 

1. Persoalan Mutu 

Mutu perguruan tinggi merupakan sebuah jaminan (garansi) yang diberikan 

kepada calon mahasiswa, sehingga calon mahasiswa akan mendapatkan kepastian 

prospek masa depan mereka melalui perguruan tinggi yang telah dipilih. 
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Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur mutu sebuah perguruan tinggi 

adalah kualifikasi pendidikan dosen, sarana dan prasaran belajar, jumlah karya 

ilmiah yang dihasilkan dosen, lulusan, peringkat dalam rangking perguruan tinggi 

yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, pelayanan yang diberikan, dan lain 

sebagainya. Seluruh indikator mutu ini dijadikan sebagai dasar oleh beberapa 

lembaga resmi dalam menetukan peringkat perguruan tinggi dalam berbagai 

kawasan, berikut ditampilkan data peringkat beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia berdasarkan webomatrics rangking: 

Tabel.1.1 
Peringkat Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia Menurut  

Webomatrics Rangking 

 
Sumber: Dikti (2008) 

Dari data di atas apabila dilihat secara mutu perguruan tinggi di Indonesia 

berada pada peringkat di atas kelompok 500, artinya tidak terlalu 

menggembirakan apabila dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang berada 
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pada kelompok utama seperti top 10 atau 100, namun data yang berbeda yang 

dikeluarkan oleh World University Rangking memperlihatkan data yang sedikit 

berbeda yaitu: 

Tabel 1.2 
Peringkat Beberapa Perguruan Tinggi Indonesia  

Menurut World University Rangking 

 
Sumber: Dikti (2008) 

Dari data yang dikelurkan world university rangking beberapa perguruan 

tinggi top di Indonesia sempat masuk dalam kelompok 300 artinya lebih baik dari 

peringkat yang dikeluarkan oleh webomatrics rangking, namun dalam pandangan 

persaingan globalisasi peringkat 300 ini tetap menggambarkan pencapaian yang 

tidak menguntungkan dari sisi daya saing. 

2. Persoalan Akses dan Pemerataan 

Persoalan akses dan pemerataan juga menjadi dilema tersendiri dalam 

pendidikan tinggi di Indonesia, banyak pemuda/i usia 19-24 tahun yang notabene 

merupakan usia produktif dalam pendidikan tinggi tidak dapat menikmati dan 

mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan yang beragam seperti 

tidak ada biaya, tidak ada motivasi untuk melanjutkan, tidak memiliki bakat dan 

minat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan merasa 

sudah cukup dengan bekal ilmu yang dimilki dan berbagai alasan yang lain. 
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Berikut data keadaan APK pendidikan tinggi di Indonesia sejak tahun 2005 

hingga tahun 2007: 

Tabel. 1.3 
Keadaan APK Pendidikan Tinggi Indonesia Pemerataan dan Perluasan 

Akses Pendidikan 

 
Sumber: Dikti (2008) 

 
Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Pendidikan Tinggi di Indonesia 

sangatlah rendah hanya berada pada kisaran di bawah 20% dari total penduduk 

berusia 19-24 tahun yang seharusnya menikmati pendidikan di perguruan tinggi, 

secara lengkap berikut data APK perwilayah Kopertis di Indonesia: 

Tabel 1.4 
Penduduk Usia 19-24 Tahun Tidak kuliah Menurut Wilayah Kopertis 

 
Sumber: Dikti (2008) 
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Dari data di atas terlihat bahwa daerah yang memiliki APK regional paling 

rendah adalah wilayah Kalimantan yaitu Kopertis XI, sedangkan APK paling 

tinggi adalah Daerah istimewa Yogyakarta yaitu 63.35%, namun secara 

keseluruhan terlihat hanya dua Kopertis dengan APK regional di atas 50% yaitu 

Kopertis III untuk DKI Jakarta dan Kopertis V untuk DIY, sedangkan sisanya 

APK berada di bawah 20%, secara nasional dapat dikatakan APK pendidikan 

tinggi di Indonesia masih rendah. Data yang ada dapat dimaknai bahwa antara 

pusat dan daerah terjadi ketidakmerataan akses pendidikan masyarakat usia 

produktif tidaklah yang sangat memperihatinkan dengan gap yang sangat tinggi. 

3. Persoalan Relevansi 

Persoalan relevansi dapat dimaknai sebagai kesesuaian apa yang dihasilkan 

perguruan tinggi dengan respon dunia kerja, artinya dengan melihat seberapa 

besar daya serap dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi dapat dikatakan 

bahwa adanya kesesuaian antara keduanya, apabila daya serap dunia kerja 

terhadap lulusan perguruan tinggi sangat kecil berarti perguruan tinggu menjadi 

penyumbang angka pengangguran yang semakin tinggi, maka terjadilah persoalan 

irrelevansi antara pendidikan dengan dunia kerja, dimana kriteria dan kualifikasi 

kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tidak terpenuhi oleh para lulusan 

perguruan tinggi. 

Pengangguran yang terjadi bahkan memperlihatkan angka yang 

mengkhawatirkan terutama  mereka yang menganggur dalam strata pendidikan S1 

atau D3, apabila dilihat dari persoalan relevansi berarti dunia kerja tidak 

memberikan kesempatan kepada lulusan ini karena berbagai alasan mendasar 
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diantaranya kualifikasi dan kompetensi yang tidak memenuhi persyaratan yang 

diinginkan, berikut ditampilkan data jumlah penggangguran di Indonesia menurut 

pendidikannya: 

Tabel 1.5 
Pekerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan  

Tahun 2005 

 
 

Data yang diungkapkan oleh BPPS tahun 2005 yang menyebutkan angka 

9,33 % penggangguran terbuka dari lulusan D1 dan D2, 13,23 lulusan 

D3/akademisi serta 11,46 lulusan universitas, artinya persentase terbesar 

pengangguran terbuka menurut pendidikannya disumbangkan oleh pendidikan 

tinggi sebesar 34.02% dari total pengangguran terbuka.  

Dikti juga merilis data tentang jumlah penggangguran berdasarkan 

pendidikannya pada tahun 2007 sebagai berikut:  

 
Grafik 1.1. Jumlah Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan Tinggi 

(Dikti,2008) 
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Berdasarkan grafik di atas angka pengangguran lulusan Universitas jauh 

lebih besar dari D3 atau D2 maupun D1, namun secara keseluruhan dapat 

dikatakan angka penggangguran dari lulusan perguruan tinggi dari tahun 2004 

hingga 2007 memperlihatkan kenaikan dan hampir menyentuh angka 700.000 

pada tahun 2007. 

Tiga persoalan pokok di atas tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, 

ekonomi dan budaya baik secara langsung maupun tidak langsung dimana tiga 

aspek ini (sosial, ekonomi dan budaya) turut andil dan berkontribusi dalam 

persoalan yang terjadi dan aspek ekonomi menjadi bagian pokok dari tiga 

persoalan yang ada untuk dikaji secara mendalam.  

Persoalan mutu dan daya saing kalau ditinjau dari sisi ekonomi akan 

memperlihatkan korelasi positif dimana keadaan ekonomi sebuah negara yang 

sehat dan kebijakan yang proporsional untuk sektor pendidikan akan menjadikan 

perguruan tinggi sebagai sektor primadona dalam memacu peningkatan kualitas 

dan daya saing bangsa.  

Malaysia dengan berani memberikan porsi anggaran pendidikan lebih besar 

dari sektor lain bahkan menjadikan pendidikan sebagai prime sector untuk 

menggerakkan perekonomian negaranya disamping sektor lain sehingga posisi 

Malaysia dari sisi pendidikan dan peringkat perguruan tinggi Malaysia 

meninggalkan Indonesia cukup jauh. Jepang pun menjadikan pendidikan sebagai 

sektor unggulan dalam memacu pertumbuhan ekonomi negaranya sehingga dalam 

waktu yang relatif cepat menjelma menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di 

dunia setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia II.  
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Persoalan akses dan pemerataan tidak dapat dipisahkan dari sisi ekonomi, 

rendahnya partisipasi dan akses masyarakat karena keterbatasan yang dimiliki 

baik dari masyarakatnya maupun dari perguruan tinggi, kemampuan ekonomi 

masyarakat dalam menikmati pendidikan tinggi dibatasi oleh ketidakmampuannya 

dalam memenuhi kebutuhan yang harus ada sebagai konsekwensi dari pendidikan 

tinggi, sementara disisi lain kemampuan perguruan tinggi dalam menjamin 

ketersediaan sarana dan fasilitas belajar juga amat terbatas, keterbatasan ini akan 

bermuara pada persoalan anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan yang 

seharusnya sehingga efisiensi dan penghematan menjadi solusi yang menuntut 

perguruan tinggi melakukan dan memilih beberapa alternatife yang sulit. 

Persoalan relevansi juga memiliki kaitan dengan sisi ekonomi, perguruan 

tinggi yang setiap waktu menghasilkan lulusan yang diharapkan mampu diserap 

oleh dunia kerja ternyata menghadirkan fenomena baru sebagai bahagian dari 

persoalan penggangguran itu sendiri, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan 

dunia usaha dan indistri tidak terpenuhi secara baik oleh perguruan tinggi, 

kesenjangan yang terjadi apabila tidak segera ditangani akan semakin melebar dan 

menciptakan ketidakstabilan.  

Ketidakmampuan dari sisi ekonomi dengan keterbatasan akan sumberdaya 

menjadi hal yang tidak terbantahkan sehingga  proses belajar mengajar yang jauh 

dari harapan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna.    

Krisis Ekonomi yang telah menjadi wabah mendunia menjangkiti sektor 

perekonomian di semua negara patut menjadi perhatian serius pengelola 

perguruan tinggi, setidaknya ada dua perspektif yang dapat kita lihat mencermati 
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krisis ini pertama perspektif teori dan kajian keilmuan, hal yang tidak bisa 

dinafikan adalah fakultas ekonomi sebagai fakultas yang mengkaji dan menelaah  

ilmu ekonomi dalam berbagai bentuk tingkah laku dan aktifitas ekonomi 

masyarakat. Ilmu ekonomi sebagai rumpun dari ilmu-ilmu sosial cukup mendapat 

perhatian luas dari masyarakat karena membicarakan ekonomi tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat baik secara makro maupun secara mikro.  

Dalam tataran mikroekonomi lebih menitikberatkan pada masalah-masalah 

ekonomi dalam ruang lingkup produksi, distribusi dan konsumsi, kebutuhan dan 

alat pemuas kebutuhan serta upaya untuk memaksimalkan kepuasan dalam 

berbagai keterbatasan, sedangkan dalam makroekonomi lebih menitikberatkan 

pada persoalan-persoalan pokok dalam perekonomian secara lebih luas dalam 

kehidupan bernegara yaitu masalah pertumbuhan, pengangguran, inflasi dan 

neraca pembayaran. Kedua perspektif praktik dan kenyataan di lapangan, krisis 

ekonomi yang terjadi dan menjadi momok yang sangat menakutkan negara-negara 

di dunia menempatkan ilmu ekonomi dalam posisi yang dilematis, akibatnya 

muncul streotip yang menyudutkan ilmu ekonomi : a) benarkah krisis yang terjadi 

merupakan dampak dari pengajaran ilmu ekonomi yang diajarkan selama ini?, b) 

masih relevankah kajian dalam ilmu ekonomi dipelajari dan diajarkan di fakultas 

ekonomi saat ini atau masih perlu dan tetap di pertahankan?. Untuk menjawab dua 

pertanyaan ini tentu dibutuhkan sebuah penelitian yang komprehensif dan 

mendalam sehingga akan menjawab keresahan yang muncul di tengah 

masyarakat. 
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Membicarakan pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat juga dilepaskan dari 

sistem ekonomi yang berkembang didunia hari ini serta arah dan orientasi 

kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara.  

Dua sistem ekonomi yang cukup mendominasi dalam perekembangan dunia 

hari ini adalah sistem ekonomi liberal yang diusung oleh Amerika Serikat dan 

Eropah serta sistem ekonomi sosialis yang diusung oleh RRC dan Rusia. 

Beberapa negara di kawasan timur tengah memakai sistem ekonomi islam.  

Implementasi sistem yang dipakai diberbagai negara memperlihatkan bahwa 

tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi liberal secara penuh 

karena didalamnya ditemui adanya peran negara dengan sejumlah kebijakan-

kebijakan yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai intervensi untuk 

kepentingan nasional negara bersangkutan, begitu juga dengan negara yang 

memakai sistem ekonomi sosialis seperti Cina dan Rusia dimana kebebasan 

individu dan berusaha masih terbuka, namun tidak berarti ciri masing-masingnya 

sebagai sistem ekonomi hilang sama sekali.  

Indonesia sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar negara menamakan 

diri sebagai negara yang memakai sistem ekonomi Pancasila, intisari Pancasila 

menurut Bung Karno adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari 

segi politik trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa 

(monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, Mubyarto (2003:6) 

mengartikan sistem ekonomi pancasila sebagai: 

    sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila sebagai ideologi bangsa yang 
mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) dan 
mengacu pada setiap silanya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: 
perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan 
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moral, sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh 
bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional, sila ketiga Persatuan 
Indonesia: nasionalisme ekonomi, sila keempat Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: demokrasi 
ekonomi, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: 
desentralisasi dan otonomi daerah 

 
Defenisi ini secara tegas mengatakan bahwa bahwa nilai-nilai yang ada 

dalam Pancasila adalah pedoman dan tolak ukur perilaku untuk menjalankan 

aktifitas perekonomian baik secara makro maupun secara mikro sehingga tidak 

boleh bertentangan dengan tatanan nilai yang sudah tertera dalam Pancasila itu 

sendiri.  

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila adalah sebuah produk dan karya besar 

dari para pendiri bangsa ini yang menggali dari nilai-nilai luhur kepribadian 

bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan dengan kesepakatan bersama untuk 

menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka sudah seharusnya ekonomi 

Pancasila terlihat nyata dalam praktik dan pengajaran ekonomi di negeri kita yang 

harus diajarkan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang akan 

melahirkan manusia-manusia pancasilais yang menjalankan aktifitas 

perekonomian Pancasila 

Mubyarto (Faisal,2007) memberikan kritikan tajam terhadap pengajaran 

ilmu ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi 

sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik. 

Buku-buku teks ekonomi di sekolah lanjutan hanyalah derivasi ajaran ekonomi 

neoklasik di perguruan tinggi yang disederhanakan sesuai dengan taraf berpikir 

siswa. Salah satu kelemahan mendasar ajaran ekonomi neoklasik adalah terlalu 

bias kepada pengusaha (besar), mengagung-agungkan pasar, melupakan aspek 
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kelembagaan sosial-budaya, politik, dan ideologi gotong royong yang dianut 

Indonesia.  

Materi ekonomi yang diajarkan dalam ekonomi neoklasik adalah materi-

materi yang berpijak pada keyakinan manusia sebagai homo economicus, yang 

selalu mengejar self interest secara efisien. Efisiensi ekonomi dianggap hanya 

terwujud melalui maksimalisasi profit dan minimalisasi biaya. Efisensi dipercaya 

hanya dapat dicapai melalui persaingan pasar (pasar bebas), sehingga ajaran yang 

ditonjolkan adalah persaingan (kompetitivisme), dan bukannya kerja sama atau 

kooperasi.  

Memperhatikan persoalan ekonomi dalam ruang lingkup fakultas ekonomi 

khususnya kajian ilmu ekonomi di fakultas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 

kurikulum sebagai sebuah sistem dan kebijakan yang berlaku secara nasional, 

artinya kurikulum sebagai sebuah sistem dalam pendidikan nasional telah 

memberikan hasil-hasil nyata sebagai bentuk pencapaian kinerjanya.   

Pencapaian kinerja kurikulum secara nasional hendaknya menjadi bahan 

evaluasi bagi pemerintah dan pengelola pendidikan terutama di fakultas ekonomi 

agar segera memperbaiki kurikulum yang ada untuk kemudian dapat memperbaiki 

kinerjanya kedepan, karena hasil yang diperoleh sebagai bentuk kinerja kurikulum 

merupakan sebuah dampak kurikulum yang telah dioperasionalkan, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Hasan (2008:67) “kurikulum haruslah memperlihatkan 

hasilnya dalam bentuk dampak pada masyarakat dan pada kualitas lulusan setelah 

beberapa waktu berada di masyarakat”, artinya kurikulum haruslah memberikan 

pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya, apabila yang 
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terjadi perguruan tinggi berkontribusi dengan masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat seperti tingkat penggangguran yang sangat besar dari 

kelompok lulusan perguruan tinggi, seharusnya perguruan tinggi menjadi 

bahagian solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran.  

Memperbaiki dan atau melakukan peyempurnaan kurikulum adalah sebagai 

bahagian pengembangkan kurikulum yang harus dilakukan khususnya di 

perguruan tinggi dalam menyikapi hasil yang ada dan dampak yang ditimbulkan 

terhadap masyarakat. Dampak yang tidak menguntungkan akan menjadi keluhan 

masyarakat untuk segera ditangani dan dicarikan solusi tepat oleh perguruan 

tinggi dalam rangka memperbaiki kurikulumnya. Disamping itu tuntutan dan 

kebutuhan yang lahir dari dampak yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan 

segera dalam kerangka pengembangan kurikulum. 

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum adalah bahagian 

penting dalam pengembangan kurikulum seperti yang diungkapkan oleh Seller 

dan Miller (Sanjaya,2007:32) :  

    proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus yang dimulai dari menetukan orientasi kurikulum  
kemudian dikembangkan menjadi pedoman pembelajaran untuk kemudian 
dilaksanakan dalam proses belajar mengajar dan terakhir dilaksanakannya 
evaluasi.  

 
Dalam pandangan yang lain Collin Marsh and George Wills (Ornstein & 

Hunkins,2009:211) menekankan bahwa ‘pengembangan kurikulum berkenaan 

dengan pengumpulan prosedur untuk kemudian menghasilkan sejumlah 

perubahan pada kurikulum itu sendiri terutama pada materi yang diinginkan.  

Dakir (2004:85) mengatakan bahwa “pada era pambangunan seperti sekarang ini 
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pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan link and match serta out put 

dengan lapangan kerja yang dibutuhkan”.  

Upaya melakukan pengembangan kurikulum tidak dapat melepaskan dari 

kebutuhan masyarakat (Tyler,1949 ;Taba,1962; Zais,1976; Print,1988; 

Nasution,2006; Sukmadinata ;2002 dan Kelly, 2004), para ahli sepakat 

menyatakan pengembangan kurikulum tidak bisa melepaskan diri dari sisi sosial 

kemasyarakatan, artinya kebutuhan masyarakat menjadi salah satu alasan dan 

dasar pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum, secara khusus Taba, 

Skilbeck dan Nicholls (Print, 1993) menempatkan analisis situasi dan diagnosa 

kebutuhan sebagai langkah pertama dalam model desain pengembangan 

kurikulumnya.  

Secara teoritis Sukmadinata (2002;150-151) mengatakan bahwa 

“pengembangan kurikulum harus memperhatikan beberapa prinsip penting yaitu 

(1) prinsip relevansi, (2) prinsip fleksibelitas, (3) prinsip kontinuitas, (4) prinsip 

praktis dan (5) prinsip efektifitas”.  

Berbicara kurikulum dalam kontek nasional yang menjadi perhatian utama 

kita adalah tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertera dalam UU No 20 

tahun 2003, yang menyebutkan: 

    Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq muli, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.  

 
Untuk bergerak menuju tujuan ini khususnya di lingkungan perguruan tinggi 

maka pemerintah mengeluarkan PP No 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi 
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dan pada Bab II pasal 2 ayat 1 dinyatakan secara jelas tujuan pendidikan tinggi 

sebagai bentuk langkah konkrit dalam pencapaian tujuan nasional yaitu: 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,. 

2. mengembangkan dan/ataumemperkaya khasanah ilmu pengetahuan 
teknologi dan/atau seni 

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan 
taraf kehidupan masyarakat dan memperkuat kebudayaan nasional 

 
Ditjen Dikti Depdiknas (2002:2) mengidentifikasikan pengembangan 

kurikulum di perguruan tinggi setidaknya diarahkan pada empat sasaran 

paradigmatis yaitu: 

     pertama mengembangkan mutu dan relevansi penyelenggaraan program 
studi kedua pemberdayaan perguruan tinggi untuk mandiri-bermasyarakat 
dalam penyelenggaraan program studi pilihannya secara santun dan 
bertanggungjawab ketiga mewujudkan akuntabilitas proses penyelenggaraan 
pendidikan tinggi yang terbuka oleh masyarakat keempat mengembangkan 
kebudayaan saling dapat dipercaya di kalangan masyarakat perguruan tinggi 
melalui proses evaluasi diri yang tersistem sebagai kebutuhan dalam menjaga 
eksistensinya. 

  
Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pengembangan 

kurikulum di perguruan tinggi adalah 

     pertama mampu mengakses kebutuhan tenaga kerja yang tersedia di 
masyarakat sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diberlakukan secara 
internasional kedua dapat berperan sebagai modal intelektual (intellectual 
capital), yang bercirikan kemampuannya sebagai: (1) human capital, (2) 
structural capital, (3) relational or customer capital, dan ketiga mempunyai 
mobilitas tinggi ke arah vertikal dan horizontal untuk dapat mengakses 
lapangan kerja yang bersifat volatile, kompetitif, dan tidak menentu 
keberadaannya.  

 
Dengan demikian pendapat para pakar kurikulum, tujuan pendidikan 

nasional, tujuan pendidikan tinggi serta rumusan sasaran paradigmatis dan 

strategis yang diidentifikasikan oleh Ditjen Dikti seperti gayung bersambut 
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artinya telah terwujud secara nyata konsepsi yang lahir dari landasan keilmuan 

dengan langkah yang akan dilaksanakan. 

Pengembangan kurikulum dengan melakukan analisis secara mendalam 

terkait relevansi (kesesuaian) kurikulum pada sebuah institusi pendidikan dengan 

kebutuhan masyarakat penggunanya (stakeholders) serta kondisi dan tuntutan 

zaman akan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian-penelitian 

mengenai relevansi kurikulum ini khususnya tentang kurikulum di Perguruan 

Tinggi telah banyak dilakukan dalam berbagai sudut pandang, Sulistyo (2003) 

meneliti relevansi kurikulum lokal pendidikan D3 di Pusat Pendidikan Teknik 

Badan Pengembangan SDM Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Jawa Barat yang mengkaji kesesuaian isi mata kuliah dengan tuntutan dunia 

pekerjaan. Alimin (2003) mengkaji relevansi kurikulum Politeknik Negeri Ujung 

Pandang jurusan Teknik Listrik dengan kualifikasi tenaga kerja dalam mendukung 

penampilan di PT Semen Tonasa. Winoto (2003) dalam studi yang dilakukannya 

mengkaji relevansi kurikulum program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Komunikasi UNPAD dengan kemampuan tenaga pengelola informasi lembaga 

perpustakaan. Diens (2008) melakukan penelitian relevansi desain kurikulum 

pelatihan guru PAI MTs dengan kebutuhan kompetensi guru di lapangan pada 

balai diklat keagamaan Manado.  

Hasil-hasil penelitian tentang studi relevansi kurikulum di atas memberikan 

gambaran kepada kita akan pentingnya memperhatikan prinsip kesesuaian 

(relevansi) dalam melakukan pengembangan kurikulum pada berbagai lembaga 

dan institusi pendidikan terutama pendidikan kejuruan yang memang disiapkan 
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secara khusus untuk memasuki dunia kerja ataupun pendidikan tinggi yang juga 

akan dipersiapkan sebagai tenaga ahli dalam berbagai bidang pekerjaan yang 

dimasuki, atau pada berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. 

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas agaknya 

sangat diperlukan solusi untuk mengantisipasi segala kesulitan dan masalah yang 

ada dan dalam kontek kurikulum salah satunya adalah dengan melakukan 

pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 

Penelitian ini akan berfokus pada pengembangan kurikulum Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Padang, secara khusus pengembangan kurikulum 

dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders dengan mengkaji 

secara mendalam dokumen kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang dan kebutuhan masyarakat pengguna (stakeholders) di kota Padang 

khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, sehingga menghasilkan kurikulum 

yang disempurnakan yang mengakomodir segenap kebutuhan stakeholders.  

Terdapat beberapa alasan yang sangat mendasar dalam pemilihan objek 

penelitian ini yaitu pertama peningkatan kompetensi lulusan adalah hal yang 

sangat penting sebagai bentuk wujud dari kemampuan mahasiswa fakultas 

ekonomi dari sisi keilmuan dan praktik di lapangan sehingga menjadi sumber 

daya manusia yang kompeten, kedua peningkatan kompetensi lulusan menjadi 

persoalan yang utama karena kebutuhan pasar tenaga kerja adalah sumber daya 

yang kompeten yang tidak hanya unggul dan kompeten dengan sisi teoritis semata 

namun dapat ditunjukkan dengan kemampuan kerja yang baik pula, ketiga 

persoalan peningkatan kompetensi lulusan adalah persoalan yang sangat 
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bermanfaat dikaji dan dilakukan di fakultas ekonomi karena secara langsung 

memberikan potret wajah fakultas ekonomi di mata masyarakat pengguna, 

sehingga kegagalan para lulusannya dalam berkompetisi di dunia kerja pada 

hakekatnya menjadi kegagalan fakultas ekonomi, oleh karena itu kurikulum harus 

mampu menyiapkan peserta didik hari ini dan masa depan. 

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH 

1. Rumusan Masalah 

Pengembangan kurikulum harus melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan dalam arti aspirasi masyarakat pengguna dalam kurikulum tidak 

dapat diabaikan.  

Penjaringan aspirasi masyarakat pengguna dalam bentuk needs assessment 

adalah sebuah langkah penting yang harus diupayakan fakultas ekonomi untuk 

menyusun kurikulumnya, sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh ahli 

kurikulum seperti Zais, Taba, Nichols, Skillback, Oliva, Print yang menyarankan 

pentingnya melakukan needs assesment dalam perancangan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum haruslah dilakukan secara matang, sistematis 

mengikuti prinsip-prinsip pengembangan yang benar dan ajeg. Secara umum 

kegaiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum meliputi 

identifikasi kebutuhan, penyusunan desain kurikulum, uji coba kurikulum, 

validasi, implementasi dan evaluasi kurikulum. Oleh karena itu peninjauan 

kurikulum dengan melakukan analisis kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 

masyarakat pengguna adalah merupakan bentuk pengembangan kurikulum 

sehingga menghasilkan kurikulum yang disempurnakan dengan memperhatikan 
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secara seksama berbagai tuntutan lapangan dan perkembangan ilmu dan 

pengetahuan yang ada. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan 

pengembangan kurikulum dalam arti penyempurnaan kurikulum di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang sehingga dapat memenuhi segenap 

kebutuhan-kebutuhan stakeholders, dengan rumusan masalah bagaimana sosok 

kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholders.     

2. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian pengembangan kurikulum 

pada studi penyempurnaan kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang dengan menganalisis kesesuaian dokumen kurikulum Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang dengan kebutuhan masyarakat pengguna 

(stakeholders) meliputi kompetensi lulusan, struktur mata kuliah, 

deskripsi/substansi kajian mata kuliah, implementasi dan evaluasi kurikulum.  

Analisis kebutuhan yang akan dilakukan melahirkan kurikulum Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang yang disempurnakan untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder dan tetap memperhatikan perkembangan keilmuan yang. 

Secara skematis dapat digambarkan pada paradigma penelitian sebagai berikut: 



 23

 
 Bagan 1.1. Paradigma Penelitian 

C. PERTANYAAN PENELITIAN 

Agar penelitian ini lebih terarah kepada masalah yang dituju, maka diajukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1 Bagaimanakah kondisi objektif dokumen kurikulum Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang yang ada saat ini? 

2 Bagaimanakah penilaian stakeholders terhadap kurikulum Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang? 

3 Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan stakeholders yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi Uiversitas Negeri 

Padang? 
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4 Bagaimana sosok kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

yang telah disempurnakan yang memenuhi kebutuhan stakeholders?  

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sosok 

kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang disempurnakan 

dengan mengakomodir kebutuhan stakeholder.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Menganalisa kondisi objektif dokumen kurikulum Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang 

b. Mengetahui dan menganalisa penilaian stakeholders terhadap kurikulum 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

c. Mengetahui dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan stakeholders yang harus 

diperhatikan dalam kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

d. Menghasilkan sosok kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

yang disempurnakan dengan memperhatikan kebutuhan stakeholders 

E. ASUMSI PENELITIAN 

Pengembangan kurikulum pada institusi pendidikan sangat penting seiring 

dengan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, budaya 

dan ekonomi, kebutuhan dan tuntutan pekerjaan serta perilaku dan kebiasaan yang 

berkembang di masyarakat. Kurikulum hendaknya dapat mengakomodir semua 
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kebutuhan sehingga menjadikan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang 

berperan memberikan kontribusi besar dalam kehidupan. 

   Perubahan, perbaikan menuju kesempurnaan kurikulum adalah langkah 

yang strategis yang mestinya dilakukan oleh setiap institusi pendidikan terhadap 

kurikulumnya. Kurikulum tidak seharusnya bersifat statis dengan mengisolasikan 

diri dari hiruk pikuk perubahan sedangkan perubahan semakin lantang disuarakan. 

F. SIGNIFIKANSI DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap 

kajian-kajian kurikulum secara umum sehingga dapat memperkaya khasanah 

keilmuan kurikulum hari ini.   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kajian bagi 

pengembangan kurikulum khususnya dalam bidang pendidikan ekonomi dan 

manajemen maupun bidang lain atau bagi pengembang kurikulum secara umum 

sehingga dapat lebih mendekatkan kurikulum sebagai dokumen dengan kurikulum 

pada tataran implementasi (kurikulum aktual).  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua stakeholder  

khususnya Fakultas Ekonomi UNP, mahasiswa dan stakeholder lainnya 

a. Bagi Pimpinan Fakultas dan Program Studi di FE UNP 

1) Sebagai bahan masukan bagi pengembang kurikulum di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang khususnya pada program studi Pendidikan 

Ekonomi Akuntansi (PSPE Ak) dan program studi Manajemen (PSM) 
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sehingga mampu memenuhi segenap tuntutan dan kebutuhan stakeholders 

secara nyata di lapangan kerja.  

2) Sebagai contoh bagi program studi lainnya di lingkungan Fakultas 

Ekonomi khususnya dan fakultas lain di lingkungan Universitas Negeri 

Padang dalam mengembangkan kurikulum yang representatif dan 

bersinergis dengan kebutuhan stakeholders 

b. Bagi Dosen 

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan profesi secara lebih 

baik sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

c. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang diharapkan dapat 

merasakan manfaat dari penyempurnaan kurikulum ini sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi dan kesiapan mereka dalam menghadapi persaingan 

di dunia kerja. 

d. Bagi Pengguna Lulusan 

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pengguna lulusan dalam hal ini 

perusahaan/industri, lembaga pendidikan formal dan non formal adalah 

terakomodirnya segenap kebutuhan yang disyaratkan sehingga memberikan 

benefit yang besar bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

 

 

 


