
Mengembangkan  Unit  Produksi,  Menantang  Masa
Depan Yang Makin Kompetitif

Tulisan ini mungkin merupakan bentuk LPJ tagihan dari Ketua redaksi Warta Kampus
USD pada  penulis,  karena  banyaknya pertanyaan bersliweran  kesana-kesini  belum
tahu jeluntrungnya tentang makhluk yang namanya unit produksi.

Kronologi Ide 
Berawal  dari  menganalisis  SWOT  rencana  reorganisasi  di  Farmasi  kami

menyadari  bahwa  potensi  dosen  dapat  akan  lebih  berkembang apabila  melakukan
kolaborasi  antara  bidang  ilmu  untuk  menghasilkan  karya-karya  yang  bermanfaat
(dalam  bahasa  teman-teman  di  Farmasi  “lebih  aplikatif”)  yang  bersifat  unggulan.
Potensi  yang ada  telah  menunjukkan  bibit-bibit  masuknya pihak luar  bekerjasama
(misal Sido Muncul, Dexa Medica, Konimex, SOHO dan …) dengan sebagian teman
dosen. Hal ini dianggap sebagai kekuatan tetapi belum bersifat institusional. Saya kira
ada  banyak  sekali  diantara  kita  memiliki  potensi  demikian.  Namun  menjadi
pertanyaan sudahkah kita  memberikan (secara institusional)  kontribusi  nyata untuk
meningkatkan  kapabilitas  pengelolaan  potensi-potensi  tersebut  bagi  institusi.  Dari
situlah saya (waktu itu selaku PD III) bersama PD I (Pak Yosef) dan PD II Farmasi
(Pak  Yohanes),  pada  bulan  Desember  2005,  memberanikan  diri  untuk  membuka
diskusi  membangun  unit  produksi  ke  pihak  Yayasan dalam kerangka institusional
(maksudnya bukan sebagai wahana personal). Ternyata Rm. Ageng selaku wakil pihak
Yayasan,  waktu  itu  langsung  menantang  kami  untuk  menelorkan  ide  itu  menjadi
sebuah proposal dalam waktu satu bulan. 

Pertemuan marathon saya lakukan untuk mencari masukan mulai dari teman-
teman di Farmasi, kemudian Fakultas Tehnik (Pak Wihadi dan Rm Greg. Heliarko)
dan  teman  ‘besar’  saya  Pak  Rio  yang memiliki  wawasan  sangat  terbuka  dengan
pengalaman beliau berkolaborasi dengan pihak luar yang cukup intens, serta obrolan
kesana kesini dengan banyak teman di prodi lain. Kemudian saya dibantu Pak Yosef
Wijoyo  dan  Bu  Sri  Hartati  Yuliani  melakukan  finishing  touch atas  proposal  dan
akhirnya  dapat  kami  kirim  pada  minggu  terakhir  bulan  Maret  ke  Yayasan.
Mengejutkan memang apabila Yayasan langsung membuka wacana itu ke Universitas
melalui dialog dengan pihak Rektorat. Saya percaya saat ini telah berkembang jauh
lebih bagus dan progresif. Namun demikian pasca pengiriman proposal itu saya betul-
betul tidak lagi bersentuhan dengan apa yang saya tulis dalam proposal pengembangan
unit usaha tersebut sampai sekarang (maksudnya tidak pernah pula diundang dalam
aneka dialog universitas mengenai unit usaha tersebut), jadi jika ada yang salah saya
tafsirkan dengan perkembangan proposal tersebut mohon dimaklumi. 

Kelumit Latar Belakang
Secara  pribadi  saya  khawatir  dengan  penurunan  jumlah  pendaftar  ke  USD

sejak 2003, sementara 88% penghasilan universitas kita berasal dari SPP mahasiswa
yang kualitas inputnya semakin menurun, passing grade diturunkanpun jumlah yang
daftar  ulangpun  menurun  terus  di  beberapa  prodi,  artinya tanda-tanda  bahwa  kita
“jatuh miskin” secara kualitas telah terjadi terhadap input mahasiswa kita. Kejatuhan
itupun  akhirnya  berimbas  pada  kemampuan  financial  universitas  yang  dua  tahun
terakhir  investasi  semua  prodi  dibuat  nol.  Artinya  pengembangan  hanya  dapat
diartikan sebagai bentuk aktivitas. 



Tabel rekapitulasi anggaran dari T.A. 2003-2005 USD (dengan pembulatan dari laporan rector)

Thn Anggaran

Pemasukan (xRp. 1.000.000) Pengeluaran(xRp. 1.000.000)

SPP+UKT Lain-lain Total % (SPP/Total) Gaji Dsn/Krywn Total
%
(Gaji/Tot)

2005/2006 26.729. 3.045. 29.774. 90% 17.275. 33.587. 51%
2004/2005 23.642. 3.399. 27.041. 87% 15.956. 30.527. 52%
2003/2004 20.771. 2.939. 23.710. 88% 18.687. 25.412. 74%
Rerata 23.714. 3.127. 26.841. 88% 17.306. 29.842. 59%
Sumber: laporan tahunan rector 2003, 2004,dan 2005

Tidak  semua  prodi  mampu  menangkap  peluang  tersebut  sebagai  motor  yang
menggerakkan  potensi-potensi  yang  manghasilkan  karya  unggulan.  Jejaring  dan
berkolaborasi dalam lintas disiplin ilmu belum mendarah daging dalam kehidupan kita
yang penuh sesak dengan mengajar. Contoh setiap saya mengikuti penyusunan LED di
beberapa  prodi  terkait  aktivitas  pengusulan  program Hibah  DIKTI,  selalu  muncul
keluhan  dalam  pertanyaan  investasi  nol  mau  berbuat  apa?  Atau  kapan  kita  mau
beranjak  dalam  pembelajaran  berkualitas  kalo  kesejahteraan  dosen  masih  rendah?
Bahkan dalam RKU awal  kepengurusan Rektorat  2006/2010 muncul pula  tuntutan
agar kesejahteraan dosen ditingkatkan. Sungguh berat karena penghasilan rutin dosen
dan  karyawan  (59%  dari  total  pengeluaran  universitas,  dibayarkan  dari  setoran
SPP+UKT mahasiswa) akan selalu nombok sebagai akibat dari system pembayaran
kita  dalam  bentuk  JP,  sedangkan  JP  itu  sendiri  identik  dengan  besarnya  beban
kurikulum yang kita disain sendiri. Secara kasar mungkin dapat digambarkan bahwa
kurikulum  sebagai  komoditas  (saya  amini  dari  suara  mahasiswa  waktu  itu).
Pertanyaanya  sekuat  apakah  kita  mampu  membuat  kurikulum  hingga  kita  layak
sejahtera  secara  financial??  Jelas  hal  ini  menodai  tujuan  pendidikan  yang  mulia,
walaupun riel kita lakukan dengan mengotak atik blok waktu secara asyik di tiap awal
semester.

Kembali pada masalah unit usaha, pengembangan karya unggulan yang dapat
diserap  masyarakat  tentunya akan gayut  dengan terjadinya self  generating revenue
institusi.  Inilah peluang yang diamini  oleh DIKTI dan dapat  kita  lakukan.  Dengan
mekanisme yang jelas  dan  terbuka bagi  stiap potensi  baik  kelompok maupun atas
nama prodi,  maka aktivitas yang manghasilkan karya unggulan yang dapat  diserap
masyarakat  dapatlah  dikelola  menjadi  professional  (dalam  pikiran  saya  bukanlah
dalam bentuk karya  caritatif).  Dalam kemasan proposal  tersebut  setiap insan yang
berperan  dihitung  dalam satuan  man/hours dengan  tarif  yang sesuai  dengan  jenis
pekerjaan yang dilakukan. Dan jika kita tidak bermain (formalitas diatas kertas) blok
waktu  mengajar  maka  kitapun  dapat  melakukannya secara  konsekwen  diluar  blok
waktu  secara  terkoordinir  dan  transparan.  Hal  ini  sangat  penting  karena  pihak
eksternal  akan  melihat  seberapakah  professionalitas  kerja  kita  dalam  melayani
kebutuhan  mereka.  Sunguh  saya belajar  banyak dari  teman-teman di  Mekatronika
( Pak Drajat, Pak Aris, Pak Oni dan juga Pak Elang). Mahasiswa mereka ajari berani
mengambil  resiko  dan  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  mereka  yakini  sebagai
profesionalitas kerja. Tidak ada kata mengulang dan tidak ada kata mendunda waktu
bagi  mereka,  hal  ini  tertanam saat  mahasiswa  Mekatronika  memasuki  tahap  awal
perkuliahan.  Mengulang  berarti  kerugian,  mendunda  waktu  berarti  hilangnya
kesempatan setidaknya itulah yang saya pelajari dari mereka.

Saya sangat tertarik dengan kemajuan lembaga pendidikan tinggi yang mampu
berkolaborasi  dalam  jangka  panjang  dan  menghasilkan  karya  yang  monumental
dengan  perusahaan-perusahaan  multinasional.  Tidak  perlu  silau  kita  melihat  ITB
menggandeng  Mitshubishi  menggerakkan  pengembangan  biofuel  di  Indonesia.
Kadang kita mencibir, ah…., itu kan negeri, swasta kan lain??  Itulah kalimat yang



membunuh  kreativitas  saya  waktu  saya  memulai  menyusun  proposal  ini.  Namun
cambuk itu terus melecut saya dengan munculnya kendala akademis saat ajakan pihak
luar untuk berkolaborasi mengembangkan sayap dengan leluasa meraih karya-karya
yang dapat menjadi unggul secara akademis. Saya tidak yakin kalo kita masih punya
prestasi  besar  berskala nasional  seperti  dulu diera tahun 70-80an. Kalo kita  masih
bangga dengan masa lalu menurut saya, banyak ’tetangga’ kita sudah lari didepan kita
dalam  hal  pengembangan  kemitraan  institusi  yang  saat  ini  memang  menjadi
kebutuhan institusi  pendidikan. Bukankah sekolah menengah di DIY sudah banyak
yang demikian? 

Dalam hal memenuhi kebutuhan mitra, kita selalu kalah cepat dengan tuntutan
mereka,  kita  masih  banyak  berkutat  dalam  pembenahan  dan  pendefinisian
administrasi,  pengelolaan jam kerja dan takrif-takrif lain yang membuat orang lain
enggan berkomunikasi dengan kita.

Angan dan Harapan
Unit  produksi  ini  diusulkan  untuk  dikelola  dibawah  seorang  manajer

profesional yang ditunjuk oleh Yayasan. Harapannya manajer ini adalah orang dengan
segudang  pengalaman  dalam  mengelola  unit-unit  semacam  ini  dan  mau  berkarya
untuk USD. Menurut  saya pribadi  memang sebaiknya bukan tenaga edukatif  yang
kadang harus memecah konsentrasi untuk mengajar. Prodi-prodi atau kelompok dosen
seminat  yang mampu menghasilkan karya unggulan haruslah mengajukan proposal
kepada manajer ini, yang dengan tim pemasaran akan menilai layak tidaknya karya itu
di pasarkan ke pengguna. Dengan pikiran sederhana, saya mengasumsikan prodi-prodi
tidak  perlu  memasarkan sendiri,  karena  kapabilitas  dan  kompetensinya tidak  pada
pemasaran.  Lain  halnya  dengan  prodi-prodi  di  Ekonomi,  justru  merekalah  yang
mampu menganalisis pasar tersebut. Tentunya setiap jasa yang digerakkan oleh unit
ini harus dihargai sesuai  bidang pekerjaan masing-masing dalam satuan  man/hours
tadi.  Keuntungan  yang didapat  dari  mekanisme  ini  saya  bayangkan  jumlah  karya
akademis yang diserap oleh masyarakat akan nampak teridentifikasi. Kelompok dosen
seminat  (yang tentunya multidisipliner)  dapat  berkolaborasi  mengembangkan karya
inovatif yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan
pada akhirnya semua individu yang terlibat secara profesional mendapatkan dampak
dari  generating  revenue yang  terus  bergulir.  Unit  produksi  dari  tiap  prodi  dan
kelompok dosen sifatnya harus on-off tergantung analisis pasar. Hal ini akan memacu
unit produksi untuk berinovasi secara terus menerus. 

Semoga  dengan  mekanisme  ini,  beban  operasional  universitas  tetap  pada
pembelajaran sedangkan optimalisasi potensi dosen merupakan investasi yang dapat
digerakkan  lebih  cepat  lagi  dengan  diiringi  tingkat  kesejahteraan  yang  semakin
meningkat. Tentunya ini adalah pandangan optimis. Jika dilihat dari segi negatifnya,
kata  tidak  bisa  adalah  yang  paling  tepat  bagi  yang  selalu  pesimis.  Saya  sangat
terinspirasi dengan cerita teman sejawat dari Biologi Unair yang saat ini bekerja di
Farmasi  USD menyelesaikan desertasinya (ibu  Hamidah),  dengan begitu  semangat
bercerita bagaimana beliau mengerjakan DNA squencing di ITB sampai jam 22.00
selama  tiga  minggu  bersama  dosen,  laboran  dan  mahasiswa.  Beliau  bercerita  jam
sembilan  malam masih  seperti  mall (gemebyar) orang masih  sibuk bekerja,  sudah
biasa begitu menurut mereka, lain dengan USD lepas jam maghrib,  suuuepi nyenyet
rek, begitu katanya. Salam Lestari (Kristio Budiasmoro/P.1596)


