
BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian pada bab IV ini terdiri dari beberapa bagian, yakni: 

(1) deskripsi profil Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) UKSW Salatiga, (2) Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran FSP UKSW Salatiga, (3) Kinerja FSP dari 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, (4) Kinerja FSP dari perspektif 

proses internal, (5) Kinerja FSP dari perspektif pelanggan, (6) Kinerja FSP 

dari perspektif Keuangan, (7) Strategi FSP. Sedangkan   Pembahasan 

Penelitian, yang membahas  tentang: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran FSP; 

(2) kinerja FSP dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, (3) Kinerja 

FSP dari perspektif proses internal, (4) Kinerja FSP dari perspektif 

pelanggan, dan (5) Kinerja FSP dari perspektif keuangan, dan (6) strategi 

FSP. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Profil Fakultas Seni 

  Pertunjukan (FSP) 

 Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga, yang berdiri sejak tahun 1999, dimana pada ide awal, selain 

melengkapi program studi yang ada di UKSW, lebih dari itu adalah 

merupakan wujud nyata partisipasi UKSW terhadap gereja-gereja dan 

masyarakat  pendukung UKSW.  

 
FSP memulai dengan Program Profesional Musik atau Diploma Dua 

dan hanya dengan mahasiswa yang masih sedikit, yakni sekitar lima 

mahasiswa. Setelah mendapatkan ijin operasional,   pada tahun 2001, FSP 

menghapus program Diploma Musik dan menggantikan dengan program 

Strata Satu (S1) program studi Seni Musik, dengan dua  konsentrasi studi, 

yakni Konsentrasi Penyajian Musik, dan Konsentrasi Komposisi Musik, 

yang penyelenggaraan programnya   dilakukan di Rumah Notohamidjojo 

dalam lingkungan kampus UKSW. Pada tahun 2004 FSP pindah ke  gedung 

D yang baru dan lebih representatif di dalam lingkungan kampus UKSW 

Salatiga, kemudian pada tahun akademik 2005/2006, FSP membuka 

konsentrasi studi ketiga yakni Konsentrasi Musik Gerejawi. 



FSP yang menyelenggarakan program seni musik,   memiliki ciri dan 

keunikan dibandingkan dengan fakultas lain, yaitu sistem dan pola 

pembelajarannya kebanyakan bersifat individual atau satu per satu, 

dimana dalam praktek musik, satu mahasiswa langsung dibimbing oleh 

satu dosen. Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi pada penggunaan 

fasilitas sarana dan prasarana, jumlah tenaga dosen, dan akhirnya 

mempengaruhi biaya atau keuangan operasional institusi.  

Sejak berdirinya hingga sekarang ini,  FSP terus berbenah diri dan 

meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Hal ini tercermin pada hasil 

akreditasi pertama di tahun 2005, telah dapat  memperoleh nilai akreditasi 

B, namun sangat disayangkan di tahun 2011, sewaktu dilakukan 

reakreditasi pertama, FSP hanya dapat memperoleh nilai akreditasi C. 

Walaupun demikian, perbaikan dan pembenahan terus dilakukan oleh FSP, 

dalam rangka menghadapi  reakreditasi pada tahun 2016.  

Dalam menyelenggarakan program studi di atas, FSP juga mengelola 

Kursus Musik, yang pada ide awal adalah sebagai wadah dan sarana untuk 

meningkatkan kemampuan musikalitas calon mahasiswa sebelum kuliah di 

FSP atau sebagai pre University, dan juga dapat menampung siswa atau 

masyarakat yang berminat dalam bidang seni musik. Selain itu, kursus 

musik juga merupakan sarana bagi mahasiswa untuk  praktek mengajar 

musik sebelum mereka menyelesaikan studi dan terjun ke masyarakat. 

Sebagai kursus musik FSP, dalam perkembangannya memiliki prospek 

yang baik, dimana saat ini jumlah siswa kursus sudah mencapai 80-100 

orang dan dapat merupakan salah satu SBU (Strategic Business Unit) yang 

menjadi sumber pendapatan dan income yang baik untuk mendukung 

keuangan FSP, apabila dikelola dengan sebaik-baiknya.  

Namun di sisi lain, kehadiran kursus musik juga menimbulkan 

masalah tersendiri karena menggunakan fasilitas yang sama bersama 

mahasiswa FSP, sehingga berdampak mengurangi kesempatan bagi 

mahasiswa FSP dalam menggunakan ruangan untuk latihan musik. 

Sepanjang perkembangannya, FSP terus berbenah diri, baik dalam 

fasilitas sarana prasarana, sumber daya manusia, khususnya dosen 

pengajar, serta  perkembangan jumlah mahasiawa. 

Jumlah dosen di FSP saat ini berjumlah 28 orang, 10 di antaranya 

adalah dosen tetap, tiga dosen kontrak dan 15 dosen tidak tetap, dari 10 

dosen tetap, tujuh orang dosen telah berstatus JAFA dan lima orang dosen 

telah bersertifikasi.    



Jumlah mahasiswa FSP saat ini adalah sekitar 140 orang, dengan 

didukung oleh  sarana prasarana musik   yang ada di FSP, terdiri atas 12 

unit piano, dua set drum, gitar, amplifier, cello, alat recording, kolintang, 

kroncong/combo dan lain-lain. Data perlengkapan alat musik  FSP dapat 

dilihat pada lampiran 5.   

Data mahasiswa baru yang registrasi di FSP mulai dari tahun 

akademik 2008/2009 hingga 2014/2015, termasuk  mahasiswa readmisi 

dan transfer internal dan eksternal adalah fluktuatif, berkisar dari 46 

mahasiswa hingga 24 mahasiswa, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini 

dan mahasiswa yang registrasi tiap tahun bervariasi seperti tabel 4.1.1 

terlampir, sedangkan jumlah mahasiswa FSP berdasarkan keahlian mayor 

musik yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan 

data dari wali studi per angkatan adalah seperti tabel 4.1.2 terlampir.                

 Tabel 4.1         Data Mahasiswa Baru Fsp 

NO 
TAHUN 

AKADEMIK 
ASING READ REG TR.EKS TR.INT TOTAL 

1 2014/2015 0 4 20 0 0 24 

2 2013/2014 0 1 20 1 0 22 

3 2012/2013 0 4 44 0 1 49 

4 2011/2012 0 1 26 1 1 29 

5 2010/2009 0 3 37 1 0 41 

6 2009/2010 0 4 35 0 1 40 

7 2008/2009 1 2 41 0 2 46 

Sumber : bagian Admisi dan Registrasi Akademik BARA UKSW  
Keterangan: Read=Readmisi, Reg=Registrasi, Tr.eks=transfer eksternal, Tr.Int = transfer Internal 

4.1.2 Visi, Misi, tujuan dan sasaran FSP UKSW Salatiga 

 Berdasarkan Renstra FSP 2013-2017, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

FSP yang merupakan hasil analisa satgas Renstra, dengan memperhatikan 

trendwatching, analisa SWOT, dan saran dari hasil reakreditasi 2011, 

adalah sebagai berikut: 

 

4.1.2.1 Visi FSP 

Visi FSP adalah untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang 

kompetitif dan pusat rujukan ilmiah seni pertunjukan Nusantara  pada 

tahun 2020. 

 

4.1.2.2 Misi FSP 

Untuk mengujudkan Visi tersebut di atas, FSP menetapkan Misi, 

yaitu:  

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi seni pertunjukan berdasarkan 

wawasan keilmuan dan estetika Barat dalam rangka 

mengembangkan seni pertunjukan Nusantara. 

b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian seni 

pertunjukan Nusantara. 



4.1.2.3 Tujuan dan Sasaran FSP 

Sedangkan untuk mewujudkan misi tersebut FSP menetapkan 

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 

a. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, berintegritas tinggi, 

serta memiliki etos kerja yang bersumber pada nilai luhur 

Nusantara. 

b. Menghasilkan karya penelitian seni pertunjukan Nusantara berupa 

dokumentasi, kajian dan penciptaan. 

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FSP dalam perspektif  BSC 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Visi FSP dalam perspektif BSC: 

 
Perspektif Kata-kata frase dalam BSC 

Keuangan  --- 

Pelanggan  --- 

Proses 
Internal 

          --- 

Pembelajaran     
dan 
Pertumbuhan 

 Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang 

kompetitif 

 Pusat rujukan Ilmiah Seni Pertunjukan 
Nusantara pada tahun 2020 

  Sumber: Administrasi FSP 

 

Misi FSP dalam perspektif BSC: 
 

Perspektif Kata-kata frase dalam BSC 

Keuangan  --- 

Pelanggan  --- 

Proses 
Internal 

 Menyelenggarakan pendidikan tinggi seni 

pertunjukan berwawasan keilmuan dan 
estetika barat dalam mengembangkan seni 
pertunjukan Nusantara. 

 Menyelenggarakan dan mengembangkan 

penelitian seni pertunjukan Nusantara 

Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan   

 --- 

 Sumber: Administrasi FSP 

 
 
 

Tujuan dan Sasaran FSP dalam perspektif BSC 

 

Perspektif Kata-kata frase dalam BSC 

Keuangan  --- 



Pelanggan  Menghasilkan lulusan yang kompetitif, 

inovatif, berintegritas tinggi, serta memiliki 
etos kerja yang bersumber pada nilai luhur 
Nusantara 

Proses 
Internal 

 Menghasilkan karya penelitian seni 

pertunjukan Nusantara berupa 
dokumentasi, kajian dan penciptaan 

Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan   

 --- 

 Sumber: Administrasi FSP 

 

4.1.3 Kinerja FSP dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

 Dalam perspektif ini, unsur-unsur yang penting mencakup: (1) faktor 

SDM (modal manusia), (2) modal teknologi  dan informasi  (IT), serta (3) 

modal organisasi. 

 

4.1.3.1. Modal Manusia 

 FSP menyadari bahwa sumber daya manusia, khususnya dalam 

jumlah dan kapasitas kompetensi, kemampuan serta komitmen dosen 

merupakan faktor yang penting dalam menentukan maju mundurnya suatu 

institusi pendidikan. Untuk itu pengembangan sumber daya dosen, mulai 

dari rekrutmen dosen berpotensi serta pengembangan berkelanjutan 

dengan pelatihan dan studi lanjut, merupakan investasi jangka panjang 

suatu institusi pendidikan. 

 
 

Adapun jumlah  sumber daya dosen FSP dengan beragam kapasitas 

dan keahlian alat musik adalah 28 orang, yang meliputi 10 orang dosen 

tetap, tiga dosen kontrak dan 15 dosen tidak tetap atau honorer,  dari 

keseluruhan dosen tersebut telah berpendidikan S2 adalah sebanyak 12 

orang, satu di antaranya sedang menempuh pendidikan S3 Etno-

musicology di New Zealand, selebihnya masih berpendidikan S1 atau 

setingkatnya, satu di antaranya sedang menempuh pendidikan S2 

Pendidikan Musik di Semarang dan satu lagi sedang menempuh pendidikan 

S2 “Piano Performance” di Meryland-USA, lebih lanjut lihat tabel 4.12 di 

halaman 53. 

Berdasarkan lama pengabdian dosen  tetap FSP,  rata-rata adalah di 

atas 10 tahun, bahkan sebagian besar dosen mengabdi sejak awal 

berdirinya FSP hingga sekarang. (lihat tabel 4.10 di lampiran), dari masa 



kerja  dosen yang relatif lama, erat kaitannya dengan panggilan pelayanan 

sebagai seniman dan dosen 

Berdasarkan keahlian musik, terdiri atas enam orang  dosen piano, 

enam orang dosen gitar, enam orang dosen vokal, dua orang dosen 

biola/alto, satu orang dosen cello, dua orang dosen flute/saxofon dan 

trompet, dua orang dosen drum, satu orang dosen gamelan, satu orang 

dosen musik jazz, lebih lanjut lihat tabel 4.2 berikut ini, serta tabel 4.3 s/d 

tabel 4.9 di lampiran) 

Potensi SDM dosen di FSP secara garis besar dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut ini: 

      Tabel 4.2    Potensi Dosen FSP 

    

No 
Dosen berdasarkan 

keahlian 
jml 

Pendidikan Status 
keterangan 

S1 S2 S3 K TT T 

1 Keahlian Piano 6 5# 1* 0 1 5 0 

* bukan  S2 
“muisc 

performance”,  
# 1  lulusan 

LRSM 

2 Keahlian Gitar 6 3 3* 0 2 1 3 
* bukan  S2 

“music 
performance” 

3 Keahlian Vokal 6 3 3* 0 0 3 3 
* bukan  S2 
“music 

performance” 

4 Keahlian Biola 2 1 1* 0 0 1 1 
* bukan  S2 

“music 
performance” 

5 Keahlian Cello 1 1 0 0 0 1 0  
6 Keahlian Drum 2 2 0 0 0 2 0  

7 
Keahlian Flute dan 
Saxophone 1 0 1* 0 0 0 1 

* bukan  S2 
“music 

performance” 
8 Keahlian Trompet 1 1 0 0 0 1 0  

9 Keahlian Jazz 1 0 1* 0 0 0 1 
* bukan  S2 

“music 
performance” 

10 Lain-lain 2 0 2 0 0 1 1  
 Total 28 16# 12 0 3 15 10 

# 1  lulusan 

LRSM 
Sumber : Data administrasi FSP.   
Keterangan: K=kontrak, TT=Tidak tetap, T=Tetap 

  

4.1.3.1.1 Ratio dosen : mahasiswa  

 Kualitas kinerja suatu institusi Pendidikan Tinggi sangat tergantung 

kepada perbandingan antara jumlah dosen, khususnya perbandingan dosen 

tetap dengan jumlah mahasiswa. Hal ini juga merupakan persyaratan yang 

ditentukan oleh Badan Penjaminan Mutu Nasional Perguruan Tinggi. 

Dalam hal ini, secara umum, ratio dosen tetap : mahasiswa FSP 

adalah 10 : 140 atau 1 : 14 dan apabila dihitung jumlah dosen secara 

keseluruhan, maka ratio dosen :  mahasiswa FSP adalah 28 : 140 atau 1 : 

5. Dimana ratio ideal untuk seni musik pertunjukan adalah 1 : 5 atau 1 : 7, 

maksimum 1 : 10. 



Kalau dilihat secara sepintas, maka ratio dosen : mahasiswa di FSP, 

kelihatan merupakan suatu angka yang sangat ideal, namun untuk kasus 

FSP tidak dapat dimaknai demikian, karena jumlah dosen tidak identik 

dengan fungsinya dalam menangani jumlah mahasiswa, karena  kepakaran 

atau keahlian alat musik yang berbeda adalah sangat menentukan. Sebagai 

contoh, dosen piano tidak dapat mendidik mahasiswa dalam belajar biola 

atau sebaliknya. Hal ini membutuhkan suatu perhitungan dan pengadaan 

yang berimbang antara jumlah dosen sesuai kepakaran yang dibutuhkan 

oleh jumlah mahasiswa. Ratio dosen : mahasiswa FSP dapat dilihat pada 

tabel 4.1.3 di lampiran. 

 

4.1.3.1.2 Pengembangan Sumber Daya Dosen 

Untuk meningkatkan kemampuan dosen, FSP memberikan 

kesempatan kepada dosen untuk mengikuti seminar, lokakarya, 

simposium, masterclass atau sejenisnya, yang di selenggarakan oleh UKSW, 

FSP ataupun dari luar. Antara lain dapat terlihat dari tabel 4.11 di 

lampiran.  

 Selain itu FSP juga memberikan kesempatan kepada dosen tetap 

untuk melanjutkan studi lanjut. Sejak tahun 2005 sampai 2014, telah 

sebanyak delapan dosen yang telah menyelesaikan program S2 baik di 

dalam maupun di luar negeri dan ada yang masih sedang menyelesaikan 

program S2 dan S3, bahkan beberapa dosen telah berencana mengambil 

studi lanjut untuk jenjang S2 maupun S3 untuk tahun-tahun yang akan 

datang.  

Adapun rencana dan realisasi studi lanjut bagi dosen-dosen di FSP 

dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 
Rencana dan Realisasi Studi Lanjut Dosen 

 

No 
Jml 

Dosen 
Bidang Studi 

Perguruan 
Tinggi 

Waktu 
Studi 

Tahun 
Akademik 

1 1 
Pengkajian 

Seni, S2 
UGM 2 th 

Sept. 
2005 

2 1 
Penciptaan 

Seni, S2 
ISI Surakarta 2 th 

Sept. 
2005 

3 1 
Musik 

Gerejawi, S2 

Trininity 
Theological 

College, 
Singapore 

2 thn 2008/2009 

4 1 
Pendidikan 
Musik S-2 

UPI Bandung 2 thn 
2009-
2011 

5 1 
Penciptaan 

Seni 
S-2 

ISI Surakarta 2 thn 
2009-
2011 

6 1 
Pendidikan 
Musik S-2 

UPI Bandung 2 thn 2010/2011 



7 1 
Pengkajian 

Seni, S2 
UGM 2 thn 2010/2011 

8 1 
Pendidikan 
Musik S-2 

Unes 
Semarang 

2 thn 
2010/2011 

(masih 
studi) 

9 1 
Pendidikan 
Musik S-2 

UPI Bandung 2 thn 2011/2012 

10 1 
Etno-

Musicology  
S-3 

Otago 
University- 

New Zealand 

3,5 
thn 

2014/2015 

sedang 
studi 

11 1 
Piano 

Performance 
S2 

Meryland 
University-

USA 
2 thn 

2014/2015 
sedang 
studi 

12 2 S-2 
Rencana 

studi 
 ?? 

13 2 S-3 
Rencana 

studi 
 ?? 

14 3 S-3 
Rencana 

studi 
 ?? 

15 3 S-3 
Rencana 

studi 
 ?? 

 Sumber: Bagian Administrasi FSP 

 

4.1.3.1.3 Karya Dosen, Penelitian dan Publikasi 

Salah satu fungsi dosen dalam menjalankan fungsi Tridharma 

Perguruan Tinggi adalah melakukan penelitian. Namun fungsi ini juga 

merupakan yang terlemah dari kebanyakan institusi, termasuk FSP. 

Penelitian di FSP belum dilakukan dengan gencar, hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor, antara lain: (1) beban dosen dalam mengajar maupun 

praktek terlalu tinggi, (2) belum ada rencana penelitian terpadu, dan (3) 

ketrampilan dalam melakukan penelitian masih kurang. 

 Walaupun demikian masih terdapat sejumlah karya, penelitian, 

jurnal yang dipublikasikan oleh dosen FSP, antara lain dapat dilihat pada 

tabel 4.13 dan tabel 4.14 di lampiran. 

 

4.1.3.1.4 Membangun Networking 

 FSP memiliki keluwesan di dalam membangun jaringan kerja sama 

dengan pihak luar, baik dalam negeri dan luar negeri, baik dengan lembaga 

pendidikan musik formal maupun informal, adalah merupakan usaha FSP 

untuk terus dapat membuka cakrawala dan untuk peningkatan mutu FSP. 

 Menjalin kerja sama networking dapat berupa kegiatan konsert, 

menghadirkan musisi dari luar, beasiswa untuk mengikuti simposium atau 

seminar, dan beasiswa luar maupun dalam negeri atau bentuk lainnya. 

 Berbagai kerja sama yang telah terjalin dan/atau terus diusahakan, 

dapat dilihat pada tabel 4.15 di lampiran.  

4.1.3.2 Modal Informasi dan Teknologi 

 Mengenai modal Informasi dan Teknologi di FSP, ada dua katagori: (1) 

teknologi untuk musik, pada mata kuliah teknologi yang terdiri atas: 



Notating, yakni membuat not balok dengan komputer; Midi arranging, 

membuat lagu; dan Basic recording, membuat karya aransemen sendiri, 

direkam, simpan di file atau CD. (2) teknologi informasi komunikasi. 

 Teknologi musik yang digunakan di FSP adalah Sibellius, dimana FSP 

hanya menyiapkan programnya, dan mahasiswa diberikan copy sound card, 

dengan program Sibellius, mahasiswa dapat membuat aransemen musik 

dengan komputer. 

 FSP secara rutin memperbaharui program teknologi musik, dengan 

melengkapinya dengan alat Mixer dan peralatan recording. 

 Sedangkan untuk teknologi informasi dan komunikasi, FSP mengacu 

dan menggunakan pada sistem teknologi informasi yang disediakan oleh 

UKSW, sehingga karya-karya FSP disimpan di Web Site Perpustakaan 

UKSW. 

 Rencana FSP untuk memiliki Web Site sendiri yang ditangani oleh 

Cyber Humas, dimana di dalam situs tersebut akan memuat informasi FSP, 

berita FSP di Twitter, serta memuat karya dosen maupun mahasiswa di 

Web Site FSP dan sekaligus menjadi sarana promosi. 

 

 

 

 

4.1.3.3 Modal Organisasi 

Struktur Organisasi FSP 

 Dalam rangka menjalani roda organisasi secara efektif dan efisisen di 

FSP, maka disusun stuktur organisasi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar Struktur Organisasi FSP-UKSW 

Sumber: Administrasi FSP 

 

Dekan 
 (Danny Salim)  

 

Manajer Promosi   
(Juanita Theresia 

Adimurti) 

Manajer Produksi  
(Leo Agung 
Rupiyono) 

Koordinator 
Kemahasiswaan 
(Yudi Novrian 

Kumalig) 

Lembaga 
Kemahasiswaan 

Fakultas  

Koordinator 
Sarana Prasarana 

(Yulius Istarto) 

Koordinator 
Kursus Musik 
(Siswanto Tri 

Utomo) 

Tata Usaha 
Kursus 

Kaprogdi  

(Rachel Mediana 
Untung) 

Sekretaris 
(Herlina) 

Tata Usaha FSP 
(Harry) 



Struktur organisasi bukan hanya sekedar alur komando serta tugas 

dan tanggung jawab yang terpolarisasi, lebih dari itu merupakan satu 

kesatuan utuh kekuatan suatu organisasi, dalam mencapai visi, misi, 

sasaran dan tujuan yang sudah dipahami dan disetujui bersama. Untuk itu 

perlu ada diskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas, keterjalinan 

komunikasi antar bagian, dan yang paling penting adalah adanya 

kepemimpinan yang kuat yang dapat menjadi faktor kohesif dan pendorong 

bagi semua unsur dalam organisasi. 

 

 

4.1.4 Kinerja FSP dari Perspektif Proses Internal 

 

4.1.4.1 Proses inovasi 

Proses inovasi dimulai dengan langkah mengenal kebutuhan pasar 

musik, kemudian menyediakan produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

 FSP terus mengikuti perkembangan akan kebutuhan pasar musik, 

hal ini ditunjukan dengan makin lengkapnya instrumen musik yang 

disediakan oleh FSP. Pada awalnya FSP hanya menyediakan instrumen 

musik atau musik mayor seperti piano, gitar, vokal, namun terus 

berkembang dengan program instumen musik lain seperti biola, alat 

perkusi atau drum, cello, biola alto, saxophone, trompet. Walaupun 

demikian masih cukup banyak alat musik yang belum tersedia di FSP 

antara lain: kontra bass, clarinett, obo, English Horn, timpani dan lain-lain. 

 Sebagai Fakultas Seni Musik pertunjukan, harus terus memikirkan 

untuk kelengkapan program alat musik supaya dapat membentuk suatu 

orkestra yang lengkap dan handal. Disamping itu kurikulum FSP harus 

terus dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan dunia seni 

musik dan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dari visi, misi FSP, 

namun saat ini kurikulum FSP masih berpedoman pada katalog kurikulm 

FSP tahun 2007/2009. 

 

4.1.4.2 Proses Operasi 

 Proses operasi mencakup proses mempersiapan produk atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini proses proses operasi 

di FSP meliputi beberapa hal berikut ini: 

 

(1) Proses Rekrutmen Mahasiswa dan PBM 



Proses rekrutmen mahasiswa baru di FSP berbeda dengan Fakultas 

lain. Walaupun calon mahasiswa baru telah diterima melalui seleksi 

akademik ataupun jalur prestasi akademik oleh universitas, calon 

mahasiswa tetap harus diaudisi kemampuan musik mereka di hadapan tim 

seleksi FSP. Kalau tidak memenuhi syarat, calon mahasiswa baru akan 

ditolak ataupun diberi kesempatan untuk mengikuti matrikulasi di FSP 

selama satu tahun, sebagai persiapan untuk kuliah di FSP, kemudian 

dievaluasi kembali.  

Proses seleksi semakin ketat sejak tahun akademik 2013/2014, 

sehingga mahasiswa yang diterima menjadi dibatasi, supaya mendapatkan 

input mahasiswa yang baik. Namun demikian, rekrutmen jumlah 

mahasiswa baru FSP masih belum berdasarkan rencana rekrumen  sesuai 

keahlian mayor musik, yang diproyeksi dengan kapasitas jumlah dosen 

yang tersedia. 

Proses belajar mengajar (PBM) di FSP, selain mata kuliah teori 

dilaksanakan secara kelas, mata kuliah praktek musik mayor maupun 

praktek musik minor dilakukan secara tatap muka satu mahasiwa dengan 

satu dosen. Khusus praktek musik mayor bagi mahasiswa penyaji, harus 

menyelesaikan sampai mayor delapan, dan menamatkan kuliah di FSP 

dengan jalur resital, sedangkan yang bukan penyaji seperti komposisi dan 

musik gerejawi, praktek musik mayor hanya sampai mayor enam saja, dan 

akhirnya menyelesaikan kuliah dengan jalur skripsi atau penyelenggaraan 

suatu tata ibadah bagi konsentrasi musik gerejawi. 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti proses belajar mengajar di FSP 

bervariasi di setiap semester, hal ini dapat dilihat dari jumlah mahasiswa 

yang registrasi, seperti pada tabel 4.1.1 

 

2. Lamanya waktu kelulusan 

Salah satu kinerja dari perspektif proses internal yang menentukan 

adalah lamanya proses pendidikan dan pembelajaran hingga mahasiswa 

menyelesaikan program studi yang direncanakan atau lulus.       

 Berdasarkan data kelulusan selama priode lulusan 2005 s/d Mei 

2014, FSP telah meluluskan 68 orang lulusan, dengan perincian: 51 orang 

lulusan dari jalur skripsi atau komposisi, termasuk 6 orang mahasiswa 

readmisi dan 14 orang lulusan dari jalur resital atau penyaji, termasuk 1 

orang mahasiswa readmisi dan tiga orang dari jalur musik gerejawi.  

Dalam hal ini rata-rata lama masa studi atau lama  kelulusan 

mahasiswa FSP  dari priode lulusan tahun 2005 sampai Mei 2014 adalah 



69,38 bulan atau 5,78 tahun, dapat dilihat pada tabel-tabel 4.16  berikut 

ini dan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 4, lampiran 4.1 dan 

lampiran 4.2. 

 

 

 

Tabel 4.16 

   Lama Kelulusan Mahasiswa FSP per Konsentrasi Studi 

2005 – Mei 2014 

Program Studi lama kelulusan 
Jumlah 
lulusan 

keterangan 

Komposisi/Skripsi 
69,64 bulan (5,80 

tahun) 

51 6 mhs 

readmisi 

Penyajian 
69,85 bulan (5,82 

tahun) 
14 1 mhs 

readmisi 

Musik Gerejawi 
63,30 bulan (5,28 

tahun) 
3  

Rata-rata kelulusan mahasiswa FSP adalah  
69,38 bulan (5,78 tahun) 

 Sumber: Hasil Olah Data Hasil Penelitian 2014 

 

 Demikian juga lamanya lulusan mahasiswa FSP tiap tahun dapat dilihat 

pada tabel 4.17 di bawah ini: 

 

Tabel 4.17 

Lama Kelulusan Mahasiswa FSP  

 2005 – Mei 2014 

 

Tahun 
Rata-rata Lama 

kelulusan 
Jumlah 
lulusan 

keterangan 

2014 
74,80 bulan (6,23 

tahun) 
5 Semester ganjil 

2013 
73,3 bulan ( 6,11 

tahun) 
11 1 mhs readmisi 

2012 
67,25 bulan (5,60 

tahun) 
14 2 mhs readmisi 

2011 
72,45 bulan (6,04 

tahun) 
13 2 mhs readmisi 

2010 
87,6 bulan (7,30 

tahun) 
7 2 mhs readmisi 

2009 
59,00 bulan (4,92 

tahun) 
1  

2008 
67,88 bulan (5,66 

tahun) 
8  

2007 
54,2 bulan (4,52 

tahun) 
5  

2006 
53,67 bulan (4,47 

tahun) 
3  

2005 
49,00 bulan (4,08 

tahun) 
1  

Total lulusan 68 7 mhs readmisi 
 Sumber: Hasil Olah Data Hasil Penelitian 2014 

 
Selain itu belum adanya sistem penjaminan mutu di FSP. 

Kebanyakan prosedur kegiatan yang berlangsung di FSP belum diperlengkai 

dengan SOP (Standard Operating Procedure).  



 Kurikulum di FSP masih terus disempurnakan, dan sampai saat ini 

FSP masih menggunakan pedoman kurikulum yang tercantum di katalog 

2007/2009, pada hal visi, misi FSP telah berubah sesuai dengan renstra 

2013/2017. 

 

3. Prestasi Mahasiswa 

 Salah satu kriteria kinerja FSP adalah prestasi yang dapat dicapai 

oleh mahasiswa FSP, yang dapat mengangkat nama dan martabat fakultas 

maupun universitas. 

 Sejumlah prestasi mahasiswa yang dapat dicapai oleh mahasiswa 

FSP, baik tingkat lokal maupun nasional, di antaranya dapat dilihat pada 

tabel 4.2.2 di lampiran. 

 

4.1.4.1 Proses Layanan Purna Jual atau proses sosial 

 Meskipun belum ada data alumni yang terhimpun dengan baik oleh 

FSP, namun alumni FSP sudah menyebar ke berbagai kalangan antara lain: 

institusi pendidikan, kelompok musik, rumah produksi, guru private 

maupun membuka lembaga musik mandiri, dan lain-lain yang tersebar di 

berbagai tempat. 

Peran FSP dalam pelayanan proses purna jual masih cukup terbatas, 

misalnya dalam hal penyaluran kerja, pemberian kesempatan kepada 

industri untuk mencari bakat, penggunaan fasilitas FSP, serta 

kemungkinan pendidikan tambahan atau berkelanjutan bagi lulusan FSP. 

 FSP belum membentuk ikatan alumni FSP, dan sedang 

merencanakan dan memfasilitasi pembentukan ikatan alumni FSP, 

sehingga dapat terus terjalin ikatan dan pelayanan berkelanjutan kepada 

alumni maupun sebaliknya. Misalnya penyelenggaraan seminar musik atau 

konser musik yang di lakukan FSP dapat melibatkan alumni FSP juga. 

 

4.1.5 Kinerja FSP dari Perspektif Pelanggan 

 Perspektif pelanggan dalam BSC, dalam hal ini mencakup 3 hal, 

yakni: (1) kepuasan pelanggan; (2) retensi; dan (3) akuisisi. 

 

1. Kepuasan pelanggan  

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh   proses internal yang 

terjadi, juga meliputi fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan 

administrasi, proses belajar mengajar, kemampuan dosen, dan peluang 

berkembangan. 



Survey kepuasan mahasiswa melibatkan 99 mahasiswa yang aktif 

dalam kegiatan kampus dari total 110-140 mahasiswa FSP. Adapun 

mahasiswa yang disurvey terdiri atas: angkatan 2014/2015 sebanyak 20 

orang, angkatan 2013/2014 sebanyak 18 orang, angkatan 2012/2013 

sebanyak 24 orang, angkatan 2011/2012 sebanyak 7 orang, angkatan 

2010/2011 sebanyak 8 orang, angkatan 2009/2010 sebanyak 11 orang, 

angkatan 2008/2009 sebanyak 10 orang, dan 1 orang mahasiswa angkatan 

2007/2008. Total sebanyak 

99 orang,  sesuai dengan jumlah penentuan jumlah sampel dari populasi 

tertentu dengan taraf kesalahan 1 %, 5 %, dan 10 % (Sugiyono, 2011:87). 

 Data hasil kuesioner kepuasan mahasiswa dapat dilihat hasilnya 

dalam tabel 4.18 dan 4.19 dan 4.20, dimana Kuesioner Kepuasan 

Mahasiswa seperti dalam lampiran 3). 

Tabel 4.18 

Data Hasil Kuesioner Kepuasan Mahasiswa (99 mhs) 
 

 Jawab 1 Jawab 2 Jawab 3 Jawab 4 Jawab 5 

Pertanyaan 
 1 

0 20 49 28 2 

Pertanyaan 
 2 

2 20 52 21 4 

Pertanyaan 

 3 
1 9 34 46 9 

Pertanyaan  
4 

5 12 44 34 4 

Pertanyaan 
 5 

0 4 33 41 21 

Pertanyaan  

6 
0 6 28 47 18 

Pertanyaan 
 7 

9 18 45 23 4 

Pertanyaan 
 8 

3 20 44 26 6 

  

Sumber: Hasil Olah Data Hasil Penelitian 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kepuasan Mahasiswa secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 
4.19 di bawah ini: 

 
Tabel 4.19 

Perhitungan Indeks Kepuasan Mahasiswa (99 mhs) 



 
 Jawab 1 

(nilai x 1) 

Jawab 2 

(nilai x 2) 

Jawab 3 

(nilai x 3) 

Jawab 4 

(nilai x 4) 

Jawab 5 

(nilai x 5) 
 

 
 

T 
O 

T 
A 

L 

Pertanyaan 1 0 20 49 28 2 

Pertanyaan 2 2 20 52 21 4 

Pertanyaan 3 1 9 34 46 9 

Pertanyaan 4 5 12 44 34 4 

Pertanyaan 5 0 4 33 41 21 

Pertanyaan 6 0 6 28 47 18 

Pertanyaan 7 9 18 45 23 4 

Pertanyaan 8 3 20 44 26 6 

Total 

Responden 
20 109 329 266 68 

Total Nilai 20 218 987 1064 340 792 

Total Nilai 20 218 987 1064 340 

 

2629 
 

Index Kepuasan Mahasiswa (Skala Likert) = 2.629 /792 = 3,319 

 Sumber: Hasil Olah Data Hasil Penelitian 2014 

 

 Berdasarkan Penilaian terhadap jawaban kepuasan pelanggan 

menggunakan Composite Score yaitu:  I = 
       

 
 

Dimana   I : Interval 

 Max :  Nilai jawaban tertinggi,  yaitu 5 

 Min :  Nilai jawaban terendah, yaitu 1 

 

K :  Klasifikasi atau jumlah pilihan jawaban 

        yaitu 5 

I = 
   

 
 = 0,8 

Dengan demikian penilaian indeks kepuasan adalah sebagai berikut: 

1,00 – 1,79 = sangat tidak puas 

1,80 – 2,59 = tidak puas 

2,60 – 3,39 = cukup puas 

3,40 - 4,19 = puas 

4,20 – 5,00 = sangat puas 

Berdasarkan hasil kuestioner, dimana 99 mahasiswa, masing-masing 

harus menjawab 8 pertanyaan, jadi total jawaban adalah 792. Secara 

keseluruhan, yang menjawab 1 sebanyak 20 jawaban, menjawab 2 

sebanyak 109 jawaban, menjawab 3 sebanyak 329 jawaban, menjawab 4 

sebanyak 266 jawaban  dan menjawab 5 sebanyak 68 jawaban. 

 Secara keseluruhan indeks kepuasan mahasiswa  skala Likert = 

3,318, maka secara umum mahasiswa  adalah  cukup puas terhadap 

kinerja FSP. 

 



Tabel 4.20 

Perhitungan Indeks Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan Pertanyaan 
 

 Jwb. 1 

(n x 1) 

Jwb.2 

(n x 2) 

Jwb.3 

(n x 3) 

Jwb.4 

(n x 4) 

Jwb 5 

(n x 5) 

Nilai 

total 
likert 

P.1 0 40 147 112 10 309 3,121 

P.2 2 40 156 84 20 302 3,051 

P.3 1 18 102 184 45 350 3,535 

P.4 5 24 132 136 20 317 3,202 

P.5 0 8 99 164 105 376 3,798 

P.6 0 12 84 188 90 374 3,778 

P.7 9 36 135 92 20 292 2,949 

P.8 3 40 132 104 30 309 3,121 

Skala Likert untuk P.1 = 309/99  =  3,121 

Skala Likert untuk P.2 = 302/99  =  3,051 

Skala Likert untuk P.3 = 350/99  =  3,535 

Skala Likert untuk P.4 = 317/99  =  3.202 

Skala Likert untuk P.5 = 376/99  =  3,798 

Skala Likert untuk P.6 = 374/99  =  3,778 

Skala Likert untuk P.7 = 292/99  =  2,949 

Skala Likert untuk P.8 = 309/99  =  3,121 

 Sumber: Hasil Olah Data Hasil Penelitian 2014 

 Kalau dikaji lebih lanjut mengenai kepuasan mahasiswa berdasarkan 

pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan mahasiswa cukup puas dengan Fasilitas Gedung 

FSP (pertanyaan nomor 1),  dengan indeks skala Likert 3,121. 

2. Secara keseluruhan mahasiswa cukup puas Fasilitas alat musik 

(pertanyaan nomor 2), dengan indeks   skala Likert 3,051. 

3. Secara keseluruhan mahasiswa puas dengan suasana belajar FSP 

(pertanyaan nomor 3), dengan indeks skala Likert 3,535. 

4. Secara keseluruhan mahasiswa cukup puas dengan pelayanan 

administrasi FSP (pertanyaan nomor 4), dengan indeks  skala Likert 

3,202. 

5. Secara keseluruhan mahasiswa puas dengan kapasitas/kemampuan 

dosen (pertanyaan nomor 5),  dengan indeks  skala Likert 3,798. 

6. Secara keseluruhan mahasiswa  puas dengan pengajaran dan bimbingan 

dosen (pertanyaan omor 6), dengan indeks  skala Likert 3,778. 

7. Secara keseluruhan mahasiswa  cukup puas dengan lama lulusan di FSP 

(pertanyaan nomor 7), dengan indeks  skala Likert 2,949. 

8. Kepemimpinan di FSP (pertanyaan 8), secara keseluruhan mahasiswa 

cukup puas, dengan indeks   skala Likert 3,121. 

2. Retensi pelanggan 

 Retensi dalam pengerti BSC dari perspektif pelanggan adalah 

kemampuan perusahaan mempertahankan  kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan untuk terus menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan. 

Dalam konteks pendidikan, retensi pelanggan, khususnya mahasiswa. 



Retensi mahasiswa artinya mahasiswa yang bertahan, dan tetap mengikuti 

program studi di FSP hingga tamat.  

Jumlah mahasiswa FSP yang bertahan adalah sebagai berikut: tahun 

akademik 2014/2015, 20 dari 20; tahun 2013/2014, 20 dari 20, tahun 

2012/2013, 25 dari 44; tahun 2011/2012, 22 dari 26; tahun 2010/2011, 

20 dari 37; tahun 2009/2010, 23 dari 35; tahun 2008/2009, 21 dari 41. 

Banyaknya mahasiswa yang keluar sebelum dua tahun terakhir, 

disebabkan kemampuan dasar musik klasik yang relatif rendah, sehingga 

mahasiswa menjadi kaget waktu mengikuti kuliah di FSP dengan musik 

classical. Sehingga sejak tahun akademik 2013/2014, seleksi diperketat 

dan jumlah mahasiswa dibatasi. Jumlah retensi mahasiswa dapat dilihat 

pada tabel 4.1.2 di lampiran. 

 

3. Akuisisi pelanggan 

 Akuisisi dalam BSC perspektif  pelanggan di dunia bisnis adalah 

kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan baru yang sebelumnya 

menggunakan produk atau jasa dari perusahaan lain, untuk beralih 

menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan.  

Dalam kaitan perguruan tinggi, akuisisi diartikan beralihnya 

mahasiswa dari perguruan tinggi  lain untuk kuliah di perguruan tinggi 

bersangkutan.  

FSP selama priode akademik 2008/2009 hingga 2014/2015, hanya 

menerima mahasiswa transfer dari luar sebanyak tiga orang, dan transfer 

mahasiswa internal sebanyak lima orang. Lihat lampiran tabel 4.1 di 

halaman 46.   

 

4.1.6 Kinerja FSP dari Perspektif Keuangan 

Kinerja FSP dari perspektif Keuangan bervariasi untuk setiap periode 

anggaran, berdasarkan laporan keuangan periode Juli 2013 – Februari 

2014, dimana jumlah pendapatan adalah sebesat Rp. 1.599.913.000,-

sedangkan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 1.210.974.812,-sehingga masih 

terdapat surplus anggaran sebesar Rp 388.938.188,- Priode Juli 2012- 

Februari 2013, Pendapatan sebesar Rp. 1.135.154.108, pengeluaran 

sebesar Rp 895.982.814,- terdapat surplus Rp 238.171.294,- Sedangkan 

laporan posisi anggaran per 05 November 2014, dimana pendapatan Rp 

1.461.170.000,- pengeluaran Rp. 1.387.637.424,- terdapat surplus Rp. 

73.532.576,- kalau dihitung investasi sebesar Rp. 91.996.141,- maka akan 



terjadi defisit sebesar Rp (18.463.565).- Posisi anggaran FSP dapat dilihat 

pada Tabel 4.21. 

Khusus sistem keuangan di UKSW yang mengacu pada sistem 

sentralisasi keuangan, sehingga tidak ada otonomi keuangan bagi masing-

masing fakultas, setiap fakultas merencanakan pendapatan dan 

pengeluaran dan investasi berdasarkan usulan program dan budgeting 

tahunan yang diusulkan ke universitas. Persetujuan universitas mengacu 

pada kondisi keuangan universitas dengan memperhatikan prioritas dan 

urgensi, serta azaz kebersamaan dan keadilan anggaran, dan tentu juga 

pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kebijakan pimpinan universitas. 

 Disamping itu, meskipun kursus musik FSP yang memiliki potensi 

untuk berkembang yang besar, namun hanya menerima siswa yang 

terbatas, berhubung karena kursus musik masih menggunakan fasilitas 

gedung FSP bersama dengan mahasiswa FSP. Data siswa dan guru kursus 

musik dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

 

4.1.7 Strategi FSP 

 

1. Pengembangan FSP berdasarkan Rentra 2013/17 

Strategi adalah merupakan pola tindakan utama yang dipilih 

organisasi untuk mewujudkan visi organisasi, melalui pelaksanaan misi. 

(Mulyadi, 2014:38). Dalam hal ini FSP menggambarkan strategi itu dalam 

berbagai rencana program pengembangan. 

 Berdasarkan Renstra FSP 2013-2013, beberapa rencana 

pengembangan FSP, yang meliputi program-program: 

 

a. Pendidikan dan Pengajaran 

 Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Seni yang 

sistematis, aplikatif, kompetitif dan berwawasan budaya Nusantara. 

 Penyusunan SOP untuk seluruh proses Akademik 

 Pembukaan konsentrasi Pendidikan Seni Musik 

 Perancangan Kurikulum 2014 

b. Penelitian 

 Pembentukan Pusat Kajian Seni Nusantara, dengan membentuk 

kelompok studi seni Nusantara, melakukan penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitian seni Nusantara. 

 Sosialisasi roadmap untuk civitas akademika 



c.  Pengabdian kepada Masyarakat 

 Pengabdian kepada masyarakat di sekolah, gereja dan lain-lain 

d.  Penjaminan Mutu Akademik 

 Penyusunan Perangkat Penjaminan Mutu Akademik 

 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik 

 Evaluasi Penjaminan Mutu Akademik 

e.  Hubungan Luar 

 Pembentukan Ikatan Alumni 

 Pengembangan kerja sama dengan Instansi-instansi terkait. 

 Penjajagan kerjasama dengan dokumen yang baik (MOU kerjasama) 

f.  Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga akademik, dengan 

merancang suatu rencana induk pengembangan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga akademik, menyediakan informasi sumber 

beasiswa, melakukan pembinaan berkelanjutan dan memfasilitasi 

pengurusan JAFA dan sertifikasi tenaga akademik. 

 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga non akademik 

2. Pengembangan Kursus Musik sebagai Strategic Business Unit (SBU) 

Dengan pindahnya Kursus Musik pada awal tahun 2015 ke gedung 

baru di Osamaliki 96, Salatiga, akan memberikan ruang yang lebih luas 

bagi mahasiswa FSP dalam melakukan kegiatan akademis, juga merupakan 

tahap awal untuk mengembangkan kursus musik secara lebih profesional. 

Jumlah siswa kursus musik saat ini berkisar 80-100 siswa, lihat 

lampiran tabel 4.22. Dengan berpindahnya ke gedung  baru, diharapkan 

jumlah siswa dapat meningkat secara bermakna, misalnya tahun 2016 

menjadi 200 siswa, tahun 2017 menjadi 300 siswa. Peningkatan jumlah 

demikian bukan sesuatu yang mustahil, tapi merupakan target yang harus 

diusahakan untuk dicapai, dengan promosi dan pemasaran yang efektif. Di 

samping itu rencana strategis untuk membuka cabang di Semarang, atau 

kota lain di Indonesia Timur. 

Kursus Musik harus dipandang sebagai unit bisnis strategis karena 

telah memiliki semua syarat tentang hal penting untuk sebuah perusahaan 

atau unit usaha, seperti proses, pelanggan, pasar, sumber pendapatan dan 

keuangan dan sumber daya manusia. 



Hasil penelitian di atas, akhirnya dikonfirmasi keabsahannya 

melalui suatu forum FGD. FGD dilakukan pada hari rabu, 21 Januari 2015 

di gedung G.503, dengan melibatkan pembimbing, dekan FSP, Kaprogdi 

FSP dan dua dosen FSP, dan wakil mahasiswa majester manajemen 

pendidikan. Hasil FGD telah mengkonfirmasi hasil penelitian mengenai 

kinerja di FSP, diakui oleh pimpinan FSP sebagai suatu fakta dan cermin 

atau refleksi untuk koreksi dan improvement kinerja FSP untuk masa yang 

akan datang. FGD berlangsung secara kondusif, terjadi dalam komunikasi 

yang lancar, terbuka dan baik. 

Khusus untuk perspektif keuangan, dimana FSP turut mengacu pada 

sistem keuangan UKSW yang tersentralisasi, sehingga rencana dan 

anggaran FSP harus diselaraskan dan mengikuti kondisi keuangan UKSW 

secara keseluruhan. Sehingga implementasi rencana di FSP belum dapat 

diwujudkan sesuai rencana semula.  

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, khususnya 

pengembangan IT, FSP sudah berusaha mengajukan suatu program IT yang 

bapat menampung unsur-unsur keunikan, seperti kesesuaian data 

berdasarkan keahlian alat musik di FSP agar dapat diintegrasikan ke dalam 

sistem IT UKSW, namun hal ini masih belum mendapat persetujuan dan 

kebijakan universitas. 

  

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FSP 

 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FSP yang baru ini, adalah wujud dari 

perubahan visi, misi FSP sebelumnya, berdasarkan perkembangan dunia 

pendidikan, khususnya seni musik, menjadi lebih komprehensif dan lebih 

tajam untuk memenuhi kriteria SMART, yakni S = Spesifik, M = Measurable, 

dapat diukur, A = Achievable, dapat dicapai,  R = Realistic, dan T = Time 

related, ada rentang waktu pencapaian. 

Visi, Misi FSP yang baru disusun ini, masih belum disosialisasi 

dengan baik dan luas, hanya   tim penyusun yang dapat memahami dengan 

baik, sehingga belum dapat tercapai shared vision dan shared mission. 

 

4.2.1.1 Visi FSP 

 Visi FSP dari perpektif BSC, hanya mencakup aspek pembelajaran 

dan pertumbuhan saja, tidak mencakup perspektif yang lain, misalnya 

keuangan, seperti mendapatkan profit yang memadai dan berkelanjutan 



atau sustainable profit sehingga dapat mandiri dan menunjang investasi 

sendiri. 

 Visi FSP untuk menjadi lembaga pendidikan yang kompetitif, dalam 

hal ini dibutuhkan analisa yang mendalam dan komprehensif, mengenai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT ), serta harus selalu 

mengikuti perkembangan atau trendwatching. Analisa yang serius tentang 

pesaing-pesaing atau lembaga yang menyelenggarakan seni musik. Dan 

paling penting FSP mampu mengkristalkan suatu keunikan yang tidak 

dimiliki oleh pesaing. 

 Di samping itu visi untuk menjadi pusat rujukan ilmiah seni 

pertunjukan Nusantara pada tahun 2020 (sekitar lima tahun lagi), perlu 

dipikirkan secara lebih realistis lagi dalam mewujudkannya, karena 

disamping membutuhkan persiapan yang serius, memadai, dan terfokus, 

juga membutuhkan waktu yang relatif lama, khususnya mempersiapkan 

sumber daya manusia atau dosen yang kompeten dalam hal musik 

Nusantara, dimana  dosen yang ada saat ini adalah berlatar belakang musik 

Barat.  

Selain itu, harus terlebih dahulu merubah mental mahasiswa dan 

dosen dalam hal kecintaan akan seni budaya Nusantara, khususnya seni 

musik Nusantara, dan harus selalu disosialisasikan. 

 Di samping itu mungkin perlu dikaji ulang tentang cakupan musik 

nusantara, karena musik nusantara itu sangat luas, sehingga harus ada 

spesifikasi kajian musik nusantara   di FSP, misalnya musik tradisional 

kawawan Indonesia Timur, karena kajian-kajian lain sudah dilakukan oleh 

lembaga musik terdahulu, seperti musik Jawa oleh ISI Surakarta atau ISI 

Jogjakarta, Musik Bali oleh ISI Bali, Musik Riau atau Melayu oleh STMR 

(Sekolah Tinggi Musik Riau) dan lain-lain 

 

4.2.1.2 Misi FSP 

1. Misi FSP secara garis besar mencakup dua hal: Menyelenggarakan dan 

mengembangkan seni estetika Barat. Dalam kaitan musik Barat, FSP 

harus terus melengkapi alat musik, sehingga dapat membentuk sesuatu 

orkestra yang memadai.   

2. Menyelenggakan dan pengembangkan penelitian seni pertunjukan 

Nusantara. Dalam hal ini, porsi mata kuliah untuk seni musik 

Nusantara, masih sangat terbatas, di kurikulum hanya terbatas pada 

mata kuliah pilihan seperti gamelan, kolintang, kroncong dan angklung. 

Kalau seni musik Nusantara menjadi fokus. Maka porsi keilmuan musik 



Nusantara harus diberikan secara memadai. Disamping itu alat dan 

keahlian musik Nusantara harus juga tersedia di FSP, khususnya alat 

musik yang mempunyai ciri, keunikan dan kehebatan yang 

khas, seperti sasando. Karena FSP ada seni musik pertunjukan, harus 

ada alat musik yang dapat dimainkan. Dengan demikian FSP ikut 

berperan menjaga kelestarian budaya bangsa, khususnya seni musik 

Nusantara. 

4.2.1.3 Tujuan dan Sasaran FSP 

 Kalau kita mencermati definisi dari tujuan adalah hal yang ingin 

dicapai dalam waktu yang tidak ditentukan atau semacam cita-cita jangka 

panjang, sedangkan objektif atau sasaran adalah hal yang direncanakan 

dicapai dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu (Indrajit, 2006:71). 

 Dalam hal ini, tujuan dan sasaran  masih tidak begitu jelas dan 

tegas, khususnya sasaran atau objektif. Misalnya menghasilkan lulusan 

yang kompetitif, seperti apa? berapa lama lulusannya? kualitas lulusan 

seperti apa? didukung oleh dosen dan fasilitas sarana prasarana  memadai 

yang juga harus kompetitif? Pertanyaan-pertanyaan reflektif di atas, 

menuntut pemikiran yang mendalam bagi Pimpinan Fakultas, Progdi dan 

Dosen untuk mendiskripsikan secara konkrit dan mengwujudkan dalam 

suatu rencana kerja yang jelas dan konkrit. 

 Keseluruhan visi, misi, tujuan dan sasaran yang  tergambar dalam 

rencana strategis FSP 2013-2017. berupa program-program rencana 

pengembangan, belum sampai tahap implementasi.  

Perlu diselaraskan antara visi, misi dan tujuan, sasaran FSP dengan 

visi, misi dan tujuan, sasaran personil dosen, sehingga terdapat suatu 

keselarasan dan sinergi yang akan menghasilkan suatu komitmen bersama. 

 

4.2.2 Kinerja FSP dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

4.2.2.1 Sumber Daya Manusia (Modal Manusia) 

 Kalau dilihat dari komposisi dosen tetap sebanyak 10 orang, 

sedangkan kontrak dan tidak tetap sebanyak 18 orang, total dosen 28 

orang, sedangkan mahasiswa hanya sekitar 140 orang, dengan ratio 1 

: 5, akan tetapi komposisi dosen tetap tidak merata untuk setiap 

keahlian alat musik, misalnya dosen piano sebanyak enam orang, 

tidak seorangpun yang berstatus dosen tetap, hal ini adalah suatu 

kerawanan yang tidak dapat disepelekan, seperti dosen honorer 



memilih melanjutkan studi lanjut atau pindah kerja ke tempat lain, 

maka bisa terjadi kekosongan dosen yang sangat merugikan 

mahasiswa. 

Namun pengangkatan menjadi dosen tetap, selalu berbenturan 

dengan ketentuan Universitas maupun Yayasan. Hal ini terjadi juga 

pada dosen drum. Untuk itu dibutuhkan suatu keberanian untuk 

melakukan “rule breaking” (Mulyadi, 2014:84), yakni mendobrak 

aturan yang sudah mapan, dengan aturan baru yang pas dengan 

trend perubahan di masa depan, untuk mencapai suatu sasaran yang 

lebih strategis. 

 Rencana studi lanjut jenjang S3 dari beberapa dosen tetap, maupun 

studi lanjut jenjang S2 dari dosen kontrak maupun dosen honorer, 

hendaknya direncanakan secara matang, disesuaikan dengan 

kebutuhan FSP sebagai Fakultas seni musik pertunjukan, sehingga 

keahlian tingkat lanjut dosen dapat memberikan kontribusi yang 

berarti bagi pengembangan FSP dimasa-masa yang akan datang. FSP 

memiliki Suatu harapan masa depan yang baik karena potensi dan 

kemauan dosen untuk melanjutkan studi lanjut. Suatu organisasi 

akan berhasil jikalau  memperhatikan pengembangan sumber daya 

manusianya. Namun sebaliknya akan gagal kalau mengabaikan 

pengembangan SDM organisasi, seperti  dinyatakan dengan tegas oleh 

Margaret Dale (2010:152), bahwa “organisasi yang bangkrut ialah 

organisasi yang berisi orang-orang yang tidak memahami 

pentingnya belajar”. 

 Rencana beberapa dosen tidak tetap untuk melanjutkan pendidikan 

S2 melalui jalur beasiswa luar negeri, hal ini akan mengakibatkan 

kekurangan tenaga yang ada, dan kemungkinan kehilangan dosen 

potensial karena nir komitmen, berhubungan status kepegawaian 

dosen yang bersangkutan sebagai dosen tidak tetap/honorer. 

 Perlu dikaji ulang standar penggajian yang cukup kompetitif bagi 

dosen tidak tetap, khususnya yang berdomisili di Salatiga. Hal ini 

penting untuk dapat mempertahankan sumber daya dosen yang 

potensial. Bahkan tanpa penggajian yang kompetitif akan sulit untuk 

merekrut dosen yang potensial dari luar. 

4.2.2.2 Modal Teknologi dan Informasi    



 Sistem teknologi musik sendiri membutuhkan suatu investasi yang 

relatif mahal, misalnya ketersediaan studio rekaman musik. Fasilitas ini 

menjadi penting karena karya-karya FSP, baik dosen dan mahasiswa yang 

bagus dapat direkam, dan dipublikasikan, bahkan dikomersialkan, 

sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi FSP, dan mengangkat 

harkat musisi dari sisi ekonomi juga.  

Belum tersedianya data base  FSP yang memadai dan dapat diakses 

oleh dosen maupun mahasiswa, dan banyak hal masih ditangani secara 

manual. Khususnya komunikasi antar dosen, dosen dengan mahasiswa, 

maupun informasi dalam sistem manajemen di FSP. Walaupun FSP pernah 

mengusulkan agar sistem IT UKSW dapat mengintegralkan keunikan data 

yang ada di FSP seperti jumlah mahasiswa sesuai klasifikasi alat musik, 

namun belum mendapat persetujuan dari kebijakan unversitas. 

 Namun secara keseluruhan, sistem informasi komunikasi berinduk 

pada universitas, dimana mulai sistem registrasi, sistem “siasat” dan 

kegiatan akademik mahasiswa telah berjalan dengan baik dalam sistem TIK 

terintegrasi  UKSW. 

 Perlu terus dikembangkan penerapan teknologi informasi tidak hanya 

sebatas keperluan administrasi pendidikan saja, tetapi sebagai media 

utama dalam proses belajar mengajar, riset dan pengabdian kepada 

masyarakat. (Abbas, 2014:166) 

 Walaupun teknologi informasi (IT) tidak secara langsung 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas kinerja, tetapi IT berfungsi 

sebagai pemberdaya atau enabler yang dapat memberikan pelayanan yang 

lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang bervariatif  dan 

terus berubah.(Mardi, 2009:40) 

  

4.2.2.3 Modal Organisasi 

 Organisasi adalah sekumpulan manusia yang memiliki kemampuan 

atau kompetensi yang berbeda-beda, yang memutuskan untuk membangun 

saling ketergantungan diantara mereka untuk mewujudkan visi dan tujuan 

bersama (Mulyadi, 2014:72) 

 Lingkup organisasi FSP masih tergolong relatif kecil, dengan struktur 

organisasi yang mencakup fungsi dan tanggung jawab dari setiap bagian, 

apakah sudah dapat menjawab tantangan dan mampu mewujudkan visi 

dan misi FSP untuk masa depan? 

Dalam hal visi FSP untuk menjadi pusat kajian musik Nusantara, 

dalam struktur organisasi belum tercermin ada unit atau bagian organisasi 



yang  memikirkan, merencanakan dan mewujudkannya, sehingga 

pencapaian visi jangka panjang ini menjadi tidak fokus. 

 Faktor penting lain dalam modal organisasi adalah budaya organisasi, 

transparansi, saling kepercayaan satu sama lainnya, keterbukaan 

komunikasi, kerja sama dalam suatu tim kerja yang kuat untuk mencapai 

visi dan misi bersama, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik 

secara bijaksana, kalaupun konflik itu ada, sehingga tidak menjadi suatu 

“duri” dalam tubuh organisasi, yang menyebabkan sifat apatis atau tidak 

peduli dari anggota organisasi. Hal ini ditegaskan oleh Anderson dalam 

Nawawi (2013:70), bahwa budaya organisasi yang kohesif atau efektif 

tercermin pada keterbukaan komunikasi, kepemimpinan yang mendapat 

masukan (considerate) dan mendapat dukungan (supportive), pemecahan 

masalah bersama-sama, kemandirian kerja dan adanya pertukaran 

informasi. 

 Selain itu, budaya berprestasi serta berkinerja prima harus terus 

dikembangkan di FSP, baik oleh dosen, maupun pemimpin fakultas harus  

menjadi teladan dalam hal kinerja, sehingga berimbas pada mahasiswa dan 

seluruh organisasi FSP. 

 

4.2.3 Kinerja FSP dari perspektif Proses Internal 

Perlu disadari bahwa calon mahasiswa yang sudah memiliki basis 

musik yang baik, tidak otomatis memilih seni musik sebagai pilihan 

pendidikan mereka.   Menurut pandangan mereka, seni musik belum 

merupakan pilihan karier yang mengiurkan ataupun alasan lain. Hal ini 

tentu mempengaruhi peluang Perguruan Tinggi Seni Musik mendapatkan 

input mahasiswa yang baik. 

FSP yang merupakan bagian dari UKSW mendapat peluang untuk 

melakukan kerjasama dengan progdi lain dalam UKSW untuk 

menyelenggarakan share mata kuliah yang memperlengkai mahasiswa, 

misalnya mata kuliah terapi musik di progdi Psikologi, mata kuliah guru 

musik di progdi FKIP. 

 

4.2.3.1 Lamanya waktu kelulusan 

 Waktu kelulusan yang relatif lama atau rata-rata 69,38 bulan, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor dominan, antara lain:  

1. Input kualitas mahasiswa yang relatif rendah, dalam hal ini adalah basis 

musik mahasiswa baru. Pada awalnya mahasiswa yang diterima adalah 

yang memiliki minat dan musikalitas, tanpa terlalu ketat   



memperhatikan basis musik secara formal, baik teori maupun praktik, 

karena mahasiswa akan diberi materi matrikulasi terlebih dahulu.  

        Namun kondisi ini tentu membawa kesulitan dalam proses belajar 

mengajar selanjutnya, dimana ada mahasiswa yang belum bisa 

membaca not balok, sehingga dosen harus memulai dengan hal yang 

paling dasar, yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam pendidikan 

tinggi, tentunya hal ini membawa konsekuensi melambatnya proses 

belajar mengajar, yang berdampak pada lamanya lulusan mahasiswa. 

2. Sistem kuliah di FSP belum menggunakan sistem tri-semester, 

ditambah lagi cukup banyak mata kuliah prasyarat dalam kurikulum 

FSP, sehingga kalau ada yang tidak lulus, harus diulang tahun 

depannya. 

3. Hambatan fasilitas ruangan, karena juga dipakai untuk kursus musik, 

sehingga membatasi dan menyulitkan mahasiswa untuk latihan. 

4. Motivasi yang relatif rendah dari mahasiswa untuk memacu diri, 

mengatasi kesulitan dan hambatan yang ada. 

5. Manage waktu yang lemah dari mahasiswa, dimana mahasiswa tidak 

dapat mengatur waktu dengan baik, antara kegiatan kuliah, praktek 

mandiri, konsert di UKSW atau luar, ataupun kegiatan kemahasiswaan. 

6. Job sampingan yang ditekuni oleh mahasiswa, sehingga melalaikan 

proses penyelesaian studi di FSP. 

7. Adanya tuntutan diri atau idealisme sebagai seniman, tuntutan untuk 

menjadi profesional atau ahli dalam alat musik tertentu, sehingga 

lamanya waktu proses menjadi kurang begitu diperhatikan oleh 

mahasiswa. 

8. Adanya mahasiswa yang sengaja tidak mau cepat lulus, karena belum 

siap menghadapi realitas hidup di luar kampus, dimana kampus 

merupakan zona aman atau comfort zone bagi mahasiswa 

bersangkutan. 

9. Lemahnya kemampuan mahasiswa dalam penulisan skripsi atau analisa 

repertoar, dimana rata-rata mahasiswa membutuhkan lebih dari satu 

hingga dua semester untuk merampungkannya. Hal ini jelas akan 

memperlama waktu kelulusan. Maka perlu ada pemikiran dan 

penanganan serius dari dosen FSP untuk memberikan pembekalan dan 

pembimbingan yang memadai, memperkuat kemampuan mahasiswa 

tentang metode penelitian, teknik penulisan karya ilmiah, serta motivasi 

mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir. 



10. Kinerja dosen yang belum optimal dalam mengajar, membimbing, 

kegiatan dosen hanya terbatas pada waktu dan jadwal yang terstruktur, 

tidak memiliki waktu lebih untuk memahami kelemahan dan kesulitan 

mahasiswa serta memberikan solusi yang memadai. Hal ini disebabkan 

karena dosen harus mencari income tambahan untuk memenuhi 

tuntutan ekonomi, ataupun status sebagai dosen honorer yang dari luar 

kota. 

11. Faktor yang paling dikuatirkan adalah mindset negatif, bahwa kuliah 

kuliah di FSP itu tamatnya lama, sehingga memperlemah dan 

menggrogoti daya juang dan motivasi serta timbulnya sikap apatis atau 

terima nasib 

 Namun demikian, ada hal yang menarik dimana ada sekitar empat 

mahasiswa FSP yang dapat lulus dalam waktu 43 sampai 48 bulan, hal ini 

menunjukkan bahwa lulus tepat waktu di FSP bukan merupakan suatu 

mitos di FSP, tapi merupakan suatu target yang harus diusahakan oleh 

FSP dan mahasiswa. 

 

4.2.4 Kinerja FSP dari Perspektif Pelanggan 

 

1. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan mahasiswa merupakan suatu indikator atas kinerja FSP, 

baik dari perspektif proses internal, kualitas pelayanan, kinerja dari inovasi 

dan pertumbuhan organisasi atau kualitas sumber daya manusia. 

Khususnya kemampuan dosen dan proses pengajaran dan bimbingan, 

walaupun mendapat nilai kepuasan yang relatif lebih baik dibandingkan 

dengan yang lain, akan tetapi beberapa mahasiswa memberikan tanggapan 

yang kritis, khususnya untuk dosen penyaji dimana sampai level tertentu, 

perbedaan kemampuan dosen dengan mahasiswa  relatif “range”nya sempit, 

hal ini disebabkan oleh dosen penyaji dengan S2 bukan dari S2 “Music 

Performance”, tapi hanya lulusan S2 pengkajian musik, atau komposisi 

musik ataupun pendidikan musik, karena hingga saat ini masih belum ada 

program S2 “music performance” di Indonesia. Hal ini perlu mendapat 

perhatian serius sehingga FSP dapat menghasilkan lulusan “penyaji” yang 

berkualitas tinggi.  

Disamping itu, khususnya bagi mahasiswa penyaji piano, untuk 

tahap mayor 5, mereka harus belajar ke dosen tidak tetap yang di 

Semarang. Hal ini berimplikasi beban biaya sks tambahan yang harus 



dibayarkan, selain waktu dan biaya transport. Hal ini dikarenakan 

ketidaksiapan FSP menyiapkan tenaga dosen yang lebih berkualitas  di 

kampus. 

Khusus untuk lamanya lulusan di FSP, mendapat nilai kepuasan 

yang paling rendah, hal ini dikarenakan lulusan di FSP jauh diatas  standar 

lulusan normal, dimana rata-rata kelulusan adalah 69,38 bulan. Hal ini  

tentu tidak hanya satu faktor penyebab tunggal, tapi merupakan multi 

faktor yang cukup kompleks, mulai dari  kualitas input mahasiswa yang 

bervariasi, serta proses internal FSP yang tidak adekuat. Hingga akhirnya 

kita mencoba memikirkan suatu pertanyaan provokatif, yaitu “bagaimana 

FSP dapat memperoleh kualitas input yang baik, kalau lembaga FSP belum 

siap memenuhi kriteria kinerja yang unggul” ? 

 

2. Retensi Pelanggan dan Akuisisi Pelanggan 

 Kualitas produk atau jasa sangat menentukan apakah pelanggan 

tetap menggunakan atau meninggalkan produk atau jasa dan beralih 

kepada yang lain. 

 Dalam hal ini, FSP tidak ada pilihan lain, selain hanya bisa terus 

meningkatkan kualitas kinerja dari segala aspek secara berkesinambungan, 

sehingga FSP tetap dapat menjadi pilihan prioritas bagi mahasiswa yang 

ada atau yang akan ada. 

 

4.2.5 Kinerja FSP dari Perspektif Keuangan 

Meskipun perspektif keuangan atau menghasilkan keuntungan yang 

berkelanjutan bukanlah merupakan tujuan utama dari suatu intitusi 

nirlaba, namun tanpa suatu kinerja yang baik dari  perspektif  keuangan, 

suatu institusi pendidikan juga mengalami kesulitan pengembangan dan 

bahkan kinerja keuangan yang buruk bisa membawa dampak 

kebangkrutan suatu institusi pendidikan. 

 Pentingnya kinerja keuangan ibarat jantung suatu perusahaan. 

Walaupun keuntungan bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan 

perusahaan, tetapi merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat 

diabaikan, namun keuntungan dalam jangka pendek seringkali dapat 

merupakan jebakan bagi perusahaan (Indrajit, 2006:61). 

Kinerja FSP dalam perspektif keuangan masih sangat variatif dan 

belum optimal, yang mengakibatkan berbagai investasi yang diprioritaskan 

seringkali menjadi tertunda, apalagi investasi jangka panjang seperti 



kebutuhan akan gedung yang lebih luas, agar dapat menampung 

mahasiswa yang lebih banyak, tidak dapat terwujud dalam waktu tertentu, 

yang mengakibatkan kebutuhan pelanggan tidak akan terpenuhi dengan 

baik. FSP hanya menggunakan dana secara terstruktur, sesuai dengan apa 

yang telah diprogram dan disetujui untuk mendapatkan dana, dan 

direalisasikan. Kemampuan keuangna berkaitan erat dengan kemampuan 

kebutuhan pelanggan. Seperti yang digambarkan oleh Magretta (2012:73), 

bahwa “Hanya perusahaan yang memperoleh laba yang baik, yang 

dapat memuaskan para pelanggan secara berkesinambungan”. 

 Namun demikian, kontribusi FSP tidak dapat selalu hanya diukur 

dari sisi keuangan saja, namun juga dari peran FSP dalam memberikan 

value added, baik bagi UKSW maupun masyarakat. Peran FSP yang sangat 

nyata dalam memberikan nilai tambah, dapat dilihat pada kegiatan, antara 

lain: (1) Melatih Paduan Suara Voice UKSW, yang tampil di setiap event-

event penting UKSW (2) Melatih vocal group Lentera Kasih, (3) melatih 

paduan suara di gereja-gereja, baik di Salatiga, dan sekitar, Jateng, 

maupun kota/propinsi di Indonesia Timur, (4) keterlibatan dalam 

PESPARAWI dan PESPARAWI Mahasiswa, baik di tingkat Kota, Propinsi 

maupun Nasional. Peran-peran demikian tentu mendatang efek positif 

secara langsung berupa peningkatan image UKSW, maupun dampak 

finansial secara langsung atau tidak langsung bagi UKSW. (5) menjadi juri 

dari lomba vokal (tunggal dan ansambel) (6) menjadi pencipta lagu dan 

aranjer lagu-lagu untuk kompetisi. 

 

4.2.6 Strategi FSP 

Dengan berubahnya persepsi masyarakat akan seni musik, dan 

lingkungan sosial, budaya yang terus berkembang, merupakan suatu 

peluang bagi FSP untuk mencapai suatu keberhasilan dengan   menyusun 

suatu strategi yang dinamis dan efektif, antara lain sebagai berikut: 

 

1. Excellence Quality dan Cost Effective strategy 

 Kualitas excellence dan cost efefective telah menjadi syarat mutlak 

dalam suatu persaingan baik di dunia bisnis maupun organisasi nirlaba 

seperti Perguruan Tinggi. Kualitas excellence dan cost effective dapat 

diwujudkan FSP dalam berbagai perspektif di bawah ini: 

 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, dalam hal ini meliputi: 

(1) excellence dalam sumber daya manusia,     meliputi sumber 

daya dosen kompeten dan berkomitmen, FSP harus memiliki program  



pendidikan, pelatihan  dan khususnya kesempatan studi lanjut yang 

terjadwal dan terencana sesuai visi dan misi FSP, sehingga tidak 

mengganggu jalannya proses pendidikan dan pembelajaran bagi 

mahasiswa; (2) excellence IT, FSP juga harus terus mengembangkan 

Teknologi dan Sistem Informasi dalam hal kelengkapan dan kekinian, 

sehingga IT dapat  mendukung proses pendidikan, pembelajaran 

maupun manajemen FSP; (3) excellence organisasi,   FSP menjadi 

organisasi pembelajar yang dapat menyesuaikan perubahan dengan 

cepat, dalam rangka  menjawab tantangan dan persaingan. 

 Perspektif Proses Internal, dalam hal ini meliputi: (1) rekrutmen 

mahasiswa baru, FSP dapat menaikan jumlah rekrutmen, dengan 

promosi yang efektif, serta mendapatkan kualitas input mahasiswa 

yang baik; (2) excellence proses belajar mengajar dan pendidikan, 

yakni meningkatkan efektifitas pembelajaran, komunikasi yang baik 

antara dosen dengan mahasiswa,  dan kerja sama dengan lembaga 

pendidikan seni lain ; (3) excellence kurikulum, kurikulum 

merupakan jantung pendidikan, maka FSP harus terus mengikuti 

perkembangan terkini bidang musik;  (4) excellence sistem 

penjaminan mutu internal, yakni membentuk gugus kendali mutu 

internal, membuat SOP untuk setiap kegiatan sehingga menghasilkan 

out put terbaik; (5) excellence working attitude atau motivasi, perlu 

pelatihan motivasi secara berkala, sehingga dosen maupun 

mahasiswa tetap bersemangat menjalankan aktifitasnya; (6) 

excellence learning environment, yakni lingkungan belajar yang 

kondusif, adanya suasana yang memberikan dorongan untuk 

berprestasi; (7) excellence fasilitas, fasilitas FSP dan alat musik terus 

dilengkapi dan juga terawat dengan baik. 

 Perspektif pelanggan, dalam hal ini meliputi: (1) mutu lulusan, 

dimana lulusan FSP mendapat pengakuan pasar dan masyarakat, 

terutama dalam hal mutu dan karakter lulusan; (2) Waktu kelulusan 

mahasiswa normal, sesuai dengan program; (3) Kepuasan mahasiswa, 

mahasiswa puas karena kualitas FSP yang terus berkembang; (4) 

mutu siswa kursus musik juga excellence, hal ini ditopang oleh guru 

yang berkualitas dan fasilitas kursus musik yang memadai. 

 Perspektif Keuangan, FSP bisa memberikan kontribusi income yang 

memadai atau sustainable income, demikian juga  kursus musik 

menjadi SBU yang profitable. 

  



 Keseluruhan usaha untuk mencapai excellence quality tidak terlepas 

dan dukungan dana dan biaya, dan harus diusahakan suatu pengelolaan 

yang efektif dan efisien, sehingga tercapai suatu effectiveness atau 

efektivitas biaya, yang merupakan faktor penting dalam persaingan. 

 

2. Pengembangan Kursus Musik sebagai Strategic Business Unit 

(SBU) 

Berbagai kemungkinan pengembangan kursus musik harus 

dipikirkan. Berani berpikir jauh ke depan, bahwa bisnis kursus musik 

dapat merentangkan sayapnya bukan hanya di kota Salatiga, tapi bisa 

meluas ke Semarang, sekitar Jateng, maupun Kota-kota potensial di 

Indonesia, ataupun memikirkan pengembangan kursus musik FSP dalam 

bentuk franchise atau waralaba. 

Hal di atas mengacu pada berbagai lembaga kursus  musik yang 

memiliki jaringan luas di Indonesia seperti Yamaha Music, Purwacaraka, 

dan lain-lain. Sehingga tidak tertutup kemungkinan Kursus Musik FSP bisa 

hadir di mana-mana, karena perizinan kursus relatif lebih mudah. Selain 

itu kursus musik dapat menjadi wadah untuk karier alumni FSP dan yang 

tidak kalah penting merupakan ujung tombak promosi untuk FSP maupun 

UKSW. Tentu pengelolaan Kursus Musik sebagai SBU harus dengan sangat 

profesional, sehingga akan merupakan sumber pendapatan yang penting 

bagi FSP dan UKSW. 

Selain itu pengembangan kursus musik bisa menjadi penyelenggara 

test teori dan praktik dari lembaga musik internasional (Royal ABRSM, 

Trinity College, dll). Juga dapat mengembangkan program cinta musik bagi 

semua usia, khususnya bagi anak-anak seperti menyelenggarakan music 

camp.  

FSP dengan dukungan aspek keuangan yang baik, akan dapat 

mengungkit atau sebagai leverage atau pengungkit bagi kinerja FSP dalam 

berbagai perspektif seperti perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang  

menghasilkan tenaga dosen yang lebih profesional, sarana IT yang 

memadai. Dari perspektif proses internal, dapat menghasilkan proses 

belajar mengajar yang lebih baik, fasilitas sarana prasarana yang memadai, 

sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif, dari perspektif pelanggan, 

mahasiswa menjadi puas,  dengan pelanggan yang terpuaskan karena 

kebutuhan mereka dipenuhi, maka akan semakin banyak mahasiswa 

berkualitas yang mendaftar di FSP  dan akhirnya akan mendatangkan 

keuntungan yang memadai dan berkesinambungan bagi FSP sendiri. 



Dalam rangka penggalian sumber pendanaan bagi suatu Perguruan 

Tinggi atau Fakultas, perlu ditumbuhkan semangat entrepreneurship, 

untuk itu Perguruan Tinggi perlu mengembangkan dan memiliki unit-unit 

usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang dapat dipakai untuk 

menghidupkan Perguruan Tinggi tersebut, sebagai aset ataupun dana abadi 

untuk kelangsungan Perguruan Tinggi di masa depan. (Abbas, 2014:164). 

Pengembangan progdi baru pendidikan seni sebagai bagian dari semangat 

entrepreneurship, seperti progdi Pendidikan Musik perlu menjadi 

pertimbangan FSP. 

Maka perlu adanya langkah-langkah besar dan berani dalam 

menghadapi persaingan dalam lingkungan yang kompetitif, menuntut 

organisasi untuk menenmpuh langkah-langkah strategis dalam 

membangun masa depan organisasi. Sebagaimana ditegaskan Mulyadi 

(2014:20) bahwa, “langkah-langkah kecil tidak akan mampu 

menjadikan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang 

dituntut dalam persaingan”. 

Hasil kinerja layanan FSP dalam perspektif BSC, serta usulan strategi 

dapat dilihat pada tabel 4.23 dan tabel 4.24. 

 

Kaitan dengan Penelitian Sebelumnya 

Dalam kaitan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, ada 

beberapa hal yang berbeda dalam penelitian ini, yakni: (1) dibandingkan 

penelitian (Fontenella, 2009) yang hanya meneliti pendekatan BSC dari dua 

perspektif saja, yakni perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran 

& pertumbuhan. Penelitian  ini dapat mengetahui kinerja FSP dari empat 

perspektif, yakni keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran & 

pertumbuhan. Penelitian ini juga menjelaskan keunikan FSP dengan sistem 

pembelajaran untuk  keahlian alat musik yang bersifat individual, dimana 

satu dosen mengajar satu mahasiswa. (2) Penelitian pada FSP yang 

merupakan salah satu fakultas dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

UKSW sebagai stakesholder atau pimpinan puncak, sehingga memiliki 

keterkaitan erat dengan kebijakan universitas. Sedangkan  penelitian 

sebelumnya,  dilakukan  pada perguruan tinggi atau sekolah yang 

merupakan organisasi yang “mandiri”. (3) penelitian pada FSP-UKSW yang 

merupakan organisasi swasta, yang memiliki tata kelola, khususnya dalam 

hal pendanaan, tentu berbeda dengan tata kelola perguruan tinggi negeri 

yang dibiayai oleh pemerintah, seperti penelitian pada Universitas 

Hasanuddin dan Politeknik Negeri Batam.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


