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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Dalam dekade belakangan ini setiap perguruan tinggi dituntut untuk 

menghasilkan kinerja (performance) yang unggul, baik nasional 

maupun global. Keunggulan tersebut sesungguhnya merupakan 

akibat positif dari kinerja para dosen, mahasiswa dan institusi dalam 

menjalankan kegiatan Tri Darma Perguruan Tingginya, yaitu melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Sebagian orang berpendapat, bahwa Tri Darma PT tersebut hanya 

merupakan indikator kinerja pada Perguruan Tingginya semata, 

bukan merupakan ukuran bagi para individunya (dosen dan 

mahasiswa). Artinya, tidak harus setiap individu tersebut melakukan 

seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi, tetapi semua itu 

bergantung pada keahlian dan kompetensi masing-masing dosen. 

Sebagian lagi berpendapat, bahwa setiap insan akademis harus 

mampu melaksanakan keseluruhan kegiatan Tri Darma Perguruan 

Tinggi tersebut secara totalitas, terpadu (integrated), dan saling 

terkait.  

Buku yang berjudul Self Driving Learning Systems (SDLS), 

adalah suatu sistem pembelajaran terpadu, yaitu memadukan 

pendidikan-pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang sehingga akan menghasilkan kinerja pada setiap 

bagian melalui bukti-bukti kinerja nyata karya ilmiah terpublikasi. 
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Sistem ini pun akan menuntut kolaborasi antara dosen-dosen, 

dosen-mahasiswa, dosen-mahasiswa-masyarakat, dan seterusnya; 

sebagai mitra nyata dalam menghasilkan sejumlah karya ilmiah. 

Sistem SDLS akan memberi peluang seluas-luasnya kepada dosen 

dan mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi menuju pencapaian 

kinerja tingkat unggul secara mandiri dan maslahat. Mandiri artinya, 

bahwa sistem ini akan berjalan secara mekanis (auto pilot) dan 

penuh kesadaran (sehingga dawam) pada diri setiap individu yang 

menjalaninya untuk menjadi pribadi yang unggul dan terbaik, baik 

sebagai ‘dosen’ dan atau pun sebagai ‘mahasiswa’, yang ditunjukkan 

dengan sejumlah bukti karya ilmiah bersama. Maslahat artinya, 

bahwa tinggi dan unggulnya kinerja setiap dosen dan mahasiswa 

selain akan memberikan kepuasan ‘batiniyah’ dan manfaat bagi diri 

masing-masing untuk terus berkarya, dan memperoleh apresiasi 

berbagai pihak yang akan menambah motivasi dan kritik, dan juga 

bermanfaat bagi kemajuan lembaganya (Prodinya, Fakultasnya, 

Universitasnya), serta memberi maslahat bagi masyarakat luas pada 

umumnya. Artinya prestasi diri untuk diri sendiri tidak akan ada 

artinya apa-apa manakala tidak memberi manfaat ‘sosial’ bagi 

lembaganya (baca: rumahnya).  

Semoga penulisan buku ini merupakan bagian dari upaya 

yang tiada henti dari kami untuk selalu meningkatkan proses 

pembelajaran di Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad yang kami 

cintai ini. Lebih jauh dari itu, penulisan buku ini pun merupakan 
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bagian dari tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas 

para lulusan yang unggul, penuh percaya diri, sehingga mampu 

berdiri tegak terhormat menyandang profesi pekerjaan sosial 

profesional di Indonesia.  

Tidak menutup kemungkinan bahwa gagasan-gagasan yang 

terdapat dalam buku ini dapat diterapkan pada program-program 

studi lainnya, pada fakultas lain di Universtas Padjdjaran ini; 

mengingat gagasan dalam buku bersifat umum dan universal. 

Dengan demikian, penerapan gagasan dalam buku ini akan dapat 

meningkatkan kinerja Unpad secara keseluruhan. Semoga... 

Sempurnanya sebuah karya ilmiah adalah karena kritik dan 

koreksi dari pembacanya. Oleh karena itu, kami akan selalu 

menerima masukan, pendapat, komentar dan masukan berkenaan 

dengan penyempurnaan karya sederhana ini, dengan tangan 

terbuka.  

Terima kasih.  

 

 

Jatinangor, Juni 2016 

BW, STR, HW 
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PENDAHULUAN 
 
 

IMPLEMENTASI MODEL ‘AUTOPILOT’ DALAM SISTEM 

KURIKULUM PENDIDIKAN : SELF DRIVING LEARNING SYSTEM  

DI PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FISIP-UNPAD 

2016 

Oleh: 

Budhi Wibhawa 

 

Hidup dengan visi, dan hidup untuk memperjuangkan visi. 

Begitulah cara jika orang mau panjang umur, dalam arti sehat, 

bugar, bersemangat, dan berprestasi; dengan catatan, visi 

tersebut harus menyangkut –dan untuk- kepentingan memberi 

manfaat bagi orang banyak. Program studi Kesejahteraan 

Sosial FISIP UNPAD memiliki visi dan selama puluhan tahun 

beroperasi, tidak berhenti memperjuangkan visinya. Dengan 

sekelompok orang yang tidak banyak namun memiliki visi 

yang sama, saling percaya penuh satu sama lain, bergerak 
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selaras sehingga menghasilkan capaian-capaian prestasi yang 

baik. 

Sudah sejak lama disadari dan direncanakan bahwa dengan 

kondisi nyata yang dialami prodi Kesejahteraan Sosial FISIP-

UNPAD dan bidang keahlian yang diselenggarakannya belum 

menjadi bidang yang populer, padahal keadaan dan situasi 

perkembangan masyarakat secara objektif semakin 

membutuhkannya; yaitu kebutuhan akan pelayanan sosial pada 

semua level pelayanan, dan untuk semua warga masyarakat. 

Para dosen prodi ini berjumlah sedikit karena dijatah 

berdasarkan rasio jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen, 

bukan didasarkan kepada beban (volume) kerja para dosen itu 

sesuai dengan tuntutan output proses pendidikannya sendiri 

yang terus berkembang dan meningkat. Cara menghitung 

kebutuhan dosen dengan rasio seperti itu sangat kuno, yaitu 

mengacu kepada metode perkuliahan kelas dengan metode 

ceramah sebagai metode satu-satunya. Sejak 2000, di prodi ini 

telah dilatihkan kepada para dosen, berbagai variasi metode 

pembelajaran, dan ceramah hanya merupakan salah satunya. 

Dan kemudian diikuti dengan rangkaian kegiatan 

berkesinambungan dalam pembenahan sistem kurikulum 
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Semua kegiatan praktikum di Prodi KS sesungguhnya 

sangat potensial untuk dirancang output-nya berupa 

sejumlah karya produktif dari para dosen dan mahasiswa. 

Para pengelola yaitu tim pengajar/pemangku mata kuliah 

praktikum praktikum harus secara kreatif dan inovatif 

merencanakan dan merancang sejak awal kegiatan 

praktikum itu dimulai, dengan model output-nya. Hasil 

kegiatan setiap praktikum, yang merupakan laporan 

proses praktikum, sebaiknya dirancang menjadi beberapa 

produk, yaitu dapat berupa buku atau artikel, atau 

menjadi laporan penelitian, atau juga menjadi laporan 

pengabdian kepada masyarakat. Jika output-nya berupa 

buku, maka dapat diusulkan untuk memperoleh ISBN. 

Jika buku ber-ISBN tersebut sudah dicetak, maka dapat 

diusulkan untuk memperoleh HaKI. Jika hal ini dapat 

diwujudkan, maka hal ini merupakan salah satu model 

tridarma perguruan tinggi berbasis kinerja...... 

Jika diilustrasikan bahwa dalam satu pertemuan pada 

satu mata kuliah dosen selalu menyiapkan tulisan bahan 

ajar (bukan tampilan power point saja) maka setidaknya 

akan tersedia 5-10 halaman materi kuliah. Kalau  dalam 

10 kali pertemuan tatap muka perkuliahan, maka dosen 

tersebut telah memiliki bahan ajar sekitar 50-100 

halaman materi bahan ajar dari mata kuliah tersebut. 

Jika dalam satu semester dosen tersebut memangku 2 

(dua) mata kuliah, maka ia dalam satu semester akan 

memiliki 2 (dua) bahan ajar, yang siap untuk dibukukan. 

Bayangkan jika dalam satu semester terdapat 10 Dosen 

yang rata-rata memiliki 2 mata kuliah dengan bahan ajar 

tertulis yang selalu siap, maka dalam satu semester akan 

terdapat 20 (2 MK x 2 Dsn) bahan ajar yang siap untuk 

dibukukan dan memperoleh ISBN (International Standard 

Book Number). Buku yang telah terbit selanjutnya dapat 

diusulkan untuk memperoleh HaKI (Hak Kekayaan 

Intelektual) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan 

demikian produktivitas dosen melalui karya-karya bahan 

ajar akan tetap terjaga dan para dosen tidak akan pernah 

kekurangan karya ilmiah (hasil riset pustaka). Sekali lagi, 

jika hal ini dapat diwujudkan, maka ini merupakan salah 

satu bukti dari model tridarma perguruan tinggi berbasis 

kinerja yang terintegratif...  


