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Indonesia termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan
bergulir mulai akhir tahun 2015 ini.
Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin
ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di
Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan
daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk
menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk
meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga
ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi
kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN
Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit.
Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka
panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada
1998.

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan
stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta
diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah
dibidang ekonomi antar negara ASEAN
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Gambaran karakteristik utama MEA :
1. pasar tunggal dan basis produksi
2. kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil
4. kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global

Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas
di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.
Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran
bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus
bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus
tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.
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Dampak
Positif
lainnya
yaitu
investor
Indonesia
dapat
memperluas
ruang
investasinya tanpa ada batasan ruang antar
negara anggota ASEAN. Begitu pula kita
dapat menarik investasi dari para pemodalpemodal ASEAN. Para pengusaha akan
semakin kreatif karena persaingan yang ketat
dan
para
professional
akan
semakin
meningkatakan tingkat skill, kompetansi dan
profesionalitas yang dimilikinya
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Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan
menghadapi MEA yang harus kita perhatikan. Hambatan tersebut di
antaranya :
1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari
2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat
sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta
pekerja di Indonesia.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga
mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global
Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur kita masih
tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei
Darussalam dan Thailand.
3. Sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku
dan setengah jadi.
4. Keterbatasan pasokan energi.
5. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang
produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. Apabila
hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA
justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia.

LULUSAN PERGURUAN TINGGI PADA ERA MEA
PERLU MEMILIKI

Hard Skills

Soft Skills

Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

Kemampuan
Berkomunikasi Baik Lisan,
Tulisan, Maupun Gambar

Kemampuan Bekerja
Secara Mandiri dan di
Dalam Tim

Kemampuan Berlogika dan
Kemampuan Menganalisis
yang Memadai
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UU NO 12/2012 TENTANG PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
MENGISYARATKAN (UU DIKTI – UU PT)
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ADANYA 2 PENYELENGGARA PT

1. Pemerintah

PTN :

(PTN Satker Biasa, PTN BLU, PTN BH)

2. Masyarakat, Yayasan (Perkumpulan / Bentuk
lain menghasilkan Nirlaba)
Tinggi Swasta

Perguruan

PTS (Koperties 14 Koordinator di Indonesia)
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1.

ATURAN

2.
PENYELENGGARA

3.
MASYARAKAT

•UU 12/2012 UU Dikti
•Permendikbud 49 Th 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
•Permendikbud 95 th 2014 tentang
Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN
serta Pendirian, Perubahan dan
Pencabutan Ijin PTS

• Yayasan
• Rektorat dan Dekanat

• Umum
• Alumni dan Mahasiswa
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BACA MEDIA INDONESIA
Sabtu, 10 Oktober 2015
Hal 6

OPINI
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SABTU, 10 OKTOBER 2015

Kampus Nonaktif Salah Siapa?
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Jamal Wiwoho

Jenis pelanggaran

Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS Surakarta)

Kampus nonaktif ialah keadaan
saat perguruan tinggi dalam menjalankan manajerialnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.
Jenis pelanggaran tersebut ialah
sebagai berikut.
Pertama, tidak ada kuliah atau
proses belajar mengajar secara terstruktur dan teratur. Kedua, adanya
peralihan yayasan atau alih kelola
yayasan penyelenggara perguruan
tinggi swasta yang tidak dilaporkan
ke Kemenristek dan Dikti. Ketiga,
tidak tercapainya perbandingan
atau rasio tenaga pendidik (dosen)
dengan mahasiswa.
Secara umum, rasio dosen mahasiswa PTN eksakta ialah 1:20
dan noneksakta 1:30, sedangkan
untuk PTS eksakta ialah 1:40 dan
noneksakta 1:30. Suatu keadaan
yang amat ironis bahwa di lapangan masih cukup banyak ditemukan
rasio yang sangat tidak ideal, misalnya, untuk program studi eksakta
1:150 lebih dan 1:100 lebih untuk
noneksakta.
Keempat, perpindahan alamat
kampus. Perguruan tinggi yang
berpindah alamat harus memberitahukan kepada Kemenristek dan
Dikti dan juga koordinator petinggi
swasta setempat. Tidak adanya
pemberitahuan pindah alamat tersebut dapat diidentifikasikan sebagai pelanggaran.
Kelima, adanya perselisihan internal yayasan. Cukup banyak para
penyelenggara PTS (yayasan) yang
berselisih atau saling klaim bahwa
yayasan itu yang legal. Secara
normatif, yayasan yang dianggap
legal ialah yayasan dengan akta
pendirian (akta notaris) yang sudah
disahkan Kementerian Hukum dan
HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Keenam, PT tidak memberi- kan
laporan
pada
Pangkalan
Data
Perguruan Tinggi (PDPT). PDPT

merupakan sebuah sistem yang dikembangkan Dirjen Dikti (kala itu)
yang isinya memuat seluk beluk
database perguruan tinggi yang
meliputi perguruan tinggi, fakultas, program studi, jurusan, dosen,
jumlah, jumlah fakultas, jumlah
doktor, dan jumlah profesor yang
berkaitan dengan informasi kekinian perguruan tinggi.
Ketujuh, tidak ada mahasiswa.
Mahasiswa memegang peran yang
amat penting dalam penyelenggaraan proses belajar di sebuah
perguruan tinggi. Kedelapan, PT
menyelenggaraka n kelas ja rak
jauh. PT yang menyelenggarakan
kegiatan/kuliah jarak jauh (perkuliahan di luar tempat atau domisili
PT) sebagai akibatnya dapat dikenai
sanksi penonaktifan.
Kesembilan, PT yang mengeluarkan ijazah palsu atau ijazah yang
tidak sah. PT yang akhirnya dikenal
dengan PT nonaktif dengan sanksi
PTS tersebut tidak diperbolehkan
menerima mahasiswa baru dan
juga tidak boleh melaksanakan
wisuda.
Pertanyaan terbesar bagi publik
soal kondisi ini ialah salah siapa
sampai terjadi kampus nonaktif.
Dari segi aturan, ketentuan yang
tertuang dalam PP No 4/ 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi sudah memuat cukup rinci
harus melakukan apa dan bagaimana idealnya suatu PT itu.
Jika dilihat dari struktur, birokrasi
yang dibangun Kemenristek dan
Dikti cq Dirjen Kelembagaan dengan
PDPT sebagai informasi soal keperguruan tinggi sudah lengkap.
Ibarat sebuah badai, fakta kampus nonaktif itu semoga cepat berlalu dengan menyelesaikan secara
baik bagi masyarakat, mahasiswa,
penyelenggara
pendidikan,
lulusan, serta Kemenristek dan Dikti.
Semoga.

rezim perizinan menjadi rezim
pendaftaran. Harus diakui pemerintah di titik tertentu masih memerlukan wewenang pemberian izin
sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas bisnis. Selain sebagai kontrol,
pemerintah juga memerlukan data
sebagai bahan pengambilan kebijakan. Nah, pada level keperluan
pendataan inilah, pemerintah bisa
menyiasatinya dengan menerapkan
rezim pendaftaran, bukan perizinan. Potensi penyimpangan akan
menurun karena pelaku usaha tidak membutuhkan lampu hijau dari
pemerintah untuk urusan tertentu,

batan ini bisa diatasi dengan cepat
plus efisien karena paperless. Toh,
kita telah memiliki UU Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Ketiga, mengurangi pembentukan
peraturan pemberian delegasi kepada peraturan yang lebih rendah.
Hal ini dilakukan guna menghadiri
pemberian cek kosong kepada pemerintah sekaligus membatasi lahirnya prosedur baru di luar kontrol
undang-undang. Fakta saat ini, tanpa
delegasi sekali pun, sudah banyak
peraturan yang dibentuk secara
mandiri tanpa delegasi peraturan
di atasnya.
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UNIA pendidikan, khususnya pendidikan tinggi,
dalam 3-4 bulan ini mendapat sorotan tajam dari
masyarakat di seluruh penjuru
Nusantara. Ihwal hebohnya dunia pendidikan tinggi dimulai dari
acara Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Menristek dan
Dikti)
Muhammad
Nasir
saat
melakukan kunjungan mendadak
ke beberapa perguruan tinggi di
daerah Bekasi, Jawa Barat.
Dari inspeksi mendadak tersebut, masyarakat tertegun karena
ditemukan cukup banyak pendidikan tinggi (akademi, sekolah
tinggi, institut, dan universitas)
yang menyelenggarakan amanah
untuk menjalankan pendidikan
guna mencerdaskan bangsa ini
masih belum ideal. Dalam sidak tersebut, banyak temuan dengan hasil
kurang memuaskan atas layanan
pendidikan. Misalnya, belum ada
sarana dan prasarana ideal dalam
penyelenggaraan proses belajar
mengajar, seperti kampus yang
tidak ideal, ruang-ruang kuliah
yang kotor dan tidak memenuhi
standar, serta ruang dosen dan
pengelola yang tidak ideal. Singkat
kata, inspeksi mendadak t ersebut membuka mata publik betapa
kurang ideal dan mewadahinya
sarana dan prasarana beberapa
perguruan tinggi yang menjalankan
tugas pokok dan fungsi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian masyarakat tersebut.
Pada episode selanjutnya, masyarakat dikejutkan dengan beredarnya informasi terkait dengan
merebaknya ijazah palsu. Ijazah
yang dianggap sebagai senjata dan
jimat untuk menentukan nasib

masa depan dan meningkatkan
gengsi dan kasta strata sosial di
masyarakat dapat diperoleh dengan cara yang sangat mud ah,
yaitu dengan menyediakan dana
tertentu untuk membeli ijazah
sesuai dengan keinginannya tanpa
melakukan proses belajar mengajar
yang ideal. Kasus ijazah palsu yang
berkembang di masyarakat ikut menambah gradasi karena nila setitik
rusak susu sebelanga dalam dunia
pendidikan tinggi.
Belum selesai penanganan dan
pencegahan ijazah palsu itu, masyarakat kembali dikejutkan dengan
berita pelaksanaan wisuda abalabal, yakni kegiatan perkuliahan
tidak ideal, tapi bisa melaksanakan wisuda sebagai tanda seorang
mahasiswa telah menyelesaikan
kuliah.

Kampus nonaktif
Belum hilang dari ingatan kita
hasil sidak Menristek dan Dikti
soal penyelenggaraan pendidikan
tinggi oleh swasta, izasah palsu, dan
wisuda abal-abal itu. Kini, publik
dikejutkan dengan informasi tentang kampus nonaktif.
Perguruan tinggi di Indonesia
sesuai dengan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT)
bisa berbentuk perguruan tinggi
negeri (PTN) yang diselenggarakan
pemerintah dan perguruan tinggi
swasta
(PTS)
yang
merupakan
bentuk partisipasi publik dari masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan tinggi.
Banyaknya PTN (sekitar 134 PTN
yang terdiri atas PTN satker, PTN
Badan Layanan Umum [BLU], dan
PTN Badan Hukum [BH]) dan PTS
yang ada di negara kita (
sekitar

PATA AREADI

4.300 PTS di bawah Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta/Kopertis
wilayah I s/d XIV) dengan jumlah
program studi lebih dari 22.000
menyebabkan banyaknya varian
masalah dan kompleksitas yang
harus dihadapi sehingga sekarang
muncullah istilah yang mengagetkan, yakni kampus nonaktif. Secara
faktual, istilah kampus nonaktif
itu suatu istilah yang biasa publik
tahu karena telah diunggah dalam
website www. forlab.dikti.go.id yang

setiap saat dapat diakses secara
umum kapan dan di mana pun.
Jumlah kampus nonaktif untuk
pertama kalinya dilansir sebanyak
243 PT (Info terakhir yang disampaikan Dirjen Kelembagaan Kemenristek dan Dikti Patdono Suwignjo
sebanyak 239 PT). Jumlah itu jauh
lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PT nonaktif pada akhir
2014, yaitu Kemenristek dan Dikti
menetapkan sanksi nonaktif pada
576 perguruan tinggi.

Regulasi, Birokrasi, dan Reformasi
Akbar Faizal
Anggota Komisi III DPR RI

P

RESIDEN Joko Widodo menerbitkan paket kebijakan ekonomi melalui tiga langkah. Salah
satunya mendorong daya saing
industri nasional melalui deregulasi,
debirokratisasi, serta penegakan
hukum dan kepastian usaha. Ada 89
peraturan yang dirombak dari 154
yang masuk ke tim ekonomi, yaitu 17
rancangan peraturan pemerintah,
11 rancangan peraturan presiden,
2 rancangan instruksi presiden, 63

tangan dan legitimasi dari otoritas
terkait.
Potret panjangnya alur birokrasi
kita sudah bertahun-tahun dipaparkan ease of starting business index
(indeks kemudahan memulai bisnis). Meski mengalami perbaikan,
dalam riset yang dilakukan World
Bank tersebut, posisi Indonesia
masih jauh tertinggal, bahkan di
kawasan ASEAN sekali pun. Indonesia hanya berada di peringkat 155,

presiden. Jumlah ini belum termasuk peraturan yang dikeluarkan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasalnya, tak jarang,
baik UU, PP, maupun perpres akan
melahirkan anak, cucu, dan cicit
dari peraturan itu sendiri. Di level
eksekutif, jauh lebih tidak terkontrol karena secara kewenangan bisa
dikeluarkan
eksekutif
tanpa
persetujuan legislatif.

Secara selektif melakukan
perubahan pengaturan dari
rezim perizinan menjadi rezim

nya. Pasalnya, karena di situlah
akar masalah sesungguhnya. Pemangkasan jumlah izin akan terjadi
jika peraturan yang menjadi dasar
hukumnya dihapus atau dicabut.

Kebijakan preventif
Pada 29 April 2015, Presiden
Jokowi sebenarnya telah menandatangani dua buah keppres, yaitu
Keppres Nomor 9 tentang Program
Penyusunan PP Tahun 2015 yang
berjumlah 151 buah dan Keppres
Nomor 10 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2015 yang
berjumlah 92 buah. Meski sebagian
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SEHAT
IDEALISME

•Para
pemangku
kepentinga
n pada PTS
berorentasi
untuk
mencerdask
an
kehidupan
bangsa
bukan
mengejar
keuangan
materiel
(profit
orientit)

SEHAT
ORGANISASI

•Yayasan
•Rektorat
•Dekanat
•Senat
•Mahasiswa
• Alumni, dll

SEHAT
FINANSIAL

SEHAT CITIVITAS
AKADEMIK

•Tidak hanya
mengandal
kan pada
penerimaan
dari
Mahasiswa
tapi
mendukung
kerjasama
dengan
Dunia usaha
dan Industri
•Membentuk
usaha lain
yang sah
•Dan lain-lain

•Dosen : S3,
S2, Profesor
diutamakan
•Mahasiswa :
Input, proses
dan Output
•Tenaga
kependidika
n
profesional
pada
bidangbidangnya
•Alumni
punya
peran
dalam
pembangun
an bangsa

MASYARAKAT
•Menjadi
Rujukan dan
tempat
menitipkan
mahasiswa
atau anak
muda untuk
meraih masa
depan yang
lebih
cermalang
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NASIONAL
AKREDITASI
(Institusi,
Fakultas, Prodi)
INTERNASIONAL
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A
NASIONAL
BAN

B

C

Internasional
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Prioritas Sasaran Strategis Dikti
2010-2014

2015-2019

AKSES

MUTU

MUTU

RELEVANSI

RELEVANSI

AKSES

DAYA
SAING
TATA
KELOLA

DAYA
SAING
TATA
KELOLA

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Merupakan
Prioritas Pertama Dari Rencana Strategis Dikti 2015 2019
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Grand Design Pendidikan Tinggi 2015 - 2025
AFFIRMATION /CLOSING THE
GAP

Pemberian afirmasi pada perguruan tinggi
lemah agar mutunya tidak jauh berbeda
dengan perguruan tinggi yang mutunya
sudah bagus

MISSION DIFFERENTIATION

Perguruan
tinggi
bermacam-macam
karakteristiknya, arah pengembangan tidak harus
sama. Ada yang diarahkan pada research
university, teaching university, dan penguatan LPTK

WORLD CLASS UNIVERSITY

Minimum ada 5 (lima) perguruan tinggi
Indonesia yang bisa masuk 500 perguruan
tinggi terbaik dunia versi QS

INNOVATION AND
COMMERCIALIZATION

Perguruan tinggi harus melakukan inovasi di
segala bidang. Penelitian yang dilakukan
sebagian bisa diproduksi secara komersial.

DEREGULATION

Peraturan
yang
menghambat
pengembangan perguruan tinggi harus
diperbaiki.

Program Pembinaan
• Pendampingan oleh Tim Pendamping Perguruan
Tinggi
untuk
meningkatkan
mutu
dan
menghindarkan dari pelanggaran,
• Pemberian bantuan hibah pembinaan perguruan
tinggi swasta,
• Detasering dosen dari perguruan tinggi besar ke
perguruan tinggi yang lebih kecil,
• Penggunaan dosen ber-NIDK
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