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26-27 Juli 2021 

ERA BARU PENDIDIKAN TINGGI: TANTANGAN PASCA COVID-19 

 

Kehadiran pandemi Covid-19 telah menguji banyak sektor kehidupan. Salah satu yang 
mendapatkan ujian yang besar adalah sektor pendidikan. Sistem pendidikan dipaksa 
beradaptasi secara mendadak dengan keadaan yang belum banyak diantisipasi, karena 
harus terus berjalan di tengah segala macam pembatasan ruang pertemuan.  

Salah satu ‘paksaan’ yang harus diterima dan dilaksanakan adalah penerapan 
pembelajaran jarak jauh. Keadaan ini menimbulkan berbagai tantangan, tidak hanya 
dari sisi kesiapan sumber daya manusia, tetapi juga infrastruktur dan fasilitas 
pembelajaran. Pada akhirnya, kesulitan ini memengaruhi kualitas hasil pembelajaran.  

Sektor ekonomi yang menopang sektor pendidikan juga ikut terpengaruh, menciptakan 
banyak ketidakpastian dan kesulitan. Kompleksitas kesulitan ini menjadi “badai” yang 
masih terasa hingga saat ini, khususnya di Indonesia.  

Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) menyadari bahwa badai pandemi Covid-19 
masih dirasakan walaupun pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah berupaya 
maksimal untuk menanggulanginya. Karena itu, FDGBI merasa perlu untuk turut 
memikirkan solusi masalah nasional ini. Kesadaran dan kepedulian FDGBI untuk 
memberi kontribusi nyata dalam penanggulangan pandemi Covid-19 diwujudkan 
melalui penyelenggaraan kongres nasional secara virtual pada 26 dan 27 Juli 2021 lalu 
dengan tema “Era Baru Pendidikan Tinggi: Tantangan Pasca Covid-19.” Kongres tersebut 
merupakan yang ketiga sejak berdirinya FDGBI. 
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Tema kongres ini tidak hanya menyoal jalan keluar dari pandemi Covid-19, tetapi juga 
mencoba menggali kembali berbagai tantangan lama yang belum terselesaikan sekaligus 
tantangan masa depan. Apabila tidak dipikirkan dengan seksama, kondisi ini berisiko 
membuat kehidupan menjadi jauh lebih sulit.  

Persoalan yang belum terselesaikan dengan baik saat ini di antaranya adalah degradasi 
ganda lingkungan-perubahan iklim, permasalahan kebangsaan, serta krisis energi dan 
pangan. Sementara persoalan masa depan lebih pada antisipasi pada pergeseran 
kehidupan yang akan didominasi peradaban digital. FDGBI percaya, tantangan-
tantangan pasca Covid-19 ini harus mulai dipikirkan dengan baik dan diantisipasi.  

FDGBI menyadari bahwa tantangan-tantangan tersebut mengharuskan perguruan tinggi 
memiliki paradigma dan orientasi baru. Dalam hal ini perguruan tinggi tidak dapat lagi 
bersikap sebagai menara gading, melainkan berfungsi sebagai “menara air” yang 
mampu menjadi sumber inspirasi dan solusi dalam menghadapi tantangan baru 
tersebut.  

Kami, Forum Dewan Guru Besar Indonesia, dalam Kongres ke-3 pada tanggal 26-27 Juli 
2021, mengidentifikasi berbagai tantangan – baik tantangan lama dan tantangan baru – 
serta merekomendasikan alternatif jalan keluar untuk dua isu utama, yaitu tantangan 
riset dan pendidikan, serta relasi antara kampus, negara dan masyarakat. 

Untuk isu riset dan pendidikan, tantangan utama yang telah kami identifikasi adalah 
sebagai berikut: 

Pertama, masih terdapatnya heterogenitas, kekhususan, serta variasi sumber daya 
antar perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, masih maraknya jebakan 
administrasi/birokrasi terhadap dosen yang sebenarnya potensial dalam riset dan 
pendidikan. Ketiga, penambahan guru besar masih belum proporsional dengan 
penambahan fasilitas risetnya. Keempat, banyak penelitian yang belum sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat (misalnya menjadi produk dan jasa). Kelima, masih terdapat 
ketimpangan remunerasi atau insentif bagi dosen/peneliti di setiap perguruan tinggi. 
Keenam, kajian dan hasil penelitian masih belum banyak menyentuh permasalahan 
fundamental kebangsaan, seperti politik identitas, pemberantasan korupsi, 
pembangkangan, disintegrasi, hingga terorisme.  

Selanjutnya, forum juga sudah mengidentifikasi tantangan isu riset dan pendidikan masa 
depan. Di antaranya, penguatan perkembangan sistem pendidikan di masa depan 
(seperti pembelajaran jarak jauh, hybrid learning, dan pembelajaran digital). Juga 
adanya tantangan kebutuhan penguasaan IT atau teknologi oleh dosen/peneliti, 
kebutuhan akan pengembangan kemampuan dan masalah perkembangan afektif pada 
bidang tertentu, permasalahan yang ditimbulkan di era disrupsi secara umum, serta 
masuknya kompetitor perguruan tinggi asing. 
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Untuk itu, FDGBI menyepakati beberapa rekomendasi penyelesaian masalah sebagai 
berikut:  

Satu, pengoptimalan sumber daya antar universitas dalam berbagai aktivitas, seperti 
riset (dalam bentuk konsorsium, pendampingan, hilirisasi hasil riset, dan lain-lain), 
publikasi (makalah, jurnal, atau buku), seminar/konferensi, penguji, dosen, penelaah 
jurnal, hingga fasilitas riset lainnya. Dua, pengidentifikasian yang lebih banyak dan 
komprehensif mengenai keberadaan pusat unggulan serta pembinaan (atau kemitraan) 
antar perguruan tinggi secara berjenjang. Tiga, pengembangan standar remunerasi yang 
lebih baik. Empat, pengembangan jurnal nasional oleh asosiasi keilmuan. Lima, 
penyusunan naskah akademik (white papers) tentang pertimbangan keberadaan 
perguruan tinggi asing di Indonesia. Enam, rasionalisasi jumlah perguruan tinggi 
terstandar. Tujuh, dorongan kemitraan yang lebih baik di antara Dewan Guru Besar 
perguruan tinggi di Indonesia. 

Sementara untuk isu relasi antara kampus, negara, dan masyarakat, kami 
mengindentifikasi tantangan-tantangan sebagai berikut: 

Pertama, masih ditemukannya kepemimpinan perguruan tinggi yang tidak berdasarkan 
tata kelola universitas yang baik (good university governance/GUG). Kedua, belum 
terimplementasinya diversifikasi misi perguruan tinggi secara komprehensif (misalnya 
antara pengajaran dan riset) dengan menggunakan tolok ukur yang wajar. Ketiga, 
memudarnya otonomi kampus. Keempat, belum optimalnya penggunaan sumber 
pengetahuan tidak tertulis, seperti pengetahuan lokal di masyarakat sebagai rujukan 
pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Kelima, belum optimalnya 
perluasan akses pendidikan terhadap semua warga negara secara merata. Keenam, 
meningkatnya beban tugas yang sifatnya adminstratif dari dosen/peneliti di perguruan 
tinggi.  

Sebagai alternatif solusi, Kongres FDGBI mengusulkan hal-hal sebagai berikut: 

Satu, hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat harus bersifat saling 
menguntungkan. Kedua, perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi, 
terutama untuk pengembangan masyarakat luas. Ketiga, kepemimpinan perguruan 
tinggi didasarkan oleh kepemimpinan akademik yang mengedepankan nilai-nilai 
akademik berdasarkan karakter ilmuwan. Keempat, negara harus mengakui, 
menghormati, dan memenuhi otonomi kampus sebagai hak kodrati dalam berbagai 
bentuk. Kelima, negara bertanggung jawab untuk melakukan perluasan akses 
pendidikan tinggi sebagai bentuk hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan. 
Keenam, perguruan tinggi harus tetap konsisten untuk berorientasi pada penghargaan, 
bukan kekuasaan baik politik maupun ekonomi.     
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Demikian hasil Kongres III FDGBI 2021 dalam menjawab tantangan pasca pandemi 
Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wata’ala meridai rumusan dan rekomendasi ini.  

Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin. 

 

Bandung, 27 Juli 2021 

Atas nama Forum Dewan Guru Besar Indonesia 
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