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ABSTRAKSI 


Penelitian ini untuk menjawab pennasalahan, yaitu bagaimana intensitas 
pengawasan langsung Lembaga Kopertis pada Perguruan Tinggi Swasta. 
Pennasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh semakin maraknya persaingan antar 
perguruan tinggi swasta dalam memperebutkan mahasiswa sehingga persaingan 
tersebut telah menyebabkan beberapa perguruan tinggi swasta tidak lagi 
mengindahkan nonna-nonna akademis dalam menyelenggarakan program 
pendidikan. Oleh karenanya pengelolaan perguruan tinggi dituntut memenuhi 
akuntabilitas, baik kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini memicu 
dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
184/u/2001 mengenai Pedornan Pengawasan - Pengendalian Dan Pembinaan 
Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi dan Surat 
Keputusan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 341DIKTI/Kep/2002 
mengenai Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur lenderal 
Pendidikan Tinggi Nomor 081DIKTIIKep/2002 Tentang Petunjuk Teknis 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/u/2001. Pengeluaran Surat 
Keputusan ini semakin rnemperluas tugas dan fungsi Kopertis dimana sebelumnya 
Kopertis hanya mengelola urusan yang bersifat administratif kini dengan 
dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Kopertis juga dapat melakukan 
pengawasan-pengendalian, dan pembinaan dalam banyak bidang tennasuk urusan 
akademik. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan variabel intensitas pengawasan 
langsung melalui pengukuran sub variabel intensifikasi penetapan standar, 
kuantitas penilaian, dan variasi tindakan perbaikan. Adapun rnetode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan mengambil sampel 
dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 
utama. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Swasta 
yang ada di kota Surabaya dengan pemilihan sampel secara proporsional, 
sejumlah anggota dari strata masing-masing, sehingga tiap stratum terwakili oleh 
sekumpulan anggotanya. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 
bagaimana intensitas pengawasan langsung lembaga Kopertis pada Perguruan 
Tinggi Swasta adalah menggunakan analisa data secara kualitatif dan statistik 
dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. 

Dari hasil perhitungan analisis diperoleh bahwa intensitas pengawasan 
langsung lembaga Kopertis pada Perguruan Tinggi Swasta dalam kategori sangat 
rendah dimana pemahaman terhadap standar atau kriteria sangat rendah dan untuk 
penilaian yang dilakukan - secara langsung di tempat pelaksanaan juga 
menunjukkan hal yang sarna pula Untuk tindakan perbaikan y~g dilakukan jika 
ditemukan adanya penyimpangan selama pelaksanaan menunjukkan dalam 
kategori tinggi. 
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