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Abstrak: Universitas Islam Negeri Mataram merupakan salah satu perguruan 

tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di bawah naungan Kementerian 

Agama RI. Dalam 5 tahun terakhir ini, UIN Mataram mendapatkan dua afirmasi 

kebijakan, yaitu BLU dan transformasi IAIN menjadi UIN. Sayangnya, menurut 

hasil survey pemeringkatan PTKIN yang dilakukan Dirjen Pendidikan Islam 

tahun 2017, UIN Mataram hanya mampu menduduki urutan 23 dari 54 PTKIN 

yang ada di bawah Kementerian Agama RI. Dalam perspektif ilmu administrasi 

publik, menghadapi kinerja organisasi UIN Mataram yang masih rendah, harus 

dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan keunggulan tata kelola 

organisasinya melalui upaya internalisasi nilai-nilai yang ditawarkan New Public 

Management yang dilakukan secara terencana dan sistem terpadu yang meliputi 

aspek budaya organisasi, struktur organisasi, sumberdaya manusia organisasi, 

manajemen organisasi, serta kepemimpinan organisasi UIN Mataram.   
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A. Pendahuluan 

Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat mengembirakan bagi masyarakat 

kampus UIN Mataram, karena keinginan untuk mentransformasikan atau alih 

status kelembagaan IAIN menjadi UIN Mataram akhirnya dikabulkan Pemerintah 

Pusat.1 Perubahan status kelembagaan ini menjadi kebijakan strategis kedua yang 

diberlakukan Pemerintah Pusat bagi UIN Mataram, setelah sebelumnya, 

memberlakukan kebijakan tentang perubahan model pengelolaan keuangan UIN 

Mataram melalui sistem Badan Layanan Umum (BLU), yang maqasid dari 

kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan UIN Mataram sebagai 

lembaga publik yang mengelola pelayanan publik akademis di bidang pendidikan 

tinggi keislaman.  

Dua formulasi kebijakan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada UIN 

Mataram tersebut merupakan wujud dari tindak lanjut upaya pemerintah untuk 

 
1   Legalitas tentang perubahan status IAIN menjadi UIN Mataram ini tertuang dalam Peraturan 

Presiden No. 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram. 



melakukan penataan terhadap sistem pendidikan tinggi negeri, sebagaimana 

amanah UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 

2000-2004, dalam menghadapi tiga tantangan besar, yaitu; Pertama, sebagai 

akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat 

mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, 

untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk 

mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam 

pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, 

sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian 

sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan 

keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong 

partisipasi masyarakat.2 

Bagi Kementerian Agama RI, pengembangan kapasitas kelembagaan 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diformulasikan dalam 

kebijakan alih status (STAIN yang bertransformasi menjadi IAIN, IAIN 

bertransformasi menjadi UIN) dan otonomi manajemen keuangan (perubahan 

model pengelolaan keuangan dengan sistem BLU) merupakan kebijakan strategis 

untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada PTKIN untuk mengelola 

sumberdaya yang dimiliki, baik fisik, finasial, maupun sumberdaya manusia, 

termasuk kurikulum. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi 

manajemen perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama RI dalam 

rangka menumbuhkan kreativitas, keaslian, dan produktivitas civitas akademika, 

sehingga dapat menghasilkan kualitas kinerja yang tinggi.  

Dalam pemikiran strategis, dua formulasi kebijakan Kementerian Agama RI 

yang diberlakukan pada PTKIN ini dapat menjadi peluang, karena secara 

akademis, PTKIN memiliki kewenangan untuk memperluas bidang kajian 

keilmuan yang ditawarkan kepada masyarakat. Misalnya, transformasi IAIN 

menjadi UIN, telah memberikan kesempatan pada beberapa PTKIN yang hanya 

bergelut dalam kajian islamic studies, mengembangkan layanan kajian 

 
2   Pemerintah dan DPR RI, Program Pembangunan Nasional 2000-2004 Berdasarkan UU No. 25 

Tahun 2000 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 165-166. 



keilmuannya pada bidang-bidang keilmuan umum yang selama ini menjadi 

domain perguruan tinggi umum. Sementara, kebijakan pemberlakuan sistem BLU 

pada pengelolaan keuangan, telah memberikan kewenangan bagi PTKIN untuk 

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi jenis-jenis layanan maupun pengguna 

jasa layanannya menjadi lebih luas, tidak hanya pada penyediaan layanan jasa 

pendidikan bagi mahasiswa, namun juga layanan jasa lainnya bagi masyarakat 

umum. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 9 ayat (1), lembaga 

pendidikan yang memberlakukan sistem BLU tersebut memiliki kesempatan 

untuk memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa 

layanan yang diberikan yang antara lain dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif 

layanan.  

Namun, di sisi lain, kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan 

otonomi pengelolaan keuangan yang diberlakukan pada PTKIN juga dapat 

menjadi tantangan karena harus mampu mempertahankan eksistensi kajian islamic 

studies yang selama ini menjadi identitas keilmuan perguruan tinggi keagamaan 

Islam jangan sampai hilang dibalik pengembangan keilmuan umumnya. Begitu 

juga sebaliknya, dalam kajian ilmu umum, PTKIN harus berjuang keras untuk 

selalu tampil kompetitif dalam menghadapi perguruan tinggi umum yang memang 

domainnya mengembangkan kajian ilmu umum. Pertanyaannya, bagaimana upaya 

PTKIN, seperti UIN Mataram,  menghadapi peluang dan tantangan tersebut agar 

mampu tampil kompetitif (berdaya saing). Tulisan ini akan memberikan gagasan 

pemikiran tentang urgensi kehadiran keunggulan tata kelola kelembagaan 

berdasarkan pendekatan paradigma ilmu administrasi publik kontemporer yang 

dikenal dengan istilah paradigma New Public Management. 

 

B. Tata Kelola UIN Mataram Berspirit New Public Management   

Saat ini, berdasarkan hasil survey pemeringkatan PTKIN yang dilakukan 

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada rentang waktu 27 Januari 



hingga 5 April 2017,3 UIN Mataram berada pada peringkat 23 dari 54 PTKIN di 

seluruh Indonesia, dengan total skor nilainya 55,57. Untuk peringkat 1 diraih UIN 

Jakarta dengan total skor nilainya 72,21. Sedangkan peringkat terakhir diraih 

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah dengan total skor nilainya 32,30. 

Menurut Dirjen Pendidikan Islam, hasil peringkat ini menunjukkan kinerja 

PTKIN selama Tahun 2016 dan menjadi pedoman untuk meningkatkan tata kelola 

PTKIN yang baik (Good University Governance) bidang pendidikan tinggi 

Islam.4 

Bagi UIN Mataram, hasil peringkat tersebut di atas menuntutnya harus 

berupaya lebih giat lagi untuk meningkatkan kinerjanya, jika ingin mewujudkan 

cita-citanya “menjadi perguruan tinggi yang terkemuka, berdaya saing, dan 

unggul dalam tata kelola pada kajian keislaman, kemanusiaan, sains dan 

teknologi, serta peradaban secara terintegratif”,5 terlebih lagi dengan adanya 

kewenangan akademis yang diberikan kepada UIN Mataram, yang tidak hanya 

fokus pada kajian islamic studies, tetapi juga pada kajian ilmu umum, yang 

selama ini menjadi domain lembaga pendidikan tinggi umum. Begitu dengan 

perubahan model pengelolaan keuangan menjadi sistem Badan Layanan Umum, 

mengharuskan UIN Mataram untuk terus berbenah agar berbagai jenis pelayanan 

di luar pelayanan akademis, disuguhkan secara berkualitas, sehingga selalu 

dirindukan oleh masyarakat kampus maupun masyarakat umum. 

Untuk menjembatani pencapain mimpi besar UIN Mataram yang ingin 

memiliki keunggulan tata kelola kelembagaannya, solusi yang sifatnya pragmatis 

dari keilmuan administrasi publik yang perlu dilakukan adalah internalisasi nilai-

 
3   Dasar Penyelenggaraan Pemeringkatan PTKIN ini adalah Surat Dirjen Pendidikan Islam No. 

275/Dj.I/PP.00.9/01/2017 Tentang Pengisian Kuisioner Pendataan SMS (Sistem Manajemen 

Strategis) PTKIN Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola PTKIN yang Baik (Good University 

Governance) Pendidikan Tinggi Islam. 
4   Lihat Surat Dirjen Pendidikan Islam No. 4914/Dj.I/PP.00.11/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 

Tentang Pengumuman Hasil Pemeringkatan PTKIN se-Indonesia Tahun 2016. 
5  Lihat  Rumusan Visi dan Misi UIN Mataram.  Visi merupakan suatu deskripsi tentang 

bagaimana seharusnya rupa dari suatu organisasi pada saat ia berhasil dengan sukses 

melaksanakan strateginya dan menemukan dirinya yang penuh potensi yang mengagumkan. 

Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang upaya yang akan dilakukan untuk meraih visi 

organisasi yang diekspresikan dalam bentuk produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, 

kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang 

dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa yang akan dating. 



nilai dari paradigma New Public Management sebagai model tata kelola 

kelembagaan UIN Mataram. New Public Management ini merupakan paradigma 

administrasi publik kontemporer yang lahir sebagai kritik atas praktik paradigma 

Old Public Administration yang dianggap sudah tidak mampu memberikan solusi 

terhadap kompleksitas yang dihadapi birokrasi publik dalam menjalankan fungsi 

utamanya, yaitu pengaturan dan pelayanan publiknya,6 karena beberapa 

karakteristik penerapan gagasan paradigma Old Public Administration yang 

dianggap sebagai penyebab rendahnya kinerja sektor publik, di antaranya adalah 

sistemnya telah membuat pelayanan publik yang berlandaskan pada moral yang 

baik, hubungan paternalistik yang baik antara pihak yang memerintah dengan 

anak buahnya, menekankan pada loyalitas bawahan yang mampu membantu 

penguasa, mengutamakan prosedur birokrasi formal dalam manajemen pelayanan 

publik, dikotomi antara politik dan administrasi, sentralistik pengambilan 

keputusan.7  

Bertolak dari kelemahan yang diperlihatkan karakteristik Old Public 

Administration, akhirnya Paradigma New Public Management menawarkan solusi 

untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan gagasan mentransformasikan 

kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat ke sektor publik, dengan 

slogannya adalah mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh bedanya 

dengan mengatur dan mengendalikan bisnis –run government like business.8 New 

Public Management sebagai paradigma administrasi publik kontemporer lahir 

dengan membawa keyakinan bahwa pengelolaan hubungan antara instansi-

instansi pemerintah dengan masyarakat pengguna layanannya, sebenarnya sama 

dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka yang di dunia 

pasar.9 Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka akan 

mengganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik dan tradisi berlandaskan 

 
6    Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 

15-16. 
7    Miftah Thoha, Administrasi Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2005), 8. 
8    Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, The New Public Service, Serving not Steering (New 

York: M.E. Sharepe, Inc, 2003), 13. 
9    Ibid., 22. 



aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi 

pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat dan menghilangkan monopoli 

pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi pemerintah.10  

Dalam perspektif paradigma New Public Management, pengelolaan 

hubungan antara instansi pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pelayanan 

publik,  tidak berbeda dengan hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka 

yang di dunia pasar dengan para pelanggannya.11 Dengan mentransformasikan 

kinerja pasar ke sektor publik, maka tradisi kerja sektor publik yang terlalu 

berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat harus 

dirubah dengan tradisi kerja untuk memuaskan pengguna jasa pelayanan publik. 

Dalam gagasan paradigma New Public Management, jika mengharapkan 

peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu diciptakan ruang kompetisi 

dalam penyediaan pelayanan publik dan menghilangkan monopoli pelayanan yang 

selama ini dilakukan oleh instansi  pemerintah.12 

Gagasan paradigma New Public Management ini memfokuskan diri pada 

perbaikan dari dalam organisasi (inside the organization) dengan melakukan 

perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

perbaikan kinerja sektor publik,13 dengan doktrin sebagai berikut: Pertama, 

memfokuskan pada kegiatan manajemen bukan pada aktivitas kebijakan, penilaian 

kinerja dan efisiensi; Kedua, pemecahan birokrasi publik menjadi badan-badan 

kecil dan sederhana yang berkaitan langsung dengan kepentingan dasar pengguna 

jasa (user–pay bases); Ketiga,  menggunakan ‘quasi market’  dan menawarkan 

kerja sektor publik ke pasar (contracting out) sebagai daya dorong terciptanya 

kompetisi; Keempat, pemotongan biaya; Kelima, pola manajemen yang 

menekankan pada antara lain target keluaran, pembatasan waktu kontrak, insentif 

keuangan dan kebebasan dalam mengelola.14 Sedangkan Vigoda mengungkapkan 

bahwa prinsip yang terkandung dalam New Public Management meliputi; 

 
10    Thoha, Administrasi Publik..., 13. 
11   Denhardt, The New Public Service..., 22. 
12  Thoha, Administrasi Publik ..., 13. 
13   Owen E. Hughes, Public Management And Administration (USA: St. Martin’s,1994), 2. 
14   Ibid. 



pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik, penggunaan indikator 

kinerja, penekanan yang lebih besar pada kontrol output, pergeseran perhatian ke 

unit-unit yang lebih kecil, pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi, penekanan 

gaya sektor swasta pada penerapan manajemen, penekanan pada disiplin dan 

penghematan yang lebih tinggi dalam sumber daya.15 

Adapun beberapa tujuan dari gagasan paradigma New Public Management 

untuk diterapkan dalam tata kelola sektor publik, yaitu: pertama, lebih 

memperhatikan  pada hasil, tujuan, dan tanggung jawab personal manajer; kedua, 

lebih mengutamakan  pembentukan organisasi, personil, dan pekerja dalam 

suasana yang lebih fleksibel; ketiga, membuat tujuan organisasi dan personil yang 

jelas dan mudah diukur dengan menentukan indikatornya; keempat, para pejabat 

lebih memiliki komitmen politik (politically commited) pada pemerintah, tidak 

partisan, dan lebih netral; kelima, fungsi pemerintah lebih kepada fasilitator dari 

pada pelaksana; keenam, pada beberapa fungsi pemerintah dikurangi dengan 

melakukan privatisasi.16 Sedangkan menurut David Osborne dan Plastrik Peter, 

untuk mewujudkan tujuan dari internalisasi nilai New Public Management dapat 

dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Desentralisasi wewenang dalam unit-unit pemerintahan yang lebih rendah. 

2. Mengkaji kembali apa yang seharusnya dilakukan dan dibiayai. 

3. Memangkas prosedur pelayanan publik serta privatisasi dan swastanisasi 

kegiatan. 

4. Mempertimbangkan cara pemberian pelayanan secara lebih efektif sesuai 

biaya, seperti kontrak keluar, mekanisme pasar, dan pembebanan pada 

pengguna. 

5. Orientasi pelanggan, termasuk standard mutu yang eksplisit untuk pelayanan 

publik. 

6. Benchmarking dan pengukuran kinerja. 

 
15   Yeremis T Keban, “Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan”, dalam 

Makalah (Yogyakarta, MAP UGM, 2005) 
16  Owen E. Hughes, Public Management And Administration (United States of America,St. 

Martin’s,1994), 58. 



7. Reformasi yang dirancang untuk menyederhanakan peraturan dan 

mengurangi biaya-biayanya.17 

Dalam ilmu administrasi publik, munculnya Paradigma New Public 

Management ini diinisiasi semangat Reiventing Government yang dikembangkan 

David Osborn dan Ted Gaebler, yang ingin melakukan perubahan dan perbaikan 

kinerja sektor publik dengan menghadirkan pendekatan manajerial bergaya 

wirausaha (Enterpreneur Government). Namun, istilah Reinventing Government 

(mewirausahakan birokrasi) bukan berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai 

negeri diharuskan berdagang atau berusaha layaknya pengusaha. Atau mengajari 

pejabat dan pegawai negeri untuk berusaha seperti pengusaha. Akan tetapi, 

Reinventing Government merupakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan 

sistem tata kelola sektor publik melalui upaya internalisasi atau transformasi 

semangat wirausaha dalam rangka menciptakan kinerja sektor publik yang 

efektivitas dan efisiensi. Dengan kata lain, Reinventing Government merupakan 

upaya para pejabat yang disertai dengan semua komponen instansi publik untuk 

senantiasa bekerja keras dalam meningkatkan tata kelola kelembagaannya, agar 

berbagai sumberdaya yang berpotensi ekonomi yang dimiliki instansi pemerintah 

yang tidak produktif menjadi produktif, yang produksinya rendah menjadi tinggi. 

Model tata kelola semacam ini sangat terkenal dalam organisasi bisnis atau dunia 

usaha, sehingga sangat relevan untuk ditransformasikan dalam tata kelola 

organisasi sektor publik.18 

Karakteristik dari Reinventing Government adalah mendorong kompetisi 

antar pemberi jasa pelayanan publik, memberi wewenang kepada masyarakat, 

mengukur kinerja perwakilannya dengan memusatkan pada hasil bukan pada 

masukan, digerakan oleh misi bukan ketentuan dan peraturan, mendefinisikan 

klien (masyarakat) kembali sebagai pelanggan dan menawarkan banyak pilihan, 

mencegah masalah sebelum muncul, mencurahkan energi untuk menghasilkan 

sumber pembiayaan bukan sekedar untuk membelanjakan, desentralisasi 

 
17  David Osborne dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan 

Wirausaha (Jakarta : PPM , 1997), 10. 
18  Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), 77. 



wewenang dengan manajemen partisipasi, menyukai mekanisme pasar daripada 

mekanisme birokrasi, dan tidak hanya memfokuskan pada pengadaan perusahaan 

negara, tetapi juga pada mengkatalisir semua sektor pemerintah, swasta, dan 

lembaga sukarela ke dalam tindakan untuk memecahkan masalah 

masyarakatnya.19 

Bertolak dari gagasan pendekatan Reinventing Government tersebut, bahwa 

internalisasi nilai-nilai New Public Management yang ditawarkan untuk 

mewujudkan keunggulan tata kelola UIN Mataram, bukan konsep yang 

mengajarkan UIN Mataram untuk selalu memburu keuntungan dari setiap 

pelayanannya, melainkan menawarkan gagasan bagi UIN Mataram sebagai 

lembaga publlik akademis, untuk memiliki semangat wirausaha dalam kinerja 

pelayanannya, dalam rangka mencipatakan produk-produk jasa layanan yang 

berkualitas atau memuaskan bagi penerima jasa layanannya. Adapun nilai-nilai 

dari semangat wirausaha yang terkandung dalam pendekatan Reinventing 

Government, yaitu: 

1. Catalytic Government (Pemerintahan Katalis), yaitu memisahkan fungsi atau 

kewenangan antara sebagai pengarah (membuat kebijakan, peraturan, dan 

ketentuan-ketentuan lainnya) dengan fungsi atau kewenangan sebagai 

pelaksana (penyampai jasa dan penegakan). Selain itu, dalam menjalankan 

fungsinya masing-masing, mereka diberikan kewenangan menggunakan 

berbagai metode untuk membantu lembaga dalam mencapai tujuan, memilih 

metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, 

pertanggungjawaban, dan fleksibilitas. 

2. Community Owned Government (Pemerintahan Milik Masyarakat), yaitu 

mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat 

sebagai pengguna jasa layanan. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu 

mengontrol pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan Spirit ini 

sumberdaya manusia sektor publik (pegawai negeri) akan memiliki komitmen 

yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 

 
19 David Osborne dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi: Tranformasi Semangat 

Wirausaha ke Dalam Sektor Publik (Jakarta :PPM, 1992), 13-22. 



3. Competitive Government (Pemerintahan Kompetitif), yaitu mampu 

menumbuhkan semangat bersaing dalam menyampaikan jasa atau 

memberikan pelayanan yang terbaik berdasarkan kinerja dan peningkatan 

produk. Spirit ini dapat mendorong organisasi publik untuk lebih responsif 

terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat pengguna jasa 

layanannya dan dapat menumbuhkan semangat inovatif dalam meningkatkan 

kualitas jasa maupun produk layanannya.  

4. Mission Driven Government (Pemerintahan Digerakkan Misi), yaitu 

mengutamakan terwujudnya misi daripada birokrasi dengan melakukan 

deregulasi internal, menyederhanakan sistem administratif, seperti anggaran, 

kepegawaian, dan pengadaan dalam batas-batas yang diperbolehkan (legal). 

Spirit ini dapat membangun perubahan dalam diri organisasi publik, yaitu 

semangat kerja yang digerakkan oleh misi bukan anggaran. 

5. Results Oriented Government (Pemerintahan Berorientasi Pada Hasil), yaitu 

mengubah fokus dari infut (kepatuhan pada aturan dan membelanjakan 

anggaran sesuai ketetapan) menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil 

sesuai yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran. Hasil dari 

pelaksanaan anggaran sektor publik semestinya harus menjadi perhatian 

utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja anggaran, bukan justru 

dofokuskan pada kesesuaian antara aturan dengan realisasi anggaran.  

6. Customer Driven Government (Pemerintahan Berorientasi Pada Pengguna 

Jasa), yaitu berusaha memperlakukan masyarakat yang dilayani dengan 

tingkat kepuasan yang mereka harapkan, karena kualitas pelayanan pada 

hakikatnya ditentukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

meredesain organisasi atau mencari titik temu solusi yang dibutuhkan 

masyarakat daripada mempertahankan birokrasi. Lembaga-lembaga publik 

harus berpikir bahwa kehadirannya merupakan perwujudan dari keberadaan 

masyarakat yang mewakilkan penyelesaian segala urusannya kepada 

pemerintah (pamong praja). 

7. Enterprising Government (Pemerintahan Wirausaha), yaitu berusaha 

memperoleh keuntungan dalam penggunaan fasilitas publik yang dikelola. 



Bukan sekedar berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, atau dengan kata 

lain tidak melakukan pemborosan. Spirit ini memberikan peluang bagi 

lembaga publik untuk melakukan ekstensifikasi pelayanan (mengembangkan 

jenis-jenis layanan tertentu di luar tupoksinya) yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan dapat memberikan keuntungan bagi lembaga publik 

yang bersangkutan.  

8. Antisipatory Government (Pemerintahan Antisipatif), yaitu selalu berpikir 

strategis atau berorientasi ke masa depan. Para pejabat sektor publik harus 

berpikir strategis dan visioner dalam tata kelola kelembagaan sektor publik, 

dan berusaha untuk mengambil keputusan-keputusan yang diproyeksikan 

untuk mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk 

menghilangkan masalah yang dihadapinya.  

9. Decentralized Government (Pemerintahan Desentralisasi), yaitu mendorong 

terjadinya perubahan tingkat wewenang dari pendekatan hirarki ke 

pengembangan partisipasi dan kerjasama melalui organisasi atau sistem. 

Memberikan wewenang kepada mereka yang langsung melakukan pelayanan 

(pelaksana) untuk lebih berani membuat keputusan sendiri.  

10. Market Oriented Government (Pemerintahan Berorientasi Pasar), yaitu 

berusaha melakukan perubahan-perubahan melalui mekanisme pasar dan 

tidak melakukan sesuatu semata-mata berdasarkan perintah model birokrasi. 

Pemerintah berorientasi pasar sering memanfaatkan struktur pasar swasta 

untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, 

seperti menyampaikan pelayanan, perintah, dan kontrol dengan 

memanfaatkan peraturan. 

Bagi organisasi publik20 yang ingin meningkatkan kinerja pelayanan 

melalui perbaikan tata kelola dengan pendekatan manajerial bergaya wirausaha, 

menurut Gaebler dan Plastrik, prinsip-prinsip Reiventing Government tersebut di 

atas dapat diimplementasikan melalui strategi sebagai berikut:  

 
20 Organisasi publik merupakan institusi yang memiliki tugas dan tanggung untuk melayani 

berbagai pemecahan masalah dan pemenuhan kepentingan publik, termasuk PTKIN sebagai 

institusi pendidikan tinggi yang menyediakan pelayanan untuk kajian islamic studies, sains, 

dan teknologi secara integratif yang bernaung di bawah Kementerian Agama RI.  



1. Strategi inti, yaitu perumusan tujuan yang jelas tentang apa yang menjadi 

target capaian organisasi publik 

2. Strategi Konsekuensi, yaitu menciptakan strategi yang memiliki konsekuensi 

kepada penciptaan kinerja optimal 

3. Strategi Konsumen, yaitu  memposisikan publik yang dilayani sebagai 

konsumen dan memposisikannya di driver sear. 

4. Strategi  Kebudayaan, yaitu menciptakan budaya wirausaha dalam birokrasi 

pemerintahan atau sektor publik.21 

Dalam mewujudkan keunggulan tata kelola UIN Mataram melalui tawaran 

internalisasi nilai-nilai New Public Management, tidak berarti bahwa harus copy 

paste  secara ‘membabi buta’ gagasan Reiventing Government (Mewirausahakan 

Pemerintah) dan Banishing Bureucracy (Memangkas Birokrasi) dalam 

pengelolaan UIN Mataram. Akan tetapi harus selektif, mengambil sisi positif yang 

kemungkinan dapat diterapkan dengan semangat melakukan pembaharuan dan 

peningkatan kinerja kelembagaan, dalam rangka membangun strong state dan 

strong society.22 Dan yang terpenting lagi, bahwa untuk memfasilitasi internalisasi 

nilai-nilai New Public Management menuju keunggulan tata kelola UIN Mataram 

dalam rangka menjalankan amanah perubahan status dan model pengelolaan 

dengan sistem Badan Layanan Umum, harus didukung dengan pembaharuan 

perangkat organisasi UIN Mataram yang dilakukan secara terencana dan melalui 

pendekatan sistem terpadu (integrated system approach), yang meliputi aspek-

aspek sebagai berikut:  

Pertama, Kultur Organisasi. Secara teoritis, kultur memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap penampilan suatu organisasi. Budaya organisasi 

sesungguhnya mengandung banyak variabel dan memang terdapat belasan  faktor 

yang membentuk budaya tersebut, yaitu tujuan, sistem insentif, sistem 

pertanggung jawaban, struktur kekuasaan, sistem administrasi, struktur 

organisasional, proses kerja, tugas organisasional, lingkungan eksternal, riwayat 

dan tradisi, praktek manajemen, predisposisi pemimpin, dan predisposisi 

 
21   Riant Nugroho D., Reinventing Indonesia (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), 188. 
22   Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik (Bandung: Refika Aditama, 2012), 16. 



pegawai.23 Kultur bagi suatu organisasi dapat dijadikan sebagai suatu direction, 

pervasiveness, strength, flexibility, and commitment.24 Bahkan begitu pentingnya 

peran kultur ini dalam laporannya OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) mengatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas pada organisasi publik khususnya di negara-negara berkembang 

perlu dilakukan pembaharuan kultur administrasi publik. 25 

Dalam pembaharuan kultur tersebut menurut Stephen Robbins harus 

diarahkan pada pembentukan tujuh karakateristik primer sebagai hakekat dari 

budaya suatu organisasi, yaitu : 

1. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauhmana para karyawan untuk inovatif 

dan mengambil resiko;  

2. Perhatian kerincian, sejauhmana para karyawan diharapkan memperlihatkan 

(presisi) kecermatan, analisis dan perhatian pada rincian; 

3. Orientasi hasil; sejauhmana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya 

pada teknik dan proses yang dipergunakan untuk mencapai hasil itu; 

4. Orientasi orang, sejauhmana keputusan manajemen memperhitungkan efek 

hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu;  

5. Orientasi tim, sejauhmana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim 

bukan individu-individu;  

6. Keagresifan, sejauhmana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan 

bukannya santai-santai;  

7. Kemantapan, sejauhmana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya 

status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.26    

Selain itu pembaharuan kultur birokrasi juga harus dengan memperhatikan 

elemen-elemen inti (core elements) yang membentuk suatu kultur, yakni 

enviroment, goals and objectives, values and beliefs, differentiation, co-

ordination, integration, history or tradition, the people, transmission, rite and 

 
23   Osborne dan Plastrik, Memangkas Birokrasi..., 260. 
24  BJ. Hodge, et.al. Organization Theory A  Strategic Approach (New Jersey : Prentice Hall , 

1996), 279. 
25  Owen E. Hughes, Public Management….., 3-4. 
26 Stephen Robbins, Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Terj. (Jakarta: 

Prenhalindo,1996), 289 



rituals.27 Dengan demikian akan memudahkan usaha untuk melakukan 

pembaharuan kultur birokrasi pada pemerintah daerah. Reformasi pada tataran 

kultur organisasi UIN Mataram ini menjadi sangat penting, karena fenomena 

empiris tentang kultur organisasi publik, semakin jauh dari misinya untuk 

memberikan pelayanan publik yang memuaskan, karena orientasi keuntungan dan 

kepentingan pribadi dan kekuasaan yang sangat kuat. Aparatur dan para pejabat 

publik lebih menempatkan diri sebagai penguasa daripada pamong praja. 

Akibatnya, sikap dan perilaku aparatur publik dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan pengguna jasa 

layanannya.  

Kedua, Struktur Organisasi. Dalam konteks organisasi, struktur merupakan 

penataan tentang bagaimana tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokan, dan 

dikoordinasikan secara formal dalam rangka harmonisasi atau menselaraskan 

upaya bersama mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi  

dicirikan oleh tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat 

spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang 

dikelompokan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat, 

rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai 

komando.28 Mengingat strategisnya peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai 

wadah penciptaan ilmu pengetahuan sebagai referensi memecahkan masalah 

publik, struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang perlu untuk 

diperbaharui dalam kelembagaan UIN Mataram. Pembaharuan yang dimaksud 

adalah mendesain struktur yang ada pada lembaga UIN Mataram yang lebih 

memungkinkan dan dapat mengembangkan inovasi dan lebih responsif dalam 

menghadapi perubahan lingkungan strategisnya.  

Struktur organisasi UIN Mataram harus mampu memberikan ruang gerak 

‘kebebasan bertanggungjawab’ untuk mengembangkan kreativitas dan beradaptasi 

dengan lingkungan yang menyertai pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 
27  Ita O. Donovan, Organization Behaviour in Local Government (Great Britain: Longman Group, 

1994), 3. 
28   Robbins, Perilaku Organisasi..., 166-176. 



Pembaharuan struktur disini lebih banyak berkaitan dengan persoalan wewenang 

dan pendelegasiannya. Struktur yang dibutuhkan adalah struktur yang fleksibel, 

yang memberikan ruang bagi terjadinya diskresi (tidak terlalu menganut 

formalisasi), dan tidak sentralistis, sehingga memungkinkan terjadinya sinergi 

antara para pimpinan yang ada pada UIN Mataram, dan terciptanya ‘team work’ 

yang solid, bukan tergantung pada satu atau sekelompok individu dalam birokrasi 

yang saling mendukung.29 Di samping itu, orientasi desain struktur organisasi 

UIN Mataram harus memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat, dengan 

cara mendistribusikan kewenangan kepada unit-unit organisasi yang lebih bawah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Toffler bahwa untuk efektifitas pengambilan 

keputusan terhadap permasalahan organisasi, pimpinan harus mulai mengurangi 

beban keputusannya dengan membaginya kepada lebih banyak bawahan, tidak 

terkonsentrasi hanya pada pimpinan.30  

Dengan demikian, pemberian wewenang yang lebih besar kepada unit 

pimpinan di tingkat yang lebih rendah dari pemimpin puncak (stategic apex) 

khususnya yang berada pada unit pelaksana (operation core) perlu segera 

direalisasikan. Bentuk desain struktur organisasi UIN Mataram harus 

memperlihatkan pola hubungan yang saling berhubungan dan saling 

ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga dengan 

demikian tidak akan terjadi lagi koordinasi secara vertikal saja tetapi juga akan 

terjalin pola koordinasi secara horizontal antar bagian dalam organisasi sebagai 

satu kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di samping itu 

dengan adanya struktur organisasi yang punya pola saling ketergantungan dan 

hubungan antar bagian, maka sistem pengawasan menjadi lebih baik, karena tiap-

tiap bagian merasa tidak hanya diawasi oleh atasan dalam menjalankan tugasnya 

tetapi juga oleh semua bagian yang ada dan semua bagian mempunyai hak untuk 

saling mengawasi.  

 
29  Ewan Ferlie et.al, The New Public Management in Action (New York: Oxford University Press, 

1996), 99. 
30  Osborne dan Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi..., 282. 



Ketiga, Manajemen Organisasi. Seiring dengan adanya kebijakan 

tarnsformasi kelembagaan dan otonomi pengelolaan keuangan dengan sistem 

BLU, yang telah memberikan peluang bagi UIN Mataram untuk mengembangkan 

peran pelayanan (tidak hanya layanan pendidikan), berbagai perubahan dan 

pengembangan kapasitas kelembagaan UIN Mataram harus diorientasikan untuk 

modernisasi manajemen serta melibatkan lebih banyak pihak untuk ikut serta atau 

mengambil peran dalam upaya tata kelolanya. Kebijakan transformasi 

kelembagaan dan otonomi pengelolaan keuangan sebenarnya merupakan kiat 

manajemen Kementerian Agama RI untuk memberdayakan dan mewujudkan UIN 

Mataram yang lebih aspiratif dan lebih bertanggung jawab dalam menentukan 

masa depan kemajuannya secara lebih mandiri.  

Untuk mendukung tata kelola UIN Mataram yang lebih efektif dan efisien, 

maka manajemen organisasi UIN Mataram harus belajar dari model tata kelola 

organisasi bisnis dan menerapkan spirit wirausahanya. Manajemen bisnis 

mengenal paling tidak empat akuntabilitas yaitu, pertama akuntabilitas bisnis 

artinya bahwa organisasi harus bisa bertahan hidup. Syaratnya, tidak boleh rugi 

dan harus mempunyai laba. Akan tetapi untuk organisasi publik tidak harus 

mempunyai laba namun ia harus mempunyai akuntabilitas yang setara, yaitu 

dengan sumber dana yang minimum harus menciptakan hasil dan nilai yang 

maksimum. Oleh karena itu tugas organisasi publik tidak hanya menghabiskan 

anggaran belanja, namun harus memikirkan benar sejauh mana hasil yang 

dicapainya. Kedua akuntabilitas sosial bagi organisasi bisnis adalah akuntabilitas 

steakholders artinya tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah tidak hanya 

secara intern organisasi tetapi lebih luas lagi yaitu secara ekstern kepada 

masyarakat, yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responcibility (CSR). 

Sedangkan bagi organisasi publik, semisal UIN Mataram, memang berhubungan 

secara langsung dengan masyarakat atau lingkungan sosial, namun sejauhmana ia 

bertanggung jawab secara sosial. Di lembaga pendidikan tinggi negeri, adanya 

keluhan tentang pelayanan kampus, baik dari mahasiswa maupun dosen adalah 

contoh paling dekat betapa organisasi publik kurang bertanggung jawab secara 

sosial. Ketiga akuntabilitas politik, bagi organisasi bisnis ditunjukkan dari 



dukungan mereka untuk mengembangkan pendewasaan kehidupan politik, baik 

melalui kontribusi kepada organisasi pendidikan politik maupun yang lain.  

Sedangkan bagi organisasi publik, pertanggungjawaban politik memang 

kepada lembaga perwakilan rakyat atau lembaga-lembaga negara lainnya. Namun 

tidak jarang akuntabilitas politik ini tidak dilaksanakan dengan baik. Merebaknya 

isu suap antara eksekutif dan legislatif menjadi indikator bahwa organisasi publik 

belum mampu melakukan pertanggungjawaban politik. Keempat akuntabilitas 

organisasional. Akuntabilitas ini sangatlah fundamental. Setiap organisasi 

haruslah hadir memberi makna. Organisasi publik yang bisa hidup dan terus 

berkembang  punya satu syarat yaitu ia harus mampu menjadi organisasi yang 

belajar atau a learning organization. Oleh karena itu UIN Mataram harus 

melakukan pembelajaran yang tidak kalah cepat dengan apa yang dilakukan 

organisasi bisnis.  

Pembelajaran penting bagi UIN Mataram dari organisasi bisnis adalah 

bahwa mereka perlu untuk menjadi adaptif terhadap setiap perubahan. Untuk 

menjadi adaptif maka UIN Mataram sebagai bagian dari organisasi publik yang 

mengemban amanah utamanya adalah menyediakan pelayanan akademis, harus 

mampu melaksanakan tugas-tugas manajemen dengan cepat, pengambilan 

keputusan dengan cepat bukan terus menerus menunggu perintah baru kemudian 

berani bertindak. Kondisi ini menuntut UIN Mataram harus mendekatkan 

pengambilan keputusan pada masalah. Artinya, perlu ada kebijakan desentralisasi 

kewenangan dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada unit-unit organisasi 

yang ada di lingkungan UIN Mataram. Desentralisasi mempunyai keunggulan 

untuk membangun  hubungan konstruksi dengan lingkungan, di dalam dan di luar 

dari organisasi UIN Mataram. 

Keempat, Sumberdaya Manusia Organisasi. Keberadaan sumberdaya 

manusia (pegawai dan dosen) UIN Mataram yang handal merupakan faktor 

penting untuk mensukseskan dan mendukung keunggulan tata kelola kelembagaan 

UIN Mataram di balik pemberian wewenang untuk membuka kajian ilmu umum 

dan pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum. Menghadapi 

kompetitornya yang semakin banyak, tidak hanya dari kalangan lembaga 



pendidikan tinggi umum, tetapi juga lembaga pelayanan publik lainnya, 

keberadaan sumber daya UIN Mataram merupakan komponen lain yang perlu 

diperbaharui, ditingkatkan, dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi 

keunggulan tata kelola kelembagaannya, yang efektif dan efisien di era otonomi 

manajemen keuangan dan perubahan status kelembagaan UIN Mataram. 

Pembaharuan disini meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia 

aparatur pelayanannya, sistem rekrutmen, penempatan, kompensasi, melakukan 

evaluasi terhadap kinerja dan peningkatan kinerja melalui pelatihan serta 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.31 

UIN Mataram harus memiliki suatu perencanaan yang konsisten dan jelas 

dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan tersebut harus disesuaikan 

kebutuhan pencapaian tujuan yang telah dituangkan dalam visi dan misi UIN 

Mataram, yang diimplementasikan lebih lanjut di dalam analisis jabatan (job 

analysis). Melalui analisis jabatan ini akan diketahui pertama, gambaran jabatan 

yang menyediakan garis besar tanggung jawab, tugas dan pekerjaan yang dapat 

diisi oleh pegawai-pegawai yang memiliki potensi dan kualitas tertentu. Kedua, 

spesipikasi jabatan secara garis besar dari sisi pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan dan karakteristik lain yang dibutuhkan dari si pelamar. Ketiga, 

standar kinerja jabatan yang menjadi tolok ukur untuk memberikan penghargaan 

dan sanksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pelaksana suatu 

jabatan. Hanya melalui analisis jabatan inilah dalam tata kelola organisasi akan 

dapat disusun suatu proses rekrutmen, pelatihan, dan sistem karir yang jelas dan 

lebih baik bagi para pejabat untuk menunjang keunggulan tata kelola organisasi.32 

Dalam sistem rekrutmen pegawai dan dosen, UIN Mataram harus berlandaskan 

azas kebutuhan dan kompetensi. Begitu juga dalam hal penempatan sumberdaya manusia 

pejabat, harus memiliki komitmen untuk melakukannya secara profesional, berdasarkan 

kompetensi dan kinerjanya (merit system), bukan hanya atas dasar pertimbangan politik 

dan spoils system. UIN Mataram harus konsisten untuk menerapkan manajemen kinerja 

 
31  Peter Wright et. al, Strategic Management Concept and Cases (New Jersey : Prentice Hall, 

1996), 168. 
32  Seto Meiyanto, Modul Kuliah Manajemen Sumberdaya Manusia S2 Magister Administrasi 

Publik (Yogyakarta, MAP UGM, 2002). 



pegawai dan dosen tidak hanya ada dilevel organisasi, tetapi juga pada level individu 

melalui model Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kebijakan peningkatan kompetensi 

melalui pelatihan pegawai, harus diberikan berdasarkan kebutuhan individu dan 

diselaraskan dengan pencapaian kinerja individu. UIN Mataram harus memiliki indikator 

penilaian kinerja yang jelas dan banyak ragam alat yang dipakai dan digunakan sebagai 

syarat promosi dan penghargaan-penghargaan lainnya.33 Sistem kompensasi yang 

berbentuk intrinsic rewards dan extrinsic rewards yang diciptakan UIN Mataram 

harus mampu memotivasi pegawai maupun dosen dalam meningkatkan 

kinerjanya, bukan sebaliknya, termasuk disini dalam sistem karirnya. Sistem karir 

harus jelas dan transparan dengan sistem penilaian yang tidak hanya bersandar 

pada sudut pandang atasan, tetapi memungkinkan semua pihak meniliainya 

termasuk pengguna.34 

Kelima, Kepemimpinan Organisasi. Perilaku atau budaya yang dimainkan 

suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh model atau gaya kepemimpinan 

organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa budaya yang diperlihatkan dalam suatu 

organisasi merupakan cerminan dari kepemimpinan dalam organisasi  tersebut. 

Dalam kepemimpinan sektor publik Indonesia selama ini intervensi politik masih 

sangat kuat, gaya kepemimpinan yang diberlakukan lebih banyak bersandarkan 

pada otoritas semata dari jabatan yang dimilikinya dan bekerja atas dasar 

kebiasaan dan kontrol politik. Akibatnya, gaya kepemimpinan sektor publik lebih 

banyak berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan politik daripada melakukan 

inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, fenomena gaya kepemimpinan 

organisasi publik di Indonesia cenderung memperlihatkan kepemimpinan 

transaksional, sehingga penempatan dan penunjukan seseorang pada posisi 

tertentu tidak terlepas dari adanya unsur nepotisme dan politik balas budi (spoils 

system). Kasus ini dengan mudah dijumpai ketika terjadi pergantian pimpinan 

puncak di organisasi publik, tak terkecuali di perguruan tinggi negeri, dimana 

 
33  Nanere Yudhi dan Kyobe, Comparative Study of  Negotiation Styles of Education Manajer in 

Australia and Indonesia, diakses 13 Agustus 2013. 
34  Raymond E. Miles, Theories of Management: Implications for Organizational Behavior and 

Development, (United States of America: Mc Graw-Hill Book Company, 1975), 155-156. 



geliat pergantian pejabat, sudah menjadi rahasia umum jika gaya spoils system 

seringkali mewarnai irama pergantian pejabat tersebut.  

Model kepemimpinan organisasi publik seperti ini akan membentuk 

kinerja bawahan yang akan berorientasi pada kepuasan atasan (asal bapak 

senang), bukan berorientasi pada visi dan misi organisasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan demi kepuasan pengguna jasanya. Model 

kepemimpinan traksaksional dan bergaya spoil system akan menciptakan budaya 

kerja bawahan yang tidak berani berinovasi dan berkreasi membuat pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa tanpa ada perintah atau persetujuan 

atasannya. Oleh karena itu, jika UIN Mataram ingin memiliki keunggulan tata 

kelola kelembagaan dengan sistem budaya organisasi yang mencerminkan nilai-

nilai efektivitas dan efisiensi, maka harus memperbaharui ‘style’ kepemimpinan 

pada semua satuan organisasinya, dengan tipe kepemimpinan transformasional 

yang memiliki kemampuan mentransformasi, menginspirasi, dan memotivasi 

civitas akademikanya dengan visi dan misi yang diusungnya, bukan pemimpin 

transaksional yang hanya bersandarkan pada otoritas semata dari jabatan yang 

dimilikinya dan bekerja atas dasar kebiasaan-kebiasaan pada masa lalunya.35  

Urgensi kepemimpinan transformasional bagi upaya penunjang menuju 

keunggulan tata kelola UIN Mataram ini karena tipe kepemimpinan 

transformasional memiliki kemampuan recognize the need for change,  create a 

shared vision, dan institutionalize the change, yang tidak hanya mengandalkan 

individu tertentu dari bawahan tetapi menciptakan suatu leadership team. 

Penggunaan power yang dimiliki pemimpin UIN Mataram harus lebih diarahkan 

pada expertise dalam mempengaruhi dan memotivasi bawahan, control over 

Information yang menunjang pemimpin dalam mengakses segala informasi yang 

dibutuhkan dalam mewujudkan pelayan publik yang berorientasi pengguna, 

exchange yang memberikan kepercayaan penuh bawahan untuk terlibat dalam 

organisasi publik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bawahan, indirect 

influence dengan membangun sistem reward, charisma, coping with uncertainty 

dalam arti pemimpin harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan 

 
35  Wright et. al, Strategic Management..., 218. 



lingkungan yang selalu berubah.36 Bahkan pemimpin yang efektif harus menganut 

pemberian kuasa (empowerment), yang mau berbagi kekuasaan dan tanggung 

jawab dengan bawahannya. Peran pemimpin yang memberikan kuasa yaitu 

menunjukkan kepercayaan, memberikan visi, menyingkirkan penghalang kinerja, 

mengemukakan dorongan, memotivasi, dan melatih bawahannya untuk 

mempertahankan kinerjanya.37 

C. Kesimpulan 

Keinginan pemerintah untuk mensejajarkan keberadaan UIN Mataram 

dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi negeri lainnya, baik di bawah 

Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan 

Teknologi, serta memberikan kewenangan untuk mengembangkan jenis pelayanan 

publik di luar bidang akademis, melalui kebijakan pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan penerapan model pengelolaan keuangan dengan sistem Badan 

Layanan Umum (BLU), merupakan upaya strategis untuk menjadikan UIN 

Mataram yang lebih inovatif, kreatif, dan produktif dalam rangka menuju tata 

kelola good university governance. Dalam rangka memfasilitasi terwujudnya 

keunggulan tata kelola tersebut, internalisasi nilai New Public Management yang 

membawa semangat pembaharuan untuk meningkatkan kinerja sektor publik ke 

arah yang lebih efektif dan efisien dengan gagasan transformasi spirit wirausaha 

atau pendekatan manajerial bergaya wirausaha, dapat menjadi tawaran solutif 

sebagai model tata kelola kelembagaan UIN Mataram. Namun, hal ini tentu harus 

didukung dan difasilitasi pembaharuan perangkat organisasi UIN Mataram yang 

tentunya harus dilakukan secara terencana dan melalui pendekatan sistem terpadu 

yang meliputi aspek budaya organisasi, struktur organisasi, sumberdaya manusia 

organisasi, manajemen organisasi, serta kepemimpinan organisasi UIN Mataram.  

Akhirnya...semoga melalui upaya internalisasi nilai New Public Management ini 

mimpi untuk mewujudkan keunggulan tata kelola UIN Mataram, sehingga 

peningkatan kinerja dalam rangka good university governance tercapai.. amiin. 

 
36  Ibid., 219-222. 
37  Robbins, Perilaku Organisasi..., 65. 
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