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Diakui atau tidak, kelembagaan pendidikan 
tinggi di Indonesia menghadapi tiga 

tantangan utama.  Tiga tantangan tersebut 
tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah, 

dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional. 

Ketiga tantangan itu adalah, pertama, 

semakin banyak lulusan pendidikan tinggi 

yang menganggur atau bekerja pada jenjang 
dan/atau bidang yang tidak sesuai dengan 

pendidikan formal yang ditempuh.  Kedua, 
kontribusi kelembagaan, sivitas akademika, 

dan alumni pendidikan tinggi terhadap 

pengembangan iptek dan pembangunan 
nasional masih belum sesuai harapan.  

Ketiga, peran internal dalam pembangunan 
sektor pendidikan juga belum optimal, 

terutama dalam menyiapkan tenaga guru 
berkualitas untuk jenjang pendidikan dasar 

dan menengah. 

Suatu fakta yang kurang menggembirakan 
adalah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 

yang menyatakan semakin meningkatnya 
jumlah lulusan pendidikan tinggi yang belum 

mendapatkan pekerjaan.  Tahun 2004, 

lulusan universitas (S1 atau lebih tinggi) 
yang belum bekerja sebanyak 348.107 orang 

dan lulusan pendidikan tinggi non-gelar 
(Diploma) sebanyak 237.251 orang, 

sehingga totalnya sebanyak 585.358 orang 

atau 5,7 persen dari total pencari kerja.  
Pada bulan Februari 2008, total alumni 

perguruan tinggi yang sedang mencari 
pekerjaan meningkat nyaris dua kali lipat, 

yakni sebanyak 1.146.069 orang atau 11,4 
persen. 

Dari sisi lain, Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas) berupaya agar 
partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi 

terus meningkat.  Tahun 2007, Angka 
Partisipasi Kasar (APK) hanya sebesar 17,3 

persen.  Lebih rendah dibandingkan dengan 

negara ASEAN lainnya, misalnya Filipina 21,8 
persen , Malaysia 32,5 persen, dan Thailand 

42,7 persen. 

Upaya peningkatan APK pada jenjang 

pendidikan tinggi tentu merupakan langkah 
yang positif dalam rangka peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia Indonesia.  
Akan tetapi, upaya ini bisa menjadi 

bumerang jika tidak dibarengi dengan upaya 
meningkatkan relevansi substansi program 

pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 
nasional. 

Untuk mengimbangi dinamika pergeseran 

kebutuhan tenaga kerja antar-sektor 
(misalnya dari sektor pertanian ke sektor 

industri) dan intra-sektor (misalnya dari 
energi fosil ke energi terbarukan), maka 

program studi yang ditawarkan lembaga 

pendidikan tinggi harusnya juga cepat 
beradaptasi.  Program studi baru perlu 

dikembangkan, beberapa program studi 
lama perlu diperbarui kurikulumnya agar 

lebih relevan dengan kebutuhan 
pembangunan saat ini, atau dilakukan 

penggabungan beberapa program studi yang 

sudah kurang diminati.   

Pendidikan tinggi, sesuai dengan Tridharma-

nya, tidak hanya dituntut untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan, 

tetapi juga sebagai kelembagaan dituntut 
pula untuk memberikan kontribusi langsung 

terhadap pembangunan nasional.  
Membantu mencari solusi terhadap berbagai 

permasalahan, baik pada tingkat nasional, 

daerah, maupun lokal.  Membantu 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari 

berbagai sektor pembangunan.  Membantu 
meningkatkan kualitas layanan publik, 

termasuk di luar sektor pendidikan. 

Ekspektasi publik ini perlu dijawab antara 

lain dengan menawarkan solusi teknologi, 

yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian 
yang diarahkan dengan sengaja (goal-
oriented research) pada permasalahan nyata 
yang dihadapi publik dan dunia usaha dalam 

berbagai sektor.  Prasyarat untuk ini adalah 

kepekaan akademisi terhadap permasalahan 
nyata dan interaksi yang intensif dengan 

kalangan dunia usaha.  Kegiatan penelitian 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (curiousity-driven research) yang 



menjadi penciri pendidikan tinggi tentu 

masih perlu dilaksanakan. 

Menjadi universitas riset perlu dimaknai 

sebagai upaya meningkatkan volume dan 
intensitas aktivitas riset oleh perguruan 

tinggi yang memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pengembangan iptek dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pada saat ini, perlu diakui kontribusi 
perguruan tinggi, baik terhadap 

pengembangan iptek , maupun terhadap 
pembangunan masih belum maksimal. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan.  Untuk menghasilkan 
lulusan perguruan tinggi yang berkualitas 

perlu diawali dengan meningkatkan 
pendidikan pada jenjang dibawahnya, yakni 

pendidikan dasar dan menengah.  Salah satu 

faktor pentingnya adalah kualitas guru pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah 

tersebut.  Perguruan tinggi mempunyai 
tanggung jawab untuk menyiapkan tenaga 

guru yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentum positif -upaya peningkatan 

kesejahteraan guru oleh pemerintah- yang 
terjadi sekarang harusnya dikelola secara 

optimal untuk meningkatkan kualitas guru.  
Dengan tingkat kesejahteraan guru (dan 

dosen) yang lebih baik, tentu akan menjadi 

daya tarik bagi generasi muda untuk memilih 
profesi sebagai guru.   

Jika 'bahan baku' menjadi lebih baik dan 
dibarengi dengan upaya pembenahan 

program pendidikan guru di perguruan 
tinggi, maka peluang untuk menghasilkan 

guru berkualitas untuk mengabdi pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah 
akan lebih terbuka. 

Di atas semua itu, yang paling penting dalam 
pengelolaan dan pengembangan pendidikan 

tinggi adalah janganlah kita melarikan diri 

dari tantangan nyata yang ada dihadapan 
kita saat ini.  Jangan pula kita kaburkan 

permasalahan nyata tersebut sebagai siasat 
untuk mengabaikannya. 

 


