
  
I. PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1. Latar belakang masalah 
 

Sesuai amanah Undang- Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional , utamanya pada konsideran menimbang ayat c :  

sesungguhnya sistem  pendidikan tinggi  harus mampu menjamin peningkatan 

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi 

berbagai tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan  lokal, nasional dan 

global, sehingga perlu diupayakan  perubahan dan perbaikan proses pendidikan 

tinggi  secara terencana terarah dan sustainable. 

 

Bila kita pahami makna yang terkandung dalam ayat c  Undang-Undang tersebut 

diatas, betapa penting bagi kita untuk bersama-sama mengawal kegiatan 

pendidikan tinggi di Indonesia, agar dapat dipastikan seluruh rangkaian proses 

kegiatan di perguruan tinggi dilaksanakn dengan baik sesuai kaidah, norma aturan 

yang berlaku, sehingga kita dapat menikmati proses belajar di perguruan tinggi 

dengan kualitas yang bersaing secara local, nasional dan Internasional. Upaya 

peningkatan mutu belajar di perguruan tinggi sedianya dapat dilakukan secara 

continue melalui proses evaluasi secara berkelanjutan dan transparan. 

Proses evaluasi di perguruan tinggi setidaknya adalah dilakukan melalui upaya  

proses akreditasi, dan evaluasi diri  yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi. 
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Bahwa belajar di perguruan tinggi adalah merupakan pilihan strategis seseorang 

dalam mencapai impian hidup dan tujuan masing-masing individu. Keinginan, 

motivasi belajar, tehnik belajar serta sikap perilaku mahasiswa, dosen, pimpinan 

perguruan tinggi serta sumber daya pendidikan tinggi sangat berpengaruh terhadap 

kesadaran akan tujuan individu dan lembaga pendidikan tinggi. Kesamaan 

pandangan dan keselarasan misi akan menjadikan suasana belajar di perguruan 

tinggi tercipta atmosfer akademik yang menyenangkan tanpa mengurangi makna 

perguruan tinggi sebagai scientific vigor. 

 

Pengendalian proses di perguruan tinggi sangatlah penting, jika dijalankan dengan 

prinsip-prinsip yang benar dan komprehendship, maka sesungguhnya ajang 

pengkonfirmasian pemahaman keilmuan serta proses belajar-mengajar di 

perguruan tinggi dengan sendirinya akan efektif. 

 

Berbagai upaya mutlak dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, utamanya 

dalam melakukan perubahan-perubahan, khususnya upaya pembenahan perguruan 

tinggi menuju perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

 

Dalam melaksanan perubahan-perubahan di institusi pendidikan tinggi  hendaknya 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan perguruan 

tinggi, sejalan dengan perkembangan di era global ini, setiap penyelenggara 

pendidikan tinggi  diharapkan mampu untuk  bersaing dengan perguruan tinggi 

lainnya di kawasan lokal, skala nasional dan bahkan di tingkat Internasional 

seperti yang telah diamanahkan berbagai Undang Undang RI yang mengatur 

tentang system pendidikan tinggi  di negara kita .   
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Secara umum pendidikan di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan yang 

kemudian sangat perlu mendapat kajian dan perhatian yang lebih mendalam, 

terutama yang berkaitan dengan tata pamong ( governance ), proses akademik, 

kualitas pelayanan, suasana akademik, riset serta upaya pengembangan yang 

seharusnya dilakukan, dan kemudian secara kuantitatif dapat diukur juga seberapa 

sering sebuah perguruan tinggi melakukan kajian-kajian dengan mengundang  

pakar atau ahli dibidang tertentu untuk melakukan kajian-kajian dalam rangka 

perubahan yang akan dilakukan di perguruan tinggi. 

 

Selanjutnya bila kita lebih jauh membahas tentang pelayanan bagi mahasiswa 

misalnya, apakah berkenaan dengan sarana pra sarana  perkuliahan, sarana 

praktikum dan sarana praktik lapangan,  apakah sudah baik dan kemudian apakah 

telah dilakukan kajian-kajian untuk bagaimana membuat strategi perubahan, dan 

kemudian dapat juga dilihat apakah kualitas pelayanan tadi sudah cukup mumpuni 

untuk dilaksanakan dan kemudian bagaimana perubahan-perubahan serta apa saja 

langkah-langkah yang akan dilakukan berkenaan dengan pelayanan. Sangat 

banyak faktor  yang saling  mempengaruhi berkaitan dengan riset untuk mencari 

sebuah atau beberapa solusi alternatif dalam rangka mencari solusi yang cocok, 

dan memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dalam upaya perbaikan.    

 

Membangun sebuah perguruan tinggi tidaklah mudah dan tidak juga akan datang 

dengan sendirinya, akan tetapi diperlukan sebuah proses yang tidak sederhana, ia 

butuh proses perjuangan dan pengorbanan, yang harus dibangun secara sinergi 

antar berbagai faktor pendukung. Faktor yang terlibat didalamnya dibutuhkan 
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sebuah sikap dan perilaku pimpinan perguruan tinggi yang memungkinkan untuk 

mampu membangun komitmen kinerja yang disepakati bersama, secara terbuka, 

jujur dan berkeadilan. 

 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung adalah salah satu perguruan tinggi 

kesehatan yang melaksanakan program studi diploma III kebidanan yang secara 

geografis berada di ibukota  provinsi Lampung,  dan di bawah koordinasi Kopertis 

Wilayah II direktorat jendral pendidikan tinggi Kemendikbud RI. yang kini sedang 

menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan, serta 

tantangan atas dinamika dan perkembangan pendidikan yang kini berjalan . 

Berbagai kendala yang dihadapi tentu saja tampak pada berbagai  negative 

indicator yang muncul dipermukaan, mulai dari kebijakan peraturan hingga pada 

implikasi pada pelayanan yang dianggap belum memuaskan bagi stakeholder, juga 

pada persoalan yang sederhana yang belum mampu diatasi secara baik. 

 

Peneliti akan beranjak dari kasus dan peristiwa larinya 129 mahasiswa dari 

kampus dan asrama Akbid Adila Bandar Lampung pada pukul 02.00WIB. senin 

dini hari tanggal 26 november 2012, yang telah menjadi sorotan publik, dan 

menjadi berita diberbagai media massa di lokal Lampung dan bahkan media 

nasional Poskota serta berbagai berita TV nasional, mempertanyakan penyebab 

dari larinya mahasiswa tersebut, meskipun telah terjawab ketika dipertemukannya 

mahasiswa dan orang tua serta berbagai pihak yang dianggap berkaitan dengan 

peristiwa yang terjadi.( lihat gambar lampiran I.1-10 )  
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Berbagai spekulasi-pun dilontarkan masyarakat melalui media, Sutopo Ghani , 

Guru besar fak. Pertanian Universitas Lampung : “ Kalau kaburnya sampai 129 

orang dari 189 mahasiswa, yang saya duga pasti ada faktor lain dari sekedar 

penerapan peraturan dan kedisiplinan di lingkungan akademi, penegakan disiplin 

dalam lembaga pendidikan adalah keharusan, terutama untuk pendidikan khusus, 

seperti halnya akademi kebidanan maupun keperawatan. ( SKHU. Lampost, rabu 

28 Nopember 2012 )  

 

Demikian menarik untuk dikaji dan dicari kebenaran kasus yang terjadi, penting 

untuk dilakukan penelitian untuk didapat sebuah solusi secara tepat dengan 

pendekatan-pendekatan ilmiah, dan pendekatan teoritik berkaitan dengan apa 

sesungguhnya penyebab peristiwa itu terjadi, yang barangkali kajian dalam 

penelitian ini dapat menjadi solusi dalam perubahan-perubahan yang seharusnya 

dilakukan oleh Akbid Adila Bandar Lampung kedepannya. 

 

Meskipun kenyataan empirik menunjukkan bahwa pada dasarnya Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung  memiliki kemampuan dan kekuatan dalam 

melaksanakan tugas- tugasnya utamnya apabila mengacu pada standar nasional 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005,  

yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-

PT ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, namun demikian  beberapa 

permasalahan masih muncul dan diduga banyak belum terselesaikan, terutama 
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pada permasalahan kepemimpinan dan tata pamong yang tampaknya harus lebih 

diperkuat. 

 

Dampak lain dari kejadian Senin dini hari tanggal 26 november 2012 tersebut 

diatas adalah muncul masalah-masalah baru dengan berbagai pertanyaan-

pertanyaan masyarakat yang akan mendaftar di Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung pada periode penerimaan mahasiswa baru 2013-2014, yaitu tentang 

penyelesaian dan akar masalah yang sesungguhnya, meskipun direspon secara baik 

oleh pimpina perguruan tinggi namun tidak serta merta menyelesaikan dampak 

dari masalah yang telah terjadi, ini tampak pada jumlah pendaftar yang sedikit 

menurun dari tahun sebelumnya. 

 

Demikian halnya ketika berita-berita yang sudah muncul dimedia masa, juga 

terekat erat pada data elektrik berita pada media internet, khususnya pada penyaji 

berita yang meng-online-kan beritanya di media internet. 

 

Adanya permasalahan ini juga terkuak bahwa antara pihak pengelola asrama 

mahasiswa Akbid Adila dengan pelaksana program studi di Akademi Kebidanan 

Adila ada kerenggangan komunikasi, sehingga terkesan tidak ada koordinasi 

antara keduanya baik pengelola program studi maupun pengelola asrama 

mahasiswa. 

Rasa trauma yang belum terobati adalah bagi mahasiswa yang telah terlanjur kabur 

pada kasus tersebut adalah rasa penyesalan yang mendalam atas kejadian yang 

sesungguhnya tidak perlu terjadi, namun begitu ada 5 mahasiswa yang 
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mengajukan pindah ke perguruan tinggi lain, yang patut dicurigai penyebabnya 

adalah kasus kejadian malam pelarian 129 mahasiswa itu sendiri 

 

Berbagai tantangan yang dirundung perguruan tinggi Akbid Adila Bandar 

Lampung atas kejadian tersebut, tampaknya tidak menyurutkan aktifitas civitas 

akademika Akbid Adila untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing 

masing, disatu pihak kemudian untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

produktifitas perguruan tinggi yang lebih unggul, tentunya Akbid Adila Bandar 

Lampung memiliki kewajiban dan menjaga konsistensinya terhadap kualitas 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Bila kita lihat dari visi Akbid Adila 

Bandar Lampung:  menjadi perguruan tinggi kesehatan kebidanan yang unggul di 

Indonesia pada tahun 2016, tentu menarik untuk dibahas, terutama apa saja dan 

bagaimana kiat-kiat yang akan dilakukan untuk menggapai visinya tersebut. 

 

Pada pra penelitian yang saya lakukan sekilas akan diuraikan kondisi tata pamong 

( governance ) yang ada pada Akbid Adila Bandar Lampung saat ini : 

 

1.1.1. Personil pimpinan dalam struktur organisasi :  

Akbid Adila Bandar Lampung berjumlah 5 orang terdiri atas direktur, 3( 

tiga ) pembantu direktur dan satu orang kepala tata usaha dan administrasi 

akademik, serta didukung beberapa unit pelaksana tehnis juga unit 

pelayanan mahasiswa yaitu pengelola beberapa laboratorium dan 

perpustakaan. 

Struktur kepemimpinan yang dibangun, sudah baik namun dalam 

prosesnya masih perlu dicermati bagaimana proses pengambilan keputusan 
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dalam sebuah kebijakan, yang kemudian masih perlu diamati secara cermat 

berbagai pendapat atas pelaksanaan keputusan berupa peraturan yang 

diberlakukan kepada mahasiswa sebagai peserta didik, begitu juga dengan 

peraturan yang berlaku bagi karyawan dan dosen serta komunitas Akbid 

Adila Bandar Lampung secara keseluruhan. 

 

1.1.2. Sistim kepemimpinan dan pengalihan ( deputizing ), serta akuntabilitas 

pelaksanaan tugas berdasarkan statuta: 

Rentang kendali dalam pengalihan dan direct kewenangan, terutama pada 

bagian akademik, dan kemahasiswaan, dalam hal ini berhubungan dengan 

pelayanan kepada mahasiswa. Yang menarik dalam hal ini adalah pendapat 

dan evaluasi dari mahasiswa yang melaksanakan berbagai peraturan 

akademik serta norma etika yang berlaku. Pada umumnya memang 

mahasiswa tidak seluruhnya menerima berbagai aturan, norma yang 

diberlakukan, namun pada posisi dilematis lembaga menerapkannya secara 

tegas berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan peraturan, terutama 

berkaitan dengan berbagai standar operasional yang mengikat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 

 

1.1.3. Partisipasi civitas akademika dalam pengembangan kebijakan serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program.    

Dalam menyusun konsensus pelaksanaan berbagai kegiatan akademik pada 

masa kini dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, 
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khususnya mahasiswa sebagai pelaksana utama kebijakan lembaga, serta 

dosen sebagai pengawas penegak aturan akademik, sehingga akan muncul 

baik atau tidaknya pelaksanaan program studi di institusi. 

 

Persoalan penting untuk dicermati dan untuk diteliti adalah  bagaimana 

sesungguhnya Akbid Adila Bandar Lampung melakukan penanganan-penanganan 

terhadap masalah-masalah  yang terurai diatas. Adalah menjadi tantangan peneliti 

untuk menjawab berbagai pertanyaan terutama mengenai apa saja yang sudah, 

sedang dan yang akan dilakukan saat ini oleh Akbid Adila Bandar Lampung, 

kemudian dalam konteks ini konsep good univesity governance dengan 

pendekatan Institusionalisme baru adalah model yang diharapkan dapat menjadi 

solusi dalam memecahkan berbagai problem yang terjadi di Perguruan Tinggi.  

 

Konsep good governance diharapkan dapat dijadikan bingkai yang lengkap untuk 

mensinergikan civitas akademika Akbid Adila Bandar Lampung, masyarakat 

pengguna, dan pemerintah termasuk negara dalam kerangka otonomi kampus yang 

sudah menjadi konsep pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian 

dalam kajian ini  akan dilakukan penelitian, apakah sudah sejalan dengan konsep-

konsep dan prinsip good university  governance, yang menjadi dasar tata kelola 

pendidikan tinggi yang baik. jawaban yang komprehenship mengenai kasus 

ini.untuk ini peneliti melakukan penelitian dan kajian dikaitkan dengan kejadian-

kejadian, serta data-data penunjang untuk dianalisis pendekatan ilmiah melalui 

pendekatan konsep dan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini.  
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Sejauh ini  apakah aturan-aturan kelembagaan yang terapkan di Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

penerapan good governance,  yang kini semakin gencar dibicarakan diberbagai 

kesempatan diskusi ilmiah maupun kajian ilmiah, termasuk dalam buku-buku 

terbaru yang terbit di Indonesia, sebut saja beberapa seri buku good governance : 

yang ditulis oleh Sedarmayanti, kemudian dalam kajian buku good coorporate 

governance yang ditulis Adrian Sutendi, serta teori yang dikembangkan oleh 

perusahaan otomotif  besar Toyota, menarik untuk dicermati khususnya berkenaan 

dengan bagaimana pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi di Akademi 

Kebidanan Adila Bandar Lampung ini 

 

Semangat perubahan serta langkah-langkah nyata adalah hal yang mutlak 

dilakukan. Peneliti akan menyoroti dan melihat secara langsung upaya upaya 

perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan visi Akbid Adila Bandar Lampung 

yang sangat baik dan menarik untuk dicermati. Peneliti juga akan mencoba 

melihatnya melalui pendekatan teori new institusionalism  dengan turunan konsep 

institusional normatif  dengan juga peneliti tidak mengabaikan berbagai metoide 

yang dilakukan institusilainnya misalnya dengan Toyota Kaizen Methods: dengan 

6 ( enam ) Langkah perbaikan : ( Isao Kato & Art Smalley, 2011:38  )   

 

Dewasa ini konsep good university governance dipakai diberbagai perguruan 

tinggi di Indonesia, akan  tetapi berbeda dengan realitas empirik dan praktik di 

lokal Lampung, khususnya di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung di rasa 
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perlu untuk di teliti khususnya untuk di teliti penerapan konsep good university 

governance.  

 

Beberapa fenomena menarik yang dapat dikaji dalam penyelenggaraan akademik, 

apakah pelayanan bagi mahasiswa, apakah prinsip prinsip good governance dalam 

sistem organisasi akademik, begitu masih dirasakan minim.  

 

Berbagai keluhan dan permasalahan tersebut juga berdampak terhadap proses 

implementasi good university governance, sebagaimana visi Akademi Kebidanan 

Adila, oleh karenanya penulis akan meneliti lebih dalam fenomena tersebut 

dengan menghantarkan rumusan judul “ Good university governance dalam 

perspektif new institutionalism “  (  studi pada Akademi Kebidanan Adila Bandar 

Lampung )  

 

1.2. Rumusan masalah 

 

Pelaksanaan proses pendidikan tinggi yang baik,  diharapkan tidak sekali-kali 

berhenti atas dampak dari sebuah masalah yang paling besar sekalipun, dan dalam 

penelitian ini akan menyoroti hal-hal yang berpijak pada latar belakang masalah 

tersebut diatas, yang kemudian perlu dikemukakan permasalahan penelitian dalam 

bentuk kalimat pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good university governance ( 

transparency, rule of law, participation, responsiveness)  pada aturan- aturan 

kelembagaan di Akbid Adila Bandar Lampung, ditelaah dari sudut teori ilmu 



12 

 

politik dalam tataran konsep new institusionalism  khususnya pada perspektif 

aturan formal  (formal rules) , standar operasional prosedur (standar operational 

procedure) dan kepatuhan ( compliance procedure ),? 

 

1.3.  Tujuan penelitian 

 

Tujuan penelitian ini diharapkan setelah di teliti dan dikaji  akan dapat diketahui 

sejauhmana Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung sebagai salah satu 

penyelenggara pendidikan tinggi, mengimplementasikan prinsip-prinsip good  

university governance (transparency, rule of law, participation, responsiveness ),  

pada institusi terutama pada perspektif  institusional baru dalam tataran teori ilmu 

politik khusus pada  konsep  kelembagaan, berkaitan pelaksanaan standar 

operasional prosedur , formal rule ( statuta) dan compliance prosedur yang 

dikembangkan institusi pada seluruh civitas akademik Akademi Kebidanan Adila 

Bandar Lampung. 

 

1.4. Kegunaan penelitian 

 

1.4.1. Kegunaan praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, dalam upaya pembenahan 

dan perbaikan menuju kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

lebih baik. 
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Lebih dari itu peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat menjadi 

kritik sekaligus upaya  pertimbangan perubahan bagi perguruan tinggi 

lainnya dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi 

di Indonesia. 

   

1.4.2. Kegunaan teoritis.  

Hasil penelitian ini merupakan perpaduan 2 ( dua ) konsep good university 

governance dan new institutionalism dalam ilmu politik, khususnya dalam 

implementasi prinsip-prinsip good university governance diharapkan dapat 

membantu mengetahui secara jernih bagaimana mengimplementasikan 

prinsip-prinsip good university governance  pada perspektif  new 

intitutionalism yaitu pada aturan formal lembaga (formale rule), standar 

operasional prosedur (SOP), kepatuhan (compliance procedure) di 

perguruan tinggi Indonesia. 

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi untuk meneliti lebih mendalam dan 

luas dalam upaya-upaya mencari kebenaran dalam ilmu politik, khususnya 

berkaitan dengan prinsip good university governance ( transparency, rule 

of law, participation, responsiveness ) didalam perspektif konsep new 

institutionalism didalam teori ilmu politik 

 


