
HARI-HARI ini hampir 
semua perhatian o-
rang Indonesia ter-
tuju pada persiapan 

menjelang Idul Fitri 1434 H 
atau Lebaran yang amat mung-
kin dirayakan pada Kamis 
(8/8). Lebaran ialah sebuah 
tradisi yang konon berasal dari 
tradisi kerajaan di Surakarta 
pada waktu Mangkunegara 
I (Pangeran Samber Nyawa) 
berkuasa sebagai raja di Kera-
ton Surakarta Hadiningrat. Ia 
mengundang rakyatnya ke da-
lam Keraton Surakarta untuk 
bersilaturahim dan melakukan 
prosesi bermaaf-maafan de-
ngan raja dan keluarga raja, 
seusai menjalankan ibadah 
salat Idul Fitri. 

Kini di zaman globalisasi 
dan alam keterbukaan, tradisi 
merayakan Lebaran tetap ber-
jalan dengan ditandai ‘migrasi’ 
penduduk untuk bertemu dan 
bersilaturahim dengan kelu-
arga, tetangga, handai tolan, te-
man, kenalan, dll. Untuk mela-
kukan budaya silaturahim saat 
Lebaran tersebut, diperlukan 
alat-alat transportasi. 

Jika transportasi menggu-
nakan kendaraan umum atau 
pribadi, hal itu tidaklah aneh. 
Namun, kini publik menyoroti 
masalah pemakaian kenda-
raan dinas untuk mudik ber-
lebaran.

Wakil Ketua Komisi Pembe-
rantasan korupsi (KPK) Busyro 

Moqoddas, dalam rilisnya 
kepada para wartawan, Rabu 
(31/7), menghentak perhatian 
publik dengan mengatakan 
bahwa pemakaian kendaraan 
dinas mengarah kepada penya-
lahgunaan wewenang, penya-
lahgunaan amanah, dan dapat 
dikategorikan sebagai korupsi. 
Oleh karena itu, apabila ada 
yang mengetahui mobil ber-
pelat merah digunakan pada 
saat Lebaran, laporkan saja 
ke KPK. 

Penegasan Busyro tersebut 
dikuatkan Wakil Menteri Pen-
dayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Wa-
men PAN dan RB) Eko Prasojo 
yang mengatakan penggunaan 
mobil dinas saat Lebaran me-
nyalahi aturan dan dapat dike-
nai sanksi. Sebelum Busyro 
menyatakan hal itu, sejumlah 
pejabat dan kepala daerah/
wakil kepala daerah menang-
gapi soal penggunaan mobil 
dinas dalam masa Lebaran 
itu secara beragam. Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama mem-
perbolehkan pemakaian mobil 
dinas pada saat Lebaran walau 
akhirnya mereka kemudian 
mencabut dan mengikuti surat 
edaran dan imbauan Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi 
yang melarang pegawai negeri 
sipil (PNS) menggunakan mobil 
dinas dan akan mengenakan 

sanksi baik teguran ataupun 
sanksi lainnya. 

Belum efektif
Memang secara normatif, 

penggunaan dan pemanfaatan 
mobil dinas telah diatur secara 
tegas dalam Permen PAN 
dan RB Nomor 87 Tahun 
2005 tentang Pedoman 
Peningkatan Pelaksa-
naan Efi siensi, 
Penghematan, 
dan Dis ipl in 
Kerja. Lembar-
an II poin 5 
peraturan ter-
sebut menya-
t a k a n  b a h w a 
penggunaan dan 
pemanfaatan mobil 
dinas dibatasi hanya 
pada hari kerja. 

Ketentuan tersebut 
telah jelas dan gamblang. 
Hanya, implementasinya 
selama kurun waktu sete-
lah keluarnya Permen PAN 
dan RB No 87 Tahun 2005 
belum efektif. Ada bebera-
pa alasan mengapa Permen 
PAN tersebut belum efektif. 
Setidak-tidaknya ada beberapa 
anggapan dari para pejabat 
dan kepala daerah (gubernur/
bupati/wali kota) serta para 
pengambil kebijakan yang 
menyatakan memperboleh-
kan penggunaan mobil dinas 
selama tidak membebani ke-
uangan daerah sehingga pe-
makaian bahan bakar, oli, dan 
jika ada kerusakan-kerusakan 
ditanggung pejabat yang meng-
gunakan. 

Ada dalih lagi yang mengha-
lalkan mobil dinas tersebut bisa 
digunakan untuk berlebaran. 
Para kepala daerah berdalih 
memberi penghargaan ke-
pada pejabat eselon II dan 

III setelah sekian lama bekerja 
dalam tugas kenegeri mereka. 
Di samping itu, mereka menga-
takan jika mobil dinas itu tidak 
digunakan, akan membebani 
instansi/daerah karena harus 
mempersiapkan lahan parkir 
atau tempat khusus untuk 
mengandangkan mobil-mobil 
dinas tersebut. Hal terakhir 
itu juga agak bisa dimengerti, 
betapa repotnya mengurus dan 
mengandangkan serta menjaga 
keamanan lebih dari 500 ken-
daraan dinas tersebut. Misal-
nya dari Kabupaten Jombang, 
Jawa Timur, menurut Wakil 

Bupati Jombang Wi-
yono Suparno, 

pihaknya me-
miliki 800 

m o b i l 
dinas.

Baru disadari
Jika melihat gambaran me-

ngenai penggunaan mobil 
dinas tersebut, ada tiga hal 
yang bisa dicermati. Pertama, 
ketentuan penggunaan mobil 
dinas di luar kepentingan di-
nas setidaknya sudah ada sejak 
2005 dengan landasan Permen 
PAN Nomor 87 tersebut. Na-
mun, landasan hukum terse-
but nyatanya belum efektif dan 
baru ‘tersadar’ sejak keluarnya 
pernyataan dari KPK. 

Kedua, sampai saat ini ma-
sih ada pejabat/kepala daerah 
yang awalnya memperbole-
hkan mobil dinas tersebut 
dipergunakan saat Lebaran. 
Mereka buru-buru mencabut 
karena ada penegasan dari 
KPK, larangan dari Wamen 
PAN dan RB dan Mendagri 
Gamawan Fauzi. Ketiga, ma-
sih ada pejabat/kepala daerah 
yang memperbolehkan peng-
gunaan mobil dinas tersebut 
dengan alasan untuk kepen-

tingan dinas walau di hari 
libur karena hanya ingin 

memberikan penghargaan ke-
pada pejabat dengan catatan 
semua biaya yang dikeluarkan 
ditanggung dari kantong peja-
bat tersebut. 

Herbert C Kelman, dalam 
Compliance, Identifi cation and 
Internalization, Three Process-
es of Attitude Change (1966), 
menyatakan pada umumnya 
seseorang akan melakukan 
sesuatu yang diperintahkan 
peraturan perundang-un-
dangan itu dengan tiga motif, 
yakni melaksanakan suatu 
aturan karena takut akan 
sanksinya, melaksanakan su-
atu peraturan karena meng-
hormati pejabat pemerintah 
tersebut, dan melaksanakan 
suatu aturan karena yang 
bersangkutan insaf dan sa-
dar dari dalam hati sanubari 
bahwa aturan itu ditaati untuk 
kepentingan bersama yang 
jauh lebih penting daripada 
kepentingan pribadi. 

Dengan belajar dari teori 
Herbert C Kelman tersebut, 
pertanyaan kita secara khu-
sus atas penggunaan mobil 
dinas dalam liburan Lebaran 
ini, apakah sudah sampai 
aras ketiga yakni suatu tahap 
menginternalisasi bahwa se-
tiap pejabat sudah sadar atas 
penggunaan mobil dinas ter-
sebut? Ataukah hanya sampai 
pada aras kedua yaitu suatu 
tahap identifi kasi karena rasa 
menaruh rasa hormat? Atau 
bahkan hanya sampai pada 
tahap pertama yaitu pada 
compliance karena takut akan 
sanksi yang akan ditegakkan 
KPK? Hanya Tuhan saja yang 
tahu atas penggunaan mobil 
dinas tersebut. 

Semoga hikmah puasa Ra-
madan ini menyadarkan para 
pejabat dan pembuat kebi-
jakan untuk memahami dan 
sadar, Permen PAN dan RB 
Nomor 87 Tahun 2005 tersebut 
dikeluarkan dalam rangka me-
ngurangi sekecil mungkin pe-
nyalahgunaan fasilitas negara 
dari kepentingan-kepentingan 
pribadi. Semoga.

DI era globalisasi pen-
didikan yang kian 
terbuka saat ini, tidak 
bisa dimungkiri telah 

terjadi kompetisi antarpergu-
ruan tinggi (universitas) yang 
sangat ketat. Artinya, daya sa-
ing pasar tidak hanya terjadi 
pada dunia usaha/perusahaan 
semata, tetapi juga terjadi pada 
perguruan tinggi, baik swasta 
maupun negeri.

Yang membedakan satu per-
guruan tinggi dengan lainnya 
sehingga bisa menarik minat 
calon mahasiswa ternyata bu-
kan dilihat dari segi keuangan 
semata, melainkan mutu atau 
apa yang mahasiswa dapatkan 
di perguruan tinggi tersebut. 
Dengan kata lain, ada ciri khas 
yang berbeda dari perguruan 
tinggi sejenis yang ada.

Dengan begitu, setiap per-
guruan tinggi selalu berupaya 
meningkatkan produktivitas-
nya. Pada akhirnya ditemukan 
rumus bahwa peningkatan 
produktivitas dan mutu meru-
pakan efektivitas per efi siensi.

Oleh karena itu, ada pende-
katan baru yang diperlukan 
untuk meningkatkan produk-
tivitas dan mutu perguruan 

tinggi tersebut. Dalam dunia 
bisnis, pendekatan itu seperti 
ditawarkan Turban McLean 
dan Wetherbe, yaitu business 
process re-engineering (BPR) 
atau dikenal dengan pereka-
yasaan kembali proses bisnis.

BPR merupakan pengenalan 
pada inovasi yang merupakan 
tujuan utama dalam suatu 
struktur manajemen organisasi 
dan bagaimana cara melaksa-
nakan bisnisnya. Inovasi lebih 
ditekankan pada transformasi, 
aplikasi, dan difusi dari ide baru 
ataupun ide-ide masa lalu yang 
tidak digunakan, proses, teknik, 
produk, dan jasa. Dalam BPR 
tersebut, teknologi, manusia, 
dan dimensi organisasi akan 
berubah. Teknologi informasi 
itulah yang memberikan oto-
matisasi, yang memungkinkan 
suatu bisnis dilakukan di ber-
bagai lokasi yang berbeda letak 
secara geografi s.

Imbasnya, hal itu memberi-
kan fl eksibilitas dalam organi-
sasi, dapat menciptakan atau 
memfasilitasi model bisnis 
baru, dan memberikan du-
kungan kecepatan transaksi 
tanpa harus menggunakan 
kertas dalam transaksi antara 

pemberi layanan dan peng-
guna, serta pencarian jenis-
jenis informasi terkait untuk 
perusahaan agar lebih cepat 
dan lebih banyak.

Tingkatkan penelitian
BPR itu lebih ditujukan ke 

dukungan jaringan kerja dan 
struktur organisasinya. Dalam 
hal ini, diwujudkan bahwa 
dosen sebagai komponen pen-
ting dalam perguruan tinggi 
harus bisa meningkatkan pene-
litiannya sebagai pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi 
dalam tim. Kemudian juga ada 
pelayanan terhadap mahasiswa 
secara jaringan dan ada proses 
belajar mengajar tanpa harus 
bertatap muka langsung.

Semua itu, dalam istilah pen-
didikan, terkenal dengan isti-
lah nama electronic learning 
(e-learning). Melalui organisasi 
e-learning itulah suatu pergu-
ruan tinggi akan memberikan 
warna yang berbeda dengan 
perguruan tinggi lainnya. 

Dengan kata lain, ilmu pe-
ngetahuan yang diberikan 
atau ditransfer dosen kepada 
mahasiswa mungkin tidak jauh 
berbeda, tetapi perbedaan akan 
tampak pada knowledge yang 
dikembangkan di perguruan 
tinggi tersebut. Itu disebabkan 
dalam penyampaian/trans-

fer ilmu pengetahuan kepada 
mahasiswa, kurikulumnya 
disesuaikan dengan keperluan 
pasar.

Tidak cuma itu, pengalaman 
dosen dalam penelitian dan 
penulisan di jurnal ilmiah, pe-
nyampaian pengalaman dosen 
dalam penelitian di bidangnya, 
juga bisa disampaikan kepada 

mahasiswa sebagai bahan ajar/
presentasinya dengan baik. 
Begitu pula dari sisi pelayanan 
kepada mahasiswanya. Arti-
nya, budaya yang bagus atau-
pun tidak di kampus akan 
terbawa oleh mahasiswa da-
lam lingkung an pekerjaannya 
kelak.

Menuju knowledge
Dari situ, bisa dijelaskan 

bahwa knowledge perguruan 
tinggi dapat mencapai kapa-
sitasnya sebagai perguruan 
tinggi yang berkemampuan 
apabila kemampuan tersebut 
bisa memberikan solusi yang 
sistematis dan eksperimen-
tasi yang kreatif. Bisa juga, 
belajar dari best practice per-
guruan tinggi lainnya dan ter-
jadi knowledge sharing (berbagi 
pengetahuan) di antara para 
dosen atau di antara dosen 
dan mahasiswa sehingga dapat 
mentransfer knowledge secara 
cepat dan efisien ke seluruh 
perguruan tinggi tersebut.

Knowledge sharing meru-
pakan salah satu metode atau 
salah satu langkah dalam siklus 
manajemen pengetahuan yang 
digunakan untuk memberikan 
kesempatan kepada anggota 
suatu kelompok, organisasi, 
instansi atau perusahaan untuk 
berbagi pengetahuan kepada 
anggota lainnya.

Artinya, knowledge di pergu-
ruan tinggi merupakan kapasi-
tas perguruan tinggi tersebut, 
baik kemampuan perguruan 
tinggi dalam mentransfer ilmu 
pengetahuan ke sesama dosen 
dan mahasiswa maupun dalam 
memanfaatkan knowledge do-
sen menjadi knowledge pergu-
ruan tinggi ataupun fakultas.

Hal itu mengikuti teori mana-
jemen Jepang, Kaizen, yang le-
bih mementingkan knowledge 
staf atau dosen kalau di pergu-
ruan tinggi menjadi knowledge 
organisasi (perguruan tinggi), 

atau lebih spesifi k yaitu fakul-
tas. Dengan demikian, apabila 
staf atau dosen tersebut tidak 
ada atau pindah, knowledge 
tersebut tidak hilang.

Pengertian knowledge di sini 
ialah gabungan dari penga-
laman, nilai, informasi kon-
tekstual, intuisi, dan pendapat 
para pakar yang membangun 
lingkungan dan kerangka eva-
luasi, atau juga bisa diartikan 
sebagai gabungan pengalaman 
dan informasi baru (Thomas 
Davenport dan Laurence Pru-
sak, 2000). 

Dalam hal ini, perguruan 
tinggi selalu menggunakan 
aset intelektual dan menge-
nali atau menghargai nilainya. 
Aset intelektual dan nilainya 
itulah yang merupakan know-
ledge yang harus menjadi aset 
dari perguruan tinggi/fakultas. 
Knowledge juga bisa diartikan 
sebagai kumpulan informasi 
yang berguna dalam konteks 
menghasilkan pemahaman 
berupa suatu aksi atau tindak-
an. Hanya dari knowledge-lah 
akan terjadi suatu inovasi.

Oleh karena itu, knowledge 
merupakan aset dari perguru-
an tinggi. Perguruan tinggi se-
harusnya mengelola knowledge 
yang dikembangkan melalui su-
atu proses yang sistematis agar 
mempunyai kapasitas tertentu 
melalui penciptaan, menang-
kap, share, dan mengangkat 
knowledge yang ada. 

Di samping itu, ciri dari 
knowledge ialah tidak terpi-

sahkan (stickiness) dengan 
pengertian kodifi kasi. Itu bisa 
diterjemahkan, antara lain, 
dalam bentuk laporan, tulisan 
ilmiah, dan laporan penelitian. 
Oleh karena itu, perlu sosial-
isasi di antara para pakar, do-
sen, dan staf perguruan tinggi 
agar knowledge tersebut dapat 
dipahami dan dibagi dengan 
pakar, dosen, dan staf. Atau, 
istilah lainnya ialah knowledge 
management.

Knowledge management ialah 
suatu rangkaian kegiatan yang 
digunakan organisasi untuk 
mengidentifi kasi, menciptakan, 
menjelaskan, dan mendistri-
busikan pengetahuan untuk 
digunakan kembali, diketahui, 
dan dipelajari di dalam organi-
sasi. Hal yang tidak kalah pen-
ting ialah knowledge transfer 
dalam berbagai bentuk bisa 
dilakukan melalui diskusi se-
padan dalam kerja, magang, 
pelatihan profesional, dan 
program mentoring. Walaupun 
demikian, sejak akhir abad ke-
20, teknologi tambahan telah 
diterapkan untuk melakukan 
tugas tersebut, seperti basis 
pengetahuan, sistem pakar, 
dan repository pengetahuan 
(Wikipedia).

Demi menuju perguruan 
tinggi yang berpengetahuan 
sehingga berdaya saing tinggi, 
perlu penggunaan teknologi 
informasi yang bisa memberi-
kan kemudahan bagi generasi 
mendatang untuk membuat 
inovasi-inovasi baru.  
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Budaya yang 
bagus ataupun tidak 

di kampus akan terbawa 
oleh mahasiswa dalam 

lingkungan pekerjaannya 
kelak.
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