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A bstrak

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (ian
untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku,
etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu
pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki
kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya
pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan
modern. Pengembangan sumber daya yang berkualitas khairu ummah
ini memerlukan proses pendidikan yang mendukung terbentuknya
seseorang yang mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan,
mandiri, proaktif, kreatif, dan beretika. Idealisme ini sangatlah
relevan dalam era kekinian, yaitu era globalisasi, dimana tingkat
persaingan di segala bidang semakin meningkat, tidak terkecuali
persaingan di antara perguruan tinggi. Hal ini tentunya mendorong
Unisba untuk lebih meningkatkan kapabilitasnya sebagai upaya
perbaikan diri yang menjadi sumber keunggulan, agar bisa tampil
lebih berbobot, berkualitas, dan mampu bertahan di tengah
persaingan yang semakin ketat.

Kala KURd: mutu, pembelajaran, mahasiswa, Unisba

I. PENDAH UL UAN
I. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUO) Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Sejalan
dengan pembukaan UUO itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20,
Pasal 2 1, Pasal28 C ayat (I), Pasal 31, dan Pasal32,juga mengamanatkan bahwa
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan undang-und ang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi
dan efisiensi manajemen pendidi kan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional , dan global. Untuk itu, perlu
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dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan
untuk itu set iap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status
sosial, status ekonomi, suku, etnis, agarna , dan gender. Pemerataan akses dan
peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki
kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan
manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai
Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun i003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Universitas Islam Bandung (Unisba) merupakan salah satu Perguruan
Tinggi Islam Swasta (PTIS) yang didirikan pada tanggal 15 Nopember Tahun
1958, berlokasi di Kota Bandung, provinsi Jawa Barat. Pendirian Unisba
berlandaskan pada idealisme pemikiran bahwa upaya untuk menempatkan nilai
nilai Islam dalam kedudukan yang tinggi membutuhkan ketersediaan dan
dukungan sumber daya manusia dengan karakteristik 'umat terbaik' (khairu
ummah) yang memiliki keimanan yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan dan
akhlak yang mulia. Pengembangan sumber daya yang berkualitas khairu ummah
ini memerlukan proses pendidikan yang mendukung terbentuknya seseorang yang
mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan , mandiri, proaktif, kreatif, dan
beretika. Idealisme ini sangatlah relevan daIam era kekinian, yaitu era globalisasi,
dimana tingkat persaingan di segala bidang semakin meningkat, tidak terkecuali
persaingan di antara perguruan tinggi. Hal ini tentunya mendorong Unisba untuk
lebih meningkatkan kapabilitasnya sebagai upaya perbaikan diri yang menjadi
sumber keunggulan, agar bisa tampi l lebih berbobot, berkualitas, dan mampu
bertahan di tengah persaingan yang semakin ketal.

Berdirinya Universitas Islam Bandung ada lah atas dasar kesadaran
sejumlah tokoh Umat Islam Jawa Barat bersama dengan beberapa Ulama dan
Zu 'ama untuk meIahirkan kader pimpinan umat yang faqih jiddin di masa
mendatang. Secara filosofi, di baIik itu semua terkandung harapan; untuk
melaksanakan ajaran Islam dalam arti yang seluas-Iuasnya, terutama dalam
menyiapkan manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi , bertanggung jawab
terhadap bangsa, negara, dan umat manusia dalam rangka mencapai ridla Allah
SWT.

Untuk menuju sasaran idealisme ini diperlukan proses transformasi
pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada mahasiswa. Bertitik tolak dari
dasar pemikiran tersebut dan hasil evaluasi manajemen perguruan tinggi tentang
visi, misi , dan tujuan Unisba, maka pada tahun 2008 , pimpinan perguruan tinggi
merumuskan visi barunya yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Unisba pada
tanggal 8 Apri l 2008, yaitu :

" Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Terkemuka dan Maju" .
Berdasarkan deskripsi visi, misi Unisba ada lah :

"1) Menyelengarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), 2) Menghasilkan lulusan
yang berpotensi menjadi mujahid (pejuang), mujtahid (pemikir), dan
mujaddid (pembaharu), 3) Menumbuhkan kepeloporan, pembaharuan
pemikiran, dan pelaksanaan kehidupan yang islami, 4) Mengembangkan
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kehidupan kampus yang ilmiah dan islami, 5) Mengembangkan
lingkungan fisik dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
secara islami. ..

Secara lebih rinci dan operasional, misi Unisba dijabarkan dalam
perumusan tu juan sebagai berikut :
I) Terc iptanya lulusan yang kompeten di bidang ilmu pengetabuan, teknologi,

dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara,
2) Tergalinya temuan-temuan ilmiah yang bemanfaat bagi masyarakat, bangsa,

dan kemanusiaan,
3) Terbinanya lingkungan fisik dan sosial yang tertib dan dimani s sebagai bagian

dari masyarakat yang adil , makmur, dan diridlai Allab SWT.,
4) Tegaknya nilai-nilai Islam dan budaya islami secara damai pada individu,

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara , .
5) Terbinanya insan berakhlak karimab yang bermanfaat bagi diri sendiri ,

umat, masyarakat, bangsa dan negara.
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unisba maka disusun Rencana

Strategis (Renstra) Unisba yang merupakan pedoman Pimpinan dalam
melaksanakan tugasnya selama lima tahun dengan berlandaskan atau mengacu
pada rencana induk pengembangan jangka panjang univers itas. Titik berat
perhatian pengembangan bertumpu pada beberapa faktor penting dalam
menentukan keberhasilan pendidi kan, meliputi mutu akademik, organisasi dan
manajemen, ruhuddin, kemahasiswaan, kesejahteraan, perpustakaan,
laboratorium, sistem penj aminan mutu , sistem informasi, kerjasama, perencanaan,
humas, dan sarana dan prasarana yang saling berkai tan.

Rencana strategis disusun sebagai implementasi Pimpinan Unisba dalam
memainkan peran untuk melabirkan masyarakat barn yang berbasis pengetahuan
(knowledge society) dan masyarakat madani (civil society) yang berlandaskan
pada nilai-nilai Islam.

Renstra Unisba bersifat fleksibel, artinya apabi la terjadi perubahan yang
tidak diduga sebelurnnya, renstra dapat disesuaikan atau ditinjau ulang . Renstra
disabkan oleh Senat Universitas sebagai wakil dari seluruh sivitas akademika.
Dengan demikian maka renstra merupakan wujud dari keinginan seluruh civitas
akademika.

Untuk lebih mernperjelas tujuan dan sasaran strategis pada rencana kerja
lima tahun yang akan datang, dilakukan identifikasi kelemaban dan kekua taan
Unisba saat ini melalui evaluasi diri (selfevaluation).

1.I Isu Strategis 2007 - 2012

Isu-isu strategis yang muncul pada tingkat nasio nal adalah : Pertama,
dengan adanya kebijakan otonomi kampus bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ,
sebagian besar PTN meningkatkan daya tampungnya. Selain itu, dengan adanya
otonomi daerab juga telah memicu pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di Indonesia . Hampir di setiap Kabupaten/Kota khususnya di pulau Jawa sudah
memiliki Perguruan Tinggi (PT). Kedua, belum stabilnya siste m politik,
ketetatanegaraan, dan pemerintahan dalam negeri. Hal ini berdampak pada
peningkatan pengangguran, kemiskinan dan berkurangnya lahan kerja, sehingga
daya beli masyarakat semakin turon . Keadaan-keadaan ini memicu berkurangnya
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kuantitas mahasiswa bam pada hampir seluruh PTS yang sudah eksis sebelumnya
tidak terkeeuali Unisba.

Isu strategis pada tingkat global baik regional maupun internasional adalah
dengan disepakati pasar bebas melalu i kesepakatan ASEAN, WTO, GAIT, APEC
dan lain-lain, di mana Indonesia turut serta di dalamnya. Dampak dari
kesepakatan pasar bebas ini adalah mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia
dan mudahnya PT asing berdiri di Indones ia untuk menyelenggarakan pendidikan
tinggi . Akibatnya persaingan semakin bertambah ketat baik dalam penerimaan
mahasiswa baru maupun para lulusan dalam meneari kerja,

1.2 Tujuan Strategis Unisba 2007-2012

Ada empat tujuan strategis, Perlama adalah memantapkan identitas
Unisba sebagai sebuah Univers itas Islam, agar selurub sivitas akademika
mengaplikasikan nilai-nilai Islam baik seeara Internal maupun Eksternal, sehingga
Islam sebaga i agama rahmatan IiI alamiin dapat betul-betul dirasakan oleh seluruh
kompone n bangsa, Ke dua, meningkatkan kualitas akademik seca r a
berkelanjutan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung
kelanearan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ke tiga, meningkatkan produktivitas
dengan eara berusaha meningkatkan performansi sivitas akademika dan karyawan
administrasi. Ke empat memantapkan organisai dan tata kerja universitas
sesuai dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas kerja, serta ketersedlaan
sumberdaya insani, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

1.3 Program dan Sasaran

Program dan sasaran, dibuat untuk meneapai apa yang menjadi tujuan
strategis. Berikut ini program dan sasaran untuk masing-mas ing tujuan strategis.

1.3.1 Pemantapan Identitas Unisba sebagai sebuah Univers itas Islam
(Peningkatan Pembinaan Ruhuddin)

Program Pemantapan Id entitas Unisba sebagai sebuah Universitas
Islam adalah peningkatan Pembinaan Ruhul Islam pada berbagai aspek seperti
pada disiplin ilmu, Iingkungan fisik, dosen dan karyawan, serta mahasiswa
khususnya di lingkungan Unisba. Adapun sasaran-yang hendak dieapai adaIah
meningkatnya kuaIitas pelaksanaan ruhul Islam pada berbagai aspek di
lingkungan Unisba.

1.3.2 Meningkatkan Kualitas Akademik Secara Terus Menerus

Program Meningkatkan Kualitas Akademik Secara Terus Menerus
meliputi aspek soft sistem, sumberdaya insani, dan sarana dan prasarana
penunjang. Beberapa program yang dimaksud adalah; 1) Pengembangan
Kurikulum dengan sasaran terseIenggaranya kurikulum yang berbasis kompe tensi
dan kewirausahaan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian dan
sikap terpuji dengan daya saing tinggi, 2) Pengembangan sistem dan metode
pembelajaran dengan sasaran terselenggaranya metode pembelajaran yang dap at
membangkitkan minat dan motivasi mahasiswa, 3) Peningkatan Suasana
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Akademik ~ g:m sasaran tumbuhnya pelaksanaan kegiatan akademik seperti
diskusi, - ;...~ ;...~ dan belajar baik untuk dosen maupun mahasiswa, 4)
Peningkazan )" dan Sebaran Asal Mahasiswa Baru dengan sasaran peningkatan
muru - _ , - perbaikan kualitas prosedur penerimaan mahasiswa baru baik
un mahasiswa berbakat dan kurang mampu maupun cacat fisiko
Menin gkazaya sebaran daerah asal mahasiswa juga menjadi sasaran yang hendak
dicapai me ' ui sistern promosi yang menjangkau seluruh provinsi di Indonesia ,
5) Peningkaza Mutu Lulusan dan Alumni dengan sasaran terselenggaranya
Iayanan pe azihan bahasa asing, kewirausahaan, informasi kesempatan kerja dan
rnenin gkamy kontribusi alumni terhadap almamater, 6) Peningkatan Mutu
Surnberdaya Insani dengan sasaran meningkatnya kualitas dosen baik dari segi
jenjang . (52 dan 53), jenjang jabatan akademik (Guru besar) maupun
kegiatan peaeli ian dan metodologi proses pembelajaran, pelatihan Applied
Aproach A:\.) dan PEKERTI. Sasaran lainnya ada lah meningkatnya sumberdaya
profesi karya waa administras i, teknisi, pustakawan dan laboran, 7) Peningkatan
kuali tas dan mantitas Penel itian dan Pengabd ian Masyarakat dengan sasaran
meningkamya ruanritas dan kua litas penel itian dan pelayanan kepada masyarakat,
8) Peningkatan sarana dan prasarana penunj ang dengan sasaran meningkatnya
sarana proses pembelajaran (multimedia), sarana laboratorium, perpustakaan ,
ruang kegiatan mahasiswa (seni, budaya, dan olah raga), lahan parkir, tam an, dan
sarana mobilitas, dan 9) Peningkatan kerjasama dengan sasaran meningkatnya
jalinan kerjasam a dengan instans i pemerintah maupun swasta di dalam maupun di
luar negeri, baik dalam bidang riset, beasiswa, pendidikan dosen, maupun
kegiatan magang.

1.3.3 Memantapkan organisasi dan tata kerja universitas sesuai dengan
kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas ker]a, serta ketersediaan
sumberdaya insani.

Program me mantapkan organisasi dan tata kerja universitas meliputi, I)
Pengembangan Struktur Organisasi dengan sasaran meningkatnya peran, fungsi
dan tugas senat universitas dalam rangka terlaksananya good governance di
un iversitas dengan struktur organisasi yang efektif dan efisien pada semua un it
universitas, terse lenggaranya sistem akuntansi dan man ajemen keuang an yang
transparan dan akuntabel pada setiap unit , terselenggaran ya sistem penjaminan
mutu secara menyeluruh pada setiap unit penyelenggara akademik melalui sistem
manajemen akademik yang efektif dan efisien, 2) Pengembangan Sistem
Informasi Pendidikan den gan sasaran meningkatnya kapasitas sistem informasi
penerimaan mahasiswa, adrninistrasi akademi k, keuangan, cuti, kepegawaian dan
penggajian, serta sistern informasi sarana dan prasarana, 3) Pengeinbangan sistem
tekn ologi dan komunikasi dengan sasaran terselenggaranya sistem jaringan
informasi dan komunikasi yang terpadu untuk koneksi ke INHERENT,
terben tuknya kelompok diskusi dalam pengkaji an sistem teknologi informasi dan
komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan tete-conference, eo/earning dan e
teaching dengan mempublikasikan produk-produk layanan yang dihasilkan
Unisba yang dipandang unggul dan unik, dan 4) Pengemb angan Sistem Informasi
Perpustakaan Pusat dengan sasaran meningkatnya anggaran operasional
perpustakaan pusat sebagai pusat dokumentasi ilmu pengetahuan baik,
men ingkatnya peran dan fungsi perpustakaan elektronik (digita/ library) untuk
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2. Maksud dan Tujuan

Makalah ini merupakan hasil telaah penulis dan disampaikan dengan
maksud untuk memberikan gambaran tentang profil Unisba dalam kurun waktu 5
tahun terakhir, dilihat dari berbagai aspek, sebagai bahan muhasabah bagi siv itas
akademika Unisba.

Adapun tujuan dari penyampiakan makalah ini adalah untuk :

a) Memberikan gambaran kepada khalayak tentang strategi Unisba sebagai salah
satu institusi pendidikan menuju execellence university.

b) Memberikan gambaran tentang profil Unisba dilihat dari aspek input
c) Memberikan gambaran tentang profil Unisba dilihat dari aspek proses
d) Memberikan gambaran tentang profil Unisba dilihat dari aspek output
e) Memberikan garnbaran tentang profil Unisba dilihat dari sumberdaya
f) Mempersiapkan strategi yang tepat untuk dapat berdayasaing dengan institusi

lain.

lebih mempermudah akses pada pencarian buku maupun jurnal dengan kuantitas
dan kualitas semakin bertambah.
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Gambar 2. Lang kah Ke rja Assessme nt

di lakukan secara terencana dan sistematis guna
- _ optimal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya mengikuti

pe1lelim OYlCl2 erstrukrur, seperti dijelaskan pada Gambar 2.

3. A;', ALL I- D..\..: ' PD IBAHASAN

a. Profil C dari aspek input
. ra jumlah mahasiswa yang registrasi dengan yang diterima

selama terakhir sangat fluktuatif yai tu, pada tahun 2003 /2004
dengan rata -rat 5:%. pada tahun 2004/200 5 dengan rata-rata 55%, pada
tahun 2005 _ dengan rata-rata 49%, pada tahun 2006 /2007 dengan rata-
rata 69° 0 . pada un 2007/2008 dengan rata-rata 63%, pada tahun 2008/2009
dengan rata-rata 1°f, dan pada tahun 2009 /20 IO dengan rata-rata 57%
dengan rata -rata .eseluruhan se lama tujuh tahun yaitu sebesar 6 1,39 %.
Adapun nilai seleksi mahasiswa selama 7 tahun terakhir (dari ska la ni lai 100)
pada tahun 2003 _OO~ dengan rata-rata 43 , I4, pada tahun 2004/2005 dengan
rata-rata 43. I, pada tahun 2005 /2006 dengan rata- rata 39,90, pada tahun
2006 /2007 dengan rata-rata 37,89, pada tahun 2007/2008 dengan rata-rata
37,67, pada tahun 2008 /2009 dengan rata- rata 46,47 tIan pada tahun
2009 /20 IO dengan rata -rata 44,86 dengan ra ta-rata keseluruhan selama 7
tahun yaitu sebesar 4 1.96 Ini masih menunjukkan mutu input yang rendah.

Apabila di lihat dari asa l daerah, rata-rata 7 tahu n terakhir calon
mahasiswa baru Unisba berasal dari 26 provinsi, antara lain: 57,20% berasal
dari kabupaten/kota Bandung, 19.39 % berasal dari kabupaten/kota lain yang
ada di Jawa Barat, 23,36% berasal dari luar Jawa Barat dan 0,05 % berasal
dari Luar Nege ri.

Jumlah mahasiswa akt if selama tuju h tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan terjad i penurunan yaitu dari 8.728 pada tahu n akade mik
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2003/2004 menjadi 7.904 pada tahun akademik 2004 /2005 ,7.185 pada tahun
akademik 2005/2006 , 6.223 pada tahun akademik 2006/2007 , kemudian
menjadi 6.684 pada tahun akademik 2007/2008 dan 6.580 pada tahun
2008/2009 , dan pada semester ganjil 2009 /2010 adalah 6.700. Penurunan
jumlah mahasiswa aktif disebabkan oleh: ( I) penurunan jumlah mahasiswa
barn; (2) penyusutan mahasiswa registrasi tahun berikutnya; (3) kondisi
keuangan keluarga. (4) output meningkat. Namun dalam 5 tahun terakhir
jumlah mahasiswa aktif cenderung naik, walaupun tidak signifikan. Kondisi
demikian ( I, 2, dan 3) jika dibiarkan akan berakibat terus menurunnya
populasi mahasiswa aktif, terutama mereka yang masih menempuh
perkuliahan. Jumlah mahasiswa aktif tersebut termasuk mereka yang tengah
menyusun tugas akhir. Penurunan populasi mahasiswa dari tahun ke tahun
itu, akan memberatkan beban finansial Unisba untuk pembiayaan operasional
yang setiap tahun relatif sarna meskipun jumlah mahasiswa aktif relatif
menurun.

Indeks prestasi kumulatif (lPK) mahasiswa aktif selama enam tahun
terakhir berada di antara 2,21 sampai dengan 2,9 (skala 4) tidak termasuk
semester ganjil 2009/2010, dengan nilai IPK rata-rata 2,39. Nilai IPK ini
belum memperlihatkan hasil yang memuaskan terutama karena
perusahaan/instansi menerima lulusan yang memperoleh nilai IPK di atas
2,75, bahkan ada yang mene tapkan IPK ~ 3. Berdasarkan nilai IPK
mahasiswa saat ini dianggap masih belum membanggakan institusi, namun
demikian data ini belum mencerminkan nilai IPK lulusan sebagi output dari
suatu proses belajar mengajar di Unisba, karena mahasiswa seringkali
mengambil sks pada tahun berikutnya untuk proses perbaikan.

b. Profil Unisba dilihat dari aspek proses
Kurikulum inti program sarjana terdiri atas kelompok : Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan
Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahliah Berkarya (MKB), Mata Kuliah
Berperilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat
(MBB). Kurikulum inti program sarjana tersebut memuat antara 40% - 80%
dari jumlah sks kurikulum program sarjana secara keseluruhan. Unisba telah
berusaha menyesuaikan kurikulum inti dengan visi, misi, dan tujuan, sa lah
satunya adalah Unisba memil iki program khas yaitu Pendidikan Agama Islam
(PAl) yang diwajibkan di tiap Prodi selama 6 semester (6 sks). Dengan
supporting PHKI 2008, 3 (tiga) Prodi Ilmu Hukum, dan Statistika sudah
mengarah pada KBK dengan penekanan pada Kewirausahaan, dan Teknik
Industri mengarahkan pada Kewirausahaan dan Int egreted System Entreprise.
Adapun materi PAl berupa : Aqidah, Fiqih, Akhlaq, Sejarah Islam, Peradaban
Islam, dan Islam Disiplin Ilmu. Selain itu pada semester 2 diberikan
pendidikan pesantren (0 sks) tetapi wajib diikuti untuk persyaratan mengikuti
PAl pada semester 3. Selain PAl dan pesantren mahasiswa barn, Unisba juga
mewajibkan mahasiswa yang tengah menyelesaikan tugas akhir untuk
mengikuti pendidikan pesantren untuk calon sarjana,

Kinerja dosen dalam proses belaj ar mengajar indikator kehadiran di
dalam kelas, adapun kehad iran di dalam kelas diwajibkan 75% dari 16 kali
petemuan tatap muka termasuk pertemuan untuk UTS dan UAS juga evaluasi
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lainya yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen, Selama enam tahun
terakhir sampai dengan tahun akademik 2008/2009 kehadiran dosen di dalam
kelas rata-rata pertahunnya adalah 86,16%, 87,67%, 90,21%, 88,47%,
88,53%, dan 90,56%. Dokumentasi kehadiran ini tercatat dalam DHMD
(Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen) yang dievaluasi oleh bagian
penanggungjawab ruangan. Selain proses belajar mengajar di dalam kelas,
ada upaya dari beberapa dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian
dosen walaupun hal ini belum terdokumentasi dengan baik. Juga ada upaya
membimbing mahasiswa untuk ikut serta dalam lomba karya tulis ilmiah di
tingkat regional maupun nasional. Sementara untuk indikator lainnya
terutama konsistensi substansi materi mata kuliah dengan spesifikasi
program Garis Besar Pedoman Perkuliahan (GBPP) maupun Satuan Acara
Perkuliahan (SAP) belum optimal.

Dana yang terserap untuk kegiatan ini menurun cukup tajam, terutama
untuk tahun 2004/2005 hanya terserap 19% dari anggaran yang tersedia. lni
menunjukkan minat penelitian di lingkungan dosen Unisba masih rendah.
Terbukti dari proporsi dosen yang terlibat dalam penelitian tahun 2005/2006
hanya 2% saja dari jumlah dosen yang ada pada tahun yang sarna. Namun
pada tahun akademik 2006/2007 mengalami peningkatan menjadi 67%, tahun
2007/2008 sebanyak 51%. Fakultas yang kurang produktif adalah Kedokteran
dan Syariah. Sedangkan yang cukup produktif adalah Fakultas Ilmu
Komunikasi dan MIPA.

Minat dosen melakukan PKM pun masih rendah berkisar antara 3%
7% dari total dosen yang ada. Namun, pada tahun akademik 2006/2007
mengalami kenaikan menjadi 35% dan tahun 200712008 turon kembali
menjadi 19%. Selama enam tahun terakhir judul PKM sebanyak 55 judul,
atau hanya rata-rata sekitar 5 judul PKM yang terealisasi setiap tahunnya.
Fakultas yang masih kurang produktif adalah Syariah, Dakwah, Kedokteran
dan Psikologi.

c. Profil Unisba dilihat dari aspek output
Jumlah lulusan Mahasiswa Unisba selama tujuh tahun terakhir

berfluktuasi dari 1.425 pada tahun akademik 2003/2004, meningkat menjadi
1.427 pada tahun akademik 2004/2005 , kemudian turun menjadi 1.276 pada
tahun akademik 2006/2007, dan turun lagi menjadi 1.090 pada tahun
akademik 20072008, kemudian tahun akademik 2008/2009 ' mengalami
kenaikan walaupun tidak signifikan yaitu 1.099, sedangkan tahun 200912010
sampai bulan februari 2010 ( baru satu semester berjumlah 519 orang). Rata
rata IPK lulusan selama tujuh tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata.
2,96. Jika dilihat dari rata-rata lama studi, maka rata-rata lama studi selama
tujuh tahun terakhir berfluktuasi dari 5,47 tahun pada tahun akademik
200312004 menjadi 5,32 tahun pada tahun akademik 2004/2005, dan 5,23
tahun pada tahun akademik 200512006, 5,45 tahun pada tahun akademik
2005/2006, 5,47 tahun pada tahun akademikl 2006/2007, 5,63 tahun pada
tahun akademik 2007/2008, 5,71 tahun pada tahun akademik 2008/2009.
Rata-rata lama studi selama tujuh tahun terakhir adalah 5,47 tahun, yang
menunjukkan rata-rata lama studi di Unisba cukup lama dan ada indikasi
pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan minat stakeholders. Rata-

•

210 Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung
ISH:>; 978-979-15631-3.0

d



Pekan Ilmiah Faku/tas Te k nik 200912010
24 Maret 2010

rata waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan pertama relatif lama yaitu
6,59 bulan.

AEE rata-rata Mahasiswa Unisba sebesar 17,96, Sedangkan kisaran
AEE untuk jenjang S1 16,6% -25%, sehingga terlihat dari tabel di atas,
bahwa AEE mahasiswa Unisba sudah berada dalam standar angka AEE,
namun perlu diwaspadai terjadi penurunan AEE pada tahun akademik
200512006 sampai dengan tahun akademik 200812009, dari AEE 25,40 turon
menjadi 22,91 pada tahun akademik 2006/2007,19,15 pada tahun 2007/2008
dan tahun akademik 2007/2008 mengalami penurunan kembali menjadi
16,5,3 tahun 2008/2009 , sedangkan untuk tahun akademik 2009/2010
sebeesar 7,61, Penurunan AEE disebabkan oleh nilai seleksi mahasiswa yang
masih rendah, disamping itu juga belum adanya tim bimbingan dan konseling
untuk menangani mahasiswa yang bermasalah dari segi akademik.

d. Profil Unisba dilihat dari sumberdaya

Jumlah Dosen Unisba sampai dengan 2009/2010 adalah sebanyak 4 19
orang. Jumlah tersebut terdiri dari SI sebanyak 81, Spl sebanyak 42, S2
sebanyak 244, dan S3 sebanyak 52 orang. Selama kurun waktu 5 tahun
terakhir dari 2005/2006 sampai dengan 2009/2010, terjadi perubahan dalam
jenjang pendidikan dosen. Untuk jenjang SI setiap tahunnya terjadi
penurunan sebesar 10%. Untuk dosen S2 meningkat sebesar 6% persen setiap
tahunnya, sedangkan untuk jenjang S3 meningkat sebesar 21% persen per
tahun. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia (dosen), dengan komposis i
terbesar masih banyak di tingkat S2, akan tetapi setiap tahun ada peningkatan
kualitas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini bisa dipastikan
dengan banyaknya dosen yang sedang melaksanakan pendidikan lanjut ke S2
danS3.

Kondisi dosen menurut jabatan fungsional, pada tahun 2009/2010
terbanyak ada di jabatan Lektor Kepala sebanyak 131 dosen dan jumlah
terkecil di jabatan Guru Besar sebesar 19 dosen. Perkembangan dan
peningkatan jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional paling lambat
adalah Guru Besar, data menunjukkan periode tahun akademik 2003/2004
hingga periode tahun akademik 2008/2009 dengan penambahan berkisar
antara 1 - 2 orang per tahun, akan tetapi untuk Tahun Akademik 200812009
ke Tahun Akademik 2009/2010 terdapat penambahan 5 orang guru besar
dengan jumlah tetap yaitu 19 orang. Sedangkan perkembangan yang baik
ada1ah dari jenjang Asisten Ah1i ke Lektor, dan kenaikan fungsional dari
Lektor ke Lektor Kepala.

Rasio dosen dan mahasiswa untuk fakultas eksakta pada tahun
akademik 2003/2004 cukup baik yaitu I:17 dimana idealnya 1:20, kemudian
tahun akademik 2004/2005 terjadi penurunan menjadi 1:9, tahun akademik
2005/2006 1:8, tahun akademik 200612007 rasio dosen mahasiswa 1:10,
tahun akademik 200712008 rasio dosen mahasiswa 1:14, tahun akademik
2008/2009 rasio dosen mahasiswa 1:9 dan tahun akademik 2009/2010 rasio
dosen mahasiswa 1:10. Sedangkan untuk fakultas sosial pada tahun akademik
2003/2004 rasio dosen mahasiswa 1:20 kemudian pada tahun akademik
2004/2005 rasio dosen mahasiswa I: 18, tahun akademik 2005/2006 yaitu
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I: 17, tahun akademik 2006/2007 rasio dosen mahasiswa I: 16, tahun
akademik 200712008 rasio dosen mahasiswa I: 18, tahun akademik
2008/2009 rasio dosen mahasiswa I :14 dan , tahun akadcmik 2009/20I0
rasio dosen mahasiswa I:18

Berdasarkan golongan usia, jumlah tenaga dosen terbanyak berusia
36-45 tahun, dan yang paling sedikit berusia 57-60 tahun, hal ini disebabkan
oleh adanya peraturan Unisba yang menetapkan usia pensiun untuk jabatan
fungsional Lektor adalah 55 tahun dan usia pensiun untuk j abatan fungsional
Lektor Kepala yaitu 65 tahun, Sebaran usia dosen relatif baik untuk
peningkatan kualitas karena usia dosen yang masih berusia produktif yaitu
yang berusia dibawah :s 56 tahun cukup tinggi 81,86 % dibanding yang
berusia di atas 57 tahun yaitu 18,14 %.

Tenaga administrasi di Unisba dalam lima tahun terakhir jumlahnya
relatif stabil. Kestabilan ini disebabkan karena Unisba menge luarkan
kebijakan untuk sementara tidak menerima tenaga administrasi. Tenaga
administras i berjumlah 199 orang. Dilihat dari fungsinya tenaga admini strasi
ini terbagi ke dalam tiga fungsi yaitu admini strasi umum, tatalaksana dan
pengemudi. Jurnlah tenaga adrnini strasi dari masing-rnasing fungsi untuk
(tahun 2009/2010) : administra si umum 154 orang, tata laksana 34 orang, dan
pengemudi I I orang. Jenjang pendidikan; tenaga administrasi umum dari
154 orang, terbanyak berpendidikan SMA yaitu 97 orang, Diploma-3 5
orang, Sarjana 49 orang, dan Magister 3 orang.

Sumber dana Unisba dapat dike lompokkan menjadi dua, yaitu dana
yang berasal dari mahasiswa dan dana yang berasal dari bukan mahasiswa.
Dana yang berasal dari mahasiswa diperoleh dari: ( I) biaya pendaftaran
mahasiswa baru ; (2) uang pengembangan universitas (UPU); (3) uang kuliah
tetap (UKD; (4) uang satuan kredit semester (USKS); (5) uang
praktikurn/laboratorium; (6) uang wisuda & pesantren calon sarjana; dan (7)
uang pesantren mahasiswa. Sedangkan pendapatan Unisba yang berasa l dari
bukan mahasiswa meliputi: (I) jasa bank; (2) hasil kerja sama usaha; (3)
sumbangan dari masyarakatlinstitusi/pemerintah; (4) dan pendapatan lainnya,
salah satunya dari hibah sebesar 0,002% yang sangat membantu
penyelenggaraan operas ional Unisba. Pendapatan tersebut di atas diterima
oleh Yayasan Pend idikan Unisba, kernudian disalurkan kepada Unisba untuk
membiayai operasio nal Unisba sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang diajukan. Pendapatan rata-rata dalam enam tahun terakhir
tercatat sebesar Rp. 53.422.776.280,31 dengan penerimaan terkecil sebesar
Rp 46,925,127,482 terjadi pada tahun akademik 2006/2007 sedangkan
penerimaan terbesar sebesar Rp. 68.273.240.453, I0 terjadi pada tahun
2008/2009. Pendapatan sepanjang tahun akademik 2003/2004 sampai
2008/2009 tumbuh dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,36% per tahun .
Ketersediaan dana per mahasiswa setiap tahun mengalami peningkatan,
dengan nominal yang sangat rendah. Sebagai contoh, tahun 2003/2004
(6.025.667,49 dan tahun 2004/2005 (6.099 .952.73)/mahasiswa/tahun (angka
ideal adalah > 18 juta rupiah per taboo per mahasiswa Sumber dari DIKTI/
Tahun 2004)/tahun/mahasiswa. Bila dilihat dari sumber pendapatannya,
pendapatan terbesar berasal dari mahasiswa yaitu sebesar rata-rata
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45,442,094,776.02, sedangkan rata-rata pendapatan yang berasal dari selain
mahasiswa sebesar 9,886,925,420.75.

Berdasarkan flat form operasinya, Sistem informasi terbagi menjadi
dna bagian yaitu system informasi yang berbasis Intranet (melalui Local Area
Ne/WorkILAN) dan system informasi berbasis internet (Wide Area
Ne/WorkIWAN). Sistem informasi yang berbasis intranet meliputi: (1) Sistcm
Informasi Administasi Penerimaan Mahasiswa Barn (SIPMB); (2) Sistem
Informasi Administasi Akademik (SIAA); (3) Sistem Informasi Administrasi
Keuangan (SIKEU); (4) Sistem Informasi Administrasi Pembukuan (General
Ledger); (5) Sistem Informasi Administrasi Kemahasiswaan (SIMA); (6)
Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian dan Penggajian (SIPEG); (7)
Sistem Informasi Administrasi Pasca Sarjana; (8) Sistem Informasi
Administrasi Inventaris Barang (SIIBAR). (9) Sistem Informasi Nilai (View).
Sedangkan system informasi berbasis internet meliputi: (1)Sistem
Pendafataran Mahasiswa Jarak Jauh; (2) Website UNISBA melalui
w»-w .UN/SEA.ae.id.: (3) Sistem Pelayanan PeneIusuran Literatur meIalui
perpustakaan elektronik melalui www.proguest.com; (4) Layanan internet
bagi dosenJkaryawan dan mahasiswa.

Rasio pelayanan internet untuk mahasiswa sebesar I: 207. Sedangkan
untuk dosen dan karyawan sebesar 1:5. Selain jumlah PC yang terhubung
dengan internet yang relatif kurang, bandwidth yang disediakan sudah dari
mendekati ideal mengingat pada tahun ini akan ditambah menjadi 4 Mbps
dari PT. Cornnet. Angka yang ideal untuk bandwidth yang dimiliki adalah 0,8
Kbps per mahasiswa (saat ini rasio di Unisba 0,6 Kbps per mahasiswa),
sehingga bandwidth yang harus disediakan sebesar 5.186 Kbps (5,2 Mbps)
untuk mahasiswa dan 322,4 Kbps untuk dosen sehingga kebutuhan total
sebesar 5.508 Kbps (5,508 Mbps).

Unisba mempunyai 10 Fakultas dengan 18 Prodi dan 4 Program
Pascasarjana sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah lama studi untuk
menyelesaikan jenjang SI adalah 4-7 tahun dan 2-3 tahun untuk program
pascasarjana. Sampai dengan tahun akademik 2009/20 I0 Unisba memiliki 29
laboratorium dengan 112 jenis praktikum. Jumlah mahasiswa yang dilayani
untuk praktikum oleh setiap laboratorium dalam setiap semester rata-rata
mencapai 283 orang yang semuanya adalah mahasiswa regular.

Keadaan dosen tetap sebanyak 419 dosen, dan jumlah mahasiswa akt if
sebanyak 6700, akan tetapi tidak semua dosen dan mahasiswa menjadi
anggota perpustakaan. Jumlah dosen dan mahasiswa yang menjadi anggota
perpustakaan semester ganjil 2009/2010 sebanyak 3879. Secara keseluruhan
prosentase populasi yang menjadi anggota perpustakaan adalah 54,55% (dari
jumlah total anggota perpustakaan sebanyak 3.879 orang di bagi dengan
jumlah total mahasiswa aktif yaitu 6.700orang dan jumlah dosen 419 orang).
Namun demikian masih diperlukan usaha yang lebih keras pihak
perpustakaan untuk menaikkan jumlah anggotanya. Saat ini SDM di UPT
Perpustakaan berjumlah I I orang dengan jenjang pendidikan 50%
berpendidikan SLTA, 30% berpendidikan Sl. Menurut Konsep Standar
Perpustakaan Perguruan Tinggi, kualifikasi perpustakaan Unisba pada saat
ini belum memiliki tenaga fungsional lain seperti yang disyaratkan standar
tersebut.
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Unisba telah memiliki Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai
pelaksana satu siklus sistem penjaminan mutu akademik tingkat institusi
melalui SK Rektor No. 015/E.3/SKlRek/1V2007 tanggal 3 Februari 2007.
Badan Penjamin Mutu (BPM- Unisba) dideklarasikan pada tanggal 9
Februari 2006. Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi tahn 2008-20 I0
mengakselerasi kinerja BPM, walaupun masih relatif baru BPM sudah
menyiapkan soft system (perangkat sistem manajemen mutu) untuk
melakukan penjaminan mutu internal. Berdasarkan penilaian terhadap
dokumen sistem manajemen mutu yang ada, Direktorat Akademik Dirjen
Dikti pada tahun 20 I0 telah mengapresiasi Unisba sebagai salah satu
perguruan tinggi yang memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal. Saat ini
BPM Unisba dengan supporting pendanaan dari Dikti lrnplementasi PHKl
tahun 2010 sedang mempersiapkan implementasi sistem manajemen mutu
untuk memperoleh sertifikasi ISO.

Program Hibah di Unisba sudah dimulai sejak tahun akademik
2003/2004-sekarang. Unisba memperoleh dana hibah kompetisi dari DIKTI
dan DEPAG yaitu berupa program : (I) Semi-Que V untuk Prodi
Matematika, (2) Probanperti untuk Prodi Teknik Pereneanaan Wilayah dan
Kota (PWK), (3) P3AI, (4) PHK-AI Prodi Teknik Pertambangan, (5) PHK
P3AI (6) PHK-PMP, dan (7) Hibah INHERENT (8) Hibah PHKl, (9) Hibah
FKK, (10) Hibah PMW 2009, (II) Hibah PMKH, (12) Hibah Jurnal (LPPM
dan F. Hukum), (13) Hibah BSP untuk Fak Dakwah, Fakultas Tarbiyah, (14)
Program Hibah Belajar dan Bekerja terpadu (Co-Op), (15) Program Hibah
PMW 2010, dan (16) Program hibah peningkatan kualitas pendidikan dokter.

4. KESIMPULAN

Sebagai Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) yang didirikan pada
tanggal 15 Nopember Tahun 1958, Universitas Islam Bandung (Unisba)
merupakan salah satu penyelenggara pendidikan telah dilengkapi dengan izin
pendirian program studi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART), Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan, serta
telab menerapkan nilai-nilai dasar dan berbagai aspek organisasi serta
pengelolaan . Sistem penjaminan mutu telah menjadi fokus perhatian pimpinan,
hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Badan Penjaminan Mutu yang akan
menerapkan sistem manajemen mutu secara total. Program studi telah memiliki
akreditasi dengan nilai minimal C, dan satu program studi (Farmasi) baru
memiliki izin pendirian namun saat ini sedang berupaya untuk melaksanakan
akreditasi.

Dalam evaluasi input, dapat dilihat bahwa Rasio antara jumlah mahasiswa
yang registrasi dengan yang diterima selama tujuh tahun terakhir dengan rata-rata
61,39%. Adapun nilai seleksi rata-rata keseluruhan selama 7 tahun yaitu sebesar
41,96 Ini masih menunjukkan mutu input yang rendah.

Apabila dilihat dari asal daerah, rata-rata 7 tahun terakhir calon mahasiswa
baru Unisba berasal dari 26 provinsi, antara lain: 57,20% berasal dari
kabupaten/kota Bandung, 19,39% berasal dari kabupaten/kota lain yang ada di
Jawa Barat, 23,36% berasal dari luar Jawa Barat dan 0,05% berasal dari Luar
Negeri, sehingga keberadaan Unisba cukup dikenal dan diminati.
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Sumberdaya yang dimiliki Unisba cukup baik, hal ini dapat dil ihat dari
profil dosen (jenjang akademik maupun fungsional), fasilitas ruangan serta sarana
prasarana lainnya, namun demikian belum teridentifikasi kompetens i SDM dalam
penguasaan bahasa asing, fasilitas asrama mahasiswa dan fasilitas layanan
mahasiswa berbasis IT dengan daya dukun g kapasitas bandwidth yang dimiliki
adalah 0,8 Kbps per mahasiswa (saat ini rasio di Unisba 0,6 Kbps per rnahasiswa),
apabila Unisba menjadi EXCELLENCE UNI VERSI TY.
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