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KATA PENGANTAR 

enyusunan Rencana strategik Program Pascasarjana, Universitas Lambung 

Mangkurat ini merupakan ikhtiar “menjinakkan” masa depan.  Tak ada 

pilihan lain untuk melewati masa-masa depan sambil mengembangkan diri 

agar patut disebut sebagai lembaga yang memiliki otoritas kelembagaan dan 

keilmuan dalam menyelenggarakan pendidikan kepascasarjanaan. 

Seperti layaknya “menjinakkan” masa depan yang tidak selalau mudah, 

dokumen perencanaan ini bukanlah sebuah cetak-biru seperti sebuah Kitab Suci.  

Realisasi dan implementasi kebijakan dan program-program kerja di dalamnya pasti 

harus adaptif dan fleksibel.  Selain itu, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin 

dicapai juga tidak mungkin tanpa sinergitas dengan semua fakultas penyelenggara 

program magister di lingkungan Unlam. 

Dukungan kuat dan komitmen sungguh-sungguh Rekktor dan seluruh 

jajarannya juga merupakan keharusan.  Tanpa itu semua, inovasi, kreativitas, dan 

terobosan ide dan program tidak aka nada gunanya. 

Saya, sebagai Direktur Pascasarjana unlam, bersyukur dokumen ini dapat 

diselesaikan.  Saya ucapkan terima kasih kepada Tim dan seluruh yang mendukung 

pekerjaan ini.  Semoga Allah SWT memudahkan kita semua merealisasikan impian 

kita bersama.  Amin. 

 

Banjarbaru, September 2015 
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“Saya harap, dengan dilantiknya direktur dan wakil direktur … 

Pascasarjana dapat membantu memajukan perguruan tinggi ini …” 

“… direktur Pascasarjana yang baru dapat memperbaiki kualitas dosen 

agar bisa membawa Unlam menjadi perguruan tinggi di tingkat 

internasional”. 

(Rektor Unlam dalam Unlam News: Nomor 4 Tahun I Juli – Agustus 2015) 
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PROFIL PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

 

 

Cikal Bakal 

eskipun  zamannya berbeda, penyelenggaraan Program Pascasarjana 

Universitas Lambung Mangkurat didorong oleh semangat zaman yang 

sama dengan pendirian Universitas Lambung Mangkurat, yakni 

bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dengan ciri-ciri 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdidikasi kepada bangsa dan 

negara, dan memiliki kompetensi keilmuawan untuk berkarya di bidang-bidang 

kehidupan yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan keilmuawannya masing-

masing. 

Hampir sama dengan Unlam yang mulai dari bidang garapan yang kecil, 

Program Pascasarjana Unlam diawali oleh penyelenggaraan beberapa Program Studi 

Magister, yang berdiri sejak tahun 1999. Program Studi Magister yang paling awal 

berdiri adalah Program Studi Magister Agronomi dengan Surat Keputusan DIKTI 

Nomor 189/DIKTI/KEP/ 1999. Pada tahuntahun berikutnya, beberapa Program Studi 

Magister menyusul berdiri. Namun, sejak berdiri hingga awal 2006, semua Program 

Studi Magister tersebut belum dikoordinasi menjadi satu atap Program Pascasarjana. 

Sejak beberapa tahun terakhir, semua program magister tersebut berada di 

bawah koordinasi Program Pascasarjana Unlam dengan pola manajemen yang 

berbeda sesuai dengan sifat keilmuan setiap program magister. Program magister 

monodisiplin secara kelembagaan kembali ke fakultas masing-masing, walaupun 

tetap dalam manajemen dan koordinasi Program Pascasarjana. Sedangkan program 

magister yang bersifat multidisiplin langsung berada di bawah Program Pascasarjana. 
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Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sejak berdiri, Program Pascasarjana Unlam menempati sebagian bangunan di 

lingkungan kampus Unlam di Banjarbaru ex Fakultas Kehutanan. Pada tahun 2016, 

program ini memiliki gedung sendiri yang berlokasi di lingkungan kampus 

Banjarmasin. Program-program magisternya tersebar di semua fakultas ada di dua 

kota, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Kampus-kampus di dua kota ini memiliki 

total luas lahan 126,222 ha. Luas lahan ini ditempati oleh 10 fakultas yang tersebar 

juga di dua kota tersebut (Gambar 1. 1). 
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Berdasarkan sumber data yang sama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

mempunyai bangunan yang lebih luas daripada fakultas-fakultas lainnya (Gambar 

1.2). Secara umum, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan kegiatan-

kegiatan lainnya dari setiap fakultas pada lahan yang dimiliki sekarang masih 

dimungkinkan, karena Unlam masih memiliki lahan di luar kampus yang belum 

dioptimalkan. Gedung Program Pascasarjana Unlam dibangun di lingkungan kampus 

yang ada. Luas lahan di luar kampus tersisa 95% dari luas seluruhnya (Tabel 1.1). 

 

Sejak 2005, perkembangan luas bangunan fisik Unlam tumbuh lambat; hanya 1 % per 

tahun. Kecuali antara 2008 – 2009 yang tumbuh sebesar 3%. Trend kurang 

menggembirakan ini mempengaruhi mutu pelayanan kepada mahasiswa dan 

kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keunggulan daya 

saing Unlam. 
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Tabel 1.1. Lahan Milik Universitas Lambung Mangkurat, 2009 

 
 

Perkembangan Fakultas dan Program Studi 

Sampai 2015, Unlam memiliki 10 fakultas dan 63 program studi pada jenjang 

pendidikan S1 dan 22 program jenjang S2. Penyelenggaraan S3 bekerjasama dengan 

beberapa universitas, seperti Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas 

Brawijaya Malang. Untuk mengelola program studi pascasarjana, Unlam memiliki 

Program Pascasarjana. Sepuluh fakultas dan satu program pascasarjana tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

2. Fakultas Hukum.  

3. Fakultas Ekonomi.  

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

5. Fakultas Pertanian. 

6. Fakultas Kehutanan. 

7. Fakultas Perikanan.  

8. Fakultas Teknik.  

9. Fakultas Kedokteran. 

10. Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)  

11. Program Pascasarjana. 

Fakultas-fakultas tersebut tersebar di dua kota. Yang berada di Kota Banjarmasin 

adalah: 
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1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

2. Fakultas Hukum. 

3. Fakultas Ekonomi. 

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

5. Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 

Sedangkan yang berada di Kota Banjarbaru adalah: 

1. Fakultas Pertanian. 

2. Fakultas Kehutanan. 

3. Fakultas Perikanan. 

4. Fakultas Teknik. 

5. Fakultas Matematika dan IPA (FIMIPA) 

6. Program Pascasarjana. 

Program studi jenjang S1 di Unlam sampai dengan 2009 sebanyak 54 program studi. 

Selama kurun waktu 2005 - 2009, jumlah program studi S1 mengalami peningkatan 

19%. Program studi magister (S2) mengalami perkembangan yang stagnan (Gambar 

1.3). Data 2013 menunjukkan, program studi pada jenjang S1 menjadi 63 program 

studi. Fakultas yang memiliki program studi terbanyak adalah FKIP. Sedangkan pada 

jenjang S2, Unlam mempunyai 22 program studi (Gambar 1.4) dan satu program 

doktor, yaitu sebagai berikut : 

1. Program Studi Magister Agronomi. 

2. Program Studi Magister Ilmu Hukum. 

3. Program Studi Magister Manajemen. 

4. Program Studi Magister Admmistrasi Publik. 

5. Program Studi Magister Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 

6. Program Studi Magister Ilmu Kehutanan. 

7. Program Studi Magister Ekonomi Pertanian. 

8. Program Studi Magister Teknik Sipil. 

9. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

10. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. 
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11. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. 

12. Program Studi Magister Admmistrasi Pembangunan. 

13. Program Studi Magister Ilmu Perikanan. 

14. Program Studi Magister Pendidikan Biologi. 

15. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. 

16. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

17. Program Studi Magister Admmistrasi Bisnis. 

18. Program Studi Magister Kenotariatan. 

19. Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

20. Program Studi Magister Pendidikan Guru PAUD. 

21. Program Studi Magister Keguruan IPA. 

22. Program Studi Magister Keguruan Olahraga. 

23. Program Doktor yakni Program Doktor Ilmu Pertanian (Minat PSDAL). 
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Akreditasi 

Kepercayaan terhadap mutu penyelenggaran tridharma perguruan tinggi merupakan 

indikator yang utama bagi kemajuan perguruan tinggi, fakultas, dan program-program 

studi yang ada di dalamnya. Sampai dengan tahun akademik 2009/2010, sebagian 

besar program studi pada jenjang S1 berakreditasi B (62,26%); hanya dua program 

studi berakreditasi A. Selebihnya C dan bahkan ada yang belum terakreditasi (Tabel 

1.2). Dijenjang pendidikan S2, ada empat program studi yang terakreditasi; satu 

program studi terakreditasi B dan tiga program studi terakreditasi C. Selebihnya 

sebanyak 76,9% program studi belum terakreditasi. 

Pada 2013 - 2014, akreditasi program studi baik pada jenjang S1 maupun S2 

mengalami perkembangan positif, baik dari segi peningkatan nilai akreditasi maupun 

perubahan dari belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Pada tingkat institusi, 

akreditasi institusi Unlam pada 2014 adalah B. 
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Dosen 

Dosen yang mengajar di program-program magister di lingkungan Program 

Pascasarjana sebagian berasal fakultas-fakultas di lingkungan Unlam. Karena itu, 

perkembangan jumlah dosen di fakultas dan kualifikasinya juga mempengaruhi 

jumlah dan kualitas dosen program magister. Pada periode 2005 - 2014 jumlah dosen 

Unlam tidak mengalami penambahan yang signifikan. Justru pada lima tahun 

terakhir, jumlah dosen Unlam mengalami penurunan. Demikian juga dengan jumlah 

dosen di beberapa fakultas, kecuali jumlah dosen di Fakultas Kedokteran yang 

mengalami peningkatan. Jumlah dosen Unlam per 2014 kembali ke kondisi 2006. 

Selain masalah jumlah, Unlam juga menghadapi masalah proporsi jumlah dosen 

yang berpendidikan doktor (S3). Data 2005 - 2009 menunjukkan, jumlah dosen 

berpendidikan S3 di bawah 20%. Lulusnya dosen yang sedang menyelesaikan S3 

belum bisa mengurangi secara signifikan proporsi dosen yang berpendidikan S1 dan 

S2. Momentum peningkatan jumlah dosen yang sedang menyelesaikan S3 dan 
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penurunan drastis dosen berpendidikan S1 harus dijaga agar proporsi dosen yang 

berpendidikan S3 semakin meningkat dan mengurangi proporsi dosen berpendidikan 

S1 dan S2, yang mengalami penurunan (Gambar 1.7). 

 
 

Sama dengan jumlah dosen yang stagnan perkembangannya, jumlah guru besar 

di Unlam sulit bertambah. Gambar 1.8 menyajikan data perkembangan jumlah besar 

dan jabatan fungsional lainnya. Dosen Unlam menumpuk pada jabatan fungsional 

lektor dan lektor kepala. Dosen yang memiliki jabatan fungsional ini sulit menembus 

jabatan guru besar. Dan seluruh dosen Unlam, 68% di antaranya sudah memperoleh 

sertifikasi dosen. Dosen Fakultas Ekonomi memperoleh sertifikasi paling banyak 

(89%), sedangkan yang paling sedikit adalah dosen Fakultas Kedokteran (34%). 
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Perkembangan jumlah dosen yang stagnan mempengaruhi nisbah antara jumlah 

dosen dan jumlah mahasiswa. Dampak berikutnya adalah kualitas pelayanan dosen 

kepada mahasiswa yang tidak optimal, karena seorang dosen harus mélayani 

mahasiswa dengan jumlah yang tidak proporsional.  

Selama empat tahun terakhir, nisbah antara jumlah dosen dan jumlah 

mahasiswa di Unlam memburuk di semua fakultas. Di FKIP misalnya, nisbahnya 

pada 2010 mencapai 1: 32, tetapi pada 2014 meningkat menjadi 1:44. Ada tiga 

fakultas yang nisbahnya berada di bawah angka 10, walaupun besarannya mengalami 

peningkatan, yaitu Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Fakultas Perikanan (Tabel 

1.2). 

Tabel 1.2. Jumlah Dosen Unlam menurut Jabatan Fungsional 

 
 

Tenaga Kependidikan 

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di semua program studi di lingkungan 

Un1am pada 2014 didukung oleh 404 tenaga kependidikan, yang tergolong da1am 

beberapa kelompok jabatan fungsional, yaitu: 

1. Tenaga administratif. 

2. Arsiparis. 

3. Pustakawan. 

4. Laboran. 

5. Teknisi. 
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Di antara lima kelompok jabatan fungsional tersebut, tenaga administrasi 

merupakan tenaga kependidikan yang paling banyak, yakni 55,45%. Laboran dan 

pustakawan sebanyak 4,70% dan 4,95 (2.10). 

Sebagian besar tenaga kependidikan di Program Pascasarjana Unlam adalah 

tenaga honerer. Di masa mendatang, dalam rangka pengembangan keunggulan 

pengelolaan program ini, akan direkruit tenaga kependidikan yang lebih professional. 

Perpustakaan  

Sampai saat ini, Program Pascasarjana Unlam belum memiliki perpustakaan sendiri, 

tetapi mengandalkan perpustakaan yang ada di setiap program magister di setiap 

fakultas dan perpustakaan Unlam. 

Perpustakaan Unlam masih sangat diandalkan bagi mahasiswa program-

program magister dan doktoral. Karena itu, jumlah dan kualitas buku atau bahan 

rujukan lainnya sangat mempengaruhi pelayanan Program Pascasarjana kepada 

mahasiswa dalam hal penyediaan bahan rujukan dan informasi ilmiah lainnya. Di 

sektor ini; Program Pascasarjana harus bersinergi dengan Unlam untuk melakukan 

pembenahan. Data 2014 menunjukkan, di perpustakaan Unlam hanya tersimpan 
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58.981 eksemplar dan 19.075 judul yang tersebar di dua kampus, yaitu Banjarmasin 

dan Banjarbaru. Buku yang terbanyak adalah yang termasuk kategori teknologi (33%) 

dan ilmu sosial (32%). 

Jumlah pengunjungnya pada 2014 sebanyak 24.787 orang, lebih sedikit 

dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah pengunjung 

perpustakaan Unlam selama tiga tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.10. Masalah 

penting dari perpustakaan Unlam ke depan adalah peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana, serta penambahan jumlah koleksi sesuai kebutuhan mahasiswa. 

Aksessibilitas secara digital juga menjadi tantangan lain. 
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Penelitian 

Sektor lain yang menjadi prioritas Program Pascasarjana Unlam adalah pembenahan 

kualitas penelitian. Sekurang-kurangnya ada tiga hal prioritas, yaitu: 

1. Peningkatan mutu tesis, sehingga hasil penelitian untuk tesis secara teoretik-

ilmiah bermutu dan secara praktis sesuai dengan kebutuhan daerah. 

2. Pengembangan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak yang dapat 

melibatkan mahasiswa di dalamnya. 

3. Mendorong pengelola program-program magister di lingkungan Program 

Pascasarjana Unlam untuk melakukan penelitian (dan pengabdian masyarakat) 

sesuai dengan bidang keilmuannya dengan skim penelitian dari Program 

Pascasarjana dan/atau kerjasama dengan Lembaga Penelitian Unlam. 

 

Mahasiswa dan Lulusan 

Jumlah mahasiswa program-program magister di lingkungan Program Pascasarjana 

Unlam pada Tahun Akademik 2014/2015 sebanyak 883 mahasiswa dengan jumlah 

lulusan sebanyak 305 mahasiswa (34,54%). Secara kumulatif, jumlah mahasiswanya, 

sejak TA 2007/2008, sebanyak 6.777 mahasiswa dengan jumlah lulusan 4.143 

mahasiswa (61,13%). 

Gambar 1.11 menunjukkan, sejak TA 2007/2008 s/d 2012/2013 baik jumlah 

mahasiswa yang terdaftar maupun lulusan mengalami peningkatan, tetapi sejak 2-3 

tahun terakhir mengalami penurunan. Trend ini dialami oleh hampir semua program 

magister. Salah satu penyebabnya adalah makin banyaknya pilihan yang ditawarkan 

oleh program pascasarjana Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Selatan dan di 

Pulau Jawa. 
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Renstra Program Pascasarjana UNLAM 

Tahun 2015-2020 

PROGRAM PASCASARJANA UNLAM 
TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 

 

 

Pengantar 

rogram-program magister pada Program Pascasarjana Unlam dibentuk, 

dikelola, dan dikembangkan agar menjadi bagian mata-rantai peningkatan 

kontribusi Unlam baik terhadap negara maupun Pemerintah Daerah dalam 

menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Bukan sebaliknya, yakni justru 

menjadi bagian masalah yang menghambat kemajuan kontribusi dan daya saing 

Unlam. 

Dalam perspektif manajemen strategis (strategic management), memposisikan 

program ini sebagai salah satu ujung tombak Unlam dalam pengembangan daya saing 

produk keilmuwan, SDM, dan pelayanan sosial lainnya berarti "mendorong" Program 

Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya untuk senantiasa 

mengembangkan keunggulankeunggulan kompetitif dan keunggulan-keunggulan 

strategis (strategic and competitive advantages). Langkah paling awal dalam 

mengembangkan dan mengoptimalkan keunggulan ini adalah formulasi dan 

penetapan dengan jelas raison d'etre (reason for being) dan gambaran masa depan 

(where to go) yang akan diraih atau dituju. Langkah ini disebut formulasi arah 

pengembangan sebuah institusi/organisasi di masa depan (visi) dan bidangbidang 

garapan utama yang akan dijadikan business landscape-nya (misi-misi) untuk 

mewujudkan visi tersebut. 

Kaidah emas (golden rules) formulasi dan penetapan visi-misi adalah bahwa ia 

harus dimulai dari analisis konteks ekologi (lingkungan) strategis baik konteks 

ekologis sangat-terluar maupun sangat-terdalam dari sebuah organisasi. Analisis ini 

menyajikan gambaran obyektif tentang masalah-masalah, potensi-potensi, peluang-

peluang, dan tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal sebagai landasan 

P 
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Tahun 2015-2020 

menentukan posisinya dalam lingkungan strategis dan bagaimana dengan pilihan 

posisi itu (positioning) sebuah institusi secara bertahap dan terencana bergerak maju 

mewujudkan nilai-nilai (values) yang ditetapkan (positioning values), yang berfungsi 

pembeda kompetitif institusi itu dari institusi lainnya. 

Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya (monodisiplin 

dan multidisiplin) merupakan sebuah sistem sosial terbuka (open social system). 

Karena itu, pertama, program ini harus menjadi bagian-bagian terpenting dari 

subsistem terdekatnya, yakni program-program studi, fakultas-fakultas, dan Unlam 

itu sendiri dalam meningkatkan kontribusi kelembagaannya bagi pembangunan 

ummat, pembangunan bangsa dan negara, serta pembangunan daerah. Program ini 

beserta seluruh perangkat kelembagaan Unlam, mau tidak mau, harus menjadi 

subsistem-subsistem terpenting dari bagaimana Unlam beradaptasi dan memberi 

jawaban yang bermutu terhadap tantangan-tantangan eksternal dan tuntutan-tuntutan 

internal. 

Kedua, menjadi bagian penting dari Unlam juga menuntut kepekaan program 

ini untuk terus-menerus meningkatkan mutu produk keilmuan dan hasil penelitian 

(tesis, disertasi, jurnal ilmiah), dari hasil pengembangan teknologi untuk pelayanan 

sosial (penerapan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan warga), dan dari hasil 

pengembangan SDM (manusia berwawasan ilmiah yang kuat, bertaqwa dan beriman, 

dan professional). Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya 

mengemban tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap kemajuan Provinsi 

Kalimantan Selatan dan bangsa sebagai pengejewantahan kesadaran posisinya 

sebagai subsistem lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, sub-subsistem dari 

institusi-institusi publik di seluruh Indonesia, dan sub-sub subsistem lembaga-

lembaga global baik yang bergerak di dunia pendidikan maupun non-pendidikan. 

Baik langsung maupun tidak langsung, Program Pascasarjana Unlam akan 

dipengaruhi dan mungkin - sesuai dengan tingkat kemajuannya - sedikit 

mempengaruhi sub-subsitem eksternalnya. 



18 

 

 
Renstra Program Pascasarjana UNLAM 

Tahun 2015-2020 

Untuk mampu berkiprah dalam dua tuntutan dan tantangan tersebut, Program 

Pascasarjana Unlam harus selalu mencermati kecenderungan-kecenderungan dan 

perkembangan-perkembangan eksternal agar potensi, masalah, dan keunggulan 

komparatif dan kompetitif internalnya dapat dioptimalkan untuk menghadapi 

masalah-masalah dan tantangan-tantangan eksternal demi terwujudnya kinerja 

kesarjanaan, keilmuan, dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. Di tengah 

lingkungan ekologis internal dan eksternal tersebut, tantangan utama yang dihadapi 

program ini adalah bagaimana ia harus menjadi trend-setter yang kemudian ia lebih 

banyak dan mampu mempengaruhi daripada lebih banyak dipengaruhi oleh subsistem 

lainnya. Menjadi sebuah lembaga publik penentu kecenderungan di bidang keilmuan, 

penelitian dan pengembangan, serta pelayanan sosial (competitive advantages) harus 

dimulai dari vitalisasi keunggulan komparatif secara internal, kemudian bergerak ke 

arah revitalisasi dan pengembangan daya-daya keunggulan kompetitifnya. 

Sumber Utama Kecenderungan 

Harus diakui, globalisasi merupakan salah satu sumber utama terjadinya 

beberapa kecenderungan global, nasional, regional, dan daerah. Tidak berlebihan 

kalau Program Pascasarjana Unlam memulai penelusuran energy-energi inovasi dari 

lingkungan terluar dan terdalam dari fenomena ini agar nantinya program ini 

menyadari terjadinya pusaran kekuatan sentripetal dan sentrifugal baik yang 

berdampak positif maupun negatif. 

Thomas Friedman membantu kita menelusuri kecenderungan-kecenderungan 

global beserta turunannya. Menurut dia, globalisasi sampai saat ini berlangsung 

dalam tiga seri.  Globalization 1.0, yang berlangsung sejak 1492 sampai sekitar 1800, 

mengubah ukuran dunia dari ukuran besar (a size large) menjadi ukuran medium (a 

size medium). Faktor penggerak utamanya adalah kekuatan tenaga (brawn) - otot, 

tenaga kuda, tenaga angin, dan tenaga uap. Proses integrasi negara-bangsa ke ranah 

global pada seri ini adalah jumlah kekuataan tenaga yang harus dikerahkan oleh 

negara untuk bisa berperan dalam kancah global tersebut. Negara dan pemerintah 
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menjadi pelaku utama pengerahan kekuatan tenaga itu. 

Globalization 2.0, yang terjadi antara 1800 hingga 2000, mengubah bentuk 

dunia dari ukuran medium ke ukuran kecil (a size small). Penggerak utamanya bukan 

lagi kekuatan tenaga, tetapi perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-

perusahaan ini melakukan integrasi global untuk ekspansi pasar ke luar negeri, karena 

pasar domestik sudah jenuh, dan untuk mendapat buruh berupah murah di luar negeri 

untuk menopang operasinya. 

"Pada paroh pertama dari era Seri 2.0, integrasi global digerakkan oleh makin 

murahnya biaya transportasi, karena sudah ditemukan mesin tenaga uap dan kereta 

api. Sedangkan pada paroh berikutnya, integrasi global digerakkan oleh penurunan 

biaya telekomunikasi akibat pesatnya difusi telegrap, telepon, personal computer 

(PC), satelit, kabel serat optik, dan Website berskala dunia versi awal. Pada era inilah, 

dunia menyaksikan lahir dan matangnya ekonomi global yang ditandai oleh gerakan 

cepat arus barang dan informasi, bebas hambatan ekonomi dan politik, dari satu 

benua ke benua lain, yang dimotori oleh perusahaan multinasional. 

Persoalan mendasar yang dihadapi pada era ini sudah bergeser; bukan lagi apa 

yang harus diperankan oleh negara dan pemerintah, tetapi bagaimana dan di mana 

sebuah perusahaan dapat bersanding dan bersaing dengan perusahaan lain di pasar 

global. 

Globalization 3.0, yang terjadi antara 2000 sampai sekarang, mengubah ukuran 

dunia dari ukuran kecil (a size small) ke ukuran yang sangat kecil (a size tiny). Dan 

pada saat yang bersamaan, dunia tidak bulat lagi, tetapi datar. The World is flat. 

Kekuatan penggerak utama adalah newfound power for individuals, yakni kekuatan 

untuk berkolaborasi dan berkompetisi secara global. 

Kekuataan dominan pada era ini bukan lagi kekuatan otot dan perangkat keras, 

tetapi perangkat lunak yang merupakan karya-karya agung dari sumber daya manusia, 
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yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Globalisasi 2.0 telah mengantarkan 

dunia pada era masyarakat industri, maka Globalisasi 3.0 mengantar kita ke era 

masyarakat informasi, yang sering kita kenal sebagai Masyarakat Berbasis Ilmu 

Pengatahuan. Dalam era inilah, menitokrasi, profesionalisme, dan kompetensi yang 

berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh setiap individu, yang mulai 

menjadi model pada era industri, kini kian menjadi tuntutan. 

Makin kuatnya tuntutan terhadap menitokrasi, profesionalisme, dan kompetensi 

tersebut memicu menggejalanya sebuah tatanan sosial baru, yang disebut The 

Credential Society, yakni sebuah tatanan sosial yang ditandai oleh makin pentingnya 

ijazah sebagai bukti paling otentik tentang kompetensi seseorang untuk dapat 

menempati jabatan dalam birokrasi dan korporasi. Tatanan baru ini berkembang pesat 

pada abad ini sebagai bukti makin pentingnya ijazah bagi seseorang untuk menempati 

jabatan tertentu dalam ekonomi birokratik dan teknologis. 

Kecenderungan-kecenderungan yang terkait langsung dengan fungsi Program 

Pascasarjana Unlam sebagai penyelenggaran pendidikan tinggi tingkat magister dan 

doktoral adalah konsekuensi dari masyarakat kredensial, yakni inflasi kredensial 

(credential inflation); sebuah fenomena yang menggambarkan terjadinya eskalasi 

perubahan tuntutan dan peningkatan syarat-syarat kompetensi (fundamental and 

instrumental competencies) bagi profesi-profesi publik tertentu. Fenomena ini, tentu 

saja terkait langsung dan tidak langsung dengan kemajuan ilmu dan teknologi sendiri, 

yang kemudian berimbas pada syarat-syarat kompetensi bagi profesi-profesi tertentu. 

Banyak kajian menjelaskan, beberapa tahun yang silam peradaban manusia 

sudah memasuki fase baru, yang dikenal dengan knowledge-based society. Fase baru 

ini menjadi penyebab paling utama terjadinya credential inflation yang didorong 

kekuatan lain, yakni makin pendeknya sikius teknologi dan makin cepatnya inovasi. 

Dampak positif dan negatif knowledge-based society belum secara massif 

dirasakan oleh penduduk Indonesia, apalagi warga Provinsi Kalimantan Selatan, 
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tetapi secara senyap ia mulai terlihat pada kompleksitas daya sanding bangsa dan 

daya saing negara. Beberapa publikasi internasional menyebutkan, bangsa Indonesia 

memiliki masalah pada dua hal tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Program 

Pascasarjana Unlam mampu hadir berkontribusi positif di tengah-tengah 

kecenderungan itu? 

Eksplosi ekspektasi publik merupakan kecenderungan global lain yang 

berimplikasi terhadap lonjakan permintaan jasa pendidikan tinggi. Kecenderungan ini 

tidak berdiri sendiri. Kemajuan materi yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi 

dan peningkatan kemudahan akses ke berbagai pelayanan publik membuat setiap 

orang bukan sekadar ingin memenuhi kebutuhan hidup minimal, tetapi memuaskan 

keinginan hidup. Barang dan jasa dibeli bukan karena fungsinya, tetapi karena 

gengsinya. 

Perlakuan penduduk, walau belum seluruhnya, terhadap kebutuhan pendidikan, 

khususnya pendidikan tinggi, juga cenderung seperti itu.  Pendidikan tinggi atau 

gelar-gelar kesarjanaan dijadikan symbol of status, yang dikejar dengan prinsip 

McDonaldazation pendidikan tinggi; sebuah prinsip yang menggangap pendidikan 

tinggi sebagai sebuah komoditas jasa dan perguruan tinggi sebagai pusat industri jasa 

pendidikan tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan dengan kaidah cepat-lulus dan 

harus-lulus. 

McDonaldization pendidikan tinggi menimbulkan kecenderungan turunan, 

yakni semakin sempitnya kesempatan atau rendahnya motivasi untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sangat tinggi dan langkanya temuan-

temuan penelitian yang inovatif. Secara internal, perguruan tinggi mengalami 

involusi. Jumlah program studi (termasuk program magister dan doktoral) dan 

konsentrasi meningkat, sarana dan prasarana pendidikan lebih baik, jumlah doktor 

dan guru besarnya meningkat, tetapi paradoksnya, perguruan tinggi tidak memiliki 

sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan penelitian science for science. 
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Secara eksternal, perguruan tinggi tergoda untuk lebih mengabdi dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pragmatis pembangunan dan lebih sibuk memenuhi permintaan 

pasar. Program-program studi yang menawarkan kajian keilmuan dasar langka 

peminat, sedangkan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan 

pasar tenaga kerja sebaliknya; ia cenderung mengalami lonjakan peminat. 

Tantangan yang harus dihadapi oleh Program Pascasarjana Unlam sekarang dan 

ke depan adalah memperkuat fondasi dan etos saintifik agar senantiasa mampu 

menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi dan menghasilkan temuan-

temuan ilmiah terobosan. Suka dan tidak suka, Program Unlam akan berada dalam 

pusaran kecenderungan tersebut dengan pilihan mengalami involusi atau menjadi 

penentu kecenderungan (trend-setter) masa depan dengan cara menjadi pelaku utama 

inovasi-inovasi keilmuan. Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program 

magisternya harus keluarga dari jebakan mind-set menjadi prime competitor program 

pascasarjana lain (baik PTN maupun PTS) untuk berlomba menjaring jumlah 

mahasiswa baru dan meluluskannya sebanyak mungkin berdasarkan kaidah 

McDonaldization pendidikan tinggi. Sebaliknya, Program Pascasarjana Unlam harus 

menjadi uswatun hasanah dalam penyelenggaraan pendidikan magister dan doktoral 

yang bermartabat. 

Penguatan fondasi keilmuan, riset, inovasi, manajemen, relevansi, dan 

kepemimpinan Program Pascasarjana Unlam menjadi syarat mutlak untuk 

menghadapi tantangan lain. James Canton, dari Institute for Global Future, penulis 

The Extreme Future memprediksi akan terjadinya kecenderungankecenderungan 

utama pembentuk ulang dunia 20 tahun ke depan, yang berkaitan dengan 10 hal, 

yaitu: 

1. Energi masa depan (fueling of the future). 

2. Ekonomi inovasi. 

3. Tenaga kerja masa depan. 

4. Kedokteran masa depan. 

5. Ilmu pengetahuan masa depan. 

6. Keamanan masa depan. 
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7. Masa depan globalisasi. 

8. Masa depan perubahan iklim. 

9. Masa depan individu. 

10. Masa depan China dan Amerika Serikat. 

 

Menurut dia, tidak semua bisa menjadi trend-setter; tidak semua menjadi 

pemenang.  Bukan hanya Program Pascasarjana Unlam yang berada dalam pusaran 

kekuatan-kekuatan itu, tetapi juga program pascasarjana dan perguruan-perguruan 

tinggi lain, negeri atau swasta. Persoalan yang sangat pnioritas bagi Program 

Pascasarjana Unlam dalam jangka pendek-menengah bukan menjadi pemenang, 

tetapi memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat di dalamnya untuk melakukan 

pembenahan ke dalam (revitalisasi) dan pembaharuan (renewal) baik pada aspek core 

business (tridharma perguruan tinggi) maupun supporting business-nya. 

 

Lingkungan Eksternal Strategis 

Kecenderungan-kecenderungan ekstrem-global tersebut membentuk kiaster-kiaster 

lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, baik regional dan nasional 

maupun internasional. Di dalam klaster-klaster lingkungan itulah Program 

Pascasarjana Unlam harus menentukan arah pengembangan jangka panjang dan 

rencana strategis lima-tahunan dalam rangka pembenahan diri untuk menjadi 

Program Pascasarjana dengan keunggulan kompetitif baik di bidang akademik 

keilmuan dan teknologi, riset dan inovasi, pelayanan dan pengabdian masyarakat, dan 

sumber daya manusia. 

Penopang terkuat untuk menjadi unggul (uswatun hasanah) adalah optimaliasi 

keunggulan L-RAISE, yaitu: 

1. Kepemimpinan transformasional-profetik (L). 

2. Relevansi internal-ekternal yang tinggi (R). 

3. Iklim/atmosfer/kultur akademik yang sehat (A). 

4. Tata-pamong/akuntabilitas internal yang sehat (I). 

5. Sustainability (S). 

6. Efisiensi-efektivitas yang tinggi (E). 

 

Dengan penopang terkuat ini Program Pascasarjana Unlam akan mampu 



24 

 

 
Renstra Program Pascasarjana UNLAM 

Tahun 2015-2020 

menghadapi dan memanfaatkan semua tantangan-tantangan dan peluang-peluang 

strategis baik global-regional maupun nasional-daerah. 

Sustainable development goals (SDGs) 

Pasca Millennium Development Goals (post-MDGs), Indonesia mulai terikat déngan 

komitmen global untuk mewujudkan prosperityfor all, yakni tujuan-tujuan 

sustainable development goals (SDGs). SDGs memiliki cakupan tujuan global yang 

lebih luas daripada MDGs. SDGs mencakup 17 tujuan global. Pemerintah Indonesia 

telah mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan SDGs.  

Tantangan yang dihadapi oleh Program Pascasarjana Unlam memberi 

kontribusi kepada pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk melaksanakan dan 

mengamankan langkah-langkah tersebut melalui kontribusi hasil penelitian, 

pengkajian, dan pengembangan teknologi, serta pelayanan sosial untuk mengakhiri 

kemiskinan dan kelaparan, menjamin kehidupan yang Iebih sehat  dan peningkatan 

kesejahteraan bagi semua, 

kesetaraan gender, pendidikan yang 

lebih bermutu, dan dalam 

mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dan inklusif.  

Kontribusi Program Pascasarjana 

Unlam dan seluruh program 

magisternya tidak mungkin dapat 

diberikan tanpa adanya usaha-usaha serius untuk memutakhirkan kurikulum, 

peningkatan kualitas pembelajaran, menajemen penelitian dan pengembangan 

teknologi, dan pemgembangan pusat-pusat inovasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. 

Daya saing 

Tantangan terberat lain di depan mata adalah peningkatan daya saing daerah 

dan bangsa. Tantangan ini hanya bisa dijawab, antara lain, dengan peningkatan 
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keunggulan kompetitif Program Pascasarjana dan semua program magister Unlam 

dan perguruan tinggi lain. Sekurang-kurangnya ada ranah kontribusional Program 

Pascasarjana, khususnya di lingkungan Unlam, untuk mewujudkan tujuan ini. 

Pertama, peningkatan kualitas kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Kedua, 

peningkatan kontribusi ini dicapai dengan peningkatan kualitas keunggulan produk 

penelitian dan pengembangan teknologi dan SDM. 

World Economic Forum pada publikasinya The Global Competiveness Report 

(GCR) 2014 - 2015 melaporkan, daya saing negara kita berada pada peringkat ke-34; 

satu peringkat di bawah Thailand, tetapi jauh di bawah Malaysia dan Singapore, 

walaupun lebih baik daripada Filipina dan Vietnam. Dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, peringkat daya saing Indonesia dalam dua terakhir mengalaini perbaikan 

(Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Peringkat Daya Saing Negara Indonesia di antara Negara-Negara ASEAN, 

2010 – 2015 

Negara 
Peringkat ke- 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2010 

Singapore 2 2 2 2 

Malaysia 20 24 25 21 

Thailand 31 37 38 39 

Indonesia 34 38 50 46 

Filipina .52 59 66 75 

Vietnam 68 70 75 65 

Kamboja 95 88 85 97 

Myanmar 134 139 na na 

Tetapi yang menarik dari trend peringkat daya saing tersebut adalah dinamika 

faktor-faktor pembentuknya, yang terdiri atas: 

1. Faktor-faktor yang menjadi syarat utama (basic requirements) penggerak efisiensi 

ekonomi (key for factor-driven economies), yang terdiri atas: 

1.1. Pilar 1: Institusi-institusi. 

1.2. Pilar 2: Infrastruktur. 

1.3. Pilar 3: Lingkungan ekonomi makro. 

1.4. Pilar 4: Kesehatan dan pendidikan dasar. 

2. Faktor-faktor determinan peningkatan efisiensi (efficiency enhancers). 

2.1. Pilar 5: Pendidikan tinggi dan pelatihan. 
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2.2. Pilar 6: Efisiensi pasar barang. 

2.3. Pilar 7: Efisiensi pasar tenaga kerja. 

2.4. Pilar 8: Perkembangan pasar finansial 

2.5. Pilar 9: Kesiapan teknologi. 

2.6. Pilar 10: Ukuran pasar. 

3. Faktor-faktor penentu inovasi dan sofistikasi (innovation and sophistication 

factors): 

3.1. Pilar 11: Sofistikasi bisnis. 

3.2. Pilar 12: Inovasi. 

Semua faktor penentu daya saing bangsa saling berhubungan. Karena itu, 

formulasi arah, strategi, dan kebijakan dasar pengembangan Program Pascasarjana 

Unlam dan semua program magisternya ke depan harus merespon semua faktor dan 

pilar tersebut. Tetapi, dalam jangka pendekmenengah tantangan, Program 

Pascasarjana Unlam, adalah meningkatkan peran dan kontribusi signifikan pilar ke-5, 

yakni pendidikan tinggi dan pelatihan melalui lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi 

dan inovasi teknologi berbasis riset. Jallan masuk peningkatan peran dan kontribusi 

Program Pascasarjana Unlam dan di semua PTN/PTS lain, serta lembaga riset pada 

peningkatan teknologi dan sains berbasis riset adalah hasil-hasil inovatif yang 

terdokumentasikan dengan baik dan terakses secara luas baik pada skala nasional 

maupun internasional. Indonesia justru masih tertinggal dan beberapa negara ASEAN 

lainnya untuk bidang ini. 

Scimago Journal Rank 2014 menunjukkan, peringkat indeks kutipan 

keseluruhan subyek kajian sarjana Indonesia dari berbagai bidang dalam jurnal-jurnal 

internasional dalam kurun waktu 1996 - 2013 menempati urutan ke-61, satu peringkat 

lebih baik daripada Banglades (62). Jika dibandingkan dengan negara Asia, seperti 

Tiongkok (2), Jepang (s), India (p), Korea Selatan (12), Taiwan (16), dan Hongkong 

(31), kita jauh tertinggal. Jika dipersempit dalam level Asia Tenggara, Indonesia jauh 

di bawah Singapura (32), Malaysia (fl), dan Thailand tetapi sedikit lebih baik 

daripada Vietnam (66) dan Filipina (72).  Gambaran ketertinggalannya adalah sebagai 

berikut (Gambar 2.1). 
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Keunggulan negara kita dalam produktivitas dan kultur riset mulai terlihat bila 

perbandingan antar-negara lebih dibatasi, seperti dengan Brunei Darussalam, 

Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara ini jauh tertinggal bila dibandingkan dengan 

negara kita (Gambar 2.2). 
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Sebagai catatan, GCR tidak lebih menekankan pada jumlah lulusan, tetapi pada 

peningkatan kualitas lulusan, baik pada level S1 dan S2 maupun S3. Dikemukan 

bahwa jika sebuah negara bergerak maju melampaui proses produksi yang sederhana, 

maka negara itu harus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pelatihan. Di era 

yang kian menggloball ini, suatu negara dituntut untuk memperhatikan tenaga-tenaga 

kerja terdidik yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang rumit dan sanggup 

beradaptasi sigap dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. 

GCR 2014 - 2015 melaporkan bahwa daya saing negara kita pada pilar ke-5 

berada pada peringkat ke-64, jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapore 
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(Gambar 2.3). Pilar ini merupakan salah satu pilar penentu pengembangan efisiensi 

perekonomian suatu negara, yang secara teoretik sebenarnya bisa mempengaruhi 

faktor dan pilar-pilar lainnya seperti daya saing inovasi, kesehatan, dan kesiapan 

teknologi bangsa. 

 
 

Menjelang MEA 

Peningkatan daya saing bangsa melalui penguatan pilar ke-5 dan ke-12 pendidikan 

tinggi dan inovasi juga harus diorientasikan pada peningkatan daya tarik kewilayahan 

untuk kemudahan investasi dan berbisnis (doing business). Masalahnya adalah, 

negara kita belum memiliki daya tarik kewilayahan untuk investasi dan berbisnis 

yang lebih kompetitif daripada negara lain di ASEAN. 
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Bank Dunia melaporkan, kemudahan doing business negara kita pada 2014 dan 2015 

berada di peringkat ke-117 dan ke-114. Singapore menempati peringkat pertama. Di 

bawahnya ada: 

1. Malaysia (ke-6).  

2. Thailand (ke-18). 

3. Brunei (ke-59). 

4. Vietnam (ke-99). 

5. Filipina (ke-io8). 

Indonesia hanya bisa mengungguli 

Kamboja (ke-137) dan Myanmar (ke182). 

Aspek-aspek kemudahan bisnis yang 

dikaji, antara lain, prosedur, waktu dan 

biaya yang dibutuhkan untuk: 

1. Memulai bisnis. 

2. Mengurus izin mendmikan bangunan (IMB). 

3. Memproleh sambungan listrik. 

4. Mendapatkan kredit. 

5. Penlindungan terhadap investor minoritas. 

6. Pembayaran pajak. 

Keseluruhan aspek kemudahan berbisnis menyangkut kualitas pelayanan publik 

oleh sektor publik baik di Pusat maupun di Daerah. 

Sama dengan tantangan peningkatan ketahanan pangan, Un1am harus 

menentukan keunggulan aspek pendidikan, riset dan teknologi, dan pe1ayanan sosial 

untuk berkontribusi dan berperan sangat aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik dalam rangka untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis. Peningkatan 

peran dan kontribusi Unlam dalam peningkatan kualitas pelayanan publik oleh sektor 

publik sangat mendesak, khususnya dalam rangka  menyambut MEA. 

Catatan kurang menggembirakan dari Political Economic Risk Consultansy 

(PERC) perlu mendapat perhatian.  Lembaga ini pada 2012 melaporkan bawah indeks 

efisiensi pemerintahan di Indonesia mendekati indeks terburuk, yaitu sebesar 8,37. 
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Forum Ekonomi Dunia pada 2013 juga mencatat bahwa indeks keefektifan 

pemerintahan di Indonesia jauh dari skalla terbaik, yakni hanya sebesar 42. 

Secara ke1embagaan Program Pascasarjana Unlam tidak memiliki tanggung 

jawab utama yang berkaitan dengan masalah efektivitas dan efisiensi pemerintahan, 

tetapi sebagai bagian penting dan salah satu ujung tombak keilmuan dan 

pengembangan SDM dari sebuah PTN, program ini harus menjawab masalah tersebut 

dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, riset inovatif dan teknologi 

tepat guna, serta pe1ayanan sosia1 untuk reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi 

aparatur pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. 

Kontribusi Program Pascasarjana Unlam dalam peningkatan mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset inovatif dan teknologi tepat guna, serta 

pelayanan sosial untuk reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur 

pemerintah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus diperluas untuk 

menyambut MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015. 

Seperti kita ketahui bahwa MEA merupakan basil kesepakatan para pemimpin 

ASEAN untuk menuju integrasi ASEAN yang akan mengantar pada terbentuknya 

kawasan perdagangan bebas ASEAN, yang di dalamnya disepakati pengurangan dan 

eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan kebijakan-

kebijakan fasilitasi perdagangan. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan 

daya saing negara-negara ASEAN, khususnya untuk menghadapi China dan India 

dalam hal menarik investasi (modal) asing. Selain itu, pemerintah negara-negara 

ASEAN akan memetik beberapa manfaat potensial , yaitu: 

1. Manfaat dalam ketenagakerjaan. 

2. Manfaat dalam investasi. 

3. Manfaat dalam perdagangan. 
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Selain manfaat-manfaat potensial tersebut, MEA juga melahirkan konsekuensi-

konsekuensi, yaitu: 

1. Dampak aliran bebas barang, yang antara lain menuntut integrasi data dan 

informasi antar-negara untuk menyatukan penanganan dokumen kepabean dan 

pengeluaran barang. 

2. Dampak arus bebas jasa yang menuntut pengurangan atau penghapusan 

hambatan atas jasa luar negeri dan tenaga asing yang menyediakan keahlian 

tertentu dan datang ke negara konsumen. 

3. Dampak arus bebas arus investasi asing yang menuntut perlindungan. 

4. Dampak arus bebas tenaga terampil yang menuntut beberapa hal, seperti: 

4.1. Kesepakatan untuk memfasilitasi pergerakan arus tenaga asing terampil 

secara bebas sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Mutual 

Recognition Agreement (MRA). 

4.2. Pengakuan timbal balik jasa tenaga kerja ahli teknik (teknik rekayasa), 

perawatan, arsitektur, dokter praktik, dokter gigi,tenaga kerja bidang 

akuntansi, pemetaan, pariwisata, dan timbal balik dalam hal 

standardisasi pembuatan obat. 

5. Dampak arus bebas modal yang menuntut pengakuan timbal balik arus tenaga 

kerja (pekerja) di pasar modal. 

Program Pascasarjana Unlam harus menjadi bagian dari seluruh mata rantai 

optimalisasi  manfaat-manfaat MEA tersebut dengan cara berkontribusi mengatasi 

hambatan-hambatan utamanya, antara lain, rendahnya mutu pendidikan & keahlian 

tenaga kerja. 

Sebagai catatan, per Februari 2014, sebagian sangat besar pekerja di Indonesia 

tidak terampil dan berpendidikan rendah (unskilled and low-educated employees); 

sebanyak 764 juta berpendidikan SMP atau di bawahnya (64% dari total 118 juta 

pekeija). Catatan ini belum termasuk delapan tenaga ahli yang disebutkan di atas 

yang belum memiliki pengakuan (sertifikasi) keahlian. 

Ke depan, Program Pascasarjana Unlam tidak boleh sekadar mendidik dan 

menghasilkan lulusan S2 dan S3) sebanyak-banyaknya, tetapi tenaga-tenaga terampil 

baik secara akademis-teknologis maupun secara sosialspiritual (berkarakter), yang 

memiliki keunggulan daya saing, daya sanding, dan daya saring yang tinggi baik 

untuk level regional maupun internasional. Kontribusi lain yang dapat diberikan oleh 
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Program Pascasarjana Unlam adalah invensi-invensi akademik dan riset inovatif yang 

berkaitan langsung dengan optimalisasi manfaat-manfaat MEA. 

Pembangunan manusia 

Tantangan dan respon inovatif Program Pascasarjana Unlam dan seluruh 

program magisternya terhadap tantangan eksternal ini harus berhulu pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Human Development Report (GDR) 2014 

melaporkan, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada 

kategori medium, dan posisi ini bertahan dalam beberapa tahun tanpa perubahan 

signifikan. Gambar 2.4 menunjukkan, peringkat IPM Indonesia pada GDR 2013 dan 

2014 hanya mengungguli Filipina, Vietnam, dan Kamboja. 

 

IPM, seperti kita ketahui, terdiri atas tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, 

tingkat kesehatan, dan daya beli penduduk. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia, 

yang diukur dari rata-rata tahun dalam pendidikan formal sebesar 7,5 tahun (Gambar 

2.5). Ini artinya pembangunan di Indonesia digerakkan oleh penduduk dengan tingkat 

pendidikan formal belum lulus sekolah menengah pertama (SMP/sederajad). 
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Tantangan yang harus dihadapi Program Pascasarjana Unlam dan seluruh 

program magisternya ke depan adalah bagaimana ia mengambil posisi yang tepat agar 

kontribusinya semakin signifikan dalam peningkatan IPM baik pada skala nasional 

maupun daerah. Tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga pada aspek-

aspek IPM lainnya. 

 

Visi Kesejahteraan bagi Semua yang menjadi salah satu amanat konstitusi 

menyangkut daya beli penduduk. GDR 2014 melaporkan, pada 2013 daya beli 

penduduk Indonesia lebih baik daripada penduduk Filipina, tetapi hampir separoh 

lebih rendah daripada penduduk Thailand, apalagi daya beli penduduk Malaysia dan 

Singapore (Gambar 2.6). Tantangan berikutnya adalah mengejar ketertinggalan dari 

Malaysia. 

Terkait dengan tantangan di atas adalah masalah kemiskinan. Keunggulan apa 

pun yang dicapai oleh Program Pascasarjana Unlam dan semua program magisternya 
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harus menjadikan isu kemiskinan sebagai fokus utamanya. Dan kontribusi signifikan 

pada isu inilah program ini akan menemukan jati diri yang sesungguhnya. 

 

Pada Maret 2014, penduduk miskin di Indonesia tersisa 28,28 juta jiwa atau 

11,25% (Gambar 2.7). Tetapi penurunan ini mendapat penilaian kontroversial, karena 

GK yang digunakan sangat rendah. Pada 2000, GK untuk daerah perkotaan sebesar 

Rp 91.632 per kapita per bulan dan Rp 73.648 per kapita per bulan untuk penduduk 

daerah perdesaan. Pada Maret 2013 naik menjadi RP 289.041,91 dan Rp 253.273,31 

untuk penduduk daerah perkotaan dan pedesaan. Unlam secara kelembagaan memang 

tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, 

tetapi Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya Unlam di masa 

Gambar 2.6. Daya beli penduduk Indonesia dan Negara-Negara ASEAN, 

2013 (US$) 
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mendatang harus ambil bagian dalam pengembangan model-model dan strategi 

(program) penanggulangan kemiskinan agar alokasi anggaran untuk program ini lebih 

efektif. 

 

Indonesia hebat 

Visi Indonesia Hebat sangat bertautan dengan Visi Indonesia Emas. Visi ini berkaitan 

dengan cita-cita 100 tahun Indonesia Merdeka, tetapi di usianya yang ke-70, 

Indonesia merdeka masih sarat dengan paradoks. Visi Indonesia Emas adalah sebagai 

berikut: 

Menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju 

dan Kekuatan 12 Besar Dunia pada 2025 

dan Delapan Besar Dunia pada 2045 

melalui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Inklusif 

dan Berkelanjutan 

 
Selain menuntut perubahan orientasi da1am pemanfaatàn sumber daya alam, 

sumber daya manusia, kemiskinan, kesenjangan, dan kualitas SDM yang rendah, 

Gambar 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk miskin di Indonesia 
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mewujudkan cita-cita 100 tahun Indonesia menghadapi tantangan, antara lain, daya 

saing, utang luar negeri, dan korupsi. 

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 

2025 disusun untuk mewujudkan visi tersebut, khususnya di bidang ekonomi. 

Tujuannya adalah agar Indonesia dalam periode tersebut bisa menjadi pusat gravitasi 

ekonomi baru baik secara regional maupun global menuju Indonesia Mandiri, Maju, 

Adil, dan Makmur. Salah satu strateginya adalah membangun koridor-koridor 

ekonomi Indonesia untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. 

Program Pascasarjana Unlam dan semua program magisternya ke depan harus 

memanfaatkan peluang dari rencana induk itu dengan membangun pentas-pentas 

kontribusi untuk mengisi koridor-koridor ekonomi dengan lulusan-lulusan yang 

profesional, hasil-hasil riset yang inovatif, dan pelayanan sosial (pengabdian pada 

masyarakat) yang dibutuhkan. Hadir secara berarti pada koridor-koridor tersebut 

adalah tantangan utama bagi program ini. 

Kalimantan Sejahtera 

Keluar dari paradoks dan menjawab tantangan-tantangan tersebut harus dalam 

koridor pemulihan martabat kita sebagai negara dan bangsa. Titik temu Visi 

Indonesia Emas dan Visi Indonesia Hebat adalah pada cita-cita memulihkan martabat 

negara-bangsa Indonesia, sehingga Indonesia ke depan: 

1. Berdaulat secara politik. 

2. Mandiri secara ekonomi. 

3. Berkepribadian secara kebudayaan. 

Gerak maju menuju Indonesia Emas dan Indonesia Hebat harus dikelindankan 

dengan manajemen isu-isu dan masalah-masalah strategis dalam pembangunan 

daerah, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program-program pembangunan 

daerah. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJMP) Provisi Kalimantan 

Selatan adalah: 
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Kalimantan Selatan Maju dan Sejahtera 

sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri 
 

Membangun Indonesia dari desa/pinggir berarti menguatkan infrastruktur 

sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur budaya di daerah. Sejumlah isu strategis 

bisa dijadikan titik fokus utama Unlam untuk berperan dan berkontribusi di 

dalamnya. Antara lain adalah: 

1. Peningkatan ketahanan pangan daerah yang dikaitkan dengan laju alih fungsi 

lahan produktif menjadi pusat pemukiman dan industri, serta menyempitnya 

penguasaan lahan pertaman oleh penduduk 

2. Modernisasi pertanian. 

3. Perubahan struktur ekonomi daerah dari sektor ekstraktif ke sektor produktif. 

4. Pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan eksploitasi sumber daya 

alam dan tingkat penghisapan ekonomi daerah oleh kekuatan luar. 

5. Peningkatan pelayanan publik baik barang publik (mis. infrastruktur jalan) 

dan jasa publik (mis. pendidikan dan kesehatan), dan pelayanan pemerintahan. 

6. Peningkatan kualitas tata-kelola pemerintahan dan daya saing daerah. 

7. Peningkatan kontribusi sektor industri, industrialisasi sektor pertanian, dan 

peningkatan daya saing industri kecil (UMKMP) untuk terwujudnya 

pemerataan pembangunan dan pendapatan daerah. 

8. Peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Memutuskan untuk mengambil bagian yang signifikan dalam mewujudkan Visi 

Kalimantan Selatan Bermartabat, Visi Indonesia Hebat, dan Visi Indonesia Emas 

melalui peningkatan daya saing, daya sanding, dan daya saring bangsa (berkarakter 

dan berakhlak mulya), serta peningkatan kesejahteraan penduduk daerah merupakan 

sebuah keniscayaan institusional bagi Program Pascasarjana Unlam dan seluruh 

program magisternya tidak hanya dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan 

global dan regional, tetapi juga mempengaruhi dan bahkan menjadi penentu 

kecenderungan (trend-setter) tersebut. 

Lingkungan Internal Strategis 

Hadir, menjadi signifikan kontribusinya, dan kemudian secara kelembagaan 

dihormati eksistensinya pada pentas-pentas daerah, nasional dan regional, serta 

menjadi pendorong utama keunggulan Unlam pada pentas global merupakan pilihan 
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yang paling strategis. Pertanyaan yang harus diajukan bukanlah "apakah-bisa", tetapi 

adalah, "apa-saja" yang harus dilakukan agar eksistensi dan kontribusinya signifikan 

dan disegani. 

Kalaulah Program Pascasarjana Unlam, dalam rangka mempertegas posisi 

dirinya di antara PTN dan PTS di Wilayah Kalimantan dan seluruh Indonesia, harus 

memulai jawaban pertanyaan "apa-saja" dengan cara mengukur-diri, introspeksi-diri, 

atau evaluasi-diri, bukan berarti langkah-langkah ini bertujuan untuk membiarkan 

institusi ini hanya ingin dipengaruhi, tetapi untuk reformasi-diri, berbenah-diri, dan 

revitalisasi-diri menuju pentas nasional dan global dari keunggulan komparatif yang 

dimiliki. 

Per 2014, program-program magister di lingkungan Program Pascasarjana 

Unlam belum ada yang berakreditasi A. Bahkan, sebanyak 28% belum terakreditasi 

(Gambar 1.5). Akreditasi merupakan pengakuan formal atas kinerja dan mutu 

penyelenggaraan pendidikan pascasarjana Unlam, bukan hanya oleh pemerintah, 

tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, dalam menyelenggarakan aspek-aspek 

penting pendidikan kepascasarjanaan. 

Komposisi perolehan akreditasi program-program magister tersebut secara 

kelembagaan belum memadai untuk melakukan ekspansi atau perluasan 

pengembangan keunggulan kompetitif. Tetap, inilah yang merupakan modal dasar 

awal bagi Program Pascasarjana Unlam untuk membangun dan berkontribusi di 

pentas-pentas daerah, nasional, regional, dan global sebagai landskap perjuangannya 

untuk memberi kontribusi signifikan di bidang pendidikan tinggi, riset-riset inovatif, 

pelayanan sosial, dan kontribusi-kontribusi lainnya. 

Memutuskan ruang lingkup landskap pentas pejuangan baik dan aspek wilayah 

maupun core business (tnidhãrma perguruan tinggi) dan supproting business 

merupakan langkah awal strategis yang harus ditempuh. Sejumlah faktor strategis 

internal harus diuraikan agar pilihan dan langkah strategis itu dinilai layak baik secara 
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kelembagaan maupun sosial dan keekonomian. 

Pertama, terkait dengan jumlah program magister yang memiliki ruang lingkup 

kajian dan fokus penelitian yang luas, jumlah dosen bergelar Doktor yang akan terus 

bertambah banyak akan mendukung pengembangan keunggulan pengelolaan 

kepascasarjanaan oleh Program Pascasarjana Unlam. ambar 1.7 menjelaskan, trend 

jumlah dosen berpendidikan S3 berbanding terbalik dengan yang berpendidikan S2 

dan S1. Jumlah dosen yang sedang menempuh S3 juga masih banyak. 

Kedua, dukungan dan komitmen yang semakin kuat dari rektor dan dekan-

dekan di lingkungan Unlam terhadap eksistensi program-program magister dan 

tuntutan pengelolaan yang makin professional.  

Ketiga, dukungan dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan dan beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten baik di Provinsi Kalsel 

maupun provinsi lain akan menjamin sustainabilitas penyelenggaraan pendidikan 

kepascasarjaan di Unlam. Dukungan dan kerjasama ini di masa mendatang akan 

semakin kuat, karena dibangun di atas prinsip saling membutuhkan. 

Keempat, prospek perkembangan Unlam sendiri di masa mendatang, baik 

secara fisik maupun kelembagaan, akan memberi dampak positif terhadap tuntutan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan kepascasarjaan baik dari sisi pengembangan 

program-program magister unggulan dukungan anggaran maupun otonomi Program 

Pascasarjana. 

Kelima, prospek perkembangan fakultas-fakultas di lingkungan Unlam yang 

menjadi basis kelembagaan penyelenggaran pendidikan kepascasarjaan monodisiplin 

juga akan melahirkan atmosfir dan tuntutan baru terhadap penguatan aspek-aspek 

soiliditas manajemen pendidikan kepascasarjaan oleh Program Pascasarjana Unlam. 

Keenam, tuntutan penjaminan mutu atas proses dan produk-produk 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan oleh BAN PT memberi umpan balik 
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dan tantangan positif bagi Program Pascasarjana Unlam untuk memperkuat proses 

dan mekanisme penjaminan mutu dalam rangka fasilitasi pengembangan program-

program studi unggulan. Hal ini sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan 

market landscape calon mahasiswa. 

Bermodal tujuh keunggulan komparatif internal tersebut, Program Pascasarjana 

Unlam menyusun Rencana strategis sebagai landasan formal menyusun respon-

respon untuk tantangan-tantangan eksternal dan tuntutan-tuntutan internal yang 

semakin berat. Diharapkan, Rencana Strategis ini bisa menjadi acuan bersama untuk 

memajukan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan 

di lingkungan Unlam. 
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PROGRAM PASCASARJANA 
ARAH PENGEMBANGAN 2015 - 2020 

 

Isu-Isu Strategis 

lobalisasi Seri 3.0 adalah pangkal pokok semua kecenderungan dan 

perkembangan global, yang berimbas pada aras lokal, nasional, dan 

regional. Seláin tuntutan penjaminan mutu (relevansi) eksternal dan 

internal yang semakin tinggi, Program Pascasarjana Unlam dan semua program 

magisternya tidak bisa menghindari pusaran kekuatan sentripetal dan sentrifugal, 

serta imbas-imbas perkembangan tersebut. Piihannya sangat terbatas; ikut menjadi 

penentu/pemain atau menjadi pihak yang hanya dipengaruhi; terus terperangkap 

godaan McDonaldization atau menjadi ukhwutun hasanah (rujukan) manajemen 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan. Tetapi, untuk menjadi rujukan 

manajemen penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan Program Pascasarjana 

Unlam harus mulai berani memposisikan diri sebagai penentu kecenderungan; harus 

mulai berani keluar dari comfort zone perangkap McDonaldization pendidikan ke 

business landscape baru yang lebih sesuai denganjati dirinya. 

Sejumlah isu strategis bisa dikelola Program Pascasarjana Unlam dan seluruh 

program magisternya dengan mengandalkan dua keunggulan komparatif internal dan 

potensi-potensi lainnya. Tidak cukup memang; tetapi dengan perencanaan dan 

strategi yang tepat, serta piihan tahapan-tahapan pengembangan yang realistik-

terukur, isu-isu strategis, baik eksternal maupun internal, bisa dikelola sedemikian 

rupa untuk mewujudkan arah pengembangan di masa mendatang. Isu-isu strategis itu, 

antara lain, adalah sebagai berikut: 

1. Perluasan perkembangan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based 

society), keharusan untuk menghapuskan semua hambatan birokrasi, ekonomi dan 

politik oleh rezim MEA, serta urgensi pemanfaatan bonus demografi menuntut 

jumlah dan mutu tenaga yang skilled-and-well-educated yang semakin banyak. 

G 
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2. Pengembangan sistem dan pusat inovasi nasional dan daerah sebagai salah satu 

strategi untuk mempercepat peningkatan daya saing daerah dan bangsa menuntut 

peran kontribusi signifikan perguruan tinggi dalam penerapan prinsip triple-helix 

untuk membangun kemitraan. 

3. Lahirnya kesadaran modial urgensinya moralitas dan integritas, selain sumber 

daya manusia yang skill-and-well-educated, menuntut penerapan sistem 

pendidikan/pengajaran yang berbasis karakter, selain kompetensi. 

4. Tuntutan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi  disatu sisi dan tuntutan 

pemerataan akses di sisi lain mengharuskan penyelenggara péndidikan (termasuk 

pendidikan tinggi) untuk mengelola keseimbangan antara tuntutan mutu dan 

keadilan akses. 

5. Perkembangan dan perluasan penerapan paradigma going green atau from greed 

to green pada pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) menuntut perguruan tinggi menjadi bagian yang integral dan signifikan 

dalam implementasi skenario penyelamatan kehidupan dan peradaban manusia 

dari eco-suicide dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. 

6. Meluasnya perkembangan tatanan credential society menuntut sebuah perguruan 

tinggi untuk menyeimbangkan pemenuhan permintaan pasar dengan 

pengembangan sains dan riset-riset fundamental dalam penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi. 

7. Kebutuhan pengembangan dan penerapan prinsip multi-level governance pada 

pengelolaan urusan-urusan publik (public affairs) mengharuskan sebuah 

perguruan tinggi untuk mampu memberdayakan energi-energi sosial di luar 

negara dan sektor swasta, terutama pemberdayaan masyarakat selingkung, 

ekonomi lokal, dan kelompok-kelompok sosial. 

8. Keseimbangan kemajuan ekonomi/material dengan ketahanan sosial dan budaya 

menjadi tantangan utama sebuah bangsa. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan pendidikan/pengajaran dan pelayanan sosiall yang berdampak 

positifterhadap penguatan modal sosial budaya untuk memperkuat kepribadian 
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dan kebudayaan bangsa. 

9. Perkembangan ilmu dan teknologi mempermudah proses industrialisasi dan 

globalisasi, serta adopsi kapitalisme dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satu 

implikasinya adalah tuntutan perubahan struktur ekonomi sebuah bangsa dan 

daerah dari yang berbasis sumber daya (sektor) primer dan ekstraktif ke sumber 

daya (sektor) produktif (industri dan jasa). Melalui produk-produk riset yang 

inovatif, perguruan tinggi bisa berperan mengawal perubahan struktur ekonomi 

tersebut. 

10. Kesepakatan-kesepakatan internasional yang mengharuskan perdagangan bebas, 

sepenti MEA, berimplikasi serius terhadap impor dan ekspor barang dan jasa. 

Salah satu akibat negatif yang harus diantisipasi dengan cermat adalah 

kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, karena tidak semua pelaku ekonomi 

dan petani siap menghadapi tatanan tersebut, pendalaman ketimpangan sosial dan 

kemiskinan. Perguruan tinggi melalui pendidikan/ pengajaran, riset inovatif, dan 

pelayanan sosialnya yang bermutu tinggi dapat mengambil peran dalam rangka 

peningkatan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan, serta penanggulangan 

kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

11. Perdagangan bebas tidak bisa dipisahkan dari arus bebas investasi asing. 

Penghapusan hambatan-hambatan birokrasi, ekonomi dan politik baik untuk 

menyambut MEA maupun dalam rangka Visi Indonesia Emas harus tetap dalam 

koridor kedaulatan politik bangsa. Kontribusi yang signifikan invensi bidang 

keilmuan, riset dan teknologi, dan pelayanan sosial sebuah perguruan tinggi 

menjadi faktor penting untuk mengawal kedaulatan tersebut. 

12. Eskalasi kompetisi perguruan tinggi, baik PTN dan PTS maupun nasional dan 

internasional untuk merebut peluang-peluang globalisasi dan seluruh 

perkembangan regional meniscayakan peningkatan kemampuan/kapasitas 

(leadersihp-managerial, relevansi internal-eksternal, dan akuntabilitas tata-

pamong) sebuah perguruan tinggi bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi juga 

bersinergi. 
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13. Kompetisi dan sinergitas sebuah perguruan tinggi baik pada pentas lokal dan 

nasional maupun regional dan internasional ditentukan bukan hanya oleh 

kemampuan menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi juga oleh 

keunggulan-keunggulan kompetitif infrastruktur keilmuan (pendidikan/ 

pengajaran), riset inovatif dan teknologi, serta pelayanan sosial. 

14. Pendalaman industrilisasi, perkembangan pesat sektor jasa, modersasi pertanian, 

dan strategisnya kualitas pertumbuhan ekonomi menuntut pemikiran-pemikiran 

ilmiah dan model-model solusi paradigma keilmuan terbaru dan penyediaan 

sumber daya manusia yang makin berdaya-saing, berdaya-sanding, dan berdaya-

saing dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi. 

Peta-jalan Pengembangan 

Formulasi arah pengembangan Program Pascasarjana Unlam selama lima tahun ke 

depan didasarkan pada isu-isu tersebut dan optimisme kolektif (semua pemangku 

kepentingan) akan pengembangan potensi diri dan keunggulan komparatif Program 

Pascasarjana Unlam. Arah pengembangan ini disusun dalam sebuah rangkaian lima 

tahunan (peta-jalan/road-map) dengan Visi dan Misi Pengembangan sebagai benikut: 

Menjadi Rujukan Manajemen dan Penyelenggaraan 

Pendidikan Kepascasarjanaan di Kawasan Kalimantan 

Konsep rujukan pada visi di atas menggambarkan motivasi kuat untuk .mengubah 

seluruh potensi yang dimiliki oleh Program Pascasarjana Unlam menjadi keunggulan 

komparatif di bidang-bidang garapan utama (core business landsacape), khususnya 

yang berkaitan dengan keunggulan penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan 

serta fungsi-fungsi lembaga pendidikan tinggi. Indikasi menjadi rujukan tergambar 

sekurang-kurangnya pada dua hal, yaitu: 

1. Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya tidak menjadi 

kompetitor penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan di Perguruan Tinggi 

Swasta baik di Kalimantan Selatan maupun di provinsi-provinsi lain di Kawasan 

Kalimantan, tetapi menjadi tolok ukur dan tolok banding (benchmark) 
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keunggulan mutu manajemen dan/atau penyelenggaraan pendidikan kepasca-

sarjanaan. 

2. Program Pascasarjana Unlam memiliki dan menerapkan sistem penjaminan mutu 

(quality assurance system) manajemen dan/ atau penyelenggaraan pendidikan 

kepascasarjanaan terunggul baik di bidang infrastruktur dan proses pendidikan 

maupun di bidang hasil-hasil penyelengaraan pendidikan kepascasarjanaan di 

Kawasan Kalimantan. 

Untuk mewujudkan Visi Pengembangan tersebut, Program Pascasarjana Unlam 

menempuh tiga Misi Pengembangan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan soliditas tata-kelola (sound governance solidity) untuk 

peningkatan dimensi-dimensi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan program, 

seperti kepemimpinan (leadership), pengorganisasian dan manajemen internal 

(internal organizing and management), produktivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas. 

2. Mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan mutu manajemen dan 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan untuk menghasilkan lulusan yang 

profesional. 

3. Bersinergi dengan fakultas-fakultas penyelenggara program magister: 

3.1. Mengembangkan dan menerapkan baku mutu manajemen dan 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan untuk menghasilkan lulusan 

dan karya-karya keilmuan tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal ilmiah) yang 

lebih bermutu. 

3.2. Membangun infrastruktur pendidikan kepascasarjanaan yang lebih 

representatif. 

3.3. Mengembangkan sistem dan pusat informasi pendidikan kepascasarjanaan 

yang representatif dan terakses luas. 

3.4. Mengembangkan program-program magister unggulan di tingkat lokal, 

nasional, regional, dan internasional. 

3.5. Mengembangkan kualitas tenaga pengajar dan tenaga kependidikan 
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profesional yang lebih banyak. 

3.6. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak luar (misalnya 

pemerintah dan perusahaan) dalam pengembangan sumberdaya manusia di 

tingkat pendidikan S2 dan S3.  

Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program-Program Unggulan  

Untuk mewujudkan Visi Pengembangan lima tahun ke depan, Program Pascasarjana 

merumuskan sasaran-sasaran strategis, strategi-strategi dan kebijakan pengembangan, 

serta beberapa program unggulan seperti disajikan di bawah ini. 

Sasaran-sasaran strategis 

Formulasi sasaran strategis dikaitkan dengan tiga misi pengembangan, yaitu sebagai 

berikut: 

Misi 1 : Mengembangkan soliditas tata-kelola program 

Sasaran 1 Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program megisternya 

secara bertahap menerapkan sistem dan manajemen pelayanan 

akademik dan non-akademik yang bermutu untuk dosen dan 

mahasiswa 

Sasaran 2 Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya 

secara bertahap menerapkan manajemen keuangan yang bermutu 

baik secara internal maupun eksternal yang menjamin kecepatan 

dan ketepatan pelayanan 

Sasaran 3 Program Pascasarjana Unlam menerapkan kepemimpinan 

ransformatif dan manajemen strategik pada semua jabatan 

strategiknya 

 

Misi 2 : Menerapkan sistem penjaminan mutu manajemen dan 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan 

Sasaran 1 Program Pascasarjana Unlam memiliki unit penjaminan mutu baik 

untuk manajemen maupun penyelenggaraan pendidikan 

kepascasarjanaan 

Sasaran 2 Program Pascasarjana Unlam secara bertahap menerapkan sistem 

penjaminan mutu untuk menjamin peningkatan mutu manajemen 

dan penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan 

 

 



48 

 

 
Renstra Program Pascasarjana UNLAM 

Tahun 2015-2020 

Misi 3 : Mengembangkan sinergitas dengan semua fakultas 

penyelenggara program pascasarjana untuk: 

 1. Peningkatan mutu lulusan dan karya-karya keilmuan 

2. Peningkatan infrastruktur pendidikan kepascasarjaan yang lebih 

representatif 

3. Penerapan sistem dan pusat informasi pendidikan 

kepascasarjanaan yang representatif dan terakses luas 

4. Pengembangan program-program studi unggullan di tingkat 

daerah, nasional, dan regional 

5. Pengembangan kualitas pengajar dan tenaga kependidikan 

6. Pengembangan kernitraan dengan pihak luar untuk 

pengembangan sumberdaya manusia 

Sasaran 1 Program Pascasarjana Unlam dan semua fakultas penyelenggara 

program magister memiliki rencana bersama untuk pengembangan: 

 1. Peningkatan mutu lulusan dan karya-karya keilmuan 

2. Peningkatan infrastruktur pendidikan kepascasarjaan yang lebih 

representatif 

3. Penerapan sistem dan pusat informasi pendidikan 

kepascasarjanaan yang representatif dan terakses luas 

4. Pengembangan program-program studi unggulan di tingkat 

daerah, nasional, dan regional 

5. Pengembangan kualitas pengajar dan tenaga kependidikan 

6. Pengembangan kemitraan dengan pihak luar untuk 

pengembangan sumberdaya manusia 

Strategi 

Formulasi misi-misi dan semua sasaran strategiknya bertitik tolak dan penguatan diri 

secara internal (inside-out approach), yang beranjak dan identifikasi keunggulan-

keunggulan komparatif (internal comparative advantages) baik di tingkat Unlam 

maupun di tingkat program-program magister (monodisiplin dan multidisiplin), 

fakultas-fakultas penyelenggara program magister, dan Program Pascasarjana Unlam 

sendiri. Berangkat dan proses atau tahapan identifikasi ini, Program Pascasarjana 

Unlam bersama semua fakultas penyelenggara program magister merevitalisasi 

semua keunggulan-keunggulan komparatif tersebut sebagai modal utama untuk 

pengembangannya. Sampai pada tahapan ini, Program Pascasarjana Unlam berfokus 

untuk menjadi rujukan manajemen dan penyelenggaraan program pendidikan 

kepascasarjanaan di kawasan Kalimantan. 
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Tahapan berikutnya adalah begerak ke identifikasi keunggulan kompetitif 

(competitive advantages) untuk menjelangkan pengembangan keunggulan-

keunggulannya sampai mampu bersanding dan bersaing dengan program 

pascasarjanaan di Kawasan Timur Indonesia. Pada tahapan ini, program-program 

magister di lingkungan Program Pascasarjana Unlam semakin banyak yang unggul 

dari berbagai aspeknya, sehingga menjadi salah satu destinasi/pilihan utama 

melanjutkan pendidikan S2 bagi tenaga-tenaga pengajar (dosen) dari PTN/PTS dan 

lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia. 

Rangkaian menuju sasaran-sasaran strategis tersebut disajikan pada Gambar 

3.1. Visi menjadi Program Pascasarjana sebagai rujukan manajemen dan 

penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan di Kawasan Kalimantan diharapkan 

bisa dicapai pada Tahapan III, sedangkan visi menjadi Program Pascasarjana yang 

mampu bersanding dan bersaing dengan program pascasarjana lainnya di Kawasan 

Timur di Indonesia akan dicapai sejak Tahap IV. 
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Gambar 3.1.  

Strategi clan Peta-jalan Menjadi Program Pascasarjana Rujukan Manajemen dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Kepascasarjanaan di Kawasan Kalimantan 

 

 

Kebijakan dan program-program unggulan 

Fokus dan sinergitas menjadi kekuatan utama dari penerapan strategi di atas untuk 

tercapainya sasaran-sasaran strategis. Untuk kebutuhan ini, Program Pascasarjana 

Unlam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program unggulan sesuai 

dengan sasaran-sasaran strategis, yakni sebagai berikut: 
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Sasaran 1 Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya 

secara bertahap menerapkan sistem dan manajemen pelayanan 

akademik dan non-akademik yang bermutu untuk dosen dan 

mahasiswa. 

Kebijakan Penerapan secara bertahap sistem dan manajemen pelayanan 

akademik dan non-akademik yang bermutu bagi mahasiswa dan 

dosen di semua fakultas penyelenggara magister dan di Program 

Pascasarjana Unlam. 

Program 1. Merancang sistem dan manajemen pelayanan akademik dan non-

akademik yang bermutu bagi mahasiswa dan dosen di semua 

fakultas penyelenggara magister dan di Program Pascasarjana 

Unlam. 

2. Menyiapkan infrastruktur (unit, sumberdaya manusia, dan  

perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan sistem 

dan manajemen pelayanan akademik dan non-akademik yang 

bermutu bagi mahasiswa dan dosen di semua fakultas 

penyelenggara magister dan di Program Pascasarjana Unlam. 

3. Menyiapkan  panduan  sebagai pengendalian mutu untuk 

penerapan sistem dan manajemen pelayanan akademik dan non-

akademik yang bermutu bagi mahasiswa dan dosen di semua 

fakultas penyelenggara magister dan di Program Pascasarjana 

Unlam. 

Sasaran 2 Program Pascasarjana Unlam dan seluruh program magisternya 

secara bertahap menerapkan manajemen keuangan yang bermutu 

baik secara internal maupun eksternal yang menjamin kecepatan 

dan ketepatan pelayanan. 

Kebijakan      Penerapan manajemen keuangan yang bermutu baik secara internal 

maupun eksternal yang menjamin kecepatan dan ketepatan 

pelayanan. 

Program 1. Merancang  dan / atau  menata  ulang  sistem manajemen 

keuangan yang bermutu baik secara internal maupun eksternal 

yang menjamin kecepatan dan ketepatan pelayanan. 

2. Meningkatkan  kemampuan  manajerial SDM  pengelola   

manajemen keuangan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan 

pelayanan. 

3. Menyiapkan panduan sebagai pengendalian mutu pelayanan 

manajemen keuangan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan 

pelayanan. 

Sasaran 3 Program Pascasarjana Unlam menerapkan kepemimpinan 

transformatif dan manajemen strategik pada semua jabatan 

strategiknya. 
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Kebijakan Penerapan model kepemimpinan transformatif dan manajemen 

strategik pada semua jabatan strategik di lingkungan Pascasarjana 

Unlam. 

Program 1. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan manajamen 

strategik bagi semua jabatan strategik di lingkungan Pascasarjana 

Unlam. 

2. Melakukan kajian banding tentang implementasi kepemimpinan 

dan manajamen strategik di program pascasarjana di PTS/PTN 

lain. 

Sasaran 4 Program Pascasarjana Unlam memiliki unit penjaminan mutu dan 

menerapkan sistem penjaminan mutu baik untuk manajemen 

maupun penyelenggaraan pendidikan kepascasarjaaan. 

Kebijakan Penerapan secara bertahap sistem penjaminan mutu untuk 

manajemen dan  penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan di 

Program Pascasarjana Unlam. 

Program 1. Membentuk unit penjaminan mutu di Program Pascasarjana 

Unlam dengan perangkat kelembagaan yang lengkap. 

2. Menyiapkan infrastruktur untuk mendukung fungsi unit 

penjaminan mutu manajemen dan penyelenggaraan pendidikan 

kepascasarjaan. 

3. Mengembangan kapasitas SDM di unit penjaminan mutu untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas utamanya. 

4. Menyusun dan menerapkan paduan penjaminan mutu 

manajemen dan penyelenggaraan pendidikan kepascasarjanaan 

baik di Program pascasarjana Unlam maupun di fakultas 

penyelenggara program magister. 

Sasaran 5 Program Pascasarjana Unlam dan semua fakultas penyelenggara 

program magister memiliki rencana bersama untuk pengembangan: 

1. Peningkatan mutu lulusan dan karya-karya keilmuan. 

2. Peningkatan infrastruktur pendidikan kepascasarjaan Yang lebih 

representatif  

3. Penerapan sistem dan pusat informasi pendidikan 

kepascasarjanaan yang representatif dan terakses luas 

4. Pengembangan program-program studi unggulan di tingkat 

daerah, nasional, dan regional 

5. Pengembangan kualitas pengajar dan tenaga kependidikan 

6. Pengembangan kemitraan dengan pihak luar untuk 

pengembangan sumberdaya manusia. 

Kebijakan Pengembangan sinergitas dengan fakultas-fakultas penyelenggara 

program magister untuk: 

1. Memajukan keunggulan manajemen dan penyelenggaraan 
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pendidikan kepascasarjanaan di lingkungan Unlam 

2. Mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak luar dalam 

bidang pengembangan SDM dan riset pengembangan inovasi 

Program 1. Menyusun rencana bersama untuk: 

1.1. Meningkatkan mutu lulusan dan karya-karya keilmuan 

1.2. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan 

kepascasarjanaan yang lebih representative 

1.3. Menerapkan sistem dan pusat informasi pendidikan 

kepascasarjanaan yang representatif dan terakses luas 

1.4. Mengembangkan program-program studi unggulan di 

tingkat daerah, nasional, dan regional 

1.5. Mengembangkan kualitas pengajar dan tenaga 

kependidikan 

2. Menyusun rencana bersama untuk: 

2.1. Mengembangkan kemitraan dengan pihak-pihak luar 

dalam bidang  pengembangan SDM dan riset 

pengembangan inovasi 
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PROGRAM PASCASARJANA 
KAIDAH-KAIDAH IMPLEMENTASI 

 

our Strategy Needs a Strategy (Reeves, Haanaes, and Sinha, 2015). Rencana 

Strategis adalah ikhtiar untuk mengelola masa depan, menghadirkan masa 

depan sekarang (next is now). Masa depan itu sendiri penuh ketidakpastian.  Dengan 

rencana strategis kita mencoba menyederhanakan sifat masa depan seakan-akan ia 

stabil. Karena itu, implementasi rencana strategis membutuhkan kaidah-kaidah, 

kaidah manajerial dan kaidah nilai. 

Kaidah manajerial yang diterapkan daam rencana strategik Program 

Pascasarjana Unlam adalah sebagai berikut: 

1. Adaptif: seluruh kebijakan dan program bisa berubah sesuai dengan 

perubahan tantangan. 

2. Heksibel: seluruh skim pendanaan dan pendekatan implementasi 

kebijakan/program bisa disesuikan dengan perubahan masalah yang harus 

ditangani. 

Sedangkan kaidah-kaidah nilai yang diterapkan dalam implementasi rencana strategik 

ini mencakup: 

1. Amanah. 

2. Pelayanan. 

3. Orientasi mutu. 

4. Transparansi dan akuntabilitas 

Y 


