


Inovasi
Pendidikan	Tinggi

Waras	Kamdi

Orasi	Ilmiah	dalam	rangka	Dies	Natalis
Universitas	Negeri	Malang	ke‐62
di	Graha	Cakrawala	Universitas	Negeri	Malang
26	Oktober	2016





INOVASI PENDIDIKAN TINGGI
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“Innovation distinguishes between a leader 
and a follower.”

~ Steve Jobs

RINGKASAN

Tulisan ini terdiri atas tiga lapis. Lapis pertama menyajikan latar 
atau konteks perubahan yang terjadi dalam kehidupan kini dan 
kecenderungan masa depan yang mempengaruhi pendidikan 
tinggi. Lapis kedua menyajikan bahasan yang imperatif dilakukan 
pendidikan tinggi untuk merespon perubahan. Lapis ketiga 
menyajikan strategi untuk menggerakkan inovasi pendidikan 
tinggi.

Terinspirasi oleh dua dokumen penting Universitas Negeri Malang, 
yaitu naskah akademik UM: The Learning University, dan naskah 
akademik Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM 2010 – 2030, 
tulisan ini memandang lebih luas dalam konteks transformasi 
pendidikan tinggi pada umumnya di Indonesia. Perubahan yang 
sangat cepat di semua lini kehidupan dalam dasawarsa kedua Abad 
XXI ini mempengaruhi pendidikan tinggi. Akibat dari proliferasi dan 
konvergensi pengetahuan, hadirnya Generasi Z di tingkat 
pendidikan tinggi disertai dengan segala keunikannya, kebutuhan 
terhadap lanskap belajar dan orientasi pendidikan tinggi, maka 
pendidikan tinggi juga harus berubah. Sebagai respon terhadap 
perubahan kebutuhan belajar itu, pendidikan secara imperatif 
melakukan perubahan cara pandang terhadap pendidikan tinggi 
dengan membangun paradigma baru pendidikan tinggi, melakukan 



redesain kurikulum, redesain lanskap belajar, dan redesain sistem 
jaringan dan manajemen TIK sebagai pendukung dan pendorong 
inovasi pendidikan tinggi.

Sejumlah strategi perlu dijalankan untuk mendorong pergerakan 
inovasi pendidikan tinggi, antara lain: (1) menyemaikan riset dan 
pengembangan sebagai bagian penting dari kegiatan pembelajaran 
pendidikan tinggi, (2) menyebarluaskan dan mematrikan visi 
bersama untuk menjalankan program‐program dan kegiatan 
inovasi pendidikan tinggi, (3) memperkuat jaringan antarunit kerja, 
(4) menata ulang lingkungan fisikal kampus, (5) mengalokasikan 
dan memfokuskan sumber daya yang ada, dan (6) membangun 
kepemimpinan inovatif.
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1

PENDAHULUAN

etika saya menerima penugasan dari Rektor KUniversitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. H. Ah. 
Rofi'uddin, untuk mengisi agenda orasi di panggung 
Dies Natalis ini dengan tema peringatan dies “Inovasi 
untuk Berprestasi”, seketika itu pula pikiran saya 
melayang tertuju pada dua dokumen penting 
Universitas Negeri Malang, tahun 2010, yang kebetulan 
dalam penulisan dua dokumen tersebut saya ikut ambil 
bagian. Dua dokumen itu adalah Naskah Akademik 
UM: The Learning University dan Rencana Induk 
Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Malang 
2010–2030. Kedua naskah tersebut memuat gagasan‐
gagasan imperatif tentang perubahan lanskap 
kelembagaan pendidikan tinggi (dalam hal itu 
Universitas Negeri Malang). 

Dalam kerangka pikir the learning university, Universitas Negeri Ma‐
lang memiliki dua fungsi dalam mengemban misi sebagai lembaga 
pendidikan tinggi yang secara imperatif terus‐menerus bertransfor‐
masi sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan zaman, 
yaitu: Pertama, orientasi internal, mewujudkan Universitas Negeri 
Malang sebagai learning organization yang mengandung arti bahwa 
keterlibatan semua unsur (organism) di dalam sistem organisasi itu 
mengedepankan aspirasi, pengembangan kepedulian, dan pengem‐
bangan kapabilitas mereka bersama, sehingga sistem organisasi uni‐
versitas dan unsur‐unsurnya dapat (mem)belajar(kan) satu sama lain. 
Kedua, orientasi eksternal, dalam mewujudkan Universitas Negeri 
Malang sebagai the hub of learning resources, yang mengandung arti 
bahwa Universitas Negeri Malang membuka akses seluas‐luasnya se‐
bagai tempat dan rujukan belajar bagi semua lapisan masyakarat.
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Sebagai the learning university, Universitas Negeri Malang bermeta‐
morfose menjadi institusi pendidikan tinggi yang (1) secara terus‐
menerus mengembangkan kemampuan dalam menciptakan masa de‐
pannya melalui survival learning dan generative learning untuk me‐
ningkatkan kapasitas daya cipta (inovasi); (2) membangun tatanan 
organisasi yang mampu memfasilitasi semua unsur universitas untuk 
belajar dan secara terus‐menerus melakukan transformasi; dan (3) 
memiliki budaya kolaboratif dan kolektif dalam melakukan perubah‐
an dan inovasi berdasarkan prinsip‐prinsip dan nilai bersama. The 
learning university memosisikan Universitas Negeri Malang sebagai 
universitas yang berorientasi universal, yang ditandai oleh keterbu‐
kaan akses bagi semua orang yang memiliki kemampuan dan motiva‐
si belajar (meritokrasi terbuka) dan mereka yang mempersiapkan diri 
untuk memasuki panggung kehidupan. Universalitas ini berimplikasi 
pada reorientasi fisik dan kultural Universitas Negeri Malang untuk 
mengemban fungsi sebagai pusat sumber belajar (the hub of learning 
resources) bagi semua orang. Pengembangan jati diri Universitas Ne‐
geri Malang sebagai pusat sumber belajar diilhami oleh wawasan 
lifelong learning and lifelong education. Bukan pernyataan yang 
dibesar‐besarkan jika ditegaskan bahwa survivalitas organisasi dan 
masyarakat di tengah kedahsyatan teknologi tergantung pada pe‐
ngembangan keterampilan belajar sepanjang hayat (lifelong learning 
skills) dan nilai‐nilai sebagai bagian esensial dari kultur mereka. Wa‐
wasan lifelong learning tidak terlepas dari dampak perubahan para‐
digmatis, bahwa belajar sebagai fokus dari pendidikan.

Idealisasi Universitas Negeri Malang yang tergambar dalam proses 
bertransformasi itu juga tertuang dalam dokumen RIP Universitas 
Negeri Malang 2010–2030. Membangun lanskap Universitas Negeri 
Malang yang “open space, open mind” menjadi salah satu upaya me‐
wujudkan jati diri Universitas Negeri Malang sebagai the learning 
university. Universitas Negeri Malang memberikan kemudahan kepa‐
da semua lapisan masyarakat belajar yang membutuhkannya, dan 
membuka wahana berpikir luas demi kemaslahatan belajar. Dalam 
pandangan saya, pengembangan organisasi belajar, penataan zona 
[lanskap fisikal] belajar, pengembangan sumber belajar, dan sistem 
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manajemen institusional terintegrasi berbasis TIK yang dikemas de‐
ngan kultur, sistem nilai, dan tata kehidupan kampus yang bersosok 
the learning university, sebagaimana dituangkan dalam RIP Universi‐
tas Negeri Malang 2010–2030, adalah bagian penting dari kerangka pi‐
kir inovasi pendidikan tinggi masa depan di Indonesia.

Bersumber dari gagasan‐gagasan imperatif dua dokumen itu pula, se‐
bagai turunannya, tahun 2016 telah ditulis oleh Tim Pengembang Aka‐
demik UM, dua naskah akademik Inovasi Belajar. Dua naskah akade‐
mik tersebut adalah (1) naskah akademik Belajar Berbasis Kehidupan 
sebagai pendekatan inovasi (Tim Pengembang Akademik, 2016a), 
dan (2) naskah akademik riset Inovasi Belajar yang disertai dengan pe‐
ta jalan riset dan pengembangan program inovasi belajar melalui pro‐
yek pengembangan empat universitas sebagai Pusat Unggulan Uni‐
versitas yang didukung oleh dana bantuan IDB (Tim Pengembang 
Akademik, 2016b). Dalam skema program “4 in 1” ini, Universitas Ne‐
geri Malang diharapkan menjadi Pusat Unggulan Inovasi Belajar di In‐
donesia. Dalam kaitan ini pula telah dibentuk Indonesian Consortium 
for Learning Innovation Research (I‐CLIR), di mana UM sebagai leader‐
nya.

Inisiatif inovasi pendidikan tinggi adalah upaya holistik memanfaat‐
kan semua sumber dan potensi aset untuk menggerakkan pertum‐
buhan inovasi secara berkelanjutan. Secara eksplisit, empat do‐
kumen tersebut mengetengahkan bahwa kemampuan inovasi 
pendidikan akan dicapai sekurang‐kurangnya melalui upaya: (1) mem‐
bangun kapabilitas untuk mencapai keunggulan organisasional dan 
administratif, (2) identifikasi potensi aset pengetahuan yang dapat 
“dieksploitasi” untuk pertumbuhan inovasi pendidikan tinggi, dan (3) 
pengembangan spasial lingkungan belajar disertai dengan desain 
pengalaman belajar melalui riset dan pengembangan. Terinspirasi 
oleh empat dokumen penting yang dimiliki Universitas Negeri Ma‐
lang tersebut, paparan berikut mencoba memandang lebih luas da‐
lam konteks transformasi pendidikan tinggi pada umumnya di Indo‐
nesia.



Paparan terdiri atas tiga lapis isu inovasi pendidikan tinggi. Lapis per‐
tama menyajikan latar atau konteks berupa fenomena‐fenomena per‐
ubahan yang terjadi dalam kehidupan kini dan kecenderungan masa 
depan yang mempengaruhi pendidikan tinggi. Beberapa fenomena 
perubahan yang tampak nyata dalam kehidupan kini yang patut 
menjadi perhatian serius para pengelola pendidikan tinggi antara lain 
(1) sifat akademik akibat proliferasi (pertumbuhan yang dahsyat) il‐
mu pengetahuan sekaligus makin kuatnya kecenderungan konver‐
gensi ilmu pengetahuan, (2) hakikat peserta didik setelah lahirnya 
generasi millennia yang memiliki keunikan dibandingkan dengan ge‐
nerasi sebelumnya, (3) lanskap belajar pendidikan tinggi akibat dari 
kecenderungan pendidikan online dan internasionalisasi pendidikan 
tinggi, dan (4) orientasi pendidikan tinggi akibat dari dinamika pro‐
fesi, perubahan konsep lapangan kerja, dan kebutuhan kecakapan 
Abad‐XXI. Fenomena‐fenomena ini membawa kita pada ujung pilihan 
imperatif, yaitu tak ada pilihan lain kecuali pendidikan tinggi harus ber‐
pacu dengan inovasi.

Lapis kedua menyajikan inovasi apa yang harus dilakukan perguruan 
tinggi untuk merespon perubahan. Dalam banyak literatur, tak sedi‐
kit pun menyisakan keraguan bahwa sektor pendidikan tinggi harus 
berubah, meskipun perubahan itu mahal dan tidak mudah. Beberapa 
alternatif inovasi ditawarkan untuk membangun kapabilitas institu‐
sional di antaranya (1) perubahan paradigma atau membangun 
mindset baru pendidikan tinggi, dan (2) redesain kurikulum; (3) pe‐
mupukan kultur inovasi dengan dukungan pendayagunaan potensi 
aset pengetahuan; dan (4) redesain spasial lanskap belajar untuk me‐
nyuburkan inovasi, disertai (5) redesain sistem jaringan dan manaje‐
men TIK untuk menyokong kelancaran infusi TIK dalam pembelajar‐
an dan kegiatan akademik lainnya.

Lapis ketiga adalah bagaimana menggerakkan inovasi pendidikan 
tinggi. Dalam hal ini diperlukan skenario, strategi, cara, atau siasat di 
semua lini universitas untuk menggerakkan roda inovasi pendidikan 
tinggi.
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KONTEKS PERUBAHAN: 
DUNIA LARI TUNGGANG LANGGANG

eknologi mengubah dunia begitu cepat. Frasa Tdunia lari tunggang‐langgang dalam subjudul ini 
saya pinjam dari Prof. Djoko Saryono, yang sering 
disebutkannya dalam berbagai kesempatan, untuk 
menggambaran kecepatan perubahan dunia saat ini 
[dan yang akan datang]. Perubahan begitu masif di 
segala lini kehidupan, terutama akibat dari revolusi 
digital yang telah menciptakan dunia baru di seluruh 
belahan bumi. Nyaris tidak ada lini kehidupan kita yang 
tidak mengalami perubahan. Akibat dari revolusi digital 
itu, perubahan‐perubahan atau pergeseran‐pergeseran 
paradigma, atau cara pandang, terhadap sesuatu di 
segala lapangan kehidupan terjadi secara fundamental, 
dan tidak sedikit yang radikal, terutama terjadi dalam 
dasawasa kedua Abad XXI ini. Dalam pendidikan tinggi, 
perubahan‐perubahan itu menimbulkan tantangan‐
tantangan dan kebutuhan‐kebutuhan baru yang harus 
direspon dengan agilitas (kecekatan) inovasi 
pendidikan tinggi.

Dalam naskah akademik belajar berbasis kehidupan, Tim Pengem‐
bang Akademik UM (2016a) telah mencatat bahwa dalam dunia yang 
lari tunggang langgang biasa terjadi perubahan tak terduga, turbu‐
lens, dan tidak jelas arahnya di samping luar biasa cepat. Bentuk dan 
jenis pekerjaan, profesi, dan pasar saham berubah sedemikian cepat‐
nya, sering tidak terduga dan turbulens. Dalam dunia tunggang lang‐
gang, kecepatan dan kecekatan (agility) dipandang positif dan baik 
sehingga kecepatan, keringkasan, dan kependekan serta kepraktisan 
menjadi ukuran atau tolok ukur baik tidaknya sesuatu di pelbagai la‐
pangan kehidupan manusia. Kelambatan, kerumitan, “kenjelimet‐
an”, dan kekakuan dipandang negatif dan tidak baik, misalnya ke‐
kakuan, kerumitan, dan “kenjelimetan” tatacara administrasi dan 
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birokrasi dipandang negatif dan tidak baik. Keterbukaan, keleluasan, 
kelenturan, dan keterpaduan secara serentak dipandang secara posi‐
tif. Hal ini jelas menjadi tantangan dan tuntutan baru dalam dunia pen‐
didikan tinggi di tanah air.

Sekurang‐kurangnya ada empat perubahan mendasar yang mempe‐
ngaruhi pendidikan tinggi, yakni (1) sifat akademis, (2) lahirnya Gene‐
rasi Z, (3) lanskap belajar pendidikan tinggi, dan (4) orientasi pendi‐
dikan tinggi ‐‐ dari kompetensi ke kapabilitas.

Sifat Akademis
Abad XXI ditandai oleh revolusi pengetahuan yang menjadikan kehi‐
dupan padat pengetahuan. Pengetahuan dan informasi berkembang 
secara eksponensial akibat dari informasi baru mengalami proliferasi 
yang dahsyat. Pertumbuhan informasi ini akan terus berdampak dra‐
matis pada pendidikan tinggi dan cara belajar secara umum. Prolifera‐
si pengetahuan dapat meningkatkan luasnya tuntutan konten dan 
penyebarannya pada pendidikan tinggi, dan kebijakan pengembang‐
an sumberdaya. Secara menyeluruh, fenomena ini akan mempenga‐
ruhi lanskap akademis kelembagaan pendidikan tinggi. Perubahan 
lanskap akademis kelembagaan pendidikan tinggi menjadi keniscaya‐
an. Perubahan lanskap kelembagaan pendidikan tinggi memperlipat 
kompetisi antarpenyedia layanan pendidikan dan memungkinkan 
munculnya model‐model pendidikan baru.

Abab XXI juga ditandai oleh konvergensi ilmu pengetahuan dan tek‐
nologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin konvergen mem‐
buat persinggungan dan integrasi multidispilin, antardisiplin, dan 
bahkan transdisiplin ilmu menjadi makin nyata. Persinggungan, dan 
integrasi antardisiplin atau bahkan transdisiplin ini akan membuah‐
kan area kajian baru untuk penguatan disiplin ilmu yang bersang‐
kutan, atau bahkan membuahkan area kajian disiplin baru (Roco & 
Bainbridge, 2013; Derry & Fischer, 2005). Sebagai contoh, information 
technology berintegrasi dengan consumer electronics melahirkah disi‐
plin baru multimedia, information technology berintegrasi dengan 
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communication technology melahirkan disiplin teknologi jaringan 
(web), communication technology berintegrasi dengan manufacture 
dan service technology, serta web melahirkan perluasan bidang kajian 
information industry. Multimedia yang berintegrasi dengan arsitek‐
tur telah melahirkan disiplin baru Arsitektur Media, arsitektur yang 
berintegrasi dengan ilmu dan teknologi lingkungan mungkin akan me‐
munculkan disiplin baru Arsitektur Lingkungan, dst. 

Konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi ini berlangsung secara 
natural sejalan dengan makin luasnya demokrasi pengetahuan dan 
keterbukaan disiplin ilmu akibat dari proliferasi ilmu pengetahuan. Ke‐
mudahan akses informasi berbagai disiplin yang diberikan oleh tek‐
nologi informasi dan komunikasi melapangkan terjadinya konvergen‐
si ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak akan ada disiplin ilmu yang 
steril dari pengaruh disiplin lainnya. Setiap disiplin ilmu akan membu‐
tuhkan peran atau kontribusi dari disiplin lainnya (Koh & Carington, 
2015). Sifat akademis ini akan mempengaruhi lanskap belajar pada 
pendidikan tinggi secara menyeluruh, terutama desain spasial ling‐
kungan kampus beserta isinya, kurikulum, sistem jaringan belajar, ma‐
najemen sumber belajar, dan layanan administrasi akademik.

Lahirnya Generasi Z
Belum banyak yang hirau bahwa anak‐anak yang hadir di sekolah dan 
pendidikan tinggi sekarang ini adalah generasi baru yang memiliki ke‐
unikan. Mereka adalah Generasi Z, yang lahir pertengahan 1990‐2010. 
Selain disebut generasi Z atau Gen Z, mereka juga sering disebut 
digital natives, screensters, gamers, Zeds, atau ada juga yang menye‐
butnya bagian dari generasi milenial. Sebagian dari mereka ini seka‐
rang berada di bangku sekolah menengah dan perguruan tinggi. Li‐
ma tahun yang akan datang, mereka akan lahir sebagai Zeds pertama 
yang diprediksi bakal mengubah karakteristik dunia kerja.

Apa yang istimewa dari generasi baru ini? Mereka digambarkan 
sebagai Generasi Kreatif yang cerdas teknologi (tech‐savvy), terhu‐
bung (connected) dalam kehidupan global di planet bumi, dan 
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pengubah dunia (Nicholas, 2008). Sebuah survei yang dilakukan oleh 
Innovation Group (J. Walter Thompson Intelligence, 2014) menggam‐
barkan bahwa mereka tidak gampang menetapkan dirinya sebagai 
pemain dari tipe peran tertentu, 80% menggunakan smartphone tiap 
hari, 73% memandang brand teknologi adalah penting bagi mereka, 
65% masih menonton teve, tetapi 70% melihat konten YouTube lebih 
dari 2 jam tiap hari, dan 70% menggemari facebook dan media sosial 
sejenis.

Survei yang lain menggambarkan Gen Z adalah self starters. Seba‐
nyak 42% mereka ingin melakukan sesuatu yang baru sebagai profesi 
untuk mengukir identitas dirinya, 31% ingin memulai bisnis dari keku‐
atan diri sendiri, dan 37% berharap bisa mengubah hobi menjadi pe‐
kerjaan utama (full time job). Generasi Z menampakkan kemandirian, 
independen, semangat kewirausahaan yang kuat, disertai motivasi 
yang tinggi untuk mengukir masa depan mereka sendiri. Selain 
sangat mandiri, kelompok ini juga yakin tentang pentingnya pendi‐
dikan yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun ter‐
koneksi oleh teknologi dan media sosial, Generasi Z masih menghar‐
gai pentingnya interaksi interpersonal. Mereka sangat progresif 
ketika terlibat kegiatan sosial atau isu‐isu mengenai kebijakan sosial, 
menjunjung tinggi hak yang sama bagi semua orang, tanpa meman‐
dang orientasi gender (Northeastern University, 2014). Di Indonesia, 
generasi self starters ini telah lahir gemilang sebagaimana dapat kita 
baca Laporan Utama harian Kompas (18 Agustus 2016) berjudul 
“Yang Muda Merdeka Berkarya”. 

Sejumlah riset juga menunjukkan otak Gen Z secara struktural berbe‐
da dari generasi sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan soal 
genetika atau segala sesuatu yang berkaitan degan bagaimana kita 
menggunakan otak untuk merespon hal‐hal di sekitar kita. Darla 
Rothman (2014) menyebut otak mereka menjadi “jaringan kabel” 
yang canggih dan memiliki citra visual yang kompleks, karena bagian 
otak yang bertanggung jawab untuk kemampuan visual terkem‐
bangkan jauh lebih baik. Materi belajar visual akan lebih efektif. Game 
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interaktif, tugas projek kolaboratif yang menantang, dan sesuatu 
yang dapat mereka coba dan amati akan disenangi.

Bagaimana Generasi Z berbeda dari generasi sebelumnya? Darla 
Rothman (2014) mendeskripsikan bahwa mereka seperti tidak bisa 
hidup di dunia tanpa internet, ponsel, atau iPod. Mereka tech savvy 
dan terus‐menerus kontak dengan orang menggunakan media 
sosial, WhatsApp, Facebook atau Twitter. Mereka ingin teknologi 
yang mudah digunakan dan membantu memecahkan masalah mere‐
ka, membantu mengkoordinasikan kegiatan mereka, atau memberi‐
kan mereka informasi yang relevan dengan kebutuhan pengembang‐
an diri. Otak mereka dipengaruhi oleh penggunaan internet. Mereka 
menemukan jawaban atas pertanyaan di Google dan YouTube, tetapi 
mereka kurang memiliki keterampilan berpikir kritis untuk mengeva‐
luasi sumber. Konon, mereka memiliki toleransi yang rendah tanpa 
sumber daya digital. Mereka tidak lagi harus menggunakan kartu ka‐
talog perpustakaan atau menggeledah rak untuk menemukan buku 
tertentu. Mereka tidak menggunakan jam tangan atau jam alarm ka‐
rena mereka menggunakan smartphone mereka untuk itu. Alih‐alih 
membaca sebuah artikel, mereka ingin menonton video (YouTube) 
atau visualisasi lain yang merangkum artikel itu. Mereka mengguna‐
kan SMS dengan bahasa prokem ("ucapan populer”). Contoh: Bro 
(panggilan untuk kawan, laki atau perempuan sama saja), x (peng‐
ganti kata nya), Q (pengganti kata aku), Cray Cray (bila hidup ini terla‐
lu gila untuk suatu hal), Probs (generasi lain mengatakan probably), 
Totes (digunakan untuk menunjukkan komitmen yang sungguh‐
sungguh), xoxox (digunakan untuk mengakhiri teks, bagi Generasi 
Baby Boomers itu berarti hormat kami), V (very), dll.

Dalam buku Michael Thomas (2011), mereka diidentifikasi sebagai ge‐
nerasi yang menunjukkan kecenderungan kuat untuk bebas bereks‐
presi, mampu mencari dan mengakses informasi yang mereka perlu‐
kan. Melalui penggunaan alat komunikasi, mereka menampakkan ke‐
terbukaan intelektual dan emosional. Semangat keterbukaan mere‐
ka sangat jelas tercermin dalam inklusi sosial mereka melalui 
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komunitas online (dalam banyak kasus, di Indonesia tercermin dalam 
kelompok yang populer dengan sebutan “netizen”, yang sering mam‐
pu menguasai opini publik). Selain mereka menunjukkan "pandang‐
an bebas berekspresi”, mereka juga dikenal kreatif, inovatif, memiliki 
semangat inverstigasi, dan menikmati dunia jelajah informasi dalam 
berbagai kesempatan yang tersedia di Web, digabung dengan kebu‐
tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan kecepatan tinggi. De‐
mikian pula, meskipun dikelilingi oleh informasi, mereka peka terha‐
dap kebutuhan secara terus‐menerus untuk memverifikasi dan 
mengotentikasi informasi yang mengelilingi mereka.

Generasi ini membutuhkan jenis layanan belajar baru. Gen Z akan be‐
lajar lebih efektif jika mereka diberi “ruang kreatif” untuk memecah‐
kan masalah dan mencari solusi dengan trial and error. Gen Z menyu‐
kai tantangan belajar untuk menemukan, dan mengelola informasi 
yang didapatkan. Fokus belajar pada berpikir kritis dan pemecahan 
masalah bukan menghafal informasi. Mereka lebih suka bekerja da‐
lam tim/kelompok‐kelompok kecil. Kreativitas dan kolaborasi yang 
alami cocok untuk mereka, apakah itu merupakan kegiatan spontan 
atau terstruktur. Fleksibilitas untuk belajar dengan cara yang terbaik 
menjadi kebutuhan mereka. Mereka memerlukan pilihan belajar un‐
tuk pengembangan diri dan pilihan karier, sehingga pembelajaran da‐
pat individualized. Hal ini membuat mereka lebih reflektif dan mandiri 
daripada generasi peserta didik lainnya (Rothman, 2014; Sing, 2014).

Tantangannya di dalam kelas adalah bahwa sebagian besar pendidik 
kita sekarang merupakan generasi pendatang di dunia digital (imi‐
gran digital), mereka terbiasa hidup di dunia analog, yaitu mengajar 
dan mengisikan pengetahuan ke dalam kepala siswa, bukan menjadi 
fasilitator belajar. Para pendidik yang imigran digital akan semakin 
marasa kurang nyaman, karena peserta didik mereka lebih akrab de‐
ngan teknologi. Namun, mereka harus siap untuk mengajarkan "isi 
dari masa depan" menggunakan software, hardware, digital tekno‐
logi, dan media sosial. Konsekuensinya adalah, ada kebutuhan untuk 
pengembangan profesional, dan kebutuhan teknologi yang 
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berfokus dan mudah bagi pendidik, karena mereka mengalami tran‐
sisi dari model pembelajaran tradisional menuju yang transformasio‐
nal.

Lanskap Belajar 
Lanskap belajar (juga biasa disebut lanskap akademis) adalah suatu 
katalis untuk inovasi kolaboratif. Perubahan pendidikan tinggi yang 
belakangan ini ditandai oleh peningkatan jumlah mahasiswa, perlu‐
asan kurikulum, pendekatan alternatif untuk mengajar dan belajar 
memerlukan katalis untuk inovasi. Banyak juga pendidikan tinggi 
yang mendefinisikan ulang batas‐batas geografis dan pedagogis me‐
reka, seperti misalnya MIT, yang memperluas definisi kampus MIT bu‐
kan lagi terbatas pada spasial fisik kampus akan tetapi telah memper‐
luasnya dengan konsep MIT‐X (MIT Extended), karena MIT meman‐
faatkan MOOCs secara luas dan mengitegrasikannya atau sebagai 
bagian tak terpisahkan dari struktur kurikulum formal MIT (Rhoads, 
2015). Pergeseran ini telah diperkuat oleh teknologi baru yang telah 
membuat demokratisasi pengetahuan, di mana, kapan dan bagaima‐
na pembelajaran dapat dilakukan, dan mengubah persepsi tentang 
bagaimana kita memahami tempat dan proses pembelajaran (Neary, 
et al., 2010).

Sejalan dengan perubahan ini dalam pembelajaran di pendidikan 
tinggi telah terjadi peninjauan kembali atas hal‐hal yang berkaitan de‐
ngan penyediaan, pengelolaan, dan penggunaan fasilitas dan peran‐
an tata lingkungan kampus. Universitas di bawah tekanan untuk per‐
luasan peran dan efisiensi yang lebih besar, telah mengakui nilai ling‐
kungan mereka, baik sebagai aset “real estate” maupun sebagai 
motor penggerak untuk membuka peluang inovasi pembelajaran (se‐
bagaimana tergambar pula dalam lanskap akademik UM: The 
learning university).

Konsep lanskap belajar telah muncul sebagai cara berpikir secara ho‐
listik tentang pengembangan pendidikan tinggi. Meskipun tidak ada 
kesepakatan atau definisi sederhana mengenai arti yang tepat dari 
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istilah “lanskap belajar” (learning landscape), penggunaan metafora 
ini memungkinkan untuk tingkat pemikiran multi‐dimensi tentang pe‐
mikiran dan pengembangan masa depan pendidikan tinggi (Neary & 
Saunders, 2010). Konsep lanskap belajar telah digunakan untuk 
menggambarkan perubahan yang sedang dilakukan untuk belajar 
dan mengajar di lingkungan pendidikan. Awalnya digunakan dalam 
kaitannya dengan sekolah‐sekolah. Istilah baru ini telah diterapkan 
pada pendidikan tinggi untuk menggambarkan apa yang dianggap se‐
bagai desain dalam transformasi pendidikan, dan “revolusi diam” 
(silent revolution) dalam desain ruang belajar multidimensional pen‐
didikan tinggi (Chiddick, 2006).

Pada dasarnya, lanskap baru dalam pendidikan tinggi adalah hasil da‐
ri, antara lain, adanya peluang yang ditawarkan oleh teknologi baru, 
tuntutan mahasiswa untuk pengalaman belajar yang lebih kolabora‐
tif dan mendalam, dan tuntutan staf akademik untuk penelitian inter‐
disipliner. Hal ini telah menyebabkan para desainer real esate kam‐
pus untuk memahami berbagai jenis belajar mengajar, ruang fisik 
(termasuk yang khusus dan fleksibel), ruang formal dan informal, 
dan ruang fisik jaringan melalui penggunaan teknologi informasi. Pa‐
da intinya desain ini adalah untuk pendekatan belajar baru berdasar‐
kan student‐centered learning, kolaborasi yang lebih besar, dan keter‐
libatan antara staf dan mahasiswa, dan koneksi dengan masyarakat 
di luar kampus.

Sifat akademis yang berubah akibat dari proliferasi dan konvergensi 
pengetahuan, dan lahirnya generasi baru yang memiliki karakteristik 
unik dan cenderung mandiri, juga akan berimplikasi pada perubahan 
lanskap akademik pendidikan tinggi. Fenomena‐fenomena perubah‐
an lanskap akademik pendidikan tinggi ini dapat dilihat dari beberapa 
wacana di belahan dunia tentang munculnya belajar lintas disiplin, 
perluasan kurikulum yang makin dinamis dan fleksibel, belajar berba‐
sis pilihan (elective learning), makin luasnya kompetisi sekaligus kola‐
borasi e‐Learning antarpendidikan tinggi, dan belakangan ada kecen‐
derungan makin kuatnya internasionalisasi pendidikan tinggi, 
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bahkan terjadi perluasan konsep kampus. Lanskap akademis pendi‐
dikan tinggi menjadi meluas tak terbatas membentuk jejaring dunia. 

Dalam hal pembelajaran, Tapscott (1999), berangkat dari perspektif 
konstruktivisme sosial, menguraikan bahwa prinsip pedagogi inter‐
aksionis berkaitan erat dengan apa yang dilihatnya sebagai persya‐
ratan dan peluang era digital, yang ia identifikasi sebagai suatu per‐
geseran dari: (1) belajar linier ke hypermedia, (2) pengajaran ke 
konstruksi dan diskoveri, (3) pendidikan berpusat pada guru ke ber‐
pusat pada siswa, (4) menyerap materi ke belajar cara belajar, (5) 
sekolah ke belajar sepanjang hayat, (6) one‐size‐fits‐all to customized 
learning, dan (7) belajar sebagai beban [siksaan] ke belajar yang 
menyenangkan. 

Delapan tahun yang lalu, The Economic Intelligence Unit dari UK 
(2008:7–9) telah menggambarkan kecederungan pemanfaatan tek‐
nologi dalam belajar. Sebagian hasil surveinya dapat kita lihat dalam 
tabel pertama, bahwa (1) akan makin banyak jurusan interdisipler di‐
tawarkan, (2) makin banyak kolaborasi antaruniversitas dalam pe‐
nyediaan kuliah individual (mahasiswa dari institusi yang berbeda 
bekerja sama dalam topic tertentu), (3) mahasiswa dapat mengkom‐
binasikan kelas dari berbagai institusi untuk memenuhi persyaratan 
memperoleh gelar, dan mahasiswa dapat menyesuaikan dengan 
pilihan akademik mereka sendiri. Persentase terhadap isu‐isu di atas 
melampaui rata‐rata keseluruhan responden. Selain itu, kita juga bisa 
melihat kecederungan makin tingginya penggunaan perangkat tek‐
nologi untuk belajar dalam tabel kedua, yakni (1) penggunaan online 
course, (2) social networks, (3) text messaging/notification, (3) 
collaboration software, (4) document management, dan (5) wikis. 

Abad XII ditandai oleh perubahan yang konstan. Pengetahuan men‐
jadi cepat usang dan keahlian baru terus‐menerus diperlukan agar se‐
seorang berhasil dan tetap produktif. Dengan demikian, para 
pendukung pembelajaran Abad XXI telah menyerukan epistemologi 
baru yang memandang pengetahuan sebagai suatu proses dan 
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apalagi sebagai produk. Oleh karena itu, pendidikan tinggi semakin 
penting untuk bergulat dalam wacana lintas‐batas disiplin, dan adap‐
tif terhadap perubahan konteks dan situasi, bukannya terpaku ter‐
lalu khusus dalam keahlian rutin, dalam satu disiplin (Hung, Ling, & 
Lee, 2014) sebagai bagian dari perubahan imperatif lanskap aka‐
demis pendidikan tinggi. Semua kecenderungan perubahan tersebut 
semakin memperjelas betapa inovasi pendidikan tinggi sebagai 
bagian dari upaya menjangkau masa depan memerlukan akselerasi.
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Dari Kompetensi ke Kapabilitas 
Parallel dengan perubahan lanskap akademik terjadi pula perubahan 
orientasi pendidikan tinggi. Dalam jagat pendidikan tinggi dikenal 
tiga model pendidikan, yaitu apa yang dikenal dengan sebutan (1) 
training model, (2) professional development model, dan (3) capability 
development model. Model pertama dan kedua sangat popular 
dalam pendidikan ala industrial, yang “mengeksploitasi” sumber da‐
ya manusia untuk tujuan reproduksi ekonomi melalui pendidikan. 
Landasan berpikirnya adalah teori efisiensi sosial, bahwa kurikulum 
pendidikan didesain berbasis kompetensi dengan rujukan utama ke‐
butuhan job pada area okupasi atau profesi tertentu. Dengan demiki‐
an, pendidikan menjalankan tugasnya dengan efisien karena fiksasi 
cakupan kompetensi dalam kurikulum amat jelas, definitif, dan rigid. 
Sebaliknya, model ketiga tidak menggunakan job atau profesi terten‐
tu sebagai rujukan utama pendidikan, akan tetapi menggunakan ke‐
kuatan potensial individu sebagai rujukan utama pendidikan. 
Orientasi pendidikan dengan model ketiga adalah pengembangan ka‐
pabilitas yang melampau kompetensi. Praksis pendidikan tinggi di 
Indonesia sekarang, mayoritas mengikuti model pertama dan kedua, 
yaitu berbasis kompetensi, dan dominasi model training untuk me‐
nyiapkan mahasiswa sebagai calon pekerja.

Munculnya generasi baru, Gen Milenia dan Gen Z, telah mengubah 
visi kurikulum pendidikan ala sekolah industrial. Kurikulum berbasis 
kompetensi dengan rujukan utama definisi pekerjaan (job), atau defi‐
nisi peran sosial mulai menurun popularitasnya. Makin banyak popu‐
lasi Gen Z yang tidak mudah menerima peran tertentu ‐‐ akan tetapi 
mereka ingin mengukir profesi dari identitas dirinya sendiri ‐‐ telah 
mengubah orientasi belajar. Kebutuhan belajar berubah dari meme‐
nuhi blueprint profesi manusia yang diturunkan dari definisi peran so‐
sial atau profesi tertentu bergeser ke aras pengembangan kapabili‐
tas peserta didik untuk menciptakan profesi yang berpusat pada 
keunggulan personalnya. Di samping itu, dunia profesi mengalami di‐
namika kehidupan yang tidak mudah lagi diprediksi yang mengaki‐
batkan makin kaburnya definisi peran sosial. Banyak tempat kerja 
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memberlakukan pekerja temporer atau pekerja kontrak, dan akan 
lebih banyak pengalaman berhenti dari pekerjaan yang satu dan gan‐
ti pekerjaan lain sebagai bagian dari karier pekerja. Hal ini menggam‐
barkan mobilitas pasar kerja yang makin tinggi, sehingga desain ku‐
rikulum pendidikan yang didasarkan atas prediksi peran social sema‐
kin tidak memadai. Keadaan ini makin menguatkan akan kebutuhan 
perubahan orientasi pendidikan tinggi dari pengembangan kompe‐
tensi ke kapabilitas.

Kompetensi merupakan unsur penting dari kapabilitas. Namun, 
orang‐orang yang kapabel adalah mereka yang dapat berbuat secara 
efektif dalam konteks yang tidak diketahui atau masalah baru. Untuk 
bisa menjadi kapabel, orang membutuhkan pengalaman belajar yang 
berbeda dengan belajar kompetensi. Kemampuan belajar bagaima‐
na cara belajar, nilai‐nilai, dan kepercayaan diri, misalnya, tidak dapat 
dicapai hanya dengan menggunakan pendekatan perilaku sederha‐
na.

MERESPON PERUBAHAN: 
APA INOVASI PENDIDIKAN TINGGI?

anyak energi yang menjanjikan di balik inovasi Bpendidikan tinggi, tapi energi itu akan sedikit 
membuahkan hasil, jika kita tidak bertindak cepat 
mendefinisikan dan merumuskan prinsip‐prinsip yang 
dapat mendukung gerak inovasi ke depan. Mengawali 
bagian ini saya meminjam sketsa Kim Smith dalam 
membangun definisi umum apa itu inovasi.

Ketika orang berpikir tentang inovasi, umumnya yang segera ter‐
gambar adalah produk baru ‐ sesuatu seperti munculnya LCD Pro‐
jector, atau digital board dalam dunia OHP dan papan tulis di dalam 
kelas kita. Namun, meskipun banyak inovasi yang segera tampak ada‐
lah inovasi di tingkat produk, beberapa inovasi yang paling penting 
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adalah pada tingkat platform. Dalam bidang teknologi, "platform" 
adalah arsitektur perangkat keras, atau kerangka kerja perangkat 
lunak, yang memungkinkan para produsen yang berbeda‐beda men‐
ciptakan solusi modular yang berjalan pada mesin. Internet dan 
iPhone adalah contoh dari berbagai jenis platform teknologi yang di‐
akti�an oleh para inovator independen untuk munculkan inovasi. 
Inovasi yang diakti�an oleh Internet itu bukan produk belaka, mela‐
inkan diakti�an oleh arsitektur jaringan bagaimana jutaan orang di 
seluruh dunia terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Infra‐
struktur Internet adalah sebuah platform yang berkembang yang 
mencakup berbagai bahasa perangkat lunak dan protokol teknologi 
yang memungkinkan jaringan luas komputer independen dan pe‐
rangkat keras lainnya untuk berkomunikasi dan terhubung di seluruh 
dunia. IPhone adalah platform lain yang telah memungkinkan mun‐
culnya inovator‐inovator baru ‐ 50.000 "apps" (atau aplikasi) me‐
mungkinkan iPhone untuk melakukan hal‐hal baru dan inovatif. Kom‐
puter Apple, pencipta iPod dan iPhone, menghasilkan hardware dan 
platform perangkat lunak, tetapi dengan mendefinisikan dan berba‐
gi seperangkat aturan umum dan protokol, mereka telah memung‐
kinkan puluhan ribu inovator software untuk membuat solusi modu‐
lar murah yang “menancap” ke platform ini untuk menciptakan nilai 
lebih bagi pengguna iPhone (Smith, 2009).

Istilah "platform" dapat juga diterapkan di luar bidang teknologi un‐
tuk merujuk ke arsitektur konseptual yang meliputi satu set kerangka 
kerja, definisi, standar, dan protokol yang menyediakan infrastruktur 
di mana “komponen‐komponen modular”‐nya dapat terhubung, se‐
hingga membuka jalan untuk suburnya inovasi. Dalam hal ini, saya 
ingin menyebut UM: The Learning University adalah contoh arsitektur 
konseptual, sebagai platform, yang ditujukan untuk menggerakkan 
inovasi di Universitas Negeri Malang. 

Selain produk dan platform, inovasi dalam proses juga dapat me‐
nyebabkan perubahan besar. Masih ingatkah cara Ignasius Jonan, 
ketika memimpin perubahan di PT KAI? Ia telah mengubah proses 
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bagaimana orang membeli tiket, dan layanan perkereta‐apian yang 
membuat para pelanggan merasa puas. Kadang‐kadang ini hanya di‐
pandang menciptakan proses baru, tetapi dengan menciptakan cara‐
cara baru ini, sesungguhnya dapat memungkinkan dan memotivasi 
orang bekerja dengan keunggulan pada tugas yang dipahami dengan 
baik. Pada akhirnya, inovasi juga dapat mengambil bentuk ide, perge‐
seran cara orang melihat masalah dengan mendefinisikan kembali pe‐
ngertian kita tentang apa yang mungkin – seperti gagasan Prof. Ali 
Saukah mendefinisikan ulang pengertian Tri Dharma Perguruan Ting‐
gi menjadi atribut lembaga, bukan atribut individu dosen adalah con‐
toh inovasi berbentuk ide. Perguruan Tinggi harus melaksanakan Tri 
Dharma, tetapi pembagian tugas berbeda‐beda untuk tiap dosen: 
mengajar, meneliti, atau mengabdi kepada masyarakat. Sudah wak‐
tunya kinerja mengajar yang [inovatif] mengasilkan sumber daya ma‐
nusia andal dihargai sama tingginya dengan meneliti yang mengha‐
silkan publikasi internasional bereputasi. Jika definisi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi ini berterima dan berkerja dalam ekosistem inovasi, 
maka inovasi ini akan mengubah lanskap akademik pendidikan tinggi 
secara mendasar.

Pepatah lama "kebutuhan adalah ibu dari penemuan" mengingatkan 
kita bahwa siklus inovasi dimulai dengan kejelasan tentang masalah 
yang perlu dipecahkan. Memperoleh kejelasan ini saja merupakan 
prestasi penting, karena mengarahkan energi dan rasa ingin tahu ter‐
hadap tujuan tertentu, dan membantu untuk merumuskan metrik 
yang jelas untuk mengukur potensi solusi. Kejelasan ini kemudian me‐
nyebabkan orang untuk mempertimbangkan fakta‐fakta, keadaan, 
dan pengalaman lain untuk menghasilkan ide‐ide pemecahan masa‐
lah itu. Seringkali, kata Kim Smith (2009), solusi yang paling inovatif 
datang dari orang‐orang yang melihat fakta dari sudut baru atau 
dengan wawasan baru, seperti yang dari luar atau di pinggir lapangan 
resmi. Ia menemukan bahwa para pemikir "hybrid" yang bekerja lin‐
tas sektor atau dengan pendekatan lintas disiplin untuk pemecahan 
masalah, dengan menggabungkan ide‐ide dari seluruh sektor dalam 
cara‐cara baru dan inovatif, sering mendapatkan hasil yang gemilang. 
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Pada titik ini penting untuk memiliki "ruang kecil" atau lingkungan la‐
boratorium untuk memperbaiki dan menguji ide‐ide, mengumpulkan 
bukti dan menggunakannya untuk memilah‐milah ide potensial dan 
mengidentifikasi ide‐ide yang benar‐benar bekerja dalam ekosistem 
inovasi. Tahap terakhir dalam siklus harus selalu terjadi umpan balik 
yang terbuka yang memungkinkan perbaikan terus‐menerus dan 
menginformasikan inovasi masa depan.

Untuk menggerakkan ekosistem inovasi, diperlukan kebijakan insti‐
tusional yang menetapkan tujuan dan kondisi, praktisi dan pengguna 
yang terlibat untuk membantu menentukan apakah jenis solusi da‐
pat bekerja, peneliti yang membantu menguji dan menyempurnakan 
ide‐ide dan menilai efektivitas, dan investor yang memberi fasilitas 
“landasan pacu” bagi mereka yang mengejar kegiatan yang inovatif. 
Dalam institusi pendidikan tinggi, ekosistem ini masih terputus‐putus 
dan terfragmentasi. Banyak inovasi yang terjadi dalam praktek seha‐
ri‐hari di kantong‐kantong kecil di berbagai program studi. Yang perlu 
kita lakukan sekarang adalah mengerakkan dan mempercepat pro‐
ses inovasi itu, membuatnya lebih mudah diakses, dan merumuskan 
kembali insentif bagi para inovator, perangkat dan investasi yang me‐
mungkinkan kita bisa bergerak sampai ke skala yang lebih signifikan 
dan mempertahankan siklus inovasi ini dari waktu ke waktu. Dari ma‐
na kita memulai menggerakkan inovasi itu sekarang?

Membangun Paradigma Pendidikan Tinggi:
Belajar Berbasis Kehidupan
Perubahan‐perubahan di segala lini kehidupan, terutama yang terjadi 
dalam dasawarsa terakhir, dan kecenderungan‐kecenderungan ma‐
sa depan di berbagai bidang akibat dari proliferasi dan konvergensi 
pengetahuan, karakteristik Generasi Z dengan segala keunikan dan 
kebutuhan pengembangan dirinya, lanskap belajar (lanskap akade‐
mik) baru yang kemudian muncul menjadi kebutuhan, dan orientasi 
kecakapan masa depan menggugah kesadaran terhadap kebutuhan 
akan cara pandang baru, atau paradigma baru pendidikan tinggi. 
Membangun paradigma baru bisa dimaknai mengubah mindset dan 
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mengembangkan cara‐cara baru. Paradigma baru ini mecakup model 
mental (mindset) pendidikan tinggi (ke mana mahasiswa mau diba‐
wa?), dan pendekatan belajar yang digunakan. 

Model Mental (Mindset) Pendidikan Tinggi
Model mental pendidikan tinggi kita sekarang lekat dengan model 
training dan pengembangan profesional, dengan rujukan dasar jenis 
pekerjaan, profesi atau peran sosial di masyarakat yang terdefinisi. Ci‐
rinya dapat dikenali dengan mudah. Nyaris tidak ada program studi 
Pendidikan Tinggi kita yang tidak menjanjikan dan menawarkan pe‐
ran tertentu kepada mahasiswa bahwa setelah lulus mereka mema‐
suki job tertentu. Watak utama (mainstream) pendidikan tinggi kita 
adalah training, dan mengonsepsikan mahasiswa sebagai penerima 
transfer kecakapan spesifik karena mahasiswa adalah [calon] peker‐
ja. Model pendidikan seperti ini hanya cocok jika hubungan antara 
pendidikan dan lapangan kerja konsisten dalam “satu paket pengem‐
bangan sumber daya manusia” untuk tujuan reproduksi ekonomi di 
bawah hegemoni kapitalis atau neokapitalis.

Ketika terjadi perubahan yang dahsyat di semua lini kehidupan, terja‐
di turbulensi kehidupan, job dan peran sosial semakin tidak menentu, 
definisi profesi mengalami perubahan akibat dari proliferasi dan kon‐
vergensi pengetahuan (Morgan, 2014) , karakteristik Genarasi Z yang 
mandiri, kreatif, dan tidak mudah menerima peran tertentu dari 
orang lain, dll, mempertahankan mindset pendidikan tinggi sebagai 
lembaga training sama halnya dengan bergerak menuju kemundur‐
an. Saatnya kita ubah mindset kita, bahwa pendidikan tinggi adalah 
lembaga pengembang kapabilitas sumber daya manusia yang dida‐
sarkan atas kekuatan dan keunggulan potensial individual mahasis‐
wa. Dengan model mental yang baru ini, watak pendidikan tinggi 
akan berubah menjadi lembaga penggerak inovasi, bukan penjaja pe‐
kerjaan yang belum tentu memenuhi selera generasi sekarang.

Dalam monografnya berjudul The Teachers of 2030: Creating a 
Student‐Centered Profession for the 21st Century, Barnet Berry 

20         Inovasi Pendidikan Tinggi

Dies Natalis ke‐62 Universitas Negeri Malang



menggambarkan perubahan yang dramatik peran pendidik dalam 
praksis pendidikan di abad ini. Cara pandang bahwa misi pendidikan 
adalah menyiapkan peserta didik untuk memasuki profesi tertentu 
pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat akan se‐
gera usang. Tugas pendidikan akan berbalik menjadi lebih utama me‐
menuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik dalam mencip‐
takan profesinya (Berry, 2013). Mengapa demikian? Selain tuntutan 
generasional, Berry mencatat perubahan peran pendidikan itu dise‐
babkan oleh munculnya realitas baru tentang berubahnya ekologi be‐
lajar, mulusnya koneksi keluar‐masuk dalam dunia sibernetik, dan ma‐
kin meluasnya teacherpreneurism. Realitas itu telah hadir di tengah 
kehidupan kita sekarang. Pandangan tentang tugas pendidikan ini be‐
nar‐benar akan mengubah praksis pendidikan 180 derajat dari sebe‐
lumnya. Keberhasilan pendidikan dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya di abad ini akan ditentukan oleh inovasi dalam mengelola 
pembelajarannya seiring dengan munculnya realitas baru itu. Per‐
ubahan cara pandang tentang pendidikan dan peran pendidik ini ti‐
dak lepas dari perubahan generasional yang sangat fenomenal di 
awal abad ini. Implikasinya adalah, sudah barang tentu, praksis pen‐
didikan kita perlu inovasi dan dinamika evolusi.

Perubahan orientasi pendidikan dari kompetensi ke kapabilitas telah 
menjadi kesadaran umum di dunia pendidikan tinggi sejak dasawarsa 
yang lalu. Seperti dikatakan juga oleh Stephenson & Weil (1992) salah 
satu model yang menantang konsep pembelajaran tradisional berori‐
entasi kompetensi adalah model pembelajaran berorientasi kapabili‐
tas. Orang yang kapabel adalah mereka yang: tahu bagaimana bela‐
jar, kreatif, memiliki tingkat self‐efficacy yang tinggi, dapat menerap‐
kan kompetensi dalam situasi baru (novel) serta situasi yang familier, 
dan bekerja sama yang baik dengan orang lain. Dibandingkan dengan 
kompetensi, yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan keterampil‐
an, kepabilitas adalah atribut holistik. Orang yang kapabel lebih 
mungkin dapat menangani persoalan secara efektif dalam lingkung‐
an yang bergejolak di mana mereka tinggal dengan memiliki kapasi‐
tas “serba bisa”.
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Pendekatan Belajar
Pergerakan dari model kompetensi ke model pengembangan kapabi‐
litas ini merupakan perubahan mendasar orientasi dan fokus dalam 
pendidikan, yakni apa yang kita kenal dengan pergeseran dari para‐
digm “pengajaran” ke paradigm “belajar”, atau dari orientasi “job” di‐
perluas ke orientasi “kehidupan”. Pendekatan pendidikan telah ber‐
ubah dari expert‐centered learning ke work‐based learning, dan di 
abad XXI bergerak atau berubah orientasi dari expert‐centered 
learning ke life‐based learning (Staron, 2006). Model pendidikannya 
bergerak atau berubah dari training model ke professional develop‐
ment model, dan kini saatnya bergerak dari training model ke capa‐
bility development model. Dalam perspektif Meyer (1993), training 
model dan professional development model adalah model pendidikan 
yang dominan pada tahun 1900‐2000+, sedangkan capability develop‐
ment model merupakan paradigma pendidikan kekinian yang muncul 
pada 1990‐2000+.

Inti pendekatan belajar berbasis kehidupan (life‐based learning) ada‐
lah student active learning, dengan visi utama menumbuhkan tang‐
gungjawab belajar, menanamkan makna bahwa orang makin berda‐
ya dengan belajar, mengembangkan strategi belajar, dan mendorong 
kolaborasi. Pendekatan life‐based learning membutuhkan perubahan 
konsepsi atau cara pandang kita terhadap kurikulum, mahasiswa, do‐
sen, dan asesmen. Perubahan pertama, kurikulum dipandang seba‐
gai variabel yang dinamis dan responsif; hubungan kurikulum, pem‐
belajaran, dan asesmen diperluas; dan asesmen menjadi bagian terin‐
tegrasi dari aktivitas belajar. Pembelajaran bersifat menantang, 
merentang kemampuan berpikir dan keterampilan sosial, otentik, me‐
nyatu dengan pengalaman sehari‐hari, integratif, interdisipliner, dan 
transdisipliner. Pembelajaran juga lebih fleksibel, dinamis dan res‐
ponsif, melayani keragaman peserta didik, memperluas wahana bela‐
jar. Asesmen terpadu dengan pembelajaran, mengukur kinerja 
(performance) dan berfokus pada kemajuan belajar. Perubahan ke‐
dua, mahasiswa dipandang sebagai organisme dan sumber pengeta‐
huan, penghasil pengetahuan, dan mampu terlibat aktif secara 
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emosional di dalam belajar otentik dan kolaboratif. Mahasiswa 
adalah ilmuwan‐ilmuwan kecil yang memiliki konstruk teori, sekecil 
apapun teori itu di kepala mereka. Mereka adalah para inovator. Me‐
reka juga makhluk yang memiliki keingintahuan yang tinggi, suka 
kerja kolaboratif, imajinatif, kreatif dan inovatif, terbuka, dan memili‐
ki kemampuan task‐switching (multitasking). Ketiga, dosen sebagai 
pendidik dan fasilitator sebagai penata lingkungan belajar, sebagai 
pembimbing yang mampu melakukan mediasi dan modeling, dan se‐
bagai kolaborator atau partner belajar yang mampu bekerja bersa‐
ma‐sama mahasiswa menyelesaikan masalah. 

Dalam naskah akademik belajar berbasis kehidupan (BBK) yang disi‐
apkan oleh Tim Pengembang Akademik UM (2016a) dirumuskan bah‐
wa pendekatan BBK:

 terarah pada pembentukan diri pebelajar sebagai pribadi 
utuh yang memiliki kapabilitas dan talenta yang berkembang 
secara berkelanjutan;

 mengintegrasikan atau memadukan kehidupan sehari‐hari, 
bekerja, dan belajar di ruang apapun, situasi mana pun, dan 
momentum apapun sehingga belajar berlangsung dalam ke‐
hidupan yang luas;

 mengakui dan memberikan ruang bagi pebelajar sebagai pe‐
rancang praksis belajarnya sendiri dengan mengingat dan 
mematuhi peraturan‐peraturan umum yang berlaku;

 mengakui dan mempraktikan belajar secara berkelanjutan, 
adaptif, dan tangkas; dan

 mengakui dan merangkul konteks kehidupan secara luas se‐
bagai ajang dan ruang belajar bagi pebelajar sehingga belajar 
tidak hanya berlangsung dalam kelas dan kurikuler semata.

Sketsa pergeseran paradigma pendidikan tinggi dari model training 
berbasis kompetensi ke model pengembangan profesional (juga ber‐
basis kompetensi) ke model pengembangan kapabilitas disajikan da‐
lam Gambar 1.
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Gambar 1. Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi
(Adaptasi dari Staron, 2006)

Redesain Kurikulum
Beberapa bulan terakhir ini seluruh perguruan tinggi di Indonesia ber‐
jibaku dengan pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Ki‐
ta biasa menyebutnya “kurikulum berbasis KKNI”. Dasar yuridisnya 
berlapis‐lapis: UU Nomor 20 Tahun 2003, UUPT Nomor 12 tahun 2012, 
Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 
2015. Intinya mengatur bahwa: (1) setiap program studi wajib menyu‐
sun deskripsi capaian pembelajaran mengacu pada KKNI bidang pen‐
didikan tinggi sesuai dengan jenjang; dan (2) setiap program studi wa‐
jib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksa‐
naan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan sesuai 
dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kuri‐
kulum program studi (terbaru diedarkan oleh Ditjen Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan, Agustus 2016). Setiap perguruan tinggi meng‐
gunakan panduan ini untuk menyusun deskripsi [standar] capaian 
pembelajaran.
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Model desain yang digunakan adalah model desain kurikulum berba‐
sis kompetensi (competency‐based curriculum), yaitu diawali dengan 
analisis kebutuhan pemangku kepentingan dan telaah keilmuan dan 
keahlian, dilanjutkan dengan penyusunan profil lulusan yang detail‐
nya berupa rumusan [standar] capaian pembelajaran, pemilihan dan 
pembobotan bahan kajian, membentuk matakuliah dan sks, serta me‐
rangkainya menjadi struktur kurikulum, dan terakhir disertai dengan 
rencana pembelajaran. Dalam prosedur pengembangan kurikulum 
yang seperti ini, kebutuhan pemangku kepentingan (dunia usaha dan 
industri) menjadi rujukan utama, bahkan jargon “kebutuhan pe‐
mangku kepentingan” menjadi segala‐galanya. Karakteristik yang 
menonjol pada desain kurikulum semacam ini antara lain: (1) berfo‐
kus pada efisiensi sosial dan rekonstruksi sosial, kurang pada pe‐
ngembangan general intellectual skills dan kebutuhan pengembang‐
an personal peserta didik, dan (2) lebih bergulat dengan occupational 
dan professional skills kurang pada pengembangan general 
knowledge dan intellectual skills; serta kebutuhan pengembangan 
personal peserta didik. Kurikulum disusun lebih untuk memenuhi ke‐
butuhan reproduksi ekonomi dengan penyiapan peserta didik untuk 
bekerja. Dalam literatur, model seperti ini mendasarkan pada teori 
efisiensi sosial, yang memerankan pendidikan sebagai instrumen un‐
tuk menyiapkan keterampilan khusus untuk memasuki dunia kerja 
(Chiro, 2013). Ini mengukuhkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia 
sedang “di‐drive” ke model training. Perguruan tinggi sedang dide‐
sain untuk tumbuh menjadi “lembaga pelatihan besar”.

KKNI sebagai acuan kesetaraan kualifikasi lulusan antarjenjang prodi 
dan pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai sector, dan sebagai bagian dari jaminan keseta‐
raan mutu antarprodi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, masih 
berterima. Akan tetapi, KKNI sebagai acuan pengembangan kuriku‐
lum pendidikan tinggi juga mengukuhkan bahwa kurikulum pendidik‐
an tinggi mendasarkan pada prediksi peran sosial atau profesi dan 
jenjang‐jenjang kompetensinya di masyarakat. Padahal kita sedang 
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berhadapan dengan realitas baru, dunia yang lari tunggang langgang 
akibat dari:

 revolusi digital,

 lahirnya generasi digital (Gen Y‐Z), generasi kreatif,

 dunia yang terintegrasi,

 konvergensi pengetahuan dan teknologi,

 profesi baru yang tumbuh cepat dari kreativitas dan konver‐
gensi iptek,

 prediksi peran sosial (profesi) dalam pendidikan makin mele‐
mah, karena 4 profesi baru muncul dalam seminggu, 4 profe‐
si juga mati dalam seminggu, dan

 hadirnya ruang belajar tanpa batas.

Pada posisi seperti ini, kurikulum pendidikan tinggi, dari sudut pan‐
dang para humanis mengalami degradasi atau pelemahan fungsi uta‐
manya mengembangkan general intellectual skills, dari sudut pan‐
dang para developmentalis mengalamai degradasi atau pelemahan 
fungsi utamanya pengembangan diri peserta didik sesuai kebutuhan‐
nya secara individual, dan dari sudut pandang melioris sosial meng‐
alami fungsi utamanya sebagai instrumen rekonstruksi sosial (misal‐
nya, revolusi mental, atau nasionalisme kebangsaan). Oleh karena 
itu, tanpa mengabaikan desain besar pengembangan kurikulum pen‐
didikan tinggi kita sekarang, inovasi kurikulum dengan visi memper‐
luas perspektif pencapaian kompetensi menjadi pengembangan ka‐
pabalitas adalah merupakan “ijtihad” pendidikan tinggi. Desain 
kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi yang mengacu pa‐
da KKNI, yang menjadi desain nasional itu, diperluas maknanya men‐
jadi pengembangan kapabilitas, yang mampun mengembangkan 
general intellectual skills, menggerakkan pengembangan diri peserta 
didik, dan kemampuan rekonstruksi sosial, selain pencapaian kompe‐
tensi yang telah dirumuskan sesuai dengan rujukannya, kebutuhan la‐
pangan kerja. 

Pendekatan aktivitas kurikuler untuk tujuan pengembangan kapabili‐
tas pasti bukan sekedar training model, akan tetapi pengalaman 
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belajar mahasiswa diperluas dengan pendekatan belajar berbasis 
kehidupan (life‐based learning). Kurikulum dan aktivitas kurikuler 
memberikan kelenturan dan bersifat dinamis, memberi ruang ke‐
mandirian mahasiswa mendesain belajarnya, membuka ruang‐ruang 
integrasi multidisiplin, antardisiplin, bahkan transdisiplin ilmu dan tek‐
nologi.

Redesain Lanskap Belajar 
Lanskap belajar sebagai sebuah desain transformasi pendidikan ting‐
gi yang juga mengandung arti desain ruang belajar multidimensional 
pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menum‐
buh suburkan inovasi. Konsep ruang belajar telah melampaui dimen‐
si fisik ruang berdinding empat, melainkan mencakup dimensi ruang 
dan waktu berlangsungnya belajar, tidak saja dalam pengertian di da‐
lam kampus akan tetapi juga di luar kampus. Dalam hal ini izinkan sa‐
ya merujuk lagi naskah UM: The learning university. Konsep tentang 
UM sebagai the hub of learning resources, dalam naskah akademik 
UM: The learning university, dapat dirujuk sebagai platform redesain 
spasial lanskap belajar pendidikan tinggi. Dalam dokumen itu dise‐
butkan, bahwa segala potensi aset, baik fisik maupun nonfisik (nilai 
dan kultur kehidupan kampus), berfungsi sebagai sumber belajar. Po‐
tensi aset sumber belajar tersebut berupa sumberdaya lingkungan 
fisik dan nonfisik (setting), sumberdaya manusia (human), pesan/ kon‐
ten (content/message), bahan (material) pembelajaran, sarana pem‐
belajaran, dan teknik/strategi yang berfungsi dan bermanfaat dalam 
memberi kemudahan belajar dan memberi sumbangan positif untuk 
peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Tidak ada satu su‐
dut pun di lingkungan UM yang tidak berfungsi sebagai sumber bela‐
jar.

Implikasinya adalah redesain infrastruktur fisik, penataan lingkungan 
belajar yang inspiratif, membangun sistem jaringan belajar berbasis 
TIK untuk memberi ruang‐ruang terjadinya transaksi belajar, kolabo‐
rasi‐kolaborasi belajar, baik dalam ruang monodisiplin tertentu mau‐
pun interaksi antardisiplin ilmu, pengayaan sumber belajar disertai 
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dengan pemutakhiran isi/pesan, dan dipelihara dengan sistem nilai 
kehidupan kampus. Konkritnya, paralel dengan kecenderungan ke‐
butuhan belajar generasi sekarang, dibutuhkan pengembangan 
infrastruktur dan lingkungan belajar fisik yang nyaman dan inspiratif, 
selaras dan terpadu dengan perluasan lanskap belajar dalam jaring‐
an. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, lanskap belajar 
diperluas dengan menghadirkan layanan belajar baru massive open 
online courses (MOOCs) yang menyediakan “big data” untuk mem‐
beri layanan belajar bagi siapa saja, kapan saja dan di mana saja 
(Rhoads, 2015). Ini tantangan, tetapi sekaligus peluang inovasi bela‐
jar di perguruan tinggi. Generasi Y dan Z makin akrab dan merasa le‐
bih senang dengan layanan belajar jenis ini. Perguruan tinggi harus 
mengembangkan dan memanfaatkan teknologi belajar baru untuk 
memperluas wahana kurikulernya. Sejumlah perguruan tinggi di luar 
negeri telah memperluas kurikulumnya dengan integrasi MOOCs. Je‐
nis lanskap belajar dalam jaringan ini bukan hanya memberi ruang ba‐
gi mahasiswa reguler, akan tetapi untuk membuka akses masyarakat 
luas terhadap pendidikan tinggi.

Pada bagian ini saya hadirkan kembali telaah situasi yang pernah saya 
sumbangkan pada penyusunan RIP UM 2010‐2030. Belakangan ma‐
kin kuat kecenderungan mahasiswa ”belanja” untuk program‐
program studi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan keadaan 
mereka. Semakin banyak mahasiswa yang memerlukan fleksibilitas 
dalam struktur program studi yang dapat mengakomodasi kewajib‐
an mereka lainnya, seperti pekerjaan penuh‐waktu, paruh‐waktu, 
atau kebutuhan keluarga. Mereka menginginkan tak perlu lagi ada 
hambatan izin belajar bagi yang ingin belajar, apalagi disertai dengan 
syarat jarak tempat tugas ke tempat belajar tidak boleh lebih dari 70 
km.

Memberikan layanan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan 
pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui teknologi sebagai ciri 
penting pendidikan tinggi di abad ini. Bagi mereka yang sudah beker‐
ja ini lebih banyak tertarik [kualifikasi dari] modul kecil dan pendek, 
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dan program belajar yang dapat dilakukan di rumah, di sekitar kantor, 
keluarga, dan kewajiban sosial lainnya. Mereka pada umumnya pe‐
mecah masalah praktis. Pengalaman hidup mereka membuat mere‐
ka mandiri. Mereka mengetahui alasan untuk apa pelajaran yang me‐
reka pelajari, dan mereka didorong oleh kemajuan profesional, 
harapan eksternal, kebutuhan untuk lebih melayani orang lain, hu‐
bungan sosial, atau stimulasi diri, dan murni tertarik pada pelajaran. 
Mereka juga mengharapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya 
belajar, ada kesempatan yang cukup untuk kontak dengan instruk‐
tur, dukungan layanan, teknologi dan pelatihan. Tidak diragukan lagi, 
akibat perubahan sifat dunia kerja, diperlukan sebuah siklus dan latih‐
an ulangan tenaga kerja. Dalam keadaan seperti itu, kesempatan un‐
tuk belajar lebih mudah menjadi salah satu manfaat yang paling di‐
idamkan pada setiap pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan yang 
membayar karyawan mereka untuk kembali ke sekolah menjadi hal 
yang wajar. Alvin Toffler menulis, "yang buta huruf di abad ke‐21 bu‐
kan orang‐orang yang tidak dapat membaca dan menulis, melainkan 
mereka yang tidak bisa belajar, dan kembali belajar”. Mempertim‐
bangkan faktor‐faktor ini, pendidikan tinggi yang peduli akan menda‐
pat respon masyarakat luas.

Karena itu, hukum permintaan dan layanan berlaku, pendidikan ting‐
gi akan menjadi komoditi. Hukum pasar menempatkan peserta didik 
sebagai konsumen yang akan memilih pilihan program studi yang ter‐
baik. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan tinggi akan lebih banyak 
tergantung pada keberhasilan pemasaran, jaminan kualitas yang so‐
lid, dan sistem kontrol, serta keefektifan penggunaan media baru un‐
tuk pengembangan dan komunikasi pengetahuan. Keberhasilan 
Harvard University sebagai pamuncak perguruan tinggi dunia versi 
Webometrics sejak tahun 2009, dan Massachusetts Institute of 
Technology sebagai pemilik Web terpopuler dunia sejak tahun 2009 
[disusul Harvard University untuk urutan kedua], di mata publik, me‐
rupakan contoh keefektifan penggunaan media baru untuk pengem‐
bangan dan komunikasi pengetahuan. Dalam hal pemasaran, keber‐
hasilan Purdue University juga dapat menjadi contoh. Universitas ini 
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membangun pencitraan publik dan pemasaran melalui lembaga khu‐
sus yang disebut University Development Office, yang secara khusus 
mengurus publisitas universitas dan jaringan kerjasama.

Belajar dari pengalaman universitas‐universitas besar kelas dunia ter‐
sebut, salah satu produk pendidikan tinggi yang akan menjadi sangat 
kompetitif adalah pasar e‐Learning. Prasarana pendidikan tinggi 
yang saat ini belum dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk 
usia sekolah dan enrollment secara lebih luas, membuat program 
pendidikan yang bersifat masal dan dapat menjangkau masyarakat 
yang lebih luas daripada sistem pendidikan tradisional sekarang ada‐
lah lebih penting. Dengan makin meningkatnya kebutuhan untuk be‐
lajar sepanjang hayat bagi orang dewasa, banyak lembaga yang me‐
nyatakan bahwa dalam dekade mendatang akan mengakomodasi 
kebutuhan belajar siswa melalui model pendidikan jarak jauh dengan 
dukungan e‐Learning. Layanan e‐Learning akan tumbuh pada infra‐
struktur pendidikan tinggi untuk memberikan solusi kendala kapasi‐
tas enrollment. Belajar sepanjang hayat menjadi kebutuhan kompe‐
titif. Memperhatikan kecenderungan‐kecenderungan itu, maka 
masadepan pendidikan tinggi harus tertuju pada lanskap akademis 
yang lebih ”open space, open mind” dan pengembangan model pen‐
didikan berbasis teknologi yang dapat menjangkau semua lapisan ma‐
syarakat. Untuk memperluas jangkauan pendidikan, perluasan peng‐
gunaan e‐Learning dalam kemasan massive open online courses 
(MOOCs) untuk pendidikan jarak jauh menjadi bagian penting dalam 
pengembangan lanskap akademis dn internasionalisasi pendidikan 
tinggi. (Collins & Neubauer, 2015; Bobb, Hinn, &Hampel, 2006).

Makin luasnya penggunaan teknologi pembelajaran, peran dosen 
akan mengalami pergeseran yang signifikan. Pendidik termasuk ad‐
ministrator, desainer dan ahli teknologi pembelajaran, mengalami 
pergeseran fungsi dari instruktur menjadi "fasilitator, organizer, 
grader, mentor, model peran, konselor, pelatih, pengawas, problem 
solver, dan partner belajar. Peran dosen dituntut menguasai bebera‐
pa strategi dan keterampilan khusus. Pendidikan harus terorganisir 
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dan berkomunikasi dengan peserta didik dalam cara‐cara baru. Do‐
sen harus mudah ”diakses” oleh siswa [dan] bila perlu bekerja dalam 
tim belajar. Dosen harus ahli dalam memelihara komunikasi, karena 
meningkatnya permintaan untuk interaksi mahasiswa dalam pembe‐
lajaran online. Oleh karena, menjadi kebutuhan laten bagi pendidikan 
tinggi untuk melakukan pengembangan staf akademik ini melalui du‐
kungan belajar berkelanjutan. Pembelajaran diarahkan menjadi lebih 
learner‐centered lerning: rekursif dan non‐linear, menarik, diarahkan 
mandiri, dan belajar bermakna. Pergeseran pembelajaran juga terjadi 
dalam pendidikan jarak jauh, yang bergeser dari paradigma transmisi 
ke model konstruktivis, sosiokultural, dan metakognitif. Model ini 
menggunakan media komputer dan belajar dalam jaringan yang me‐
nekankan tanggung jawab mahasiswa untuk belajar mereka sendiri. 
Dilihat dari perkembangannya, pendidikan jarak jauh bisa menjadi 
dasar bentuk pendidikan post‐modernism dengan fokus mahasiswa 
sebagai konsumen, dan fleksibilitas pada jangkauan global. Dengan 
transisi ini, pendidikan tinggi juga mengarah ke peningkatan aksesi‐
belitas bagi mereka yang cacat. Banyak yang merasa e‐Learning sa‐
ngat menjanjikan bagi peserta didik dengan tantangan fisik dan men‐
tal.

Singkat kata, kecenderungan‐kecenderungan di atas akan mempe‐
ngaruhi masa depan pendidikan tinggi di tanah air. Memperhatikan 
enrollment mahasiswa yang terus meningkat melebihi kapasitas 
infrastruktur tradisional, dan mahasiswa belanja pendidikan untuk 
memenuhi kebutuhan mereka, kelembagaan dan struktur organisasi 
pendidikan tinggi harus mengubah diri untuk menekankan akuntabi‐
litas akademik, kompetensi, outsourcing, standarisasi konten, dan 
adaptasi dengan kebutuhan peserta didik sebagai konsumen. 

Redesain Sistem Jaringan dan Manajemen TIK
Pada akhirnya, infrastruktur belajar yang paling diharapkan menjadi 
tumpuan terciptanya lanskap belajar baru adalah sistem jaringan dan 
manajemen TIK. Perubahan karakteristik belajar mahasiswa dan fasi‐
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litas teknologi telah mengubah lanskap belajar. Modus belajar yang 
kemudian muncul adalah:

 di waktu yang sama, di tempat yang sama – yaitu pendekatan 
tatap muka di dalam lokasi geografis yang sama di waktu 
yang sama, atau menggunakan fasilitas teknologi synchro‐
nous sejenis Skype untuk berinteraksi dengan yang lain pada 
saat yang sama dalam ruang virtual yang sama;

 di waktu yang berbeda, di tempat yang sama – yaitu mahasis‐
wa berinteraksi di ruang yang sama tetapi pada waktu yang 
mereka pilih, misalnya dalam diskusi asynchronous online;

 di waktu yang sama, di tempat yang berbeda – yaitu secara in‐
dividual mahasiswa bekerja independen, tetapi pada waktu 
yang sama, tidak pada tempat yang sama;

 di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda – yaitu ma‐
hasiswa dan dosen terpisah baik secara geografis maupun 
waktu, misalnya dengan e‐mail (Redmond, 2011).

Kebutuhan fasilitas internet untuk interaksi belajar akan meluas, dan 
ini membutuhkan redesain sistem jaringan yang dapat memberi ke‐
mudahan akses.

Lanskap belajar berbasis kehidupan bertumpu pada ekologi kehidup‐
an nyata sebagai sumber belajar. Interaksi belajar tidak lagi dipisah‐
kan oleh waktu dan tempat, kapanpun dan di manapun. Karena itu, 
pendidikan tinggi harus menyediakan platform (master plan) sistem 
jaringan dan manajemen TIK baru yang terstandar, terbuka, dan ter‐
padu untuk memberi ruang kerativitas dan inovasi belajar. Dalam sa‐
lah satu program Indonesian Consortium for Learning Innovation 
Research (I‐CLIR) atas dukungan proyek IDB, sedang dikembangkan 
sistem pengelolaan pembelajaran dalam jaringan terbuka dan terpa‐
du (cloud computing yang riil) untuk Universtas Negeri Malang, se‐
hingga memungkinkan mahasiswa, dosen, pengelola, dan masyara‐
kat luas berkesempatan memasuki era belajar (yang melampaui era 
pendidikan sebagai pengajaran). Sebagai platform lanskap belajar 
baru dengan manajemen bertumpu pada TIK, semua orang dapat 
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saling berbagi dan belajar dengan berbagai perangkat yang dimiliki, 
dan semua orang dapat “menancapkan” inovasinya ke dalam sistem 
jaringan dan manajemen TIK untuk menggerakkan inovasi‐inovasi 
lainnya.

MENGGERAKKAN INOVASI PENDIDIKAN TINGGI

egala upaya kreatif dapat dilakukan untuk Smenggerakkan inovasi pendidikan tinggi. Namun 
beberapa strategi menggerakkan inovasi pendidikan 
tinggi diajukan di sini.

Menyemaikan riset dan pengembangan sebagai bagian penting dari 
kegiatan pembelajaran pendidikan tinggi. Mahasiswa adalah ilmu‐
wan kecil, mahasiswa adalah inovator. Potensi mereka akan tumbuh 
dan berkembang ketika lahan belajar memberi ruang tumbuhnya 
kreativitas dan inovasi. Pendekatan research‐based learning, project‐
based learning, problem‐based learning, STEM, dan lain‐lain memberi 
ruang otonomi belajar yang mahasiswa untuk mencapai derajat bela‐
jar berpikir tingkat tinggi. Tak sedikit inovasi besar lahir dari ruang be‐
lajar mahasiswa.

Memperkuat jaringan antarunit kerja. Menciptakan rasa kampus 
yang koheren, dengan mengartikulasikan kepekaan komunitas dan 
konektivitas berdasarkan identitas universitas, adalah penting. Stra‐
teginya adalah memperkuat jaringan relasional antarunit kerja yang 
langsung berhubungan dan berkaitan dengan inovasi pendidikan 
tinggi dengan mengurangi sekat‐sekat ketertutupan, keterlepasan 
pada satu sisi; dan pada sisi lain meningkatkan sambungan interaksi 
dan ruang kebersamaan antarunit kerja sehingga kebesamaan, sin‐
kronisasi dan sinergi, dan kooperasi‐kompetisi terbangun dengan 
baik.
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Menyebarluaskan dan mematrikan visi bersama untuk menjalankan 
program‐program dan kegiatan inovasi pendidikan tinggi. Visi bersa‐
ma (shared vision) merupakan hal yang penting dalam rangka meng‐
intensi�an semua pihak di lingkungan kampus untuk belajar karena 
visi bersama akan mampu menciptakan identitas bersama yang da‐
pat memberikan fokus dan energi untuk berinovasi. Visi yang paling 
berhasil adalah visi yang dibangun atas visi individual dari masing‐
masing unsur organisasi yang berada pada semua level. Visi semacam 
ini akan menjadi visi yang genuin yang mampu membuat semua pihak 
mencapai keunggulan dan inovasi bukan karena terpaksa namun ka‐
rena mereka benar‐benar menginginkannya. Untuk menumbuhkan 
visi bersama ini, struktur organisasi harus bersifat datar dan desen‐
tralistis yang dapat menggerakkan kantong‐kantong inovasi sampai 
di tingkat program studi. 

Menumbuhkembangkan budaya inovasi. Budaya inovasi akan tum‐
buh dan berkembang dalam ekosistem organisasi yang menyadar‐
kan semua organisme di dalamnya akan pentingnya nilai lebih dari 
setiap kenerja dari waktu ke waktu. Kesadaran baru bahwa pening‐
katan kinerja tak bisa dilakukan hanya dengan business as usual. Mi‐
salnya, ketika menyusun program tahunan, dibudayakan di semua 
unit dan lini kegiatan selalu ada cara baru yang didasarkan atas evalu‐
asi kenerja tahunan, kemudian disertai dengan apresiasi dan peng‐
hargaan baik secara simbolik, sosial maupun material terhadap ino‐
vator‐inovator, individu maupun kelompok, yang inovasi‐inovasinya 
mampu bekerja dalam ekosistem inovasi di lingkungan kampus. 
Pertanyaan “apa yang baru” di setiap perencanaan program tahunan 
dapat menggerakkan inovasi di setiap unit kerja.

Mentransformasi dan menstrukturisasi manajemen dan administrasi 
sedemikian rupa agar dapat mendukung bergeraknya inovasi pendi‐
dikan tinggi. Manajemen dan administrasi organisasi yang memiliki 
agiliti dan memahami visi inovasi universitas akan menjadi penopang 
yang tangguh dalam menciptakan fasilitas untuk tumbuhkembang‐
nya budaya inovasi.
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Menata ulang lingkungan fisikal kampus. Pada umumnya lingkungan 
fisikal kampus di Indonesia ditata dan dibangun dengan asumsi‐
asumsi belajar masa lalu. Sementara kebutuhan lanskap belajar masa 
kini sudah berbeda. Menata ulang dengan menciptakan interkoneksi 
antar‐ruang, memperluas aksesabilitas ruang‐ruang kampus, dan 
mengatur ulang fungsi‐fungsi ruang yang ada dalam kampus dan 
mempertinggi norma dan standar arsitekrural dan desain interior‐
eksterior yang memungkinkan tumbuh‐kembang dan aktivitas inova‐
si sivitas akademika, adalah cara efisien untuk mempercepat penye‐
suaian‐penyesuaian dengan kebutuhan lanskap belajar masa kini.

Mengalokasikan dan memfokuskan sumber daya yang ada. Identifi‐
kasi sumber daya (sumberdaya material, finsial, intelektual, sosial‐
budaya) adalah langkah pertama dalam manajemen sumber daya. Pe‐
ta sumber daya akan memberikan panduan kebijakan pengalokasian 
dan pemfokusan sumber daya pada program‐program kegiatan ino‐
vatif pendidikan tinggi.

Mendesain sekaligus menerapkan inovasi pendidikan tinggi. Inovasi 
adalah untuk inovasi. Begitulah keberlangsungan ekosistem inovasi. 
Karena itu, penerapan inovasi merupakan bagian dari pembuka jalan 
lahirnya inovasi berikutnya. Penerapan inovasi adalah bantal untuk 
keberlangsungan inovasi pendidikan tinggi.

Membangun kepemimpinan inovatif. Tak kalah pentingnya peranan 
kepemimpinan inovatif. Dalam konteks ke‐Indonesiaan, pemimpin 
adalah penggerak inovasi, yang mendukung tumbuhnya prakarsa 
dan gairah melakukan inovasi di kalangan sivitas akademika. 

Merancang dan mengembangkan apresiasi‐apresiasi konstruktif ter‐
hadap inovasi yang sudah berhasil dilakukan oleh sivitas akademika. 
Sebagai bagian dari upaya menumbuh‐kembangkan dan memelihara 
budaya inovasi, sistem apresiasi konstruktif terhadap para inovator 
berhasil adalah keniscayaan.
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Melibatkan mahasiswa, sebagai klien dan kolaborator, bahwa suara 
mereka didengar. Kecerdasan mahasiswa adalah sumber yang pen‐
ting untuk inovasi. Mereka datang ke kampus dengan berbagai pe‐
ngalaman yang dibawa dari penerapan berbagai inovasi belajar di se‐
kolahnya. Pengalaman‐pengalaman mahasiswa ini sangat berharga 
dan dapat digunakan untuk mendesain lanskap belajar yang inovatif 
mendekati selera dan kebutuhan mereka.

PENUTUP

i balik optimisme akan kata inovasi, harus diakui Dtidak akan bebas dari hambatan. Biasanya 
hambatan pertama dari internal kampus, selain 
hambatan eksternal dari luar kampus. Ketika MIT 
mendirikan MITx pada tahun 2012, arahnya cukup jelas 
bahwa salah satu tujuan utamanya adalah 
menggunakan lesson learned dari MITx untuk 
membawa perubahan transformatif ke kampus 
tradisional. Penekanan programnya yang berbasis 
kampus tidak berubah, akan tetapi dengan 
menggunakan MITx proses pendidikannya bisa 
berubah secara radikal. Banyak dosen yang melibatkan 
diri ke dalam MITx, akan tetapi sebagian dosen masih 
menggunakan cara MIT sebelumnya (Amstrong, 2014). 
Ini menggambarkan bahwa hal biasa ketika menjumpai 
hambatan internal dalam penerapan inovasi yang 
membawa perubahan radikal di lingkungannya.

Dalam konteks perubahan‐perubahan dalam pendidikan tinggi kita, 
hambatan internal juga akan selalu ada. Umumnya hambatan‐
hambatan akan muncul berkaitan dengan: (1) nilai proposisi sebuah 
perubahan – apakah produk inovasi membantu kita bekerja lebih 
efektif dan efisiensi, memberikan kenyamanan, dan terjangkau oleh 
mereka; (2) sumber daya yang ada (orang, teknologi, produk, fasi‐
ltas, dan peralatan); (3) proses implementasi – apakah melibatkan 
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pelatihan, pengembangan, biaya, dll; dan (4) keuntungan yang diper‐
oleh dengan inovasi – biasanya berkaitan dengan aset dan biaya. 
Hambatan eksternal inovasi pendidikan tinggi biasanya, yang sering 
muncul, berkaitan dengan urusan akreditasi, dan benturan dengan 
peraturan perundang‐undangan. Mengantisipasi munculnya ham‐
batan‐hambatan itu, perlu dikembangkan strategi‐strategi atau pen‐
dekatan‐pendekatan persuasif, negosiatif‐kolaboratif, dan fasilitatif.

Ungkapan rasa terima kasih yang dalam saya sampaikan kepada Yth. 
Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. H.A. Rofi'uddin, 
dan segenap jajaran pimpinan Universitas Negeri Malang dan Yth. Ke‐
tua Senat Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Sukowiyono, 
dan segenap anggota Senat yang terhormat, yang telah memberi ke‐
percayaan kepada saya untuk berdiri di mimbar terhormat ini; seja‐
wat saya Prof. Dr. Djoko Saryono yang telah bersedia membaca, 
membesut, mendempul, dan memoles naskah ini dalam waktu ku‐
rang dari 2 jam sebelum naik cetak, Ibu Yuni Rachmawati, dosen Ju‐
rusan TE FT UM, dan Ananda Lutfi dan Ristania, mahasiswa asuhan 
bu Yuni, yang telah membantu membuatkan presentasi dalam ben‐
tuk ppt; dan tentu bapak dan ibu hadirin yang saya muliakan yang de‐
ngan ikhlas mengikuti paparan ini. Tersimpan secuil harapan dalam 
hati saya, paparan ini dapat dibaca dengan mata segar, dan dapat 
memberikan inspirasi bagi kita untuk menggerakkan inovasi pendi‐
dikan tinggi di tanah air.

Menutup paparan ini saya ingin mengutip pernyataan 
dua pendiri Google, dalam buku yang ditulis Richard L. 
Brandt, berjudul The Google Guys, yang kurang lebih 
demikian. “Dalam jangka panjang perubahan tambal‐
sulam dan kecil‐kecil tak ada gunanya karena bakal ter‐
gilas oleh gelombang perubahan yang lebih besar yang 
datang dari luar. Lebih baik melakukan perubahan dan 
pekerjaan yang sedikit ambisius, dan ini bakal 
membuat persaingan tak relevan karena pesaing ada di 
belakang”. Terima kasih. 
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