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Pada saat sekarang ini menjadi dan menjalankan fungsi 
dosen sangat... sangat tidak mudah. Dosen tidak cukup hanya 
menjalankan aktifitas pembelajaran semata, yang terbatas hanya 
secara fisik di dalam kelas/lab, atau yang terbatas hanya bertatap 

muka dengan peserta didik. Lebih dari itu, dosen dituntut lebih banyak mencakup persiapan 
pembelajaran hingga kewajiban prosedural kelembagaan di dalam rambu‐rambu mutu.   

Saat ini kebijakan mutu pendidikan tinggi (PT) sudah mulai ditetapkan.  Salah satunya 
adalah PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Tujuannya tidak lain agar 
PT dan perangkat di dalamnya menjalankan dan menghasilkan mutu yang mampu berdaya 
saing di tingkat global (HELTS DIKTI 2003‐2010).  SNP meliputi  delapan standar yakni a. isi; b. 
proses; c. kompetensi lulusan; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. 
pengelolaan; g. pembiayaan; dan h. penilaian pendidikan.  Posisi dosen tidak hanya 
meningkatkan kualitas dirinya (sebagai obyek, untuk memenuhi standar pendidik) tetapi juga 
lebih komprehensif untuk meningkatkan delapan mutu SNP sekaligus.  Oleh sebab itu 
peningkatan mutu PT membutuhkan perubahan cara berpikir, bersikap dan berperilaku SDM PT 
dari hasil olah asah, asih dan asuh para dosen. Hanya dosen yang berkarakter tangguh dan 
militan yang mampu mengikuti rambu‐rambu mutu.  Mereka mampu melaksanakan fungsi 
dosen dengan baik, nyaman dan penuh dengan nilai tambah; serta memberikan poin signifikan 
dalam akreditasi institusi.   

Dosen yang tangguh dan militan bukan berarti dosen yang memiliki karakter individual 
yang berkonotasi negatif.  Karakter tangguh atau militan mengacu kepada individu yang 
memiliki tanggungjawab menjalankan fungsi sebagai/menjadi dosen yang senantiasa 
memberikan manfaat sosial, institusional dan global.  Tangguh bermakna konsisten (istiqomah) 
bekerja keras dan pantang menyerah.  Militan bermakna memiliki semangat (ghirah) yang 
bersumber dari keikhlasan hati dan pertimbangan akal dalam mendalami profesi sebagai dosen. 

Sudah banyak ditemukan dosen‐dosen yang tangguh dan militan.  Mereka menghasilkan 
karya‐karya yang luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah 
dalam wujud ilmu pengetahuan dan kebijakan yang mencerahkan.  Pada level tertinggi mereka 
adalah para penemu nobel iptek. Pada level yang umum adalah mereka yang (tawadu’) aktif 
menulis, meneliti, dan menyumbangkan pikiran kepada lingkungan sekaligus manfaat kepada 
lembaganya.   

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mendiskusikan dan mengupayakan lahirnya 
dosen‐dosen yang tangguh dan militan.  
                                                 
1 Disampaikan dalam Seminar Membangun Karakter Dosen yang Tangguh dan Militan, di Universitas Widyagama Malang, 23 
Maret 2011 
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Lingkungan Strategis 
Perkembangan lingkungan strategis akhir‐akhir ini sangat dinamis.  Penulis melihat sudah 

banyak orang melakukan dan mengantisipasinya dengan langkah‐langkah nyata.  Aparatur 
pemerintah mulai melek globalisasi.  Anak‐anak muda trampil berentrepreneur.  Para pebisnis 
mulai mengekspansi negara‐negara tetangga.  Demikian pula, para dosen telah memperkuat 
kemampuannya dengan tambahan berbagai kompetensi.  Jelasnya semua orang sudah 
menyiapkan diri terhadap perubahan lingkungan strategis berikut. 
1. Globalisasi.  Di dalam lingkungan globalisasi terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor‐faktor 

politik, teknologi, budaya dan ekonomi.  Hal itu difasilitasi oleh kemajuan  komunikasi dan 
teknologi sedemikian rupa sehingga menghasilkan uncertainty, complexity dan competition 
(Silalahi, 2010). Fenomena globalisasi membawa gerbong lain yakni, demokratisasi, HAM, 
isyu lingkungan hidup serta good governance dengan komponen‐komponen transparansi, 
partisipasi dan accountibility (Effendi, 2001).   Hal ini ikut mendorong dan mempengaruhi 
perbaikan mekanisme tata kelola PT.  

2. Asean Community 2015.  Dalam KTT ASEAN 2009 ke‐14 di Hua Hin Thailand, Asean 
menyusun blue print pembentukan tiga komunitas pilar2, yaitu politik‐keamanan, ekonomi, 
dan sosial budaya ASEAN. Komunitas ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut 
bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara‐
negara di kawasan Asia Tenggara (RPJMN 2010‐2014).  Dengan kesepakatan piagam Asean 
pada tanggal 15 Desember 2008, Asean menjadi organisasi yang lebih mantab dengan moto 
one vision, one identity, dan one community.  PT memiliki posisi strategis mendorong dan 
mengantarkan terwujudnya Asean Community 2015.  Pada saat yang sama PT Indonesia 
harus bersaing dengan PT di negara‐negara Asean. 

3. Otonomi Daerah.  Secara konsepsional otonomi daerah (UU 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah) merupakan landasan bagi pemberdayaan ekonomi untuk 
meningkatkan daya saing dan kesejahteraan di daerah.   PT memiliki peluang besar 
memanfaatkan kompetensinya untuk membantu pembangunan daerah dalam 
mengembangkan building capasity.  Beberapa PT dengan dukungan kompetensi dosen 
telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

4. Kebijakan Pendidikan Nasional.  Pemerintah telah menyusun kebijakan dan program mutu 
perihal kelembagaan, SDM dan tata kelola.  PT sebagai ujung terdepan pendidikan 
akademik dan vokasi berperan besar dalam pembangunan kualitas SDM untuk mendukung 
pembangunan nasional.  UU Guru dan Dosen menuntut seorang dosen sebagai pendidik 
yang profesional yang memiliki kinerja tridarma terukur, dengan mutu yang terus 
ditingkatkan.  Hal yang positif, pemerintah memberikan anggaran atau hibah yang 
melimpah untuk PT maupun dosen dengan tingkat kompetisi tinggi.  Di sisi lain, ada trend 

                                                 
2 Dalam Cha‐am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN 2009—2015.  Deklarasi Asean Political‐Security Community 
(APSC) Blueprint terdiri tiga kunci: (i) strengthen democracy, (ii) enhance good governance and the rule of law, and (iii) to 
promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the 
Member States of ASEAN (Asean, 2009).  Deklarasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, terdiri empat kunci: (i) 
creating a single market and production base; (ii) enhancing competitive economic environment; (iii) promoting equitable 
economic development; and (iv) integrating ASEAN into the global economy.   Deklarasi ASEAN Socio Cultural (ASC) Blueprint 
mencakup pembangunan manusia, kesejahteraan dan perlindungan sosial, keadilan sosial dan hak‐hak sosial, pendidikan, 
konservasi lingkungan hidup, bangunan identitas Asean, dan mengurangi gap pembangunan (Asean, 2008) 
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kenaikan jabatan akademik menggunakan kriteria standar mutu yang makin tinggi disertai 
tanggungjawab dan etika profesi.  

5. University benchmark.   Harus diakui bahwa pemeringkatan Universitas, atau predikat world 
class university; disadari atau tidak telah berpengaruh terhadap  manajemen PT.   Banyak 
rektor yang berambisi mengejar peringkat/predikat tersebut dengan menggerakkan SDM 
dosen dan sumberdaya lain untuk memenuhi kriteria mutu3.  Hal ini memiliki sisi positif 
sebagai upaya benchmarking kinerja PT.  Setiap tahun, Kopertis wilayah VII Surabaya 
menyelenggarakan acara demikian dengan memberikan predikat PT Unggulan atau 
Berprestasi. 

 
Bahan Renungan 

Membangun karakter dosen yang tangguh dan militan bukan hal yang sederhana.  Hal ini 
membutuhkan seperangkat syarat perlu dan cukup untuk membentuk lingkungan agar dosen 
berperilaku berani, terarah dan terukur serta terbiasa dalam melangkah berpetualang dalam 
dunia akademik. 
1. Kepemimpinan.   Menurut Grindle (2001), faktor kepemimpinan sangat penting dalam 

mengantar perubahan institusional menuju keadaan yang mapan. Pemimpin PT mutlak 
memiliki komitmen dan visi  yang jelas, menguasai permasalahan dan mengomunikasikan 
dengan sivitas akademika dan stakeholder lain; di tengah perkembangan lingkungan 
strategis. Lemhannas (2009) menyatakan pemimpin perlu memiliki moral dan akuntabilitas 
individual, sosial, institusional dan global.  Kepemimpinan PT menjadi sumber inspirasi, 
keteladanan dan menjamin kepastian bagi lahirnya dosen‐dosen yang tangguh dan militan.   

2. Modal sosial.  Wujud modal sosial dicerminkan dalam kualitas individu sivitas akademika, 
untuk saling memberi trust, manfaat dan nilai tambah.  Hubungan kolegial antar dosen 
adalah potensi modal sosial di dalam penyelenggaraan PT.  Dalam ceramah di Bank 
Pembangunan Asia, Manila, 3 Oktober 2007, Dasgupta  (2007) menyatakan SDM pintar 
bukan jaminan bagi pertumbuhan ekonomi.  SDM yang pintar perlu meletakkan dirinya, 
atau membumi dalam kerangka institusi.  Institusi inilah yang membawa dan menjamin 
keberlanjutan pertumbuhan.  Dalam konteks tersebut, aktivitas seorang dosen harus 
senantiasa bermanfaat bagi lingkungan sosial dan institusionalnya.  Ia perlu memahami 
kerangka mutu kelembagaan. 

3. Good university governance (GUG). Jasa pendidikan seperti halnya usaha bisnis jasa yang 
lain, memerlukan landasan tata kelola yang baik.  Dikti telah menyadari hal ini dalam rangka 
peningkatan mutu internal management4.  Pengenalan manajemen bisnis swasta sangat 
perlu agar organisasi PT menjadi efektif dan berorientasi layanan sivitas akademika. Sudah 
banyak bukti manajemen PT dijalankan seperti swasta, dengan menerapkan standar mutu 

                                                 
3 Lembaga yang mengukur peringkat perguruan tinggi di dunia antara lain Times Higher Education (THE) dan Quacquarelli 
Symonds (QS), Webometrics dan 4icu.org University.  Kriteria/bobot THE‐QS adalah Skor Peer Review (40%), 
Recruiter/Employer Review (10%), Student to Faculty Ratio (20%), Citations per Paper (20%), International Faculty (5%), dan 
International Student (5%).  Kriteria/bobot Webometrics adalah Size (20%, = banyaknya halaman situs web PT ybs ditemukan 
oleh Google, Yahoo, Live Search dan Exalead), Rich Files (15%, = kekayaan dokumen dari situs PT ybs), Scholar (15%, = karya 
ilmiah yang dihasilkan PT ybs yang terekam oleh Google Scholar), dan Visibility (50%, = Number of external inlinks).  
Kriteria/bobot 4icu.org University adalah Google Page Rank, Yahoo Inbound Links, dan Alexa Traffic Rank.  
4 Pimpinan PT adalah seorang dosen, yang sebenarnya tidak disiapkan menjadi Rektor, Ketua atau Direktur PT.  



 4

jasa diperkuat dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).  Keadaan seperti ini 
merangsang sivitas akademika berperilaku TIK, dan mampu berkomunikasi akademik 
dengan PT di luar negeri.  TIK juga telah menjadi instrumen ukuran kinerja dosen.  Selama 
ini, kurang ada insentif bagi individu untuk memperlihatkan kinerja yang baik, sehingga 
muncul ungkapan PGPS atau Pinter Goblok Pendapatan Sama 

4. Lingkungan akademik. Lingkungan akademik lahir dari adanya kebersamaan kolegial antar 
dosen (termasuk mahasiswa).  Hal ini terbangun dari komunikasi akademik yang tulus untuk 
saling memberi trust, manfaat dan nilai tambah dalam rangka pengembangan keilmuan.  
Sayangnya masih saja ada dosen MPS (merasa pinter sendiri) yang menerapkan pendekatan 
kuno TCL (teacher centered learning).  Padahal saat ini telah diterapkan pembelajaran SCL 
(student centered learning), dimana dosen harus mampu mengimbangi dinamika iptek 
dengan bekerjasama dengan kolega dan mahasiswanya.      

5. Dosen yang nekat.  Sebenarnya tidak ada kamusnya dosen pintar atau tidak pintar.  Yang 
benar adalah ada dosen yang rajin riset, biasa (diundang) seminar, rajin menerbitkan buku 
dan menulis jurnal, sering jalan‐jalan dan survei.  Mereka ini adalah para dosen nekat (wani 
njajal awak), yang telah mengorbankan waktu/biaya/keluarga/kesenangan untuk 
berpetualang mendalami dunia akademik; dalam rangka mengantisipasi dinamika atau 
perubahan lingkungan strategis.  Mereka mendapatkan pengalaman luar biasa; bertemu 
banyak orang dalam ruang dan waktu penuh tantangan akademis.  Dosen yang tangguh dan 
militan terbiasa berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kerangka obyektif dan analitik 
untuk memberikan manfaat dan pencerahan bagi banyak orang5.     
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5 Prof Mukthie Fadjar menyebut sebagai sosok dosen yang cendikiawan 


