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Yang saya hormati, 

Pimpinan dan anggota PPLP-PT PGRI Jember, 

Pimpinan dan anggota dewan penyantun IKIP PGRI Jember, 

Pimpinan dan anggota senat institute IKIP PGRI Jember, 

Segenap sivitas akademika IKIP PGRI Jember, 

Para tamu undangan, serta hadirin yang saya muliakan, 

 

Assalamualikum  wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Salam damai dan sejahtera untuk kita semua, 

 

Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu 

wa taala yang atas rahmat,taufik, dan hidayah-Nya kita telah diberi kekuatan, kesehatan 

,keselamatan untuk menghadiri Rapat Terbuka Senat Institut IKIP PGRI Jember dalam rangka 

penyampaian Laporan Bertanggung Jawab (Excutive Rapport)Rektor IKIP PGRI Jember Masa 

Bakti Tahun 2007/2011. 

Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah untuk sang revolusioner sejati, 

baginda Rosulullah Muhammad Saw berserta keluarga, sahabat, tabiit, tabiin, serta orang-orang 

yang dengan istiqomah memegang bara sunnahnya. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 

Saya diangkat dan ditetapkan sebagai Rektor IKIP PGRI Jember melalui SK PPPLP 

PGRI Pusat Nomer: 0178A/SK/PPLP-PGRI/P/III/2007 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Rektor IKIP PGRI Jember, tertanggal 13 Maret 2007 . SK ini Sekaligus juga 

mengatur masa jabatan saya sebagai Rektor IKIP PGRI Jember yakni terhitung mulai tanggal 07 

April 2007 sampai dengan 06 April 2001. 

 

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam SK PPPLP PGRI Pusat Nomor: 

0178A/SK/PPLP-PGRI/P/III/2007 tersebut di atas, juga ketentuan Pasal 11 Ayat (7) Statuta IKIP 

PGRI Jember  yang mengatur  bahwa masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 

(empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa 

jabatan, berarti bulan April tahun 2011 ini genap sudah 4 (empat) tahun masa jabatan saya, 

sekaligus merupakan ending dari rangkaian panjang nan melelahkan masa bhakti saya sebagai 

Rektor IKIP PGRI Jember. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 

Sejak awal-mula memangku jabatan sebagai Rektor IKIP PGRI Jember, saya telah 

memiliki asumsi bahwa jabatan Rektor merupakan jabatan “publik” (public), dan bukan jabatan 

yang bersifat “pribadi”(private). Esensi dari asumsi itu ialah keyakinan yang tertanam dalam 

pikiran dan hati sanubari  saya bahwa jabatan Rektor hakekatnya adalah suatu “mandat” atau 

“amanat”, dari orang atau pihak lain yang dipercayakan  kepada saya. Singkat kata, Rektor 

tidaklah lebih dari seorang “mandataris”, “pelaksana amanat”, yang pada gilirannya  

berimplikasi pada urgensi serta keniscayaan adanya “pertanggung jawaban”(accountability). 

 

Atas dasar asumsi dan keyakinan seperti itulah, maka di penghujung masa bakthi sebagai 

Rektor IKIP PGRI Jemberini secara “etis-moral” saya merasa berkewajiban untuk membuat 

laporan pertanggung jawaban (executive rapport) atas pelaksanaan mandat/amanat, yang 



dipercayakan oleh PPLP-PT PGRI Jember, PPLP-PT Pusat, dan sivitas akademika IKIP PGRI 

Jember kepada saya. Implisit di balik pembuatan laporan pertanggung jawaban (executive 

rapport) ini ialah asa semoga hal ini dapat menjadi sebuah “pembelajaran” kepada semua unsur 

pimpinan institute, pimpinan fakultas, dan pimpinan unit kerja lainnya di lingkungan IKIP PGRI 

Jember. Lebih jauh, pembuatan laporan pertanggung jawaban (executive rapport) ini semoga 

pula dapat menjadi living tradition yang terus menerus sinambung dalam kehidupan budaya 

akademik di IKIP PGRI Jember, khususnya dalam konteks ritus yang menandai akhir masa 

bhakti jabatan Rektor. Hal terakhir ini perlu saya tegaskan dan tekankan, mengingat Statuta IKIP 

PGRI Jember sebenarnya sama sekali tidak (belum) memuat ketentuan eksplisit mengenai 

kewajiban pertanggung jawaban jabatan Rektor. 

 

Sebagaimana lazimnya sebuah laporan pertanggung jawaban (executive rapport), di 

dalam laporan pertanggung jawaban (executive rapport) ini berisi jawaban saya atas  pertanyaan-

pertanyaan  mendasar sebagai berikut : 

 

“ apa saja yang telah saya kerjakan dalam rentang waktu 4 tahun masa bhakti sebagai Rektor 

IKIP PGRI Jember ?” Dan, “Sejauh mana keberhasilan saya sebagai Rektor IKIP PGRI 

Jember masa bhakti 2007-2011 dalam menjalankan mandat atau amanat?’. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 

Saya percaya dan menyadari sepenuhnya, bahwa masing-masing orang atau pihak 

mempunyai penilaian berbeda-beda terhadap keberhasilan kinerja saya sebagai Rektor IKIP 

PGRI Jember masa bhakti tahun 2007-2011. Selain karena faktor subyektifitas penilai yang 

dipengaruhi oleh sebab “like and dislike” atau sebab-sebab  lain yang sifatnya “personal bias” 

perbedaan  penilaian  tersebut bias jadi juga – dan ini merupakan satu kemungkinan yang 

menurut asumsi saya sangat potensial sebagai determinant cause – disebabkan karena faktor 

ketidaksamaan “parameter” atau “tolok ukur” yang digunakan untuk menilai. 

 

Beranjak dari asumsi demikian, maka dalam laporan pertanggung jawaban (executive 

rapport) ini saya telah berketetapan untuk menggunakan sebuah parameter  penilaian yang saya 

yakini bukan saja bersifat obyektif namun juga mampu mengeliminir perbedaan persepsi dalam 

menilai keberhasilan kinerja saya sebagai Rektor IKIP PGRI Jember masa bhakti tahun 2007-

2011. Parameter penilaian sebagaimana dimaksud adalah “ keterlaksanakan program-

program kerja”, yang secara operasional dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan 

(comparative) secara kritis-obyektif antara “program-program kerja yang direncanakan” 

dengan “realisasinya” beserta “capaian-capaian” yang didapat. 

 

Dalam konteks pilihan perameter penilaian  tersebut, serta dengan pertimbangan guna 

menjaga keutuhan serta kontinuitas pemahaman, maka ijinkan saya mengawali penyampaian 

laporan pertanggung jawaban (executive rapport) ini dengan terlebih dahulu melakukan 

flashback tentang Program Kerja-Program Kerja yang yang telah saya canangkan pada awal 

masa bhakti saya sebagai Rektor IKIP PGRI Jember pada tahun 2007 yang lalu. 

 

Hadirin yang saya muliakan, 

 

Pada bulan Agustus 2007, atau tepat 5 (lima) bulan pasca diangkat dan ditetapkan sebagai 

Rektor IKIP PGRI Jember masa bhakti 2007-2011, saya telah menyusun sebuah naskah kerja 

berjudul “Membangun IKIP PGRI Jember menuju LPTK yang Excellent: Arah Kebijakan 

Rektor tentang Program Pengembangan IKIP PGRI Jember Tahun 2007-2011”. 



 

Sebagaimana tersirat maupun tersurat dari judulnya naskah kerja tersebut berisi 

preskripsi-preskripsi saya sebagai Rektor untuk mengembangkan IKIP PGRI Jember ke depan 

(tahun 2007-2011) sesuai dengan perkembangan dan perubahan dinamik di tingkat nasional. 

Pokok-pokok isi dari naskah kerja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

  



I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Pemikiran 

Proses globalisasi dalam bentuk aliran manusia (etnoscapes), aliran informasi 

(mediascapes), dan yang difasilitasi pula oleh aliran teknologi baru (technoscapes), aliran modal 

(financescapes), serta aliran gagasan dan citra (ideascapes) telah mulai menampakkan 

pengaruhnya yang paradoks. Globalisasi, bukan saja telah menarik pola masyarakat  menjadi 

“bebas kultur”, tetapi bahkan telah menyeret perkembangan masyarakat ilmu pengetahuan 

(knowledge society) – sebagai idealisasi masyarakat yang hendak disongsong melalui 

pengembangan pendidikan – ke arah masyarakat berkehidupan kompetitif yang tidak fair, yang 

kuat mendominasi yang lebih lemah (Depdiknas,2005). 

 

Dalam rangka memberikan respon terhadap hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi (Ditjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), selaku penanggungjawab 

nasional penyelenggaraan tinggi di Indonesia, melalui kebijakan yang dituangkan dalam 

Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi-Jangka Panjang atau KPPT-JP III (1996-2005), 

mulai mengintrodusirPBMPT  (Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi). Dalam KPPT-

JP III (1996-2005), visi pengembangan pendidikan tinggi di indonesia diorentasikan pada 

terwujudnya  peningkatan kualitas berkelanjutan. Pada awalnya, fokus strategis RAISE++, yang 

kemudian berkembang menjadi RAISE-LEAP+. Program pengembangannya sendiri berbasis 

pada tiga program inti (core program) dengan empat sasaran utama. Tiga program inti dimaksud 

adalah: (i) kompetisi (first core program), kualitas dan relevansi (second core program), dan 

pemerataan pendidikan (third core program). Adapun empat sasaran utama yang dituju meliputi: 

(i) otonomi penyelenggaraan, (ii) mutu pendidikan, (iii) akuntabilitas penyelenggaraan, dan (iv) 

akreditasi. Diasumsikan, bahwa apabila empat sasaran utama KPPT-JP III ini tercapai, maka 

akan terjadi peningkatan kesempatan atau peluang menuju pendidikan tinggi yang berkualitas 

dan mampu bersaing, minimal pada level wilayah Asia Tenggara. 

 

Untuk mewujudkan sasaran utama KPPT-JP III tersebut, maka PP Nomor 30/1990 

diganti dengan PP Nomor 60/2000 dengan dua perubahan yang mendasar. Pertama, 

Struktur kelembagaan yang menyatu dengan struktur program pendidikan (PP Nomor 30/1990), 

pada PP Nomor 60/2000 dipisahkan. Pemisahan demikian menjadikan : (i) otonomi 

penyelenggaraan program pendidikan menjadi lebih terbuka, (ii) mendorong proses 

resoursesharing dan networking secara internal dan eksternal yang lebih efektif dan efisien, serta 

(iii) mendorong terselenggaranya program-program yang gayut (linkage) dengan kebutuhan 

masyarakat, serta sesuai dengan kemampuan penyelenggaraan yang unggul dari masing-masing 

lembaga PT, melalui proses on-off. Perubahan struktur kelembagaan penyelenggaraan PT ini 

merupakan kelengkapan (complement) untuk melaksanakan perubahan kedua, yaitu perubahan 

kurikulum yang semula content-based (penguasa isi ilmu pengetahuan dan keterampilan – 

PIPK)(SK Mendikbut Nomor 956/U/1994) ke kurikulum competent-based (berbasis kompetensi 

– KBK ) (SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002). 

 

Perubahan lain yang juga terjadi dalam hubungannya dengan usaha mewujudkan sasaran 

utama KPPT-JP III tersebut adalah perubahan sistem penganggaran, dari pola lama yang lebih 

menekankan pada sistem alokasi, bergeser secara bertahap kesistem kompetisi (URGE, DUE, 

DUE-like, SemiQue, TPSDP, PHK A dan B). Perubahan atau pergeseran sistem penganggaran 

ini, pada gilirannya, menuntut berubahnya sistem perencanaan dan tindakan pengambilan 

keputusan baru kearah yang lebih berbasis hasil evaluasi diri (self-evalution). 

 

Suasana dan tatanan global yang terus berubah, yang antara lain ditandai oleh tuntutan 

kompetisi yang kian keras, perubahan orientasi lembaga pendidikan (Higher Education in the 



Twenty-first Century: Vision and Action atau konsep pendidikan tinggi abad XXI menurut 

UNESCO), serta perubahan persyaratan kerja, mendorong Ditjen Dikti-Depniknas melakukan 

akselerasi implementasi PBMPT. Langkah yang diambil ialah dengan merilis kebijakan (baru) 

yang dituangkan dalam bentuk Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (Higher Education 

Long Term Strategy) 2003-2010. Dalam kebijakan (baru) yang lazim di kenal dengan singkatan 

SPT-JP/HELTS/KPPT-JP IV 2003-2010 ini, visi pengembangan pendidikan tinggi di indonesia 

(lebih) diarahkan pada upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan yang berkualitas. Tiga 

strategi dasar yang ditempuh secata nasional untuk kepentingan itu adalah: (i) peningkatan daya 

saing bangsa ( the nation’s competitiveness), melalui program pengembangan exellence dan 

equity and social responsibility ; (ii) otonomi (autonomy) pengelolaan pendidikan, melalui 

program pengembangan legal reform dan funding structures; serta (iii) Penyehatan organisasi 

(organizational health), melalui program pengembangan capacity building dan institutional 

cooperation. Inti kebijakan KKPT-JP IV ini adalah bahwa pengembangan pendidikan tinggi 

secara nasional kedepan (tahun 2003-2010) harus lebih diorientasikan untuk dapat memberikan 

kontribusi bagi usaha peningkatan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas (quality), 

otonomi (autonomy), serta sistem penyelenggara yang lebih sehat (health) dan terkoordinasi 

secara efektif. 

Kebijakan KKPT-JP IV, khususnya berkenaan dengan strategi dasar (ii) otonomi 

(autonomy), memunculkan sejumlah implikasi penting dan strategis yang patut dicermati serta 

diantisipasi oleh semua PT. Pertama, peran Ditjen Dikti bergeser, dari sebagai regulator 

(provider) menjadi fasilitator dan koordinator. Kedua, restrukturisasi pendanaan, yang lebih 

diarahkan pada sistem block grant.Ketiga, restrukturasi status kepegawaian. Keempat, 

perubahan status hukum institusi pendidikan tertinggi, termasuk sistem-sistem perpajakan yang 

diberlakukan. Kelima, dalam keotonomiannya, PT dituntut untuk tidak mengurangi tanggung 

jawab sosialnya (social responsibility),termasuk diantaranya adalah menjamin acces and equity 

bagi mereka yang memenuhi persyaratan mutu akademik. 

Pergeseran peran Ditjen Dikti, dari sebagai regulator menjadi fasilitator, pada gilirannya 

mengakibatkan terjadinya perubahan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ditjen Dikti, 

sebagaimana diatur dalam Kepmendiknas Nomor: 15 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Ditjen Dikti. Menurut ketentuan pasal 2 dan 3 Kepmendiknas tersebut, tugas pokok dan 

fungsi Ditjen Dikti pada intinya adalah mengkoordinasi pembinaan dalam rangka penjaminan 

dan pengendalian mutu sistem dan hasil pendidikan. Khusus pembinaan dan penjaminan mutu 

terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang merupakan PT dengan 

tugas spesifik menyiapkan calon-calon tenaga kependidikan , pelaksanaanya berada di bawah 

koordinasi Direktorat Ketenagaan (pasal 65 Kepmendiknas Nomor 15 Tahun 2005). 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Ketenegaan Ditjen 

Dikti sejak tahun 2004 mulai merintis suatu sistem yang kokoh umtuk penjaminan dan 

pengendalian mutu LPTK. Sistem dimaksud dikenal sebagai PEPPG (Pemantauan dab Evaluasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Guru). Diberlakukan PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, membuat keberadaan dan fungsi PEPPG menjadi semakin strategis sebagai instrumen 

penjamin dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Semenjak itu, 

PEPPG terus dikembangkan dan di sempurnakan melalui berbagai upaya uji coba, baik terbatas 

maupun yang diperluas. 

PEPPG pada dasarnya adalah suatu program pemantauan dan evaluasi kualitas 

penyelenggaraan pendidikan guru yang dimaksud sebagai bentuk upaya penjaminan mutu 

(quality assurance) pengendalian mutu (quality control), dan sekaligus peningkatan mutu 

(quality improvement) program sutdi kependidikan secara berkelanjutan. Implementasi PEPPG 

dilakukan dengan menggunakam dua instrumen , yaitu: (i) Evaluasi Program Studi Berbasis 

Evaluasi Diri (EPSBED), dan (ii) Kuisioner Evaluasi Proses Penyelenggaran Pendidikan Guru 



(KPEPPG). EPSBED dikembangkan oleh Direktorat Akademik Ditjen Dikti dalam bentuk 

intrumen data elektronik dan diberlakukan untuk semua program studi di PT (SK Dirjen Dikti 

Nomor: 034/Dikti/Kep/2002). KPEPPG dikembangkan oleh Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti 

– sesuai dengan tupoksinya seperti yang diamanatkan Kepmendiknas Nomor: 15 Tahun 2005 – 

dalam bentuk instrumen data elektronik yang lebih menfokuskan pada aspek esensial 

penyelenggaraan pendidikan guru dan berlaku khusus untuk LPTK. 

Dalam operasionalisasinya, baik EPSBED maupun KPEPPG ditampilkan sebagai satu-

kesatuan intrumen data elektronik, meskipun masing-masing secara inheren memiliki fungsi 

yang berbeda. EPSBED berfungsi sebagai intrumen yang mengukur kelayakan minimal sebuah 

program studi. Sementara KPEPPG lebih berfungsi sebagai intrumen yang mengakses 

(assesment) aspek esensial proses penyelenggaraan pendidikan guru. 

Deskripsi di atas sesungguhnya hanyalah sebuah analisis yang agak reduktif tentang 

lingkungan strategis-eksternal. Sekalipun begitu, deskripsi tersebut toh sudah cukup 

memperlihatakan betapa dunia pendidikan tinggi di indonesia sejak tahun 1996 yang lalu telah 

mengalami dinamika dan ekselerasi yang demikian tinggi. Visi, arah, strategi hingga kebijakan-

kebijakan operasional pendidikan tinggi. Secara nasional bukan hanya telah berkembang, tetapi 

bahkan telah banyak berubah. IKIP PGRI Jember sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan 

tinggi di indonesia, mulai sekarang dan ke depan, suka ataupun tidak, siap maupun tidsak siap, 

perlu – bahkan harus – adaptif dan responsif dengan semua perkembangan dan perubahan 

dinamik di tingkat nasional tersebut. Ini merupakan sine condition qua non bagi eksistensi dan 

survival IKIP PGRI Jember jika tidak menginginkan tertinggal dan ditinggal oleh panta rei 

dinamika sejarah. 

B. Maksud dan Tujuan 

Berangkat dari dasar-dasar pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, naskah 

ini disusun dengan maksud sebagai preskripsi untuk mengembangkan IKIP PGRI Jember ke 

depan (tahun 2007-2011) sesuai dengan perkembangan dan perubahan dinamik di tingkat 

nasional. 

Sebagai preskripsi, naskah ini pada awalnya – sesuai dengan batas-batas pekerjaan dan 

otoritas Rektor – direncanakan hanya menyajikan program-program pengembangan yang bersifat 

operasional (RENOP), yang dengan itu diharapkan IKIP PGRI Jember dapat tumbuh dan 

berkembang meraih hari depan yang diidealisasikannya: sebagai LPTK yang excellent. Namun, 

rencana awal tersebut, teryata, bukam saja sulit diwujudkan, tetapi bahkan menjadi berubah, oleh 

karena sebuah fakta empirik yang sulit untuk dijelaskan. 

Sampai dengan saat naskah ini disusun, IKIP PGRI Jember sebagai sebuah institusi PT 

ternyata belum memiliki Visi, Misi, dan Tujuan (VMT). Padahal, bersama dengan PBMPT 

(SPT-JP / HELTS/KPPT-JP IV), Visi, Misi, serta Tujuan (VMT) secara normatif merupakan 

landasan dan acuan dalam merumuskan Arah Pengembangan Institusi (API), merancang 

Rencana Strategis (RENSTRA), dan merancang penjabarannya dalam bentuk Rencana 

Operasional (RENOP) tingkat institut. Selanjutnya, VMT, RENSTRA, dan RENOP fakultas 

serta jurusan/program studi. 

Atas dasar alasan itulah, maka naskah ini akhirnya tidak saja menyajikan Rencana 

Operasional (RENOP) melainkan juga (harus) menyajikan Visi, Misi, serta Tujuan (VMT), Arah 

pengembangan institut (API), bahkan juga (harus) menyajikan Rencana Strategis (RENSTRA), 



yang kesemuanya dikembangkan berdasarkan kerangka logis (logic frame) dan isyu-isyu 

strategis (strategis issues) yang dihadapi IKIP PGRI Jember saat ini dan ke depan. 

Gambar 1 

STRATEGI PBMPT, VMT, RENSTA, DAN RENOP 
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II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 

A. Visi IKIP PGRI Jember 

Mewujudkan IKIP PGRI Jember sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPPTK) “execelent” dalam kerangka penyelenggaran tugas dan tanggung jawab azasi 

kependidikan untuk “homonisasi” dan “humanisasi” menuju terwujudnya harkat dan martabat 

manusia yang berkebudayaan dan berperadaban, selaras dengan perkembangan 

paradigma jaman. 

B. Misi IKIP PGRI Jember 

Usaha untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut secara efektif tertuang dalam misi 

IKIP PGRI Jember sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya menghasilkan tenaga 

pendidik profesional dan excellent, yang unggul secara intelektual, kompeten dalam 

penguasaan IPTEK, anggun secara moral dan budaya, serta memiliki komitmen tinggi untuk 

berbagai peran sosial; 

2. Mengembangkan IPTEK untuk peningkatan harkat dan martabat manusian yang 

berkebudayaan dan berperadaban; 

3. Membina dan mengembangkan jejaring (networking) kerjasama berdasarkan azas kesetaraan 

(equality) dan saling menguntungkan (mutual benefit) 

 

C. Tujuan IKIP PGRI Jember 

Tujuan yang hendak dicapai oleh IKIP PGRI Jember, selaras dengan visi dan misi terbut, adalah 

: 

1. Membina dan mengembangkan kondisi kelembagaan yang sehat dan kondusif sebagai upaya 

menumbuhkembangkan kreativitas, peningkatan etos kerja, dan profesionalisme sivitas 

akademika; 

2. Meningkatkan efisiensi , efektivitas, dan transparansi manajemen kelembagaan sebagai 

bentuk akuntabilitas publik; 

3. Mewujudkan lulusan yang berkualitas, cerdas, dan kompetitif, selaras dengan dinamika 

perkembangan jaman; 

4. Meningkatkan implementasi dan pengembangan produk Tri Dharma Perguruan Tinggi 

sebagai bentuk kepedukian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 

III. ARAH PENGEMBANGAN INSTITUT (API) 

A. Landasan Pengembangan 

Arah pengembangan suatu institut (PT) pada dasarnya merupakan abstraksi dan proyeksi 

proses pengembangan diri secara bertahap dan berkesinambungan yang diharapkan mampu 

memberi panduan serta mengakserelasi pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah 

dicanangkan. Oleh karena itu, setiap arah pengembangan perlu dirumuskan dan dikonstruksi 

secara cermat, visioner, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah faktor sebagai 

landasan. 



Pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-2001) dilakukan dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan tiga faktor berikut ini sebagai landasan. Pertama, 

landasan eksistensial IKIP PGRI Jember sebagai institusi PT, yang secara incheren mengemban 

tiga tugas dan kewajiban (Tri Dharma), yaitu pembelajaran (teaching), riset (research), dan 

pengabdian pada masyarakat. Kedua, landasan jati diri IKIP PGRI Jember sebagai LPTK, yang 

secara fungsional membedakan dirinya dengan PT lain yang bukan LPTK. Sebagai LPTK, IKIP 

PGRI Jember adalah PT dengan tugas spesifik menyiapkan calon-calon tenaga kependidikan 

yang profesional dan agen pembelajaran. Ketiga, landasan empirik kontekstual, yakni landasan 

yang berkenaan dengan posisi dan relasi IKIP PGRI Jember vis-a-vis lingkungan yang ada di 

sekitar dan seputarnya, teristimewa lingkungan strategis eksternal, lebih khusus lagi dinamika 

sains dan teknologi beserta implikasi yang ditimbulkan. 

Selain globalisasi, kecenderungan-kecenderungan dalam dinamika sains dan teknologi 

saat ini merupakan sebuah limgkungan strategis eksternal lain yang patut di cermati dalam 

rangka pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan. Kecenderungan dan dinamika sains dan 

teknologi sebagaimana dimaksud adalah: (i) pergeseran paradigma dalam kajian sains, dari yang 

bersifat reduksionis-deterministik menjadi holisme-sinergistik, (ii) pergeseran komoditas 

perdagangan global (yang didorong oleh perkembangan teknologi), dari resource-based-

economy menjadi knowledge-based-economy, (iii) akselerasi perkembangan Information and 

Comunication Technology (ITC 

Mengemukanya paradiga holisme-sinergistik, bukan saja menumbuh-suburkan 

pendekatan multidisipliner dalam kajian-kajian sains, tetapi bahkan telah mendorong terjadinya 

perubahan tentang konsep dan nilai nilai kehidupan: dari “individualisme” menjadi 

“kebersamaan”, dari “persaingan” menjadi “kemitraan”, serta makin tumbuh-kembangnya 

semangat resource-based-economy, telah memarginalisasi peran dan fungsi negara (state), 

sedemikian rupa sehingga dengan itu posisi, peran dan fungsi institusi PT menjadi semakin vital 

dan strategis untuk menghasilkan keluaran berupa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dan kompetitif . 

Sementara itu, akselerasi perkembangan ICT yang demikian tinggi, juga telah menorong 

terjadinya berbagai perubahan dalam paradigma dunia pembelajaran, seperti misalnya: dari 

kurikulum “content-based” (PIPK) menjadi kurikulum “competent-based”  (KBK), dari 

pembelajaran berorientasi “teaching-centered-learning”(TCL)menjadi pembelajaran yang lebih 

berorientasi “student-centered-learning” (SCL), dan lain-lain. 

B. Arah dan proses pengembangan 

Berpijak pada tiga landasan sebagaimana telah dikemukakan, maka tidak bisa tidak, arah 

perkembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-20011) harus didorong lebih keras, 

lebih cepat, dan lebih bersungguh-sungguh, ke arah pemantapan kinerja Tri Dharma PT-nya, 

yaitu pembelajaran (teaching), riset (research), dabn pengabdian pada masyarakat, yang pada 

akhirnya diharapkan bermuara pada terwujudnya IKIP PGRI Jember sebagai The Excellent 

Campus for The Best Teacher’s and Enterpreneur’s. 

Arah pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-2011) sebagaimana 

dideskripsikan di atas, secara terjadwal dan gradual, direncanakan dapat berjalan melalui proses 

seperti gambar 2 berikut ini. 
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ARAH DAN PROSES PENGEMBANGAN 

IKIP PGRI JEMBER TAHUN 2007-2011 
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IV. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

A. Program Strategis 

Usaha mencapai Visi, Misi, serta Tujuan yang telah dicanangkan, serta yang sesuai 

dengan arah yang telah direncanakan (API), membutuhkan strategi pengembangan tertentu 

sebagai kerangka acuan tindakan. 

Sejalan dengan tiga strategi dasar pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia (SPT-

JP/HELTS/KPPT-JP IV) 2003-2010, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pula 

faktor-faktor lain, khususnya faktor kondisi dan potensi internal IKIP PGRI Jember saat ini, 

strategi pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-2011) bertumpu pada 3 

program strategis-“trilogi”-sebagai berikut: 

1. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik 

Salah satu martabat yang harus diraih oleh setiap institusi pendidikan, terlebih-lebih 

pendidikan tinggi, adalah kredibel (act of being credible). Suatu institusi pendidikan tinggi 

disebut kredibel jika ia menjadi sosok institusi pendidikan tinggi yang terhormat, terpuji, dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Mengembangkan kredibelitas suatu institusi pendidikan tinggi (termasuk IKIP PGRI 

Jember) bukanlah persoalan mudah dan sederhana. Masalahnya, setiap upaya mengembangkan 

kredibelitas, tidak bisa tidak, senantiasa berkenan dengan suatu hal yang sangat mendasar yaitu 

pengembangan kelembagaan. Inti dari pengembangan kelembagaan itu adalah usaha membangun 

good institusi governance, yaitu membangun organisasi yang sehat serta meningkatkan kualitas 

kinerja lembaga. 

2. Pengembangan Daya Saing (Competitiveness) 

Dinamika globalisasi yang di akibatkan oleh revolusi sains dan teknolog di bidang-

bidang telekomunikasi-informasi, transportasi, dan bioteknosains, mengharuskan IKIP PGRI 

Jember segera “berbenah diri”. Berbenah diri disini dalam pengertian harus meningkatkan 

“daya saing” agar tidak tertinggal dari PT lain dan ditinggalkan oleh masyarakat. 

Kata kunci dari pengembangan daya saing adalah upaya sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan “kualitas”: mahasiswa, lulusan, sistem pembelajaran, kurikulum, SDM hasil-hasil 

riset, hasil-hasil pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain. 

3. Pencitraan (Image Buliding) 

Dalam era kompetisi seperti sekarang ini, pencitraan atau upaya pengembangan citra 

(image building) merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Bahkan, boleh jadi, menjadi 

conditio sine qua non bagi suatu survivalita. Kata kunci dari upaya pengembangan citra ini 

adalah perlu dan pentingnya penciptaan brand images IKIP PGRI Jember kepada publik , 

utamanya kepada pemegang ororitas dunia pendidikan , stakeholders, serta mitra, yang bermuara 

ke arah tumbuh dan berkembangnya pengakuan dan kepercayaan terhadap kualitas , kapabilitas , 

serta krebilitas IKIP PGRI Jember sebagai PT. 

Trilogi program strategis yang menjadi tumouan strategis pengembangan IKIP PGRI 

Jember ke depan tersebut bukanlah program yang masing – masing berdiri sendiri atau terpisah 

satu sama lain (fragmentaris). Sebliknya , ketiganya merupakan satu-kesatuan program yang 

bersifat sinergistikdari institutional building IKIP PGRI Jember secara keseluruhan dalam 

bingkai sisitem informasi berbasi ICT  yang handal dan integrated. 



Intinya, sebagaimana diinspirasikan oleh jiwa dan semangat SPT-JP/HELTS/KPPT-JP IV 

2003-2010, adalah bahwa pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-2011) harus 

lebih dioientasikan untuk dapat memberikan kontribusi bagi usaha pencitraan atau 

pengembangan citra (image building) yang berbasis pada keberhasilan program perluasaan akses 

dan peningkatan kualitas layanan akademik serta keberhasilan program pengembangan daya 

saing (competiton). 

 

 

Gambar 3 

SINERGISTIK TRILOGI PROGRAM STRATEGIS 

IKIP PGRI JEMBER TAHUN 2007-2011 
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B. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan dan sasaran strategis pengembangan IKIP PGRI Jember dalam kurun waktu tahun 

2007-2011 adalah sebagai berikut: 

1. Tertatanya kelembagaan yang sesuai dengan fungsi dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. Penguatan kelembagaan yang sesuai dengan dinamika IPTEKS serta kebutuhan 

stakeholders; 

3. Berkembang dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung akademik; 

4. Berkembangnya dan diterapkannya sisitem manajemen mutu di seluruh unit kerja; 

5. Berkembangnya budaya serta sistem perencanaan berbasis hasil evaluasi diri (SE) dan 

aktivitas; 

6. Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi secara periodik dan kontinyu; 

7. Berkembang dan diterapkannya sistem pembinaan karir staf berbasis merit system 

(meritocracy); 

8. Berkembang dan diterapkannya sistem informasi manajemen berbasisi ICT yang handal dan 

integrated 

9. Berkembangnya jejaring (networking) kerja sam dengan stakeholders dan mitra 

10. Meningkatnya revenue generating activities (RGA) 

11. Bekembang dan diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetisi (KBK); 

12. Berkembang dan diterapkannya pola dan sitem resource sharing; 

13. Berkembang dan diterapkannya paradigma pembelajaran SCL; 

14. Berkembang dan meningkatnya kegiatan minat, bakat, dan penalaran siswa; 

15. Berkembang dan  meningkatnya lifeskill dan softskills lulusan sesuai dengan dinamika 

IPTEKS dan kebutuhan stakeholders 

16. Berkembang dan meningkatnya publikasi (jurnal) ilmiah; 

17. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

18. Meningkat dan menguatnya kepercayaan publik terhadap kredebelitas institusi IKIP PGRI 

Jember. 

 

V. RENCANA OPERASIONAL (RENOP) 

A. Program Kerja 

Mengacu pada trilogi program strategis beserta tujuan dan sasaran strategis 

pengembangan IKIP PGRI Jember ke depan (tahun 2007-2011) sebagaimana yang termuat 

dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka Rencana Operasional (RENOP) IKIP PGRI Jember 

sepanjang waktu kurun waktu tahun 2007-2011 dapat dijabarkan danm dirumuskan dalam 

sejumlah program kerja pokok dan program kerja pendukung sebagai berikut : 

Program Kerja Pokok : 

1. Program Kerja-Program Kerja dalam lingkup Program Strategis Perluasan Akses dan 

Peningkatan Kualitas Layanan Akademik : 

a. Penataan dan penguatan kelembagaan; 

b. Pengembangan Sistem Penjaminan Rasa Aman dan Kenyamanan dalam Bekerja; 

c. Pengembangan Insfrastruktur Pendukung Akademik; 

d. Peningkatan Kualitas Kinerja Unit Kerja 

e. Peningkatan Efisiensi, Efektivas, dan Produktivitas Pembelajaran; 

f. Pengembangan Jejaring (networking) Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra; 



g. Pengembangan Revenue Generating Activities (RGA). 

2. Program Kerja-Program Kerja dalam Lingkup Program Strategis Pengembangan 

Daya Saing (Competitiveness) : 

a. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

b. Pengembangan Paradigma Pembelajaran SCL 

c. Pengembangan Kualitas Mahasiswa 

d. Pengembangan lifeskill dan softskills lulusan 

e. Peningkatan Kualitas SDM (Dosen) 

3. Program Kerja dalam Lingkup Program Strategis Pencitraan (Image Building) 

Penciptaan brand images IKIP PGRI Jember kepada publik, utamanya kepada pemegang 

otoritas dunia pendidikan, stakeholders dan mitra. 

Program Kerja Pendukung : Pengembangan ICT 

Program kerja ini dirancang untuk mengembangkan suatu sistem informasi manajemen 

berbasis komputer yang handal dan integrated. Melalui program pengembangan sistem informasi 

manajemen semacam itu di harapkan dapat memberikan dukungan secara sistematik terhadap 

Program Kerja-Program Kerja Pokok, dan secara lebih khusus mengefektifkan upaya pencitraan 

atau pengembangan citra (image building) yang bermuara pada penciptaan brand images IKIP 

PGRI Jember kepada publik. 

Hadirin yang saya hormati, 

Sekarang tiba saatnya saya harus melaporkan usaha realisasi program kerja-program 

kerja yang telah direncanakan beserta capaian-capaian yang didapat. 

Dalam rentang waktu 4 (empat) tahun masa bhakti saya sebagai Rektor IKIP PGRI 

Jember, secara empiris-faktual telah demikian banyak kegiatan yang dilakukan dalam konteks 

usaha realisasi program kerja-program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Mulai dari 

kegiatan-kegiatan berskala kecil, menengah, sampai kegiatan-kegiatan berskala besar. Ada 

kegiatan kegiatan yang bersifat rutin, ada pula kegiatan bersifat insidental namun vital dan 

strategis. Capaian-capaian yang didapat dari tiap-tiap kegiatan juga demikian variatif. 

Dalam kesempatan yang terbatas ini saya berusaha untuk melaporkan semua kegiatan 

yang telah dilakukan sepanjang rentang waktu 4 (empat) tahun masa bhalti saya sebagai Rektor 

IKIP PGRI Jember secara detail. Baik laporan yang sifatnya progress rapport maupun yang 

sebaliknya. Kata orang bijak: “kegagalan sejatinya adalah sukses yang tertunda”. Oleh karena itu 

tidak ada alasan dan kepentingan apapun buat saya untuk menutup-nutupi kekurangan, 

kelemahan, atau keterbetasaan yang ada dan terjadi, di dalam laporan ini. Kalaupun teryata 

terdapat bagian dari laporan ini yang dipandang kurang detail, hal itu semata semata disebabkan 

karena keterbatsan data pendukung  dan bukan karena sebab atau alasan lain. No fact, no talk. 

Saya berbicaradan membuat laporan ini dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh ketersediaan 

data pendukung. No less, no more. 

A. Realisasi dan Capaian Program Kerja Pokok dalam Lingkup Program Strategis 

Perluasaan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa seluruh program kerja yang direncanakan dalam 

lingkup Program Strategis Perluasaan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik 

ini telah dapat direalisasir dengan rerata capaian baik. Realisasi beberapa rencana program kerja 

bahkan mencatat capaian sangat baik. 



Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan direalisir melalui 2 (dua) macam 

kegiatan: (i) Restrukturisasi dan Reorganisasi Kelembagaan IKIP PGRI Jember, dan (ii) 

Revitalisasi, Elaborasi, dan Diversifikasi Program Study. 

Kegiatan Restrukturisasi dan Reorganisasi Kelembagaan IKIP PGRI Jember telah 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2007 sampai 

dengan Juli tahun 2008 melalui usaha-usaha beserta capaian-capaian sebagai berikut: 

1. Perampingan Struktur Organisasi IKIP PGRI Jember yang secara operasional dilakukan 

melalui: 

a. Penggabungan atau merger beberapa unit kerja (contoh: merger Biro Administrasi 

Umum/BAU dan Biro Administrasi Keuangan/BAK menjadi “BAUK”, merger 

Lembaga Penelitian, Lemlit dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat/LPM menjadi 

“LP4M”; 

b. Perampingan jabatan dan pejabat struktural, baik di tingkat institut maupun di tingkat 

fakultas (contoh: jabatan Kabag Penelitian dan Kabag PPM pada LP4M dirampingkan 

menjadi satu jabatan dan pejabat yaitu “Sekretaris”, jabatan PD I, PD II, dan PD III di 

tingkat fakultas dirampingkan menjadi satu jabatan dan pejabat yakni “PD”; 

2. Penguatan jabatan struktual pada unsur pelaksana akademik terbawah di tingkat fakultas 

(yaitu Ketua Jurusan/ Program Study); 

3. Pembentukan unit kerja-unit kerja baru pada unsur penunjang di tingkat institut (seperti: 

UPT LSEC, UP-4, dan BPM). 

Berkat berbagi usaha yang telah dilakukan dalam konteks kegiatan Restrukturisasi dan 

Reorganisasi Kelembagaan IKIP PGRI Jember, sejak tahun 2008 hingga saat ini IKIP PGRI 

Jember telah memiliki struktur organisasi yang cukup ideal (adaptif, fleksibel, fungsional), dus 

sesuai dengan filosofi moderen yaitu “small is bautifull” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4 
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Khusus unsur penunjang BPM, harus saya akui secara jujur bahea sejak pembentuknya  

hingga saat ini, memang belum dapat berfunfsi sebagaimana mestinya, lebih-lebih pasca 

wafatnya ketua BPMalmarhum prof. Drs. Ida bagus Alit ana, SH. Alih-alih berfungsi, epiris-

faktual BPM justru tak lebih sekedar “lembaga papan nama”. Banyak sebab mengapa hal itu 

nbisa terjadi. Pertama, masih adanya kegamangan dan apatisme di kalangan sebagai pihak 

terhadap eksintensi BPM vis-`a-vis kepentingannya lembaga IKIP PGRI Jember yang notabene 

merupakan PTS. Kedua, sebagai sebab terpenting dan sungguh-sungguh nyata, adalah karena 

keterbatasan SDM, khususnya SDM yang di anggap memenuhi kualifikasi kapabel itas dan 

ekseptabelitas. 

Apapun rasional dan justifikasi di balik fakta difungsionalitas yang terjadi pada BPM di 

IKIP PGRI Jember, sama sekali tidak mereduksi vitalitas dan strategisitas peranan BPM sebagai 

unsur penunjang dalam konteks penjaminan mutu. Implikasinya, tidak bisa tidak, masalah ini 

harus menjadi prioritas perhatian serta penangan secara serius Rektor IKIP PGRI Jemnber masa 

bhakti tahun 2011-2015 mendatang. 

Kegiatan Revitalisasi , Elaborasi , dan Diverisifikasi , Program studi telah 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun. 

2007 sampai dengan tahun 2011 melalui usaha-usaha dan dengan capaian-capaian sebagai 

berikut: 

1. Revitalisasi Program sarjana S-1 Bimbingan dan konseling (BK) 

2. Pembukaan Program Studi-program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

stakeholders. 

Program studi-program studi baru yang telah berhasil di buka dibuka dalam kurun waktu 

tahun 2007-2011 meliputi: 

a. Program sarjana S-1 Pendidikan Anak usia dini PAUD), dan 

b. Program sarjana S-1 Pendidikan luar biasa (PLB); 

3.    Pengusulan Pembukaan Program Studi-Program  Studi baru, meliputi: 

a. Program sejarah S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, 

b. Program Sarjana S-1 Pendidikan TIK, 

c. Program Sarjana S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),dan 

d. Program Pascasarjana S-2 Teknologi Pembelajaran. 

Proposal usulan pembukaan program studi program sarjana S-1 Pendidikan Sekolah 

Dasar (PGSD) hingga saat ini masih dalam Proses finalisasi. Sedangkan proposal usulan 

pembukaan program studi-program studi baru yang lain telah diajukan sejak 2 tahun terakhir 

kepada mendiknas (c.q. Dirjen Dikti, kemendiknas ) dan saat ini tinggal menunggu keputusan 

(SK). 

Program pengembangan sistem penjaminan  rasa aman dan kenyamanan dalam 

bekerja telah upayakan dialisir melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; 

2. Fasilitas Semua pegawai kedalam program penjaminan Hari Tua (Pensiun) 

Kegiatan Peningkatan Kesajahteraan pegawai di lakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan  melalui mekanisme penyesuain gaji secara periodik, selaras dengan diamika 

tuntutan dan kebutuhan hidup dan dalam batas-batas kemampuan finansial lembaga. Dalam 



konteks peningkatan kesejahteraan Pegawai ini, perlu saya kemukakan bahwa pada bulan mei 

tahun 2011 mendatang pimpinan IKIP PGRI Jember bersama pengurus PPLP-PT  PGRI Jember 

merencanakan untuk melakukan penyesuain gaji pegawai secara menyeluruh. 

Sementara itu, Kegiatan fasilitas semua pegawai ke dalam program penjaminan hari tua 

(pensiun) telah dilakukan pada awal tahun 2011. Realisasinya diulaksanakan melalui  mekanisme 

kemitraan IKIP PGRI Jember dengan Aksa Mandiri Jember. Dengan telah terealisirnya Program 

Penjaminan Hari Tua (Pensiun) tersebut, saya berharap, semoga kegundahan, kegelisahan, dan 

kecemasan membayangkan hari-hari purna tugas yang selama ini berkecamuk di benak-pikirin 

pegawai IKIP PGRI Jember dapat dieliminir secara tuntas. 

Program Pengembangan Infrastruktur Pendukung Akademik direalisir melalui 2 

(dua) macam kegiatan, masaing-masing yaitu: (i) Pengembangan Infrastruktur Pendukung 

Pembelajaran, dan (ii) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Administrasi Akademik 

dan Keuangan. 

 

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur  Pendukung Pembelajaran telah dilaksanakan 

secara bertahap dan berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2007 sampai dengan tahun 2001 

melalui usaha-usaha beserta capaian-capaian sebagai berikut : 

1. Pengembangan kuatitas ruang perkuliahan melalui : 

a. Pembangunan gedung C berlantai 4 senilai Rp.3,4 miliar di lokasi Kampus I IKIP PGRI 

Jember jalan Jawa 10 (tahunn 2007) ; 

b. Pembangunan gedung E berlantai 4 plus auditorium “Quantum” yang bersifat serba-

guna senilai Rp. 8 miliar di lokasi Kampus I IKIP PGRI Jember jalan Jawa 10 (tahun 

2009) ; 

c. Tahun 2010, IKIP PGRI Jember juga telah membeli lahan (tanah) seluas 2,4 hektar 

dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5 miliar yang berlokasi di jalan tidar. Pada tahun 

20011 ini juga, di lahan (tanah) yang baru dibeli tersebut akan segera dibangun Kampus 

II IKIP PGRI Jember guna memenuhi tuntutan serta kebutuhan proporsi ideal rasio 

ruang perkuliahan dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah/meningkat tajam 

sejak empat tahun akademik terakhir; 

2. Pengembangan kualitas ruang perkuliahan melalui fasilitas kelengkapan sarana dan 

prasarana pembelajaran multimedia berupa viewer / LCD . 

3. Fasilitas, baik berupa kegiatan (workshop) maupun pendanaan, kepada semua Fakultas dan 

Jurusan/Program Studi untuk penyiapan berbagai perangkat pendukung implementasi KBK, 

antara lain seperti: Silabus, RPKPS, Bahan Ajar (Modul Handout); 

4. Pembebasan rumah dan lahan warga di jalan Jawa (depan Kampus 1 IKIP PGRI Jember) 

senilai  Rp. 1,2 miliar pada tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan mendesak berupa 

pembangunan parkir space dan fasilitas sport (wall climbing) space. 

5. Pembangunan gapura dan pagar Kampus 1 IKIP PGRI Jember di jalan Jawa 10 plus 

pavingisasi parkir space dan sport (wall climbing) space senilai Rp. 350 juta pada tahun 

2008; 

6. Pembangunan gedung LSEC berlantai 2 senilai Rp 500 juta di lokasi Kampus IKIP PGRI 

Jember jalan Jawa 10 (tahun 2009) untuk memnuhi kebutuhan ruang praktikum TI dan 

Bahasa; 

7. Pengembangan kuantitas dan kualitas layanan UPT Perpustakaan. 

Pengembangan kuantitas layanan UPT Pepustakaan dilakukan secara rutin dalam tiap-tiap 

tahun antara lain memalui penambahan jumlah koleksi. Pengembangan kualitas layanan 

UPT Perpustakaan dilakukan antara lain: 

a. Up dating koleksi secara berkala 



b. Pengembangan variasi jenis koleksi (buku/pustaka, jurnal, hasil penelitian, dan lain-

lain) dalam batas-batas kemampuan finansial lembaga, 

c. Standarisasi sistem kodifikasi koleksi, serta 

d. Digitalisasi/ komputerisasi data koleksi dan sistem layanan; 

8.   Up grading laboratorium Jurusan/Program Studi di semua fakultas; 

9.   Up grading laboratorium Micro Teaching; 

10. Pengembangan “TK Laboratorium School” sebagai wahana khusus micro and real 

teaching bagi mahasiswa program studi PAUD. 

 

Seperti halnya kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pembelajaran, 

kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Administrasi Akademik dan Keuangan 

juga telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2007 

sampai dengan tahun 2011 melalui usaha-usaha beserta capaian-capaian sebagai berikut : 

1. Pengembangan Central Database System; 

2. Pengembangan Sistem Layanan Administrasi Akademik/SLAA(KRS,Nilai,KHS,dan 

Transkrip Studi) berbasis ICT; 

3. Pengembangan sistem layanan administrasi keuangan (SLAK) berbasis ICT yang 

memberikan kemudahan layanan kepada mahasiswa dalam pembayaran biaya pendidikan 

secara on line melalui bank mitra. 

 

Sampai dengan ending masa bhakti saya sebagai Rektor IKIP PGRI Jember tahun 2007-

2011 ini, usaha pengembangan Central Database System saya akui masih blum memperoleh 

capaian sebagaimana diharapkan. Indikasi mengenai hal ini dapat di cermati secara kasat mata 

pada sistem dekumentasi data yang masih bersifat fragmented,tercecer secara sporadis di 

berbagai unit kerja, bahkan kerapkali berceceran sebagai “ingatan-ingatan lisan” dalam memori 

individual. Akibatnya sdah dapat di duga, data seolah menjadi “barang langkah” yang demikian 

sulit di dapat tatkala kebutuhan datang secara tiba-tiba. Belum lagi bicara soal kehandalan 

(accuracy)-nya. 

 

Mengingat perlu dan pentingnya Central Database System, khususnya dalam konteks 

sistem dekomentasi data yang accurated dan integrated, maka tidak bisa tidak, ke depan masalah 

ini harus menjadi prioritas perhatian serta penanganan secara serius Rektor IKIP PGRI Jember 

masa bhakti tahun 2011-2015 mendatang. 

 

Masalah lain yang tak kalah pentingnya dan karena itu juga perlu mendapatkan perhatian 

serta penanganan secara serius adalah: 

a. Pengembangan Sistem Layanan Informasi Kelulusan(SLIK) berbasis ICT. 

b. Pengembangan Sistem Layanan Informasi Alumni (SLIA) berbasis ICT; 

 

Program peningkatan kualitas kinerja unit kerja telah direalisir secara bertahap dan 

berkesinambungan sejak pertengahan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 melalui kegiatan-

kegiatan dan dengan capaian-capaian sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan sistem penjaringan pimpinan pejabat struktural (tingkat institusi, fakultas, 

jurusan/program studi, serta UPT) yang lebih fairness, tranparan, dan akuntabel; 

2. Penyempurnaan sistem rekruitmen staf; 

3. Pembangunan istalasi fiber optic network yang menghubungkan semua unit kerja di 

lingkungan IKIP PGRI Jember. 

4. Pengembangan SPSJ (Sistem Presensi Sidik Jari); 

5. Pengembangan sistem pembinaan karir staff berbasis merit system (meritocracy) melalui 

penerapan sistem reward and punishment. 



Dibandingkan dengan program kerja-program kerja lain dalam lingkup Program Strategis 

Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik, Program Peningkatan 

Kualitas Kinerja Unit Kerja ini sayaakui merupakansebuah program kerja yang capaiannya 

masih menyisakan sejumlah masalah fundametal yang memerlukan prioritas perhatian serta 

penangan secara sungguh-sungguh Rektor IKIP PGRI Jember masa bhakti tahun 2011-2015 

mendatang. Masalah-masalah fundametal sebagaimana dimaksud antara lain adalah: 

a. Hampir semua unit kerja belum mengembangkan program SMM (Sistem Manajemen Mutu) 

yang mensyaratkan kebutuhan dan tuntutan penerapan siklus PDCA (Plan-Do-Control-

Action); 

b. Evaluasi Diri (SE) dan penyusun RANJA(Rencana Kerja) berbasis Evaluasi Diri (SE) 

belum menjadi living culture pada hampir semua unit kerja. Masalah fundamental inilah 

yang dalam perkembangannya kemudian menimbulkan dampak tumbuhnya living culture 

yang justru kontradiktif-destruktif, yakni kebiasaan pembentuka “satuan gugus tugas” 

(satgas) atau “tim ad hoc” untuk menyelesain suatu tugas/pekerjaan rutin dan inheren dari 

suatu unit kerja; 

c. Belum di kembangnya pedoman kerja yang bersifat setandar yang pada gilirannya 

berakibat pada lemahnya koordinasi dan konsolidasi antar unit kerja; 

d. Belum Berkembangnya sistem informasi dan manajemen kepegawaian / SIMPEG yang 

handal, yang kemudian berakibat pada kurang maksimalnya sistem pembinaan karier staf. 

 

Program Peningkatan Kualitas Kinerja Unit Kerja telah direalisir secara bertahap dan 

berkesinambungan sejak awal tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 melalui kegiatan-kegiatan 

dan dengan capaian-capaian sebgai berikut: 

1. Penyusunan dan penerbitan Buku Pendoman Akademik  IKIP PGRI Jember pada  

tahun2008; 

2. Pengembangan pola dan sistem resource sharing di tingkat institut, yang pelaksanaanya 

bersamaan dengan diintrodusirnya KBK pada tahun 2008 (semester gasal tahun akademik 

2008/2009); 

3. Pengembangan pola dan sistem resource sharing tingkat fakultas, yang pelaksanaanya 

bersama pula dengan diintrodusirnnya KBK pada tahun 2008 (semester gasal tahun 

akademik 2008/2009); 

4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran yang trasparan dan akuntabel. 

Sistem monitoring pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tiap-tiap hari 

efektif kuliahmelalui mekanisme pemantauan PR I dan Pembantu Dekan (c.q. Petugas Piket 

Perkuliahan) terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh DMPK berdasarkan Jurnal 

Perkuliahan Sementara itu, sistem periodik dalam tiap-tiap akhir semester oleh masing-

masing fakultas dan jurusan/program studi melalui mekanisme penyebaran angket 

(kuisioner) kepada mahasiswa untuk memperoleh feedbackterhadap kinerja DMPK dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

 

Program Pengembangan Jejaring (networking) Kerjasama dengan stakeholders dan 

mitra dalamkurun waktuempat tahun terakhir (tahun 2007-2011) dapat dinyatakan telah 

terealisasi dengan capaian sangat baik atau sangat memuasakan. Capaian program ini dapat 

disimpulkan dari indikator makin berkembangan secara signifikan jejaring (networking) IKIP 

PGRI dengan stakeholders dan mitra dalam kurun waktu tahun 2007-2011. Perkembangan/ 

perluasan tersebut bahkan demikian mengesankan tidak saja secara kuantitatif (jumlah), namun 

juga secara kualitatif (subyek, area, dan konteks/substansi). 

 

Data selengkapnya capaian Program Pengembangan Jejaring (networking) Kerjasama 

dengan stakeholdersdan Mitra dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2007-2011) 



tersaji dalam tabel 1, sementara data capaian Program PengembanganJejaring (networking) 

kerjasamadenganMitra dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2007-2011) tersaji 

dalam tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 1 

JEJARING KERJASAMA IKIP PGRI JEMBER 

DENGAN STAKEHOLDERS TAHUN 2007-2011 

 

 

STAKEHOLDERS KONTEKS KERJASAMA TAHUN 

Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur 

Strategi Percepatan 

Pemberantasan Buta Aksara 
2008 

Jaring Aspirasi “TQM dan 

Kualitas Mengajar Dosen dengan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi Di PTS” 

2008 

Beasiswa Bagi Mahasiswa Sejak 2007 

Dinas pendidikan 

provinsi jawa timur 

Beasiswa Bagi Mahasiswa 
Sejak 2007 

Pemerintah 

kabupaten jember 

Pembinaan dan Pendampingan 

Manajemen Usaha pada UMKM 

Bidang Usaha Anyaman Bambu di 

Kabupaten Jember 

2008 

Pembinaan dan Pendampingan 

Manajemen Usaha pada Umkm 

Bidang Usaha Tahu Tempe di 

Kabupaten Jember 

2009 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Jember 

Pemberantasan Buta Aksara 2008 

Home Schooling 2008 

Beasiswa Bagi Mahasiswa Sejak 2007 

Pelatihan Penelitian Tindakan 

kelas (PTK) bagi Guru SD dan 

SMP di Kabupaten Jember 

2010 

Pelatihan Pembuatan Media 

Pembelajaran bagi Guru SD dan 

SMP di Kabupaten Jember 

2010 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Bondowoso 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Situbondo 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lumajang 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Probolinggo 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Probolinggo 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pasuruan 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 



Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sampang, 

Madura 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten 

Pamekasan, Madura 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sumenep, 

Madura 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Mojokerto 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Nganjuk 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ngawi 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sragen, 

Jawa Tengah 

Pendidikan guru dalam jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 2 

JEJARING KERJASAMA IKIP PGRI JEMBER 

DENGAN MITRA TAHUN 2007-2011 

 

 

MITRA 

 

KONTEKS KERJASAMA TAHUN 

Universitas Jember Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

(SGDJ) 
Sejak 2009 

Lpmp Jawa Timur Beasiswa Bagi Mahsiswa Sejak 2007 

Telkom Jember Pelatihan ICT Bagi Guru 2009 

Bri Cabang Jember Keuangan Sejak 2007 

Btn Cabang Jember Keuangan Sejak 2008 

Bank Mandiri 

Cabang Jember 

Keuangan 
Sejak 2009 

Aksa Mandiri Jember Program Penjaminan Hari Tua 

(Pensiun) 
2011 

Stkip PGRI 

Situbondo 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Stkip PGRI Sampang, 

Madura 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Univesitas Islam 

Madura, Pamekasan 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Stkip PGRI Sumenep, 

Madura 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Universitas 

Ronggolawe, Tuban 

Program Sarjana S-1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 
Sejak 2007 

Unuversitas Wijaya 

Kusuma, Surabaya 

Program Sarjana S-1 Pendidikan 

Guru SD (PGSD) 
Sejak 2009 

Universitas Mayjen 

Sungkono,Mojokerto 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Stkip PGRI Nganjuk Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Stkip PGRI Ngawi Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) 
Sejak 2008 

Universitas Yapenas 

Sragen, Jawa Tengah 

Pendidikan Guru Dalam Jabatan 

(PGDJ) Sejak 2008 

  



Program Pengembangan Revenue Generating Activities (RGA) dalam kurun waktu 

tahun 2007-2011 dapat dinyatakan telah terealisasi dengan capaian baik. Capaian program 

pengembangan ini dapat disimpulkan berdasarkan indikatorjumlah dana investasi yang diterima 

IKIP PGRI Jember dari sumber-sumber di luar biaya pendidikan mahasiswa yang menunjukkan 

trendpeningkatan cukup pesat dalam empat tahun terakhir. 

 

Penerimaan dana investasi di luar biaya pendidikan mahasiswa (RGA) diperoleh dari 2 

(dua) macam sumber utama. Pertama, hasil competitiv advantage berbagai program kegiatan 

Tri Dharma PT (pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat) yang dilaksanakan 

oleh dosen tetap IKIP PGRI Jember. Kedua, hasil pendayagunaan berbagai aset yang dimiliki 

IKIP PGRI Jember. Misalnya: hasil sewa gedung/auditorium; hasil usaha Cafe, dan lain-lain. 

 

B. Realisasi dan Capaian Program Kerja Pokok dalam Lingkup Program Strategis 

Pengembangan Daya Saing (competitiveness) 

 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa seluruh program kerja yang direncanakan dalam 

lingkup Program Stategis Pengembangan Daya Saing (Competitiv)telah dapat direalisasi 

dengan capaian baik. Realisasi beberapa rencana program kerja bahkan mencatat capaian sangat 

baik. 

 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang mulai diintrodusir pada tahun 2008 

(semester gasal tahun akademik 2008/2009), pengembangannya sampai dengan tahun 2011 telah 

berjalan dengan baik di semua fakultas dan jurusan/program studi. Capaian program 

Pengembangan KBK ini dapat disimpulkan dari indikator kesiapan semua fakultas dan 

jurusan/program studi memenuhi perangkat pendukung yang menjadi kebutuhan dasar untuk 

implementasi KBK yaitu silabus, RPKPS, bahan ajar (modul/handout), serta keterlaksanaan 

authentic assesment. 

 

Capaian program Pengembangan KBK tersebut sudah barang tentu tidak terlepas dari 

peran serta dan komitmen yang sangat tinggi dari para pengembang dan pelaksana KBK, baik 

pada tingkat institut, fakultas, mauoun jurusan/program studi. Namun, tanpa bermaksud 

mengurangi sedikitpun apresiasi kepada para pengembang dan pelaksana KBK, saya merasa 

perlu mengingatkan bahwa ke depan, atau selambat-lambatnya sebelum tahun 2014, yaitu saat 

mulai dilaksanakannya program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan secara nasional, 

KBK yang ada dan berlaku saat ini harus segera di review secara cermat. Hal ini penting 

dilakukan guna menghindari terjadinya 2 (dua) masalah sebagai berikut: 

1. Overlapping kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S-1) dengan kurikulum Program PPG 

Pra Jabatan yang pada gilirannya berakibat terjadinya masalah un-effectivity pembelajaran; 

2. Overleadingbeban studi/belajarmahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S-1 yang pada 

gilirannya mengakibatkan terjadinya masalah un-efficiency pembelajaran. 

 

Seperti halnya program pengembangan KBK, program Pengembangan Paradigma 

Pembelajaran SCL ( student- centered learning), yang mulai disosialisasikan bersamaan 

dengan diintrodusirnya KBK pada tahun 2008 (semester gasal tahun akademik 2008/2009) juga 

telah terealisasi dengan baik di semua fakultas dan semua jurusan/program studi. Bahkan, dalam 

kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2009-2011), implementasi paradigm pembelajaran SCL di 

beberapa fakultas dan jurusan /program studi telah mampu mencatat perkembangan yang sangat 

baik. SCL bukan hanya dilaksanakan dengan model problem-basedlearning, case-based 

learning, dan collaborative leraning, tetapi juga dengan model baru yang dinakamanRBL 

(research-based learning). 



Capaian program Pengembangan Paradigma Pembelajaran SCL sebagaimana 

dikemukakan sudah pasti tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran serta komitmen yang 

sangat tinggi dari para pelaksananya. Namun, merupakan sebuah keniscayaan pula bahwasanya 

perkembangan tersebut nonsense dapat dicapai tanpa ditopang oleh ketersediaan infrastuktur 

pembelajaran yang memadai serta sesuai dengan tuntutan serta sesuai kebutuhan jaman. 

 

Dalam konteks pemahaman tersebut menjadi penting untuk dikemukakan beberapa upaya 

yang telah dilakukan oleh pimpinan IKIP PGRI Jember untuk mengembangkan infrastuktur 

pendukung akademik sebagai manifestasi komitmen mewujudkan IKIP PGRI Jember sebagai 

The Excellent Campus for The Best Teacher’s and Enterpreneur’s. 

 

Pertama, sampai dengan tahun 2011 ini, setiap jurusan/program studi pada semua 

fakultas, telah dilengkapi dengan fasilitas LCD/Viewer yang memberi kemungkinan bagi 

dilaksanakannya pembelajaran multimedia. 

 

Kedua, melalui fasilitasi yang bersifat kelembagaan, sampai dengan tahun 2011 ini telah 

diusahakan sedemikian rupa sehingga setiap dosen tetap padasemua fakultas dan 

jurusan/program studi dapat memiliki  laptop/notebook. 

 

Ketiga, sejak tahun 2009, telah dikembangkan pula antara lain: (i) website IKIP PGRI 

Jember (www. ikip-jember.org), (ii) instalasi fasilitas roaming jalur internet melalui hot-

spotuntuk seluruh area kampus IKIP PGRI Jember, serta (iii) ICT Corner untuk sivitas 

akademika IKIP PGRI Jember. 

 

Program Pengembangan Kualitas Mahasiswa dalam kurun waktu tahun 2007-2011 

dapat dinyatakan telah terealisasi sesuai rencana dengan capaian sangat baik. Capaian program 

Pengembangan Kualitas Mahasiswa ini disimpulkan berdasarkan indikator: (i) rerata lama 

studi, (ii) rerata IPK, dan (iii) prestasi yang dicapai mahasiswa dalam kompetisi karya ilmiah. 

 

Rerata lama studi dan IPK mahasiswa IKIP PGRI Jember dalam kurun waktu tahun 

2007-2011 sangat baik dan stabil sebagaimana tampak dari data yang tersaji pada tabel 3 di 

bawah ini. 

 

Tabel 3 

RERATA LAMA STUDI DAN IPK MAHASISWA 

 

TAHUN AKADEMIK RERATA LAMA STUDI RERATA IPK 

2007/2008 4 Tahun 8 Bulan 3,06 

2008/2009 4 Tahun 7 Bulan 3,15 

2009/2010 4 Tahun 5 Bulan 3,25 

2010/2011 NA NA 

 

 

Prestasi yang dicapai mahasiswa IKIP PGRI Jember dalam kompetisi karya ilmiah 

tingkat nasional bahkan sangat membanggakan. Tahun2007, mahasiswa IKIP PGRI Jember 

tampil sebagai finalis dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke XX di 

Universitas Negeri Lampung (UNILA). Satu tahun berikutnya, tahun 2008, mahasiswa IKIP 

PGRI Jember telah mampu tampil sebagai Penyaji Terbaik II dalam ajang Pekan Ilmiah 



Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke XXI di Universitas Sultan Agung, Semarang. Untuk ukuran 

IKIP PGRI Jember sebagai PTS yang berada di daerah, torehan prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa tersebut sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa dan sepatutnya diberikan 

apresiasi. 

 

Capaian program Pengembangan Kualitas Mahasiswasebagaimana dikemukakan dapat 

dipastikan tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran serta dan komitmen yang sangat tinggi 

dari para pelaksana akademik baik di tingkat fakultas maupun jurusan/program studi. Demikian 

pula halnya dengan peran serta dan komitmen dari para pembina kegiatan kemahasiswaan. 

Dalam konteks ini secara khusus saya perlu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan LP4M 

beserta staff yang dalam 4 (empat) tahun masa bhakti saya sebagai Rektor IKIP PGRI Jember 

telah berperan menjadi garda terdepan dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan. 

 

Hal lain yang tak kalah penting untuk disebut dalam kaitannya dengan capaian program 

Pengembangan Kualitas Mahasiswatersebut di atas adalah adanya dukungan sistematik 

lembaga IKIP PGRI Jember melalui peran Pembantu Rektor III. 

 

Mahasiswa berprestasi tidak saja didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan 

kokurikuler, namun juga diberikan apresiasi nyata berupa pemberian beasiswa sebagaimana 

tersaji pada tabel 4. 

 

 

TABEL 4 

JENIS BEASISWA DAN JUMLAH MAHASISWA PENERIMA 

TAHUN 

AKDEMIK 

JENIS BEASISWA DAN JUMLAH MAHASISWA PENERIMA 

PPA BBM BKM BKG 

2007/2008 60 127 - 235 

2008/2009 20 70 450 584 

2009/2010 152 261 405 1.504 

2010/2011 58 120 - 1.753 

JUMLAH 290 578 855 4.076 

JUMLAH 

TOTAL 

 

5.799 

 

Dukungan sistemik kelembagaan sebagaimana dikemukakan di atas, secara perlahan 

namun pasti terbukti telah nyata-nyata mampu menumbuhkan budaya kompetisi di kalangan 

internal mahasiswa yang pada gilirannya kemudian mampu pula menjadi katalisor  dinamika 

kehidupan  kemahsiswaan di kampus IKIP PGRI Jember. 

 

Program Pengembangan  Lifeskills dan Softskills Lulusan dalam kurun waktu 2007-

2011 dapat dinyatakan pula telah terealisasi dengan capaian baik. Capaian program 

Pengembangan Lifeskills dan Softskills Lulusanini dapat disimpulkan dari indikator utama 

yaitu rerata masa tunggu lulusan bekerja atau memperoleh pekerjaan tetap. 

 



Hasil tracer study yang dilakukan secara periodic dan berkesinambungan oleh BAAK 

tentang masa tunggu lulusan bekerja atau memperoleh pekerjaan tetap dalam empat tahun 

akademik terakhir menunjukkan data sebagaimana tersaji pada tabel 5 di bawah ini. 

 

Tabel 5 

Rerata Masa Tunggu Lulusan 

 

TAHUN AKADEMIK RERATA MASA TUNGGU LULUSAN 

2007/2008 12 – 24 Bulan 

2008/2009 08 – 18 Bulan 

2009/2010 06 – 12 Bulan 

2010/2011 NA 

 

 

Capaian program Pengembangan Lifeskills dan Softskills Lulusan dalam kurun waktu tahun 

2007-2011, jelas bukan merupakan hasil dari usaha yang terjadi seketika. Bukan pula karena 

faktor nasib baik yang lagi memayungi para lulusan. Dilihat dari perspektif kelembagaan, 

capaian itu sejatinya merupakan buah dari usaha yang dirancang secara sistematik dan ditopang 

pula oleh peran serta dan komitmen tinggi dari para pelaksananya. 

 

Usaha –usaha yang dirancang secara sistematik sebagaimana dimaksud diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Integrasi mata kuliah TI (4 SKS) ke dalam kurikulum institusional seluruh Program Studi/ 

Jurusan dan Fakultas; 

2. Integrasi mata kuliah Bahasa Inggris ( 8 SKS)sebagai ke dalam kurikulum institusional 

seluruh Program Studi/Jurusan dan Fakultas; 

3. Integrasi mata kuliah Kewirausahaan ( 2 SKS) ke dalam kurikulum institusional seluruh 

Program Studi/Jurusan dan Fakultas; 

4. Integrasi mata kuliah Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris Bisnis, Public relation, dan praktek 

Kewirakoperasian ke dalam kurikulum institusional seluruh Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Jember; 

5. Integrasi mata kuliah Ilmu-ilmu Bantu Sejarah, Bahasa Sumber Sejarah, serta Pariwisata 

Sejarah & Budaya ke dalam kurikulum institusional seluruh Program Studi Pendidikan 

Sejarah FPIPS IKIP PGRI Jember; 

6. Revitalisasi Laboratorium Mini Koperasi; 

7. Penggalakkan  penyelenggaraan pelatiahan-pelatihan yang berorientasi lifeskills dan softskills 

(pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan kepribadian, karier, dll). 

 

Dalam konteks capaian program Pengembangan Lifeskills dan softskills Lulusan sebagaimana 

telah dikemukakan, secara khusus saya perlu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan LSEC 

beserta staff, dan pimpinan LP4M besrta staff, yang dalam empat tahun masa bhakti saya sebagai 

Rektor IKIP PGRI Jember telah berperan vital menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan 

program pengembangan lifeskills dan softskills lulusan di IKIP PGRI Jember. 

 

Program Pengembangan Kualitas SDM (DOSEN)dalam kurun waktu tahun 2007-2011 dapat 

dinyatakan telah terealisasi dengan capaian baik. Capaian program Pengembangan Kualitas 



SDM (Dosen) ini disimpulkan berdasarkan indikator: (i) kualifikasi  akademik dosen tetap, (ii) 

jumlah dosen tetap yang telah memiliki sertifikat dosen, (iii) jumlah proposal penelitian yang 

dihasilkan dosen tetap, (iv) jumlah proposal penelitian yang diterima dan didanai, (v) jumlah 

proposal pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dosen tetap, serta (vi) jumlah proposal 

pengabdian pada masyarakat yang diterima dan didanai. 

 

Sampai dengan tahun 2011, keseluruhan dosen tetap IKIP PGRI Jember berjumlah 32 (tiga puluh 

dua) orang. Dari jumlah (32) itu, 1 (satu) orang di antaranya (=3,13%) masih berkualifikasi 

akademik Sarjana (S-1). Selebihnya, 28 (dua puluh delapan) orang dosen tetap atau sebesar 

87,5%, berkualifikasi akademik Magister (S-2), dan 3 (tiga) orang dosen tetap atau sebesar 

9,38% telah berkualifikasi akdemik Doktor (S-3). 

 

Perlu juga saya kemukakan sebagai informasi tambahan, bahwa pada tahun 2010, lima dosen 

tetap berkualifikasi akademik Magister (S-2) telah melanjutkan studi program Doktor(S-3). 

 

Untuk kepentingan program peningkatan kualifikasi dosen tetap, lembaga IKIP PGRI Jember 

telah menyiapkan sistem bantuan biaya  pendidikan sebagai berikut: 

1. Bantuan biaya pendidikan Program Doktor (S-3) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah) perorang; 

2. Bantuan biaya pendidikan Program Magister (S-2) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) per orang. 

 

Profil utuh dosen tetap IKIP PGRI Jember berdasarkan kualifikasi akademik sampai  dengan 

tahun 2011 tersaji pada tabel 6 dibawah ini. 

 

TABEL 6 

PROFIL DOSEN TETAP IKIP PGRI JEMBER BERDASARKAN KUALIFIKASI 

AKADEMIK 

 

 

KUALIFIKASI 

AKADEMIK 

 

JUMLAH 

 

% 

Sarjana (S-1) 1 3,12 

Magister (S-2) 28 87,50 

Doktor (S-3) 3 9,38 

JUMLAH TOTAL 32 100 

 

Sementara itu, dari keseluruhan dosen tetap IKIP PGRI Jember yang berjumlah 32 (tiga puluh 

dua) orang, 12 (dua belas orang) dosen tetap atau sebesar  37,5% telah bersertifikat dosen. 

 

Dalam kurun waktu 2007-2011, jumlah proposal penelitian yang dihasilkan dosen tetap serta 

jumlah proposal  penelitian yang diterimadan didanai (Kemendiknas) cukup stabil. 

Meskipun perkembangannya dari tahun ke tahun agak fluktuatif, tetapi terdapat kecendrugan 

dasar menggembirakannya yakni progress kea rah yang positif. 



Data selengkapnya tentang jumlah proposal penelitian yang dihasilkan dosen tetap dan jumlah 

proposal penelitian yang diterima dan didanai tersaji pada tabel 7 dan tabel 8 berikut ini. 

 

TABEL 7 

JUMLAH PROPOSAL PENELITIAN YANG DIHASILKAN DOSEN TETAP 

 

TAHUN 

KATEGORI PENELITIAN DAN JUMLAH PROPOSAL PENELITIAN YANG 

DIHASILKAN DOSEN TETAP 

DM KW HB HP HK S PPKP JA 

2007 5 - 2 - - - 3 - 

2008 6 2 1 - - 1 - - 

2009 2 1 2 1 1 1 - 2 

2010 - - 4 - - - - - 

2011 NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Keterangan : 

DM = Dosen Muda 

KW = Kajian Wanita 

HB = Hibah Bersaing 

HP = Hibah Pekerti 

HK = Hibah Kompetitif 

S = Hibah Strategi Nasional (Stranas) 

PPKP = Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

JA = Jaring Aspirasi 

 

 

TABEL 8 

JUMLAH PROPOSAL PENELITIAN YANG DITERIMA DAN DIDANAI 

 

TAHUN 

KATEGORI PENELITIAN DAN JUMLAH PROPOSAL PENELITIAN YANG 

DITERIMA DAN DIDANAI 

P KW HB HP HK S PPKP JA 

2007 4 - 1 - - - 1 - 

2008 - - - - - 1 - - 

2009 - - 1 - - - - 2 

2010 - - DP - - - - - 

2011 NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Jumlah proposal pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dosen tetap serta jumlah 

proposal pengabdian pada masyarakat yang diterima dan didanai (Kemendiknas) sepanjang 

kurun waktu 2007-2011, terutama untuk kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2009 dan 2010), 

juga menunjukkan capaian relatif stabil. Meskipun progress perkembangannya dari tahun ke 



tahun masih belum menyamai capaian proposal penelitian, tetapi harapan ke depannya cukup 

prospektif. 

 

Data selengkapnya tentang jumlah proposal pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan 

dosen tetap dan jumlah proposal pengabdian pada masyarakat yang diterima dan didanai 

disajikan pada tabel 9 dan tabel 10 di bawah ini. 

 

 

TABEL 9 

JUMLAH PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT YANG DIHASILKAN 

DOSEN TETAP 

 

TAHUN 
JUMLAH PROPOSAL PPM YANG 

DIHASILKAN DOSEN TETAP 

2007 - 

2008 - 

2009 2 

2010 7 

2011 NA 

 

 

TABEL 10 

JUMLAH PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT YANG DITERIMA DAN 

DIDANAI 

 

TAHUN 
JUMLAH PROPOSAL PPM YANG 

DITERIMA DAN DIDANAI 

2007 - 

2008 - 

2009 1 

2010 DP 

2011 NA 

 

Keterangan : 

DP = Dalam Proses 

 

C. Realisasi dan Capaian Program Kerja Pokok dalam Lingkup Program Strategis 

Pencitraan (Image Building) 

 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa program kerja yang direncanakan dalam lingkup 

Program Strategis Pencitraan ( Image Building) telah dapat direalisasir dengan capaian sangat 

baik. 

 

Sebagaimana asumsi yang dibangun sejak awal, capaian-capaian yang didapat dari realisasi 

program kerja-program  kerja baik dalam lingkup program strategis Perluasan Akses dan 

Peningkatan Kualitas Layanan Akademik maupun dalam lingkup program strategis 

Pengembangan Daya Saing (Competitiveness), terbukti telah mampu membentuk brand image 

IKIP PGRI Jember kepada publik, utamanya kepada pemegang otoritas dunia pendidikan, 



stakeholders, serta mitra. Dalam konteks ini, dapat dimengertibila sepanjang rentang waktu 

tahun2007-2011, pengakuan dan kepercayaan  publik terhadap kualitas, kapabilitas, serta 

kredibilitas IKIP PGRI Jember sebagai PT terus tumbuh dan berkembang secara perlahan namun 

pasti. 

 

Fakta pertumbuhan dan perkembangan terkait pengakuan dan kepercayaan publik 

terhadap kualitas, kapabilitas, serta kredibilitas IKIP PGRI Jember sebagai PT tersebut sekurang-

kurangnya dapat dicermati dari indicator-indikator sebagai berikut: 

1. Torehan prestasi yang diraih, 

2. Penghargaan yang diterima, 

3. Jumlah beasiswa yang diberikan Pemerintah dan Stakeholdes kepada mahasiswa,dan 

4. Progress jumlah mahasiswa. 

 

Data selengkapnya dari masing-masing indikator tersebut di atas, tersaji dalam table 11, 

12, 13 dan table 14 di bawah ini. 

 

TABEL 11 

TOREHAN PRESTASI IKIP PGRI JEMBER 

 

TAHUN PRESTASI 

2008 
Menerima Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) 

Tema A (Peningkatan Manajemen PT) 

Sejak 2009 

Ditunjuk Pemerintah RI Sebagai  PT Penyelenggara 

Program Pendidikan Guru Dalam Jabatan (PGDJ) 

Melalui SK Mendiknas Nomor : 015/P/2009 

Sejak 2009 

Ditunjuk Pemerintahan RI Sebagai PT Mitra 

Penyelenggara Sertifikasi Guru  Dalam Jabatan (SGDJ) 

Rayon 16, Mebawahi 6 Kabupaten (Jember, Bondowoso, 

Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, dan Probolinggo) 

Dan 1 Kota (Probolinggo) 

2010 
Menerima Hibah Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) Tingkat Nasional Bidang Kewirausahaan 

 

 

TABLE 12 

PENGHARGAAN KEPADA IKIP PGRI JEMBER 

 

TAHUN PENGHARGAAN 

2010 
“AKU” (ANUGERAH KAMPUS UNGGULAN) dari 

Kopertis Wilayah VII 

2010 

PENGHARGAAN BIDANG PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT dari 

Kopertis Wilayah VII 

 

 

 



Tabel 13 

JUMLAH BEASISWA YANG DIBERIKAN PEMERINTAH DAN STAKEHOLDERS 

KEPADA MAHASISWA IKIP PGRI JEMBER 

 

TAHUN 

AKDEMIK 

JENIS BEASISWA DAN JUMLAH MAHASISWA 

PENERIMA 

PPA BBM BKM BKG 

2007/2008 60 127 - 235 

2008/2009 20 70 450 584 

2009/2010 152 261 405 1.504 

2010/2011 58 120 - 1.753 

JUMLAH 290 578 855 4.076 

JUMLAH 

TOTAL 

 

5.799 

 

Tabel 14 

PROGRESS JUMLAH MAHASISWA IKIP PGRI JEMBER 

 

TAHUN AKADEMIK JUMLAH MAHASISWA 

2007/2008 4.920 

2008/2009 6.502 

2009/2010 6.557 

2010/2011 5.381 

JUMLAH TOTAL 23.360 

 

 

D. Realisasi dan Capaian Program Kerja Pendukung – Pengembangan ICT 

 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa program kerja pendukung berwujud program 

Pengembangan ICT telah dapat direalisasir dengan capaian baik. 

 

Program Pengembangan ICT direalisir melalui 2 (dua) macam kegiatan, masing-masing 

yaitu : (i) Pengembangan ICT Pendukung Pembelajaran, dan (ii) Pengembangan ICT 

Pendukung Adminnistrasi Akademik dan Keuangan. 

 

Kegiatan Pengembangan ICT Pendukung Pembelajaran dimaksudkan sebagai upaya 

memberikan dukungan sistemik yang memberikan landasan bagi implementasi e-learning. 

Kegiatan Pengembangan ICT Pendukung Adminnistrasi Akademik dan Keuangan 

diorentasikan sebagai upaya memberikan dukungan sistemik bagi implementasi model fully 

computerized integrated & real time (menggantikan  model partially computerized fragmented 

& on demand) yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun diperlukan (accessible at any 

time from any place) 

. 



Kegiatan Pengembangan ICT Pendukung Pembelajaran telah dilaksanakan secara 

bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 melalui usaha-

usaha beserta capaian-capaian sebagai berikut : 

1. Pengembangan Website IKIP PGRI Jember (www.ikip-jember.org); 

2. Pengembangan instalasi fasilitas roaming jalur internet melalui hot-spot untuk seluruh area 

kampus IKIP PGRI Jember; 

 

Kegiatan Pengembangan ICT Pendukung Administrasi Akademik dan Keuangan 

juga telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011 melalui usaha-usaha beserta capaian-capaian sebagai berikut : 

1. Penerapan SISFO KAMPUS (Sistem Informasi Kampus on line) dalam system layanan 

administrasi akademik; 

2. Penerapan SIMKUANG KAMPUS (Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan 

Kampus on line) dalam system layanan administrasi keuangan. 

 

Hadirin yang mulia, 

 

Demikian laporan pertanggung jawab (executive rapport) saya sebagai Rektor IKIP PGRI 

Jember masa bhakti tahun 2007-2010. Melalui rapat Terbuka Senat Institut yang terhormat, 

laporan ini saya sampaikan kepada PPLP-PT PGRI Jember, PPLP-PT Pusat, serta sivitas 

akademika IKIP PGRI Jember, sebagai pemberi dan sekaligus pemilik mandat/amanat yang 

dalam kurun waktu waktu empat tahun terakhir telah dipercayakan kepada saya. 

 

Sebelum laporan ini saya akhiri, ijinkan saya mengajak segenap warga IKIP PGRI 

Jember untuk bersama-sama memajukan IKIP PGRI Jember untuk kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan Negara, teristimewa untuk kepentingan mahasiswa  dan lulusan IKIP PGRI Jember. 

Ajakan ini perlu saya kemukakan mengingat secara logik maupun empiric tantangan-tantangan 

ke depan pastinya tidak lebih mudah di bandingkan hari-hari kemarin. Dengan demikian, 

survivalitas kita menjadi sangat bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk mengantisipasi 

secara cerdas tantangan-tantangan itu. 

 

Salah satu tantangan yang sudah jelas di depan mata dan semakin mendekat waktu 

kehadirannya ialah program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra Jabatan, yang secara nasional 

akan diselenggarakan mulai tahun 2014 mendatang. Program PPG Pra Jabatan saya katakana 

sebagai tantangan buat kita karena sejatinya PPG Pra Jabatan itu merupakan sebuah program 

pendidikan multi-fungsi. Ia dikonstruksi tidak sekadar sebagai program “pendidikan profesi 

guru” an sich, tapi sekaligus menjadi satu-satunya “pintu akses” proses rekruitmen CPNS Guru. 

Bahkan satu-satunya “pintu akses” bagi siapapun Sarjana – tak terkecuali Sarjana lulusan IKIP 

PGRI Jember – yang bercita-cita mendarma bhaktikan dirinya sebagai Guru di tanah air tercinta 

ini. Mengapa bisa begitu ? Sebabnya adalah “Sertifikat Pendidik” sebagai “ bukti formal 

kelayakan” untuk menjadi Guru hanya dapat diperoleh melalui program PPG Pra Jabatan. 

 

Program PPG Pra Jabatan baru benar-benar terasa sebagai tantangan, bahkan tidak 

menutup kemungkinan bakal menjadi masalah atau petaka buat kita, yaitu ketika program itu 

sudah mulai diselenggarakan tetapi, koinsidensi, tidak ada satupun fakultas dan jurusan/program 

studi di IKIP PGRI Jember yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai “penyelenggara program PPG 

Pra Jabatan”. Jika hal itu sungguh-sungguh terjadi, implikasinya sungguh-sungguh luar biasa 

buat kita. Salah satu implikasi yang sudah pasti dan tidak mungkin dihindarkan adalah Sarjana 

lulusan IKIP PGRI Jember harus siap bertempur dengan Sarjana lulusan dari PT lain, bahkan 

harus siap tempur di “kandang lawan” yakni di PT lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai 



“penyelenggara program PPG Para Jabatan”. Pertanyaannya : siapkah Sarjana lulusan IKIP 

PGRI Jember bertempur melawan Sarjana lulusan PT lain? Siapkah Sarjana lulusan IKIP PGRI 

Jember bertempur dan memenangi  pertempuan di  “kandang lawan”? Untuk mengetahui 

jawaban atas pertanyaan itu, mari kita melakukan self-evalution dan self-reflection : apakah para 

pelaksana akadmik di IKIP PGRI Jember telah cukup tanggap serta menyiapkan diri untuk 

menghadapi tantangan tersebut? Apakah para pelaksana akademik di IKIP PGRI Jember telah 

pula memberikan bekal yang cukup kepada Sarjana-Sarjana lulusannya? Apakah kurikulum kita 

telah cukup akomodatif dan adaptif terhadap tantangan tersebut? Apakah ..?? 

 

Secara yuridis-formal, memang tidak ada satupun ketentuan hukum yang secara ekplisit 

mewajibkan IKIP PGRI Jember menjamin Sarjana lulusannya harus bekerja atau mendapat 

pekerjaan (menjadi Guru, baik PNS maupun Non-PNS). Ya, secara normatif, memang begitulah 

faktanya. Tapi, harus dipahami dan disadari pula, bahwa IKIP PGRI Jember bukanlah institusi 

PT yang didirikan serta dibangun untuk menyelenggarakan program pendidikan dengan tujuan 

menghasilkan Sarjana yang ujung-ujungnya sekadar menjadi “penganggur-penganggur terdidik” 

(karena tidak memiliki bekal, kualitas,dan kapabilitas). Hal itu mengandung pengertian secara 

“etis-moral”, sekali lagi : secara  “ETIS-MORAL”, kita seluruh warga IKIP PGRI Jember, 

TIDAK BOLEH LEPAS DAN LARI DARI TNGGUNG JAWAB. Kita harus turut memikul 

beban dan tanggung jawab terhadap masa depan Sarjana-Sarjana yang hasilkan. 

 

Untuk itulah, sekali lagi, saya mengajak segenap warga IKIP PGRI Jember untuk 

bersama-sama memajukan IKIP PGRI Jember, bersama-sama memberikan serta berbuat sesuatu 

yang terbaik buat kebesaran dan kejayaan IKIP PGRI Jember hari ini dan ke depan. 

 

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian hadirin yang saya 

muliakan. 

 

 

 

Wassalamu „alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. 

 

 

 

 

Jember, April 2011 

Rektor, 

 

 

 

 

DR. H. MOCH. ARIFIN, M.Pd., M.M. 


