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ABSTRAKSI

'liguan penuli.uut itti memberikqn masukqn bagi SIMIK AUB, unluk merespon
.:'etnSen pendidikan saat ini. STMIK AI)B yang berdiri dnr dioperasionalfuin ibaral
'-,. ).lt,g baru lahir, rnaka perlu,strategi dan analisis agar dapat ber,saing dengarr
, * :l.tgct pen<lidikan lainrytr. h'letule anulisis slrategi yang digurukan qdalqh implemenlasi

:i Ouality hlanelemetr &u Sll/0'l' clengur isu-isu slrategi dalam paradigmq banr.
:" tligma baru ydtrg digutrukutt adolah Suascvru akademik yong mendukutrg,

-,-.:tabililas, 'licutsparansi, Siap dipasar kerja, lvlenarik bagi mahasi.sw'eL bernilai gtna,
? -.tuLltadn telonlogi mutakhir dun dcpat berkomunikssi dengan siapa saja. Pcnerapem
- -:eqt lersebut mamlru mereqn,, permasalahail -\qal irti. Lembaga penclidikan dengan

'" ".ram sludinya selalu mengevctlucrsi diri dengan peneraryn'lQM agar dilerima oleh
' -;, dan kehraran yang dihqsilkrn mampu berdaya saing, bernilai guno sertd mempwryai
r";"::1ual yang linggi. l,emhuga perxlidikut tprogrum sludil dapal diktlafun ideal dan
-;-:,u dikerul serta tliterima di Txtsctr jika lembaga pendidilcan [pr<tgyetm studi] tersehut
'1. 1:titnt'cti da7'cr lcu'ik, Dultut dipertdilg[ittttg jawabkan, llelevan.si, mqmpu ntemberikan
. ' .::ilwn pasar, Mem|ntn"yai nileti lsmhqh, Reritrletrqksi, serlo berlindqk secqrq e*lif untuk
-.- . i.u beruhah, sehitryga nren,l)u nrctryhusilkctrr getrcru:;i yttrrg bergyna.

r r*r ord : TQM, SWOT, lllenghadapi Persaingan

; r\DAHULUAN

Keberadaan STMIK AUB
*"r.rta dapat dibilang relatif muda,

,i";: " mernpunyai asset yrurg cukup
' :r-.;a.1. Mahasiswa di STMIK AUB
.r!".:;ia hampir rneucapai dbuan,

; :;-"-rg dosen yang cukup potensial
;- :",:able dalam bidangnya. Dosen

"r - =avoritas bergelar master [S2],
* r-r iQ sarana dan prasamna
. *""-:::-rrium ),ang cukup dan

preseutatif. Maka dengan kondisi
seperti ini tidak dapat dirernehkan
lagi. Dari gambaran beberapa
masukan diatas menunjukkan suatu
potensi STMIK AUB rmtuk
bsrkonshibusi terhadap perksm-
bangan dmr pemanfaatan teknologi
terhadap penciptaan surnberdaya
manusia dengan lulusan yang handal
dilandasi akhlak yang mulia.
Perguruan tingg, mempunyai tugas
sangat esensial dalarn menyiapkan
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;-rrJ€r daya manusia yang handal,
ji: mampu bertindak sesuai dengan

:,:--)ahan sosial menuju masyarakat
c. i berilmu pengetahuan dan

"e::,au'tabat [Suranto, 2002]
.":.:J:si dtmia saat ini sedang
*ngaiami dan menghadapi
:'::r--oahan-penrbahan yang cukup
:c:iasff, baik perubahan dmi segi
,* .)gi, politik sasiql, budaya
:;-irrm ekonami dan kanrunikasi.
- :*il\ a perubahan tersebut sebagai

r :-skusnsi evolusi dari proses

:,::-orrialisasi dan era global sehingga
r r",rui[l industrialisasi telah
:,e::hasilkan kemajuan-kernajuan
!:-: sangat pesat dibidang

.:,::rnikasi, hal ini membuat situasi
, rr.as pola pikit manusia kearah
'' : nnasi kian meningkat.

STMIK AUB tidak boleh
:r.:j dari pemikiran, moral dan

r =e-mg jawab kepada para
*!:3-irswa dan masyarakat akan

yang dihasilkannya.
: :'r l3raran dan pengambangan
,:n,:,-.,ogi tidak akan ada artinya tanpa
*'.:-:l penerapan dalam bentuk
-,::.r'odian masyarakat denga Tri

r-i:-::-Ia Perguruan Tinggi [Siswanto,

trrutegi Sebagai By PIan
Strategi yang direncanalmn

-!,,-:.: nenjadi jalan perfu$is dalrn
:,'.:::3D&i tujuan bukur by accident
r;.::: yv p1m. Dengan by plan yarg
-.r,-l dengan penciptaan program

n;: 'srggulan dan pusat tmggulan
i! ,= bidang komputasi maka.-^"'-\ AUB harus menciptakan

-;":,: )ang kompetitif dan relevan

-:r:sir kerja. Daiam menciptakan

strategl yang baik harus didukung visi
dan misi yang strategis pula.

Tujuan pengembangan
STMIK AUB harus memantapkan
lingl-ungan aliademik yang baik
dalam menghadapi persaingan. Maka
STMIK AUB harus mergncanakan
sebagai lembaga pusat unggulan
dibidalg komputasi. Konrponen ymg
harus diterapkan dan direncanakan
untuk mencapai visi pusat komputasi
di perguruan tinggi surakarta adalah,

Kampus diciptakan menjadi suasana

akademik yang mendukung,
Perguruat tinggi dan manajemen yang

akuntable, Manajemen yailg
transparan, Menciptakan lulusam yang

siap dipasar kerj4 Membuat program
studi yang dapat menarik bagi
mahasisw4 Merencanakan kurikulum
yang bsrnilai guna, Membekali
ponguas{un teknologi mutakhir,
Implementasi bahasa asing agar dapat

berkomunikasi dengan siapa saja

Dengan delapan isu strategis
tersebut STMIK AUB dapat merespon
permasalahan saat ini. Dalam
pelahsanaannya harus didukung
dengan penerapan TQM agar ditsrima
oleh pasar dan keluaran yang
dihasilkan mampu berdaya saing,

bernilai guna serta mempunyai harga
jual yang tinggt.

Lembaga pendidikan [pro-
gram studi] dapat dikakkan ideal dan

mampu dikenal serta diterima di pasar
jika lernbaga pendidikan [program
studil tersebut mempunyai daya tarik,
Dapat dipertanggung jawabkan,

Relevansi, mampu memberikan
kebutuhm pasar, Mernpunyai nilai
tambatu Berinteraksi, serta bertindak
sectra aktif untuk maju dan berubah,
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,enngga mailnpu menghasilkan

-r'n€r&Si yang berguna [Manuaba"
- .,-il, Siswanto, 2002)

Resffukturisasi dan reformasi
--.:majernen pendidikan perlu
'-alisanakan agar keluzran yang
.- rasilkan berkualitas dan manpunyai
- ar gunq lJerkualitas artinya mampu
::,emenuhi kebutuhan pasar dan
-.:nciptakan pasar serta mampu
-,smecahkan masalah-masalah yang
,' dalarn dunia kcrja. Bernilai guna
,ii:nva memiliki sesuatu yang
'd-I-i-una dan memiliki keunggulan
:l::r kelebihan dibanding dengan yang
, : (Manuaba,2000).

Langkah proaktif sebagai

:.. ,l'rtas dini dalam menyikapi
:,:.rbahan-perubahan yang cukup
*"r,dasar tersebut, rnerupakan
: -:akan antisipasi, reaksi responsif
.r sensitif dmi konsekuensi eyolttsi
:--=s era global. Oleh karenanya
*-,: individu lnaupun lembaga harus
"r:--l3h dan mampu mvngantisipasi
. "- kualitas SDM kita tidak

" i'- "ls,alan dengan yang lain.
: -. karenanya banyali lembaga

:*:: ;Jikan yang lierusaha keras untuk
'ru::erbaiki dan meningkatkan hasil

-r: -rnya, melalui perbaikan input,
;:. berupa mutu sumber daya

*i-]1a* metocle pembela.iaran.

.*: .r3-i peuun-jang, inlbnnasi
.- -"ip, manajemen canggih dan

: -::-.st. pengajar berkualitas,
,- : rJa pcneiitian dan pengabdian
;-. :erpadu, kegialan proses belajar
;: - :enntegral, metode pernbelqiaran
l. sistematis, berkonsep itmiah
i-; iingkungan belajar yang

-rJ
- -f .4.

Jika melihat hasil penelitian
yang dilatukan oleh Human
Development Index, bahwa kualitas
pendidikan Bangsa indonesia
mernpunyai score 0,681, Jndonesia
mendapat rangking dengan urutan ke
105 dari 174 negara yang dinilai.
Dibandingkan dengan Singapura yang
mendapat rmrgking 22, Brunei
Darussalarn rangking 25, Malaysia
rangking 56, Filiphina rangking 77,

ternyata Indonesia masih rendalt
kualitasnya dengan negara-negara
tersebut (Kompas, 1999 dalam Nur
Ahmad,200l).

PE}IBATIASAN
Penerapan TQM
Program Studi

di Setiap

?enerapan 'l'otal Quality
14anagement di perguruan tinggi,
pada khususnya di setiap program
studi rnerupakan langkah awal untuk
meningkatkan kualitas pendi dikan dan

kinerja jurusan serta evaluasi
pelaksanaan kurikulum yang
direncanakan.

'l'otal Oualit-v Managemenl
merupakan suatu pendekatan didalam
menjalankan suatu usaha yang
mencoba memaksimalkan
competiliveness suatu lembaga
rurelalui perbaikan yang terus-menerus
atas produli, jasa, sumber daya, proses

dan lingkungan yang dimiliki selalau
msrnebcnahi diri agar bsrkualitas
memsnuhi pelanggan (Allen dan

Davis, 1991).
Penvrapan TQM akan bermanfaat
pada kegiatan yang baik, benar, lebih
cepat, tspat waktu, kegiatan secara

terus menerus, penurunan biay4
rnernpertinggi kualitas
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,:lntungan, pemberdayaan tenaga

r 3i:& mernberikan kepuasan

:c-anggan, d11.

:.e;ara umum TQtvI terdiri dari tiga
: -nen dasar sebagai P€nyangg4
lrru founclations, inJi'astructure,

-r.,des.res @lanton & Edward dalam
'",:ahmad, 2001).
,,lrLfaat diterapkan Tolal QualitY

)qogenrcnt di perguruan tinggi :

r TQM memtmgkinkan lernbaga

perguruan i:nggi $trogram sludi)

menghasiikan mutu yallg tingg
dengrin biaya yang rendah

: TQM mernungkinkan lembaga

Derguruan tinggi (Program studi)
mernperbaiki iklim k"la dan

rkiim belajar yang kondusif untuk
m eningkatkan kualitas kerja

. TQM memungkinkan lernbaga

Derguruan tinggi (Program studi)

nencapai keuntungan kompetitif
Jemi kelangsungan hiduPnYa

: fQM memungkinkan lembaga

serguruan tinggi (Program studi)
jan civitas akademik memPunYai

-ran langsung dalam

: emperbaiki lingkungan bel aiar'

:irl Yang Perlu DisiaPkan
i rtuk Dievaluasi

Adapun faktor Yang Perlu
:: = :llasi agar progFam sfudi daPat
""1*{.r3litas, diterima masyarakat dan
*.=!u menjawab Permasalahan
:r =:rtgan, 

berupa:

'ir{ama, Lembaga pendidikan

r'-: ram studi] harus memPunYai visi

--'- nlisi serta manaJemen
^.':,:r:laan yang jelas, tePat, logis,

::r.atis, tsrsncana, orientasi daYa

, - :. dan mampu diwujudkan sesuai

-l.i"r kebutuhan pasar. Artinya r',i.ri

yang ditargetkan harus sesuai dengan

kebutuhan dan melihat kondisi yang

ada batk stake holders dan stoke

holders, kemudian rrisi yang harus

dijalankm sesuai target dan selalu

dieavaluasi setringga sedemikian rupa
visi dapat terlaksana dengm baik.

Manajemen pengelolaan Yang
accounlable, lransryran dan reliabel
merupakan kunci sukses Program
studi dilaksanakan.
Kedua, kegiatan lembaga pendidikan

[prograrn studi] beke{a sama secara

proaktif dari semua lapisan civitas
akademika" tanpa memandang jurusan

atau progrrn studi yang ada. Kegiatan

mahasiswa dan edukatif profesional,

bekerja secara kondusif kreatif,
inovati{ responsif serta sinergi dmi
civitas akademik sebagai pendukung

utama terlaksananya kurikulum yang

ideal. Kurikulum lembaga tersebut

difokuskan pada orientasi Pusal
unggulan, baik menanarnkan materi
kewirausahaan dan ketramPilan

keahlian. Setelah lulus mahasiswa

mempunyai bekal Yang daPat

diaplikasikan dalam dunia kerja.

Ketiga, Lembaga Pendidikan

[program studi] harus mengevaluasi

kurikulum yang ad4 agm kurikulum
yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan pasar, SKS dirancang

secara optimal dan tepat guna

[aplikatfl, sehingga ketajaman

kurikulum dapat berorientasi mencari

kerja, atau berkarya secara mandiri.
Kurikutum yang oPtimal akan

tercipta keluaran yang dapat diterima
pasar [Sa/es Labor h'farket't Oriented]
dan berimplikasi nremPercePat

lu{uson dalam meningkalkan htalilas
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..usan, sehingga dapat
:.:rnperpendek waktu kuliah mereka.
ir.eempa( Lembaga pendidikan

_:.ogram studi] berusaha

=mpsrtanggung 
jawabkan keluaran

::rg dihasilkan dengan msmberikan
:':kal dan orienlasi kerja bagt
*usannya. Pusat unggulan, program
;::,Jr dan strategi posilianing yang
rit membuat lernbaga pendidikmr

-rrat dipertarggung jawabkan.

"-3miunpuan bahasa asing dan
t -:nputerisasi, salah satu hal pokok
c:agai pedoman salah satu teknologi
- :rahhir dalam hubungan masyarakat
* - oal.

telima, Lembaga pendidikan

- 
-rsriln studi] mernberikan Ja,rilitas
i:g relevan fiaboratorium,

:.:-.:ustakaan, pusat studi, d11] guna
-:rcapai visi yang ditargetkan,

"::rqga kelualan dari perguruan
- igi mernpunyai daya jual yang

:- ;gi, yang diterirna oleh pasar.
nlmnenL Lembaga pendidikan
:r - Jrtrm studi] mernpunyai strategi
.^i. 3 tarik tersendiri, hal ini
-::rpunyai arti setiap perguruan
r - igr atau lembaga pendidikan
',:r-jahr menghasilkan keluaran yang
,=.s. harus memiliki daya lurikyang

- *-nangi oleh konsumen, baik itu
r - .rtas, keilmuan, program studi dan

,:" !IIITIOWaII yang lain.
,rrrujuh, Peran pemerintah dalam
-:rrberikan keleluasaan pada

r-.raga dalam merancang kurikulum
h:r',xgga materi dapat relevan.
.r*del,aparl Peran masyarakat dan

-;:-i informasi baik pers (media
:vuk) dan media elekuonik untuk
^r:irerikan andil dalain pemasariur

,r,' Derguruan tinggi.

Kesembilan, Meningka&an daya
kreatifitas mahasiswa menjadi
seorang kreator, inovator, pemimpin
dan manajerial yang bagus dengan
pelatihan-pelatihan, pusat shrdi dan
praltek lapangan.

SWOT ANALISIS
Dalam perrnasalahan ini,

mralisis swot dan diagram hubungan
digrmakan sebagai identifikasi, falcor
secaa sisematis dm merumuskill
strategi perusahaan, yang didasarkan
pada maksimalnya kekuatan
(strength), peluang (opportunity),
kelernahan (weakness) dan ancaman
(threat) (rangkuti,200l, syaktu . 2002
dzrlam Surauto, 2003).

Faktor yang harus di
rencanakar yang di miliki oleh
program studi, dengan :

Mengetahui kekuatan (Strength),
kelemahan (Wealinesses), peluang
(Opportunity) dan an ca nt a n (Tr eals).

Strenghf (Kekuatan)
Kekuatan yang dimiliki

S'IMIK AUB harus didata untuk
mernberikan kemampuan jangka
panjang dalam merencanakan target.

Kekuaten yang dimiliki STMIK AUB
adalah Program sfudi dan kurikulum
selalu responsif dalam perubahan dan

persaingan, Kualitas lulusan cukup

bersaing, Fasilitas proses belaja*
rnengajar cukup rnendukung
Manajemen terpadu bsrfikir secara

global, Letak perguruan tinggi yang

strategis, Lulusan relatif sedikit di
daerah tersebuf Keuangan lembaga
yang kuat dan pertumbuhan asset

yang cukup baik, Struktur organisasi

halanran - 3l
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-; baik, Memiliki Tenaga Pengajm
.--' rp berpengalaman, SPP tidak

":;:L: mahal.

*. rhm ahan (Kekurangan)
Adapun kelernahan yang

": --:r dimiliki STM]K AUB adalah
ri -: memiliki program studi

:- -:ulan, Modal pernbelian fasilitas
, yang cukup besm, Biaya
:,::-ional cukup ti.,ggi, Belum

"":r:-:jrki para pakm, para ahli yalg
-:-"" ai dan berkopenten dalam

-arn studi tersebut, Program studi

"r - :elatif masih muda

: r -ing (Kcsempatan)
Kesempatan yang diharaPkan

::. Peminat sebagai mahasiswa
:r- -:,rkat dalam tiap tzrhunnY4
*, -: berkembang alat dan fasilitas
,' ..,:gi dan informasi, Persaingat

-"- setat dengan pergunran tinggi
:elurn begitu nampak siqnifikan,

,"-:gan dengan perguuan tinggi

-" ;;,rgdrll studi di daerah fersebut
- -,-.: -:r luar daerah sangat erat,

-. ;:ir lnalasiswa cukuP aktill
. : .rniut bagi tL'naga edukati(
" ; iirmniyang cukup kuat.

,, tr: .rri'rf a.tr (Tantangan)
"\ncarnan harus dilihat sebagi

"-' 
" ::3r1 yang positif agar daPat

:, ".r:- .ldapun ancaman bagi Pesaing
l,*,r- Pesaing dari penyelenggara
'T -:i:r sfudi ssrumpun, Biaya
:r- ri:,.an fasilitas Lab yang cukup
* -i tselum ada inovasi dan

* :-:: .-i*i mahasiswa sebagai
,ril . - *..::l \4snwunkan waldu belajar
rr,: ::iatrf singkat, Peningkatan

lrr.Jr h : prestasi yang tinggi,

Peningkatan kualitas pendidikan agr
berdaya gun4 bernilai tambah.

KESIMPULAN
Strategr ymg diterapkal agtr

lernbaga pendidikm [program studi di
pe,rguruan tinggt swasta] bisa tetap
eksis, sehingga program studi di
perguuan tinggr [swasta] tetap
diminati dipasman dan keluman yang
dihasillirr mmnpu bersaing adalah :

1. Lernbaga pendidikan lprogtmt
sudi] hrus mempunyai visl dan
mts, serta mana|enten
pengelolaatr yang -jelas, tepat,

logis, sistematis, terencana,
orientasi daya saing dan mampu
diwujudkan sesuai dengan
kebutuhan pasar.

2. Manajernen pengelolaan yang
accountable, lron.\paran dan

reliabel merupakan kunci sukses
program studi dilaksanakan.

3. Lembaga pendidikan [program
studil bekerja sama secara
proakt{dari semua lapisan civitas
akademik4 didukungsejumlah
kegiatan mahasiswa dan edukati/
pra/i,sktnol, bckerja secara

kondusif,, kreatil, inovatit
responsif serta sinergi dari civitas
akademik.

4. Lernbaga pendidikan [progratn
studi] mengevaluasi kurikulum
yang ad4 agar kurikulurn yamg

dilaksmrakan sesuai dengan

kebutuhan pastr, lSales Labor
Market OrientedJ dan

berimplikasi nrcmpercepat
lulusqn dalam meningkatkan
kualitas lulusan, sehingga dapat

mernporpendek waktu kuliah
mereka.

halaman - 32



URNAL ILMIAI{ STMIK AUB
"'olume 02, Desember 2003 ISSN :1693-590x

' Lembaga pendidikan [program
,;udi] berusaha mempertanggung

-iawabkan keluaran yang
dihasilkan dengan memberikan
bekal dan orientasi keria bag;
lulusannya.

" Lembaga pendidikan menjadikan
dirinya sebagai program studi

-'"mg ungguian.- Lernbaga pendidikan [program
studil mempunyai strategi
to.sitioning yang kuat membuat
lanbaga pardidikan dapat
dipertanggung jawabkan.

' Lembaga perguruan tinggi
menyiapkan siswa dengan
iiemarnpuan bahasa asing dan
komputerisasi serla ilmu aplikatif
larnnya.
Lembaga pendidikan [program
studil mernberikan /bsilitds yang
ielevan Iaboratorium,
rrpustakaan, pusat studi, dl[
juna mencapai vi.ri yang
.iitargetkan.
,embaga pendidikan [program
.-rudi] harus meningkatkan daya
keatifitas mahasiswa menjadi
:€orang kreator. inovalor.
:emimpin dan manajerial yang
:agus dengan pelatihan-pelatihur,
:usat studi dan praktek lapangan

:an selalu evaluasi diri dari
r3m&rpuail yang di miliki oleh
:rogram studi.
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