BUDAYA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADAJARAN **
(Tjipto Atmoko, drs, SU)

I. Pendahuluan
Tujuan dan arah pendidikan Tinggi di Indonesia seperti yang tertuang pada Bab II pasal 2
Keputusan Menteri Pendidikan No.232/U/2000 adalah menyiapkan peserta didik untuk menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan,
dan/atau memperkaya kasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta
menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan
memperkaya kebudayaan nasional. Ini berarti kinerja akademik dituntut dilaksanakan secara
kompetitif dengan kualitas unggul. Kinerja akademik yang tidak berorientasi pada kualitas
unggul, tidak saja akan tertinggal dalam persaingan tetapi juga akan bergantung pada dunia luar
yang lebih maju.
Perubahan lingkungan dan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun
eksternal, membawa dampak pada perubahan di bidang pendidikan nasional pada umumnya dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkembangan masyarakat yang semakin komplek
menuntut Perguruan tinggi memiliki dan mengembangkan budaya akademik yang dapat
membentuk mahasiswa agar memiliki jatidiri dan kompetensi dibidangnya. Menurut Tylor,

sebagai mana dikutip oleh Brown (1871), budaya adalah ”the complex whole which
includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and
habits acquired by man as a member of society” (sekumpulan pengetahuan, keyakinan,
seni, moral, hukum, adat, kapabilitas, dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai
anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu). Dengan demikian budaya
akademik berarti apa yang dipelajari oleh mahasiswa selama periode waktu tertentu dari
Universitas, Fakultas atau Jurusannya. Pengembangan budaya akademik ini didasarkan atas
dua tantangan yang selalu dihadapi oleh pendidikan tinggi

dalam penyelenggaraan

pendidikannya yaitu tantangan yang bersifat internal dan eksternal.
Tantangan faktor internal menunjuk pada adanya perubahan sumberdaya manusia hasil
didikan Perguruan Tinggi yang semata-mata tidak hanya berdasarkan pada persyaratan
penguasaan ilmu dan ketrampilan, tetapi juga pada persyaratan sikap dan semangat belajar,
pengenalan bidang lapangan pekerjaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikannya serta
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adanya semangat otonomi sesuai dengan UU No.32 tahun 2004. Sedangkan tantangan yang
bersifat eksternal menunjuk pada adanya persaingan tenaga kerja yang menglobal, tuntutan
pendidikan tinggi yang humanis, internasionalisasi pendidikan yang bersifat lintas negara yang
dalam era globalisasi disebut dengan istilah 'etnoscapes'.
Guna mencapai tujuan pendidikan, salah satu fator penting dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi harus didukung oleh sistem organisasi pendidikan yang baik, sarana dan
prasarana yang memadai (kualiatas SDM dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses
belajar dan mengajar), juga dipengaruhi oleh fator kurikulum yang tepat.

II. Sistem Pendidikan Tinggi (Reguler dan Ekstensi)
Sistem pendidikan Tinggi di Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu
pendidikan strata D1, sampai dengan D4, stara S-1, S-2, S-3. Penjenjangan ini didasarkan pada
tujuan pendidikan yang akan dicapai dan kebutuhan masyarakat, misalnya untuk jenjang D1
sampai dengam D4 bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang trampil, sedangkan untuk
jenjang S-1, S-2, dan S-3 tidak saja dituntut hanya ketrampilan saja tetapi juga pemahaman
teoritisnya. Di Unifersitas Padjadjaran termasuk juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
terdapat empat jenjang pendidikan yaitu D-3, S-1, S-2, dan S-3, khusus pada Jurusan
Kesejahteraan Sosial hanya ada jenjang S-1 baik Reguler maupun Ekstensi. Oleh karena itu
apabila Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial ingin melanjutkan ke Jenjang S-3 atau S-3 harus
menempuh di Universitas lain diluar UNPAD baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Khusus jenjang S-1 terdapat tiga sistem penerimaan yaitu sistem reguler yang diterima
melalui UMPTN, sistem paralel yaitu penerimaan mahasiswa melalui UMPTN lapis ke dua, dan
sistem kerjasama yaitu sistem penerimaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, dan
sistem Ekstensi yaitu penerimaan mahasiswa melalui penerimaan khusus (alih program, D-3,
SMU ).
Keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya harus didukung oleh sistem organisasi pendidikan yang baik, sarana dan prasarana
yang memadai (kualiatas SDM dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar
dan mengajar), juga dipengaruhi oleh fator kurikulum yang tepat.
a. Sistem Organisasi Pendidikan
Keberhasilan organisasi pendidikan dibutuhkan core value and concepts yang dapat
mendorong untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Suatu organisasi memiliki 10 komponen
yang harus dipenuhi yaitu visionary leadership, costumer-driven quality, innovation focus,
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organizational and personal learning, valuing people and partners, agility, knowledge-driven
system, society responsibility, result orientation, system perspective.
1) Visionary leadership (visi kepemimpinan)
Organisasi pendidikan harus memiliki pemimpin yang memiliki visi untuk menyiapkan
arah organisasi dan menempatkan nilai maupun strategi yang dapat dijadikan pedoman
bagi semua kegiatan. Memberi motivasi dan inspirasi untuk mendorong keterlibatan
semua bagian dalam rangka mensukseskan tugas, dan pemimpin harus dapat menjamin
agar proses berjalan baik.
, innovation
2) Costumer-driven quality (pengendalian kualitas pelanggan)
Kualitas adalah hal yang penting bagi pengguna, karena itu hasil didik harus memiliki
kualitas unggul yakni memiliki nilai lebih dari sekedar lulusan pendidikan (ada sesuatu
nilai lebih yang berharga). Organisasi selalu meminta masukan tentang kebutuhan saat ini
dan yang akan datang dari lulusan, sehingga organisasi dapat bereaksi cepat dan fleksibel
menerima keinginan pengguna lulusan dan keinginan mahasiswa. Cara ini selain dapat
memenuhi kebutuhan pengguna, pengguna juga dapat merasa terlibat dalam menentukan
lulusan.
3) Innovation focus (memfokuskan pada inovasi/penemuan baru)
Memfokuskan pikiran pada upaya menjadi organisasi terdepan dengan dimensi baru dan
berkemampuan tinggi, dan membuat agar budaya melakukan inovasi dijadikan sebagai
bagian dari budaya dan falsafah organisasi.
4) Organizational and personal learning (belajar secara organisasi dan perorangan)
Organisasi harus sealu belajar secara terus menerus mengenai segala hal yang berkaitan
dengan proses belajar mengajar, serta menanamkan semangat belajar orang perorang
sebagai investasi.
5) Valuing people and partners (menghargai anggota dan rekan dari lembaga)
Organisasi harus memiliki komitment untuk selalu memberikan kepuasan kepada
anggota, mengembangkan kemampuan anggota dan memperhatikan kesejahteraannya,
serta dapat emberikan pengaruh kepada rekan di dalam maupun diluar organisasi.
6)

Agility (Ketangkasan)
Organisasi harus tangkas/trampil dalam merespon segala hal yang harus dipenuhi
maupun merespon pelayanan apa yang harus diberikan kepada mahasiswa maupun
pengguna.

7) Knowledge-driven system (pengetahuan untuk mengendalikan sistem)
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Organisasi harus mampu menggunakan secara efektif dan maksimal data, informasi dan
pengetahuan untuk mengurangi kesalahan secara minimal, dan mempuat keputusan yang
terbaik dimasa depan untuk mencapai kemajuan.
8)

Society responsibility (Tanggung Jawab terhadap masyarakat sekitas)
Menciptakan hubungan baik dengan masyarakat sekitar kampus sebagai wujud kode etik
organisasi pendidikan berupa perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar,
bantuan sosial maupun sharing tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat
sekitarnya.

9) Result orientation (berorientasi pada hasil didik)
Memfokuskan pada hasil didik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dan memonitor proses belajar dan mengajar.
10) system perspective (perspektif sistem)
Yaitu menyetarakan antara sistem dan struktur dengan tujuan organisasi, kemudian
menentukan persoalan untuk kontek yang lebih besar.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjaga kualitas lembaga
pendidikan, ke depan lembaga pendidikan harus menetapkan ‘standar mutu’ untuk mengukur
kualitas suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan/mempertahankan mutu lembaga
pendidikan. Pencapaian peningkatan mutu pelayanan dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan
yang saling berhubungan mulai dari perencanaan/desain sampai pada pemeliharaan pelayanan
yang telah diberikan. Pencapaian mutu yang diinginkan ini memerlukan kesepakatan dan
partisipasi seluruh anggota organisasi sedangkan tanggung jawab manajemen mutu ada pada
pimpinan puncak suatu organisasi. Penilaian standart mutu dilakukan terhadap 7 indikator yang
mencakup leadership, planning, information, people, processes, custumers, results. Secara
skematik dapat dilihat sebagai berikut;
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BAGAN 1. DIMENSION OF EXCELENCE
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b. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang keberhasilan pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai. Saat ini sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar dinilai masih
sangat terbatas, meskipun setiap tahun fakultas berusaha untuk meningkatkannya. Sejalan dengan
perkembangan teknologi yang semakin pesat, kedepan Program Ekstensi FISIP UNPAD harus
mengadopsi teknologi yang ada seperti internet utnuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses
informasi.
Selain sarana dan prasarana fisik, kebutuhan sumberdaya manusia khususnya dosen
sangat berpengaruh pada hasil pendidikan. Dosen direkrut dari personel yang memenuhi kriteria
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan jurusan yakni memiliki berpendidikan minimal S-2,
memiliki performance yang tinggi, memiliki expertise sesuai dengan bidangnya. Dosen harus
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dibina dan dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan lanjutan berupa kursus atau
pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Tugas dosen tidak hanya sebatas transfer teknologi, tetapi
diharuskan mampu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk dapat menganalisa,
menggali, mengobservasi dan memecahkan masalah. Dosen secara aktif dan inovatif
mempersiapkan diri menghadapi pelajaran, diskusi dan memantau sesara orang perorang tentang
kedalaman siswa dihadapkan pada persoalan yang dihadapi. Dengan demikian faktor pendidik
sangat berpengaruh pada pembentukan budaya akademik bagi mahasiswa.

c. Kurikulum
Agar lulusan perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi,
kurikulum pendidikan tinggi disusun berdasarkan pada kompetensi (Keputusan Menteri
No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa, dan Keputusan menteri No.O45/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan
Tinggi). Pada pasal 1 Kep Men No. 045/U/2002 disebutkan bahwa kompetensi adalah
seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat
untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang
pekerjaan tertentu. Elemen dari kompetensi terdiri atas; a) .landasan kepribadian, b) penguasaan
ilmu dan ketrampilan, c) kemampuan berkarya, d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut
tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan e) pemahaman kaidah
kehidupan bermasyarkat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Kompetensi hasil didik
suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain
yang bersifat gayut dengan kompetensi utama. Pasal 6 ayat (2) berbunyi Menteri pendidikan tidak
menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat 1
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh
kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
Pada Bab IV pasal 7, ayat 1. Keputusan Menteri No.232/U/2000, disebutkan bahwa
kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas; a)
kurikulum Inti, dan b) kurikulum institusional. Kurikulum Inti merupakan kelompok kajian dan
pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang
berlaku secara Nasional. Kurikulum Inti program sarjana berkisar antara 40% -80% dari jumlah
SKS yang terdiri atas:
1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yaitu kelompok bahan kajian
dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman bertaqwa terhadap
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Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta
mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) yaitu kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan
ketrampilan tertentu.
3. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) yaitu kelompok kajian dan pelajaran yang
bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan ketrampilan
yang dikuasai.
4. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran
yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam
berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
5. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yaitu kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat
sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Perubahan keputusan Menteri pedoman penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi dan
berdasarkan pada pertimbangan tuntutan akan tantangan yang dihadapi baik internal maupun
eksternal, menuntut Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi dan pembahasan kembali
kurikulum yang akan diterapkan dilingkungannya. Sebagai institusi pendidikan Tinggi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu politik Univ. Padajadjaran (FISIP UNPAD). Meskipun belum sempurna,
pada bulan Mei 2000 FISIP UNPAD merumuskan pengembangan/perubahan kurikulum yang
hasilnya diserahkan kepada Komisi Disiplin Ilmu (KDI) sebagai bahan masukan untuk
menghasilkan kurikulum inti yang sesuai dengan kompetensinya.
Kurikulum sebagai piranti untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, proses
penyusunannya tidak lagi menjadi dominasi program studi disiplin ilmu itu sendiri. Kompetensi
dan relevansi kurikulum ilmu-ilmu sosial sangat tergantung pada bagaimana proses penyusunan
kurikulum dilakukan. Dalam penyusunan kurikulum harus melibatkan stakholder, sehingga
kurikulum yang disusun dapat memiliki keselarasan antara kebutuhan pasar dan pengembangan
keilmuan dari program studi itu. Kelompok yang tergolong stakeholder dalam penyusunan
kurikulum mencakup perguruan tinggi, penguna lulusan perguruan tinggi (pemerintah,
industriawan, dan pihak swasta lainnya) asosiasi profesi, dan alumni.
Dalam penyusunan kurikulum ilmu ilmu sosial berbasis kompetensi, Perguruan Tinggi
bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus penyelenggara kegiatan.
Pengguna lulusan (pemerintah, industri, dan pihak swasta lainnya) dapat memberikan informasi
mengenai kompetensi yang dibutuhkan dan kualitas dari lulusan pendidikan tinggi. Kelompok
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ikatan profesi dan alumni selain sebagai sumber informasi, dapat bertindak sebagai kontrol
terhadap kinerja lulusan yang kemudian memberikan umpan balik kepada perguruan tinggi
melalui program studinya. Melalui pelibatan stakehorder ini diharapkan akan terjadi ‘link and
macth’ antara perguruan tinggi dengan stakeholder dan sekaligus dapat mengatasi masalah
pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selama ini dikeluhkan oleh perguruan tinggi.
Secara skematik proses perumusan kurikulum berbasis kompetensi bidang ilmu ilmu sosial pada
setiap strata (S1, S2, dan S3) dapat dibuat sekenario sebagai perikut:

Bagan 2. Proses Penyusunan Kurikulum Ilmu Ilmu Sosialberbasis
Kompetensi
KOMPETENSI
AKADEMIK
(Jurusan
Senat Fakultas
Senat Universitas)
PENYELENG
GARA
PENDIDIKAN
TINGGI

KURIKU
LUM PT
KOMPETENSI
PROFESIONAL
(Pemerintah
Industri
Organisasi Profesi
Alumni)

TUJUAN
PENDIDI
KAN

(S-1, S-2, S-3)

III. Budaya akademik dan non akademik menuju BHPTMN
Universitas Padjadjaran dan juga FISIP UNPAD sedang menuju Badan Hukum
Pendidikan Tinggi Milik Negara (BHPTMN). Sebagai badan usaha bidang pendidikan
(BHPTMN), dituntut profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Profesionalisme ini mencakup pengelolaan organisasi yang memiliki core value and
concepts dan menerapkan standar mutu yang dapat mendorong untuk mendapatkan hasil yang
maksimal, ketenagakerjaan yang mensyaratkan peningkatan pendidikan yang sesuai

dengan perkembangan tuntutan global. Melalui upaya yang profesional seperti yang
diuraikan di atas, dapat dibangun dan dikembangkan budaya akademik yang sesuai
dengan kebutuhan tuntutan global yang dapat dipedomani oleh mahasiswa.
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Berdasarkan pada uraian di atas, tantangan ke depan bagi lulusan Ekstensi FISIP
UNPAD adalah bahwa lulusan Ekstensi dituntut secara kompetitif dengan kualitas unggul
sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menghadapi dan
memecahkan permasalahan di masyarakat.
IV. Penutup
Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan
pendidikan, organisasi pendidikan harus memiliki core value and concepts dan menerapkan
standar mutu yang dapat mendorong untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ketenagakerjaan

yang mensyaratkan peningkatan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan tuntutan
global. Melalui upaya yang profesional seperti yang diuraikan di atas, dapat dibangun
dan dikembangkan budaya akademik yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan global yang
dapat dipedomani oleh mahasiswa.
Berdasarkan pada uraian di atas, tantangan ke depan bagi lulusan Ekstensi FISIP
UNPAD adalah bahwa lulusan Ekstensi dituntut secara kompetitif dengan kualitas unggul
sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menghadapi dan
memecahkan permasalahan di masyarakat.
Guna mencapai tujuan pendidikan, salah satu fator penting dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi harus didukung oleh sistem organisasi pendidikan yang baik, sarana dan
prasarana yang memadai (kualiatas SDM dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses
belajar dan mengajar), juga dipengaruhi oleh fator kurikulum yang tepat.

IV. Daftar Bacaan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 056/U/1994 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar
Mahasiswa
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tinggi;
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Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 178/U/2001 tentang Gelar dan
Sebutan Lulusan Pendidikan Tinggi
Pengembangan Kurikulum Program S 1 FISIP UNP AD Tahun 2000 -2006
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