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ABSTRAK

Di masa yang akan datang, pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat
dipisabkan dari prediksi perkembangan i/mu pengetBhuan termasuk i/mu sosiaf dan
humaniora, lehn%gl, senl budaya dan eknoml dunia . Perekonomian dunia sedang
menga/ami perubahan yang mendasar pada Icekuatan daya saingnya, dari yang berdasar
pada kekayaan sumbe r daya slam serta upah buruh yang muren, menjadi daya saing yang
dffopang oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengembangkat1 kreativitas dan i.10vasi
da/am f716manfaatkan i1mu pengetahuan, tehno/ogi dan seni. Da/am sistem pasar terbuka
yang dihacapi oleh semua negara di dunia, kemampuan daya saing bangsa yang didukung
oten parils ipasi perguruan tinggi akan mempunyai arti yang sangat panting untuk
mengurangi pengaruh negati' dari pasar terbuka tersebut.

Organisasi yana sahat memungkinkan perguruan tinggi menja fankan kegiatannnya
sesuai visi dan misi yang ditetapkannya, serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
berkepentinrmn (stakeholders). Pendidikan tinggi dituntut untuk memberi
pertanggunyjawaban mengenai penyeJenggaraan dan pelaksanaan misi dan fungsinya .
Penjaminan mutu pendidlkan tingg; di perguruan tinggl ada/ah proses penerapan dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidlkan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan, sehlngga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah,
dosen, tenaga penunjang, serfa pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
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I. PENDAHULUAN
Globalisasl dalam berbs al bentuk kin! mengubah wajah kehidupan di seluruh

dunia. Keadaan masa depan yang sukar dlramel, namun dapat dipastikan bahwa i1mu
pengetahuan dan tehnologl merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi
atau bahkan kemajuan kehldupanmasyarakal di sebagian besar negars di dunia.

Pengaruh globalisasl komunikasi dan informasi yang mengubah pola aliran
informasi secara mendasar te!ah menjadi pengalaman sehan-hari. Globalisasi ekonomi
dengan pasar bebasnya akan menjadi bagian dan kehidupan sehari-hari dalam waktu
dekat. Arus barang dan jasa, serta juga tenaga ahli akan melntas batas neqsra tanpa
hambatan.

Oi masa yang akan cJatang, pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat
dlplsahltan dan prediksi perkembangan ilmu penqetahuan termasuk i1mu sosial dan
humaniora. tehnolog:. seni budaya dan eknomi dunla. Perekonomian dunle sedang
mengalami perubahan yang mendasar pada kekuatan daya saingnya; dan yang berdasar
pada kekayaan sumber daya alam serta upah buruh yang murah, menjadl daya saing yang
ditopang oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi
dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, tehnologl dan seni.
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