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Sebelum penerbitan Warta PTM edisi Mei-Juni 2016 
terbit, kami pengelola melakukan rapat untuk 
merumuskan konsep media dwibulanan ini. Rumusan 

konsepnya adalah bahwa Warta PTM merupakan media yang 
mendukung program-program Majelis Pendidikan Tinggi 
Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah. Dukungannya berupa publikasi 
isu, pemikiran, berita dan foto yang bermutu dan menarik 
perihal perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM).

Isu utama yang dipilih pada edisi kali ini ialah “Strategi 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di PTM”. 
Pengembangan SDM teramat sangat penting dan urgen 
untuk memajukan PTM jadi kampus yang kuat, berdaya 
saing dan berkemajuan. Isu ini dibahas dalam rubrik Opini 
dan Wawancara. Prof. Dr. Bambang Setiaji menulis opini 
dengan judul “Strategi Pengembangan Dosen”, sementara 
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam wawancara 
menegaskan agar PTM tidak pelit untuk mengalokasikan 
dana bagi pengembangan SDM-nya.

Rubrik Kinerja memberitakan program-program 
Majelis Diktilitbang yang telah dilaksanakan. Rubrik 
Best Practice mengangkat Universitas Muhammadiyah 
Cirebon yang berhasil mentas dari sejumlah masalah dan 
kini melaju kencang menuju kampus nomor wahid. Berita 
tentang Universitas ‘Asyiyah Yogyakarta (UNISA) sebagai 
universitas ‘Asyiyah pertama juga dimuat di sini. Regulasi 
terbaru Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) disampaikan agar diketahui 
terutama oleh dosen-dosen dan pejabat-pejabat PTM yang 
tidak sempat mengikuti beritanya di media internet atau 
audiovisual. Indikator dan Glosarium memaparkan lembaga 
pemeringkat perguruan tinggi di tingkat internasional dan 
hal-ihwal world-class university.

Warta PTM berharap sajian-sajian ini dapat 
mendukung program-program Majelis Diktilitbang untuk 
mengembangkan dan memajukan PTM secara terus-
menerus. Maka, kami mengharapkan partisipasi semua 
sivitas akademika PTM untuk kelancaran penerbitan media 
kita bersama ini.[]
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Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam 
pengembangan perguruan tinggi (PT). Ini persis seperti ungkapan 

the man behind the gun; SDM sang pemegang senjata lebih penting 
daripada senjatanya.

Strategi 
Pengembangan Dosen

Univeritas Muhammadiyah Surakarta dok. mtm.ums.ac.id
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Apalagi, di PT komponen-komponen 
pokoknya adalah manusia, sehing-
ga dosen, mahasiswa dan karyawan 

 menjadi  komponen-komponen terpenting.
Namun, banyak PT berkonsentrasi pada 

pembangunan dan pengembangan gedung 
 de ngan anggaran yang mahal. Gedung- gedung 
kampus memang berfungsi sebagai daya tarik 
utama di daerah-daerah yang katakanlah agak 
jauh dari pusat kemajuan. Seiring dengan 
perkembangan kedewasaan masyarakat, SDM 
di PT, terutama dosennya, menjadi pertimbang-
an kunci bagi ma syarakat dalam memilih  tempat 
kuliah. Masyarakat yang sudah berkembang 
melihat kualifikasi dosen dan akreditasi PT
 untuk memilih kampus. Jadi, ke depan, kualitas 
dosen dan akreditasi PT menjadi makin penting.

Mengabdi Sepenuhnya untuk Masyarakat
Di daerah perkotaan yang padat, 

 gedung-gedung yang tinggi dan megah merupa-
kan hal bi asa. Di mata masyarakat perko-
taan, daya tarik su atu kampus adalah pohon. 
 Masyarakat perkotaan membutuhkan kawa-
san yang berpepohonan hijau dengan udara 
yang  segar dan sehat. Mereka mencari kawasan 
yang segar dan sehat untuk melakukan banyak 
 aktivitas serius (membaca, berdiskusi, menulis) 
atau aktivitas santai (bermain, bercengkerama, 
makan, minum, kemah).

Universitas Muhammadiyah  Surakarta 
(UMS) juga menanam banyak pohon. UMS 

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S.

 

memiliki aset tanah seluas lebih dari lima 
 hektar di pinggir jalan besar dengan harga yang 
 mahal, hampir Rp. 1 triliun. Tanah ini ditanami 
dengan tanaman-tanaman langka dan ditata 
 sedemikian rupa sehingga menjadi arena jogging 
bagi  masyarakat Surakarta (Solo). Banyak pula 
anak taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar 
(SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah 
 menengah atas (SMA) dan keluarga melakukan 
rekreasi, kemah, dan meng adakan aneka  lomba 
di arena ini. Lantaran masya rakat menikmat i 
 arena hijau ini secara leluasa, mereka merasa 
memiliki keberadaan kampus UMS. Solo adalah 
UMS, itulah cita-cita kami.

Dosen yang berkualitas dan pepoho-
nan hijau mengindikasikan arah perkemban-
gan  universitas pada pelestarian lingkungan 
dan peng uatan kehidupan sosial. Universitas 
berperan dalam mengatasi masalah-masalah 
 lingkungan dan sosial. Institusi pendidikan 
 tinggi turut memberikan solusi atas masa-
lah-masalah tersebut, sehingga keberadaan kam-
pus dengan sendiri nya dirasakan dan diakui 
oleh  masyarakat. Dan, semua ini melampaui ke-
butuhan marketing, beyond marketing. 

Arah perkembangan universitas ini justru 
memupuk kepercayaan masyarakat bahwa per-
guruan tinggi Muhammadiyah (PTM) bukanlah 
institusi sembarangan yang sekadar mencari laba. 
PTM adalah institusi pendidikan tinggi yang ber-
tujuan melampaui kepentingan untuk mencari 
uang semata. Visi dan misi PTM sama dengan, 
bahkan lebih indah daripada, visi dan misi per-
guruan tinggi negeri (PTN). PTM mengabdi kan 
diri sepenuhnya untuk masyarakat.

PTN terbatas hanya mengkaji ilmu pe-
ngetahuan sekuler yang rentan memasuki 
 industrialisasi, sementara PTM memberikan 
bekal akidah yang kokoh kepada mahasis-
wa untuk menghadapi industrialisasi. PTM 
tidak te nggelam dalam industrialisasi, tetapi 
 justru meng endalikannya. Sumbangan PTM 
ini  menjadi alternatif bagi PTN yang tidak bisa 
meng eksplorasi nilai lokal, nilai religius dan 
nilai-nilai lain. PTN tidak sekaya dan sebebas 
PTM dalam melakukan eksplorasi. Di PTM, 
para dosen memiliki kebebasan, misalnya, untuk 
menghubungkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan 

Strategi 
Pengembangan Dosen

Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta periode 2008-2012 dan 

2012-2016

Univeritas Muhammadiyah Surakarta dok. mtm.ums.ac.id
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Sistem rekrutmen menjadi kunci dan harus 
dijaga se-fair, seadil-adilnya. Suatu institusi akan 
roboh jika sistem rekrutmen SDM-nya buruk dan 
penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). PTM harus mempunyai sistem rekrut-
men dosen (karyawan dan mahasiswa) yang adil, 
terbuka dan kalis dari KKN.

Selanjutnya, seluruh dosen baru di UMS 
menandatangani kontrak yang isinya: mereka 
wajib mencari beasiswa ke luar negeri selama 
dua tahun pertama. Seluruh dosen baru diharap-
kan memiliki pengalaman kuliah di luar negeri. 
Pengalaman kuliah di luar negeri akan menaik-
kan grade universitas. Strategi ini tentu menuntut 
profesionalisme yang tinggi, yakni profesional-
isme yang mengutamakan kepentingan institusi.

Seluruh dosen baru hasil rekrutmen terse-
but diharuskan untuk mengikuti kursus bahasa 
Inggris di luar kota. Bahkan, dulu kursus ba-
hasa Inggrisnya dilakukan di Australia. Tetapi, 
karena alasan tertentu, kursusnya kemudian 
diselenggara kan di kota-kota dalam negeri di 
luar Surakarta. Mereka disiapkan untuk mencari 

beasiswa ke luar negeri. Mereka harus mengua-
sai bahasa Ing gris dengan baik.

Mencari Solusi
Pengertian pengembangan dosen sering 

kali tidak dipahami dengan tepat. Petugas yang 
diberi kewenangan untuk mengembangkan 
dosen justru membuat pembatasan-pembatasan 
yang bertentangan sama sekali dengan kata 
“pengembangan”. Petugas semacam itu menge-
luarkan kebijakan yang menghentikan kursus 
bahasa Inggris karena, menurutnya, kampus 



local wisdom dan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni (IPTEKS). Eksplorasi ini tidak mudah 
dilakukan di PTN.

Berawal dari Rekrutmen
Eksplorasi dan pengabdian PTM ke-

pada masyarakat harus didukung dengan 
pengembang an dosen. Pertama-tama yang harus 
diperhati kan dalam pengembangan dosen ada-
lah membuat sistem rekrutmen yang baik. Sis-
tem rekrutmen harus terbuka supaya SDM-SDM 
terbaik memiliki akses untuk mengabdi di PTM. 
Sistem rekrutmen yang terbuka berarti bahwa 
semua orang yang memenuhi syarat bisa mengi-
kuti rekrutmen dan bahwa proses rekrutmennya 
bersifat transparan sehingga pihak-pihak yang 
berkepentingan bisa mengawasinya.

Kemampuan akademik dan bahasa Inggris 
yang bagus merupakan persyaratan dasar bagi 
calon dosen yang akan bergabung ke UMS. UMS 
menggunakan sistem bank soal yang dimasuk-
kan dalam server, dan soal-soalnya  selalu  diacak 
untuk mengetes para pelamar. Tes  Potensi 
Akademik (TPA) merupakan penyari ngan dasar. 

Bahasa Inggris merupakan pintu gerbang tes 
berikutnya setelah pelamar memenuhi per-
syarat   an yang ditentukan. Namun, TPA dan tes 
bahasa Inggris yang ketat ini ternyata bisa meng-
akibatkan tersingkirnya para aktivis dari pro-
ses rekrutmen dosen. Karenanya, aktivis-akti vis 
mendapat kelonggaran di UMS; mereka bisa 
lolos proses rekrutmen dosen dengan skor Test 
of English as a Foreign Language (TOEFL) 500, 
sementara calon-calon dosen yang bukan aktivis 
harus memiliki skor TOEFL minimal 525.

Sistem rekrutmen menjadi kunci dan harus dijaga se-fair, seadil-adilnya. 
Suatu institusi akan roboh jika sistem rekrutmen SDM-nya buruk dan penuh 
dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). PTM harus mempunyai sistem 

rekrutmen dosen (karyawan dan mahasiswa) yang adil, terbuka dan kalis 
dari KKN.
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Strategi 
Pengembangan Dosen

kehabisan dana dan skor TOEFL dosen masih 
rendah. Kebijakan ini jelas merugikan institu-
si, PTM. Pengembangan dosen harus dimaknai 
 sebagai upaya untuk mendorong dosen men-
cari jalan keluar atas problem yang dihadapi 
dalam studi dan pengembangan karier. Maka, 
 pimpi n         an  harus mendorong penambahan waktu 
dan  anggaran agar kursusnya berhasil.

Selain itu, suasana belajar harus dicipta-
kan dalam seluruh proses kehidupan kampus. 
Dosen-dosen didorong untuk terus belajar, ber-
karya dan berprestasi. Mereka yang berpresta-
si akademik diganjar dengan penghargaan. Di 
UMS, dosen yang menulis di jurnal internasional 
atau nasional yang terakreditasi diberi insentif 
selama setahun. Nilai insentifnya yang tertinggi 
sama dengan besaran tunjangan rektor. Jadi, se-
orang dosen yang berkualitas dan setiap tahun 
menulis dua artikel di jurnal-jurnal internasio-
nal  atau nasional yang terakreditasi akan mem-
peroleh tunjangan dua kali lipat dari tunjangan 
rektor. Hal ini menggambarkan bahwa prestasi 
akademik dosen berada di garda terdepan dan 
tertinggi.

Menjamin Kenyamanan Dosen
Pengembangan dosen juga perlu dimakna-

 i pula sebagai upaya untuk menjamin ke-
nyamanan dosen dalam berkarya dan me-
ngabdikan kemampuan terbaiknya bagi institusi. 
Selain sistem insentif yang baik, program-pro-
gram Dana  Pensiun dan Dana Kesehatan Inter-
nal mendorong    para dosen untuk bekerja se-
cara optimal dan profesional. Mereka tidak lagi 
di sibukkan dengan pikiran-pikiran menabung 
 untuk hari tua dan juga dengan kekhawatiran 
akan biaya obat yang tinggi. Sistem insentif, 
 jaminan kesehatan dan  jaminan hari tua ini men-
jadikan dosen-dosen berfokus seutuhnya pada 
pengembangan diri dan institusi.

Strategi pengembangan SDM yang di-
paparkan di atas telah terbukti meningkatkan 
kualitas dosen secara efektif. Dosen-dosen yang 
berkualitas menjadi kunci dalam pengembang-
an perguruan tinggi. Pada akhirnya, PTM yang 
berkembang dan berkemajuan dapat berperan 
lebih besar dalam membangun bangsa Indonesia 
dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebe-
nar-benarnya.[]

dok. istockphoto.com

Wawancara
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Jangan Pelit untuk 
Pengembangan SDM

Kualitas dan kecukupan sumber daya 
manusia (SDM) yang rendah menjadi 

persoalan penting di perguruan 
tinggi-perguruan tinggi negeri dan, 

terlebih-lebih, swasta, termasuk 
perguruan tinggi Muhammadiyah 

(PTM). Maka, pengembangan SDM 
untuk dosen dan karyawan sangat 

perlu diperhatikan.

Untuk membahas masalah ini, Warta PTM 
mewawancarai Prof. Dr. Edy Suandi 
Hamid, M.Ec. pada Senin 11 April 2016 

di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 
(FE UII) di Yogyakarta. 

Beliau menjadi Wakil Ketua Majelis 
Pendidi  kan Tinggi Penelitian dan Pengembang-
an Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 
tiga periode, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020. 
Guru Besar Ilmu Ekonomi di FE UII ini pernah 
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Jangan Pelit untuk
Pengembangan SDM

me njabat sebagai Rektor UII selama dua perio-
de , 2004-2009, 2009-2014; sebagai Ketua Forum 
Rektor Indonesia tahun 2008-2009; dan sebagai 
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta  
  Indonesia (Aptisi) tahun 2011-2015. Beliau 
 pernah  mengemban banyak lagi jabatan puncak 
lainnya dan memiliki pengalaman akademik dan 
non-akademik yang luas.

Bagaimana pendapat Prof. Edy Suandi Hamid 
tentang pengembangan SDM di perguruan 
tinggi negeri dan swasta?

Sumber daya manusia di semua unit 
 kegiatan itu sangat penting. Tetapi di lembaga 
pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sumber 
daya manusia menjadi sangat-sangat penting. 
Itu kata kuncinya. Mengapa? Kalau di pabrik, 
misalnya, katakanlah pabrik air mineral, ada 
 input-nya, yakni air; ada prosesnya, yaitu dengan 
mesin; ada output-nya, yakni air bersih yang siap 
kita minum. Di sini manusia diperlukan untuk 
mengoperasikannya. Itu ilustrasinya. 

Namun, di lembaga pendidikan, itu serba-
manusia. Input-nya adalah manusia, yang ingin 
kita tingkatkan kualitas dan produktivitasnya; 
prosesnya, mesinnya, juga manusia, yaitu dosen-
dosen. Karena itu, mesinnya harus baik, harus 
berkualitas. Output-nya apa? Manusia lagi. Arti-
nya apa? Manusia harus menjadi fokus betul di 
lembaga pendidikan tinggi. Karenanya, perguru-
an tinggi, lembaga pendidikan, jangan pelit 
 untuk pengembangan sumber daya manusianya.

Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan SDM di perguruan tinggi?

Ada dua hal penting yang terkait  dengan 
sumber daya manusia di perguruan tinggi, ter-
masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah 
yang nanti akan kita lihat secara tersendiri,  yaitu 
 kualitas dan kuantitas. Kuantitas penting  nggak? 
Penting. Rasio-rasio (dosen-mahasiswa) itu 
 penti ng,  tetapi yang lebih substantif sebetul nya 
bukan sekadar rasio, bukan harus dosen tidak 
tetap, dosen tetap, tetapi dosen yang bisa betul-
betul berkontribusi di dalam proses belajar-me-
ngajar, di dalam proses penelitian, dan di dalam 
proses pengabdian masyarakat. Ini substantif, 
tetapi kuantitasnya juga penting. Ada orang 
luar mengajar, dia bisa mengadakan penelitian, 

men-support penelitian, dia bisa men-support 
pengabdian masyarakat, dia bisa melaksanakan 
proses belajar-mengajar. Itu baik. Itu kuantitas. 

Yang kedua, kualitas. Kualitas ya penting. 
Ada dosen saja, tetapi tidak berkualitas, maka 
tidak akan optimal. Nah, kualitas itu bisa kita 
 lihat dari apa? Tentu transfer of knowledge-nya, 
dia bisa menyampaikan apa yang dimiliki de-
ngan baik. Ukurannya apa? Ukurannya antara 
lain kepangkatan akademiknya, jenjang pendidi-
kan formalnya. Kualitas itu bisa kita lihat dari 
 pangkat   akademik maupun pendidikan formal-
nya. Harus doktor semua dan harus mengarah ke 
guru besar semua. Jangan mandek di asisten ahli 
atau cuma lektor. Harus sampai ke sana (guru 
besar). Jadi, sumber daya manusia harus menjadi 
fokus prodi kita.

Bagaimana kondisi riil SDM di perguruan tin-
gi-perguruan tinggi di Indonesia?

Sekarang bagaimana sumber daya  manusia 
kita (perguruan tinggi secara umum)? Itu kan 
dua-duanya bermasalah, kuantitas dan kualitas. 
Jadi, jumlah dosen kita itu jauh dari kebutuhan. 
Rasio-rasio (dosen-mahasiswa) juga, ada yang 
1:100, bahkan ada perguruan tinggi yang (rasio 
dosen-mahasiswanya) 1:300, dan sebagainya. Ini 
yang terjadi di sebuah prodi (program studi), 
saya punya data-datanya tentang itu dan ini bisa 

di lembaga pendidikan, itu 
serbamanusia. Input-nya adalah 

manusia, yang ingin kita tingkat-
kan kualitas dan produktivitasn-

ya; prosesnya, mesinnya, juga 
manusia, yaitu dosen-dosen. 

Karena itu, mesinnya harus baik, 
harus berkualitas. Output-nya 

apa? Manusia lagi. Arti nya apa? 
Manusia harus menjadi fokus 
betul di lembaga pendidikan 

tinggi. 
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dilihat di Forlap Dikti juga. Supaya kita rajin-rajin 
lihat Forlap Dikti. Itu kalau kita bicara ku antitas. 

Kualitasnya juga begitu. Banyak dosen yang 
masih (berpendidikan) S-1, belum  memenuhi 
syarat, masih 30% (jumlahnya). Pangkatnya man-
dek di asisten ahli atau di lektor. Banyak juga 
doktor yang tidak bisa menjadi guru besar kare-
na tidak punya karya akademik yang  memadai, 
tidak punya buku, tidak punya tulisan yang 
dimuat di jurnal internasional, misalnya  begitu. 
Artinya apa? Masalah SDM itu terjadi pada 
seluruh lembaga pendidikan kita, bukan hanya 
di PTM.

Bagaimana masalah SDM di PTM?
Nah, sekarang bagaimana PTM? PTM 

juga relatif tidak berbeda dengan perguru-
an  tinggi-perguruan tinggi swasta lainnya. 
Kita kekurangan dosen dan juga menghadapi 
persoal an kualitas dilihat dari jabatan akade-
mik  maupun  dari jenjang pendidikan tinggi-
nya.  Dalam konteks kita ini (Muhammadiyah), 
masalah nya berbeda-beda. Harus dilihat bahwa 
perguruan tinggi kita ada yang besar, menengah, 
kecil. Ada yang di kota-kota seperti Yogyakarta, 
tetapi ada juga yang di pedalaman, Kalimantan, 
Sulawesi. Sangat banyak (PTM) di Sulawesi. 
Masalahnya berbeda-beda. 

Karena dulunya soal dosen tidak  begitu ket-
at, semuanya bersifat manual. Pokoknya, proses 
belajar-mengajar terjadi, dosennya dari mana 

wallahu a’lam bishawab. Muhammadiyah, spirit -
nya kan kerja sama, lillahi ta’ala,  sehingga kita 
dulu ya pakai saja siapa pun yang bisa  menjadi 
dosen. Tidak kita pedulikan dosen tetap atau 
tidak tetap, karena kompensasinya juga rendah, 
sehingga semua yang mau ibadah ya masuk sini 
(PTM). Sehingga, beberapa waktu yang lalu, ada 
sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah di sua-
tu daerah di Sumatera hampir tidak punya dosen 
tetap. Tetapi setelah ada kewajiban dari peme rin-
tah, ya sudah mulai ada dosen tetap sekarang. 

Oleh karena itu, saya kira sekarang 
perguru an tinggi Muhammadiyah harus berupa-
yamemenuhiduakualifikasiitu.Adaatautidak
ada kewajiban dari pemerintah, kuantitas itu 
harus kita jaga secara substantif; kualitasnya 
juga kita jaga. Artinya, seperti tadi saya katakan, 
perguru an tinggi Muhammadiyah jangan terlalu 
pelit untuk pengembangan SDM-nya. Jadi, sup-
port  mereka untuk sekolah, ya mungkin tidak 
semua kita yang membayari, tetapi beasiswa 
kan banyak sekali, dari Australian Awards, dari 
Fullbright, dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan), dari Dikti dan sebagainya. Banyak 
sekali. 

Namun, untuk menjangkau itu, mungkin 
mereka kesulitan. Nah, jembatan untuk men-
jangkau itu yang harus kita support. Apa misaln-
ya? Bridging bahasa Inggris yang harus kita ting-
katkan. Kasih kursus. 

Anda bayangkan, kalau kita mau sekolah 
S-2 di Australia, paling tidak dananya 1,5 mi liar 
untuk satu orang. Tuition fee dan living cost-nya. 
Itu di luar gaji yang harus kita bayar untuk dia. 
Tetapi kalau kita, katakanlah, berkorban  sedi kit, 
misalnya kita korbankan dana 100 juta untuk 
menyiapkan mereka ke Australia. Untuk apa 
dana itu? Mengursuskan mereka bahasa Inggris 
selama setahun di lembaga bahasa di Jakarta sana. 
Kasih uang saku. Habis uang 100 juta  selama se-
tahun untuk mereka, tetapi kita mendapat dana 
1,5 miliar kalau mereka lolos LPDP atau Australi-
an Awards, misalnya. Saya kira begitu. Itu kuali-
tas. 

Kuantitas juga. Saya kira ya karena dosen-
dosen perguruan tinggi Muhammadiyah nyambi 
di mana-mana, sehingga mereka tidak fokus. Ke 
depan, dengan adanya dosen-dosen tetap yang 

Jadi, support mereka untuk 
sekolah, ya mungkin tidak 
semua kita yang membayari, 
tetapi beasiswa kan banyak 
sekali, dari Australian Awards, 
dari Fullbright, dari LPDP 
(Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan), dari Dikti dan 
sebagainya. Banyak sekali. 
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betul-betul mengantor, juga harus ada evalua-
si berkala dari pimpinan supaya dosen-dosen 
itu tidak stagnan, tidak status quo pada level 
yang sama. Nah, masalahnya apa? Pimpinan nya 
 harus memberikan keteladanan. Jangan  sampai 
 pim pinan          nya meminta dosen-dosen  untuk 
menulis, tetapi dia sendiri justru tidak pernah 
menulis di jurnal. 

Saya beruntung. Saya dulu dekan di 
 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
Sewaktu saya menjadi PD I (Pembantu Dekan I) 
bahkan, saya panggil dosen-dosen untuk  menulis 
dan naik pangkat. Tetapi, kenaikan pangkat saya 
 relatif cepat, tulisan saya relatif banyak untuk 
ukur an waktu itu. Jadi, enak saya menyuruh 
orang untuk disiplin, untuk rajin mengajar, 
 mengajar tepat waktu, karena saya memberi 
contoh. Anda bisa tanya orang-orang di FE UII, 
bagaimana saya mengajar, jam saya mengajar.

Itu tadi masalah SDM dosen. Apakah SDM 
non-dosen di PTM juga menjadi persoalan, 
Prof.?

Sama saja. Ini yang selalu saya tekankan. 
Seperti saya katakan di awal tadi, kita ini kan 
spiritnya ibadah, sehingga kita tidak terlalu 
 melihat kualitas. Seleksi karyawan agak longgar. 
Kita terima pelamar begitu saja pada waktu yang 
lalu. Dan, jumlah karyawan hasil seleksi seper-
ti itu masih banyak sekarang. Oleh karena itu, 
kita perlu melakukan lebih banyak pelatihan un-
tuk mereka. Kita perlu rajin-rajin meng-upgrade 
setiap unit yang ada. Mereka perlu diberi ke-
sempatan untuk mengikuti upgrading, pelatihan, 
baik itu in-house training, di dalam kampus PTM 
sendiri, maupun di luar PTM. 

Dan, jangan lupa, pendidikan atau pelatih-
an itu juga dinilai dalam akreditasi kampus. 
 Berapa banyak karyawan yang kita kirim untuk 
mengikuti pelatihan. Bukan soal akreditasinya, 
tetapi secara substantif kita ingin supaya  kualitas 
karyawan PTM meningkat. Mereka disiplin, me-
layani dengan baik. Jangan sampai, misalnya, 
mereka menyuruh mahasiswa pontang-panting 
dalam mengurus administrasinya. Itu kesalahan 
kita dan sering terjadi. Etika seperti itu perlu kita 
tanamkan. Disiplin jam kerja dan sebagainya. 
Kita masih agak longgar di Muhammadiyah. 

Karyawan itu supporting staff. Tanpa  mereka, 
kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka, 
misal   nya satpam atau front office, kadang-kadang 
berada di garis depan ketika berhadapan dengan 
tamu. Kalau mereka tidak kita beri pembekalan, 
image lembaga bisa buruk di mata tamu, di mata 
mahasiswa, karena mereka berhadapan langsung 
dengan tamu dan mahasiswa di luar kelas. Jadi, 
pelatihan-pelatihan untuk karyawan juga perlu 
kita berikan.

Selain itu, perlu ada pemetaan, karena ada 
perguruan tinggi kita yang karyawannya kurang, 
tetapi ada juga yang kelihatannya memiliki ban-
yak sekali karyawan. Ini perlu optimalisasi. Di 
UMMalang, sayadengarmerekacukupefisien
dalam menggunakan SDM. Misalnya sopir, 
 hampir semua pejabatnya tidak punya sopir 
tersendiri. Sopir itu harus bisa bekerja juga di 
 administrasi. 

Ketika tidak bekerja, sopir itu  seperti 
 pemadam kebakaran, nongkrong dan tidak 
 beker ja kalau bosnya tidak ada seharian. Misal-
nya, sopir saya dulu ketika saya jadi rektor. 
 Ketika saya di kantor dari pagi sampai sore, dia 
hanya duduk menunggu saya, tidak berani pergi 
ke mana- mana. 

Sopir seharusnya kita optimalkan. Dia 
duduk di ruang administrasi untuk, misalnya, 
membuat kertas bekas jadi amplop,  menstempel 
surat. Dia men-support staf lain. Itu bisa kita 
lakukan agar rasio tenaga kerja kita tepat, jangan 

Oleh karena itu, kita perlu 
melakukan lebih banyak 

pelatihan untuk mereka. Kita 
perlu rajin-rajin meng-upgrade 

setiap unit yang ada. Mereka 
perlu diberi kesempatan untuk 

mengikuti upgrading, pelatihan, 
baik itu in-house training, di 
dalam kampus PTM sendiri, 

maupun di luar PTM. 
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sampai berlebih. Tetapi, ada juga yang kekurang-
an karyawan di lembaga Muhammadiyah, ter-
masuk juga di Majelis Diktilitbang.

Bagaimana masalah karyawan titipan di 
PTM?

Saya dulu Wakil Ketua Lembaga 
Pengembangan Tenaga Profesional (LPTP) 
di PP  Muhammadiyah, yang sekarang sudah 
dilikuida si. Profesionalitas itu harus kita  pegang. 
Itu  prinsip. Pengecualian ada, tetapi  sangat 
khusus. Pengecualian harus dibawa ke meja 
 rapat  terbuka, tidak boleh personal. Jadi, titipan 
karyawan, titipan mahasiswa, tetap harus kita 
upayakan seminimal mungkin. 

Saat saya jadi rektor, tidak ada titipan-
titip an mahasiswa. Ibu saya waktu itu bilang 
ini keponak an, ya tidak bisa. Tetapi ada nggak 
yang bisa? Menurut aturan bagaimana? Adik 
kandung bisa, misalnya. Ada aturannya semua. 
Misal nya, ada titipan karyawan begini. Kita lihat 
kompeten sinya. Kalau dia tidak kompeten, itu 
... ya rekomendasi diperlukan supaya kita tahu 
siapa dia. Kalau karyawan dari kalangan kita 
sendiri, itu lebih bagus, tetapi jangan melupakan 
kompetensinya.

Jadi, ketika mengangkat karyawan, tetap 
kita lihat, pertama, kompetensinya. Yang kedua, 
integritas. Yang ketiga, komitmennya. Ini kita 
pegang betul. Tentu prasyarat lain-lainnya 
yang berkaitan dengan karakter Al-Islam dan 
Kemuhammadi    yahan harus terpenuhi, tetapi 
persyaratan universal: kompetensi, integritas 
dan komitmen harus kita lihat. Nggak bisa kita 
asal saja. Ini dari keluarga anu, tapi kalau dia 
tidak comitted, tidak kompeten, maka dia jadi 
beban. Menyiksa dia dan menyiksa lembaga. 
Jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Jadi, soal 
titipan-titipan, semua nya harus dalam bingkai 
peraturan. Itu kalau kita mau profesional dan, 
itu juga dalam bingkai yang kita pegang di PTM, 
yaitu good university governance: transparant, fair, 
accountable, responsible. Itu beberapa hal yang ter-
kait dengan good university governance yang harus 
dipenuhi.

Di luar penyebab-penyebab tersebut, apakah 
ada akar persoalan yang lebih mendasar, 
mengingat SDM di Indonesia secara keseluru-
han masih rendah? 

Ya kita harus lebih dari yang ada di  repu blik 
ini. Secara umum, PTM sudah lebih baik dari-
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pada PTS-PTS di Indonesia, on the average kalau 
kita lihat dari akreditasi dan sebagainya. Persoal-
annya apa? Ya kita membangun academic culture, 
university culture. Itu yang harus kita bangun. 
Islamic culture. Tetapi itu bukan sekadar slogan. 
Karenanya, kita harus membuat ukuran-ukuran, 
indikator-indikator untuk dosen dan mahasiswa. 
Jangan sampai kita sama saja dengan yang lain. 
Jadi, akar persoalannya sebenarnya dari SDM 
juga. 

Bagaimana mengubahnya? Kepemimpin-
an yang memberikan keteladanan, profesio nal. 
 Ke tika kita bicara profesional, ulil albab, tadi 
kembali ke kompetensi, kita bicara komitmen, 
kita bicara akhlak, kita bicara etika, juga disiplin. 
Bayangkan kalau semua ini kita terapkan. Saya 
selalu bicara tentang kepemimpinan di Muham-
madiyah. Saya buat indikator-indikator ulil al-
bab. Kalau kepe mimpinannya kuat, insya Allah di 
bawah, sejelek apa pun juga akan ada perubahan. 

Nah karena itulah, sekarang kalau kita 
 bi cara kepemimpinan di PTM, harus benar-benar 
berdasarkan aturan main yang ada. Jangan sam-
pai sarat dengan politisasi dan juga jangan sam-
pai mengabaikan local wisdom. Artinya, suara dari 
bawah juga harus didengarkan. Jangan karena 
dia dekat dengan kita yang di PP Muhammadi-
yah, maka dia kita pilih. Jangan begitu. Aturan-
nya juga kita tegakkan. Di bawah juga, ketika kita 
memilih, ketika ada penjaringan calon pemimpin 
di senat dan seterusnya, itu juga harus dilandasi 
niat untuk mencari pemimpin yang baik. 

Sering terjadi konflik kepentingan an-
tara senat atau kampus dan PWM (Pengurus 
Wilayah Muhammadiyah), misalnya, sehingga 
itu merepot   kan kita yang di PP Muhammadiyah. 
Ketika PWM dan senat itu sama, nggak ada masa-
lah. Kita ingin seperti itu semua, tetapi persoalan-
nya kadang ada perbedaan di situ. Jadi, leadership, 
kepemimpinan, di perguruan tinggi Muham-
madiyah sangat penting.

Ada konflik yang berlarut-larut antara senat 
atau kampus dan PWM atau PDM (Pengurus 
Daerah Muhammadiyah). Bagaimana ini bisa 
terjadi?

Ya untungnya ada Majelis Diktilitbang PP 
Muhammadiyah, sehingga kita bisa menenga-

hi konflik itumeskipun tidak sempurna.Kalau
sudah konflik, PTM tidak berjalan dengan op-
timal. Yang rugi ya semuanya. Orang yang ber-
sangkutan rugi, organisasi pun rugi. Bagaimana 
supayatidakterjadikonflik?Kembalikenurani
kita masing-masing. Kita berkhidmat di Mu-
hammadiyah kan untuk ibadah, bagaimana kita 
menjalankan misi Muhammadiyah, misi dakwah 
Islamiyah untuk membentuk Indonesia yang 
berkemajuan. Nah, kalau kita kembali ke niat 
seperti itu,seharusnyatidakadakonflik,bukan
menang-menangan. 

Tapimanusiawi jugakalauterjadikonflik.
Hakimnya ya kita yang ada di PP Muhammadiyah 
melalui rekomendasi Majelis Diktilitbang. Art-
inya apa? Teman-teman saya di Majelis Diktilit-
bang harus melihat secara komprehensif.  Ja ngan 
sampai kita terbawa oleh kepenting an. Kita har-
us menghindari betul ketika kita mengata  kan Si 
A itu lebih baik—saya juga sering berbeda pen-
dapat dengan yang lain, itu nggak ada masalah—
saya punya dasar, bukan karena saya dekat den-
gan Si A, tetapi saya tahu dia lebih baik. Teman 
lain memilih Si B, mungkin juga  begitu. Karena 
kita mengikuti kepemimpinan kolektif, ya kita 
musyawarahkan. Sehingga,  ke tika terpilih Si A, 
Si B, Si C, atau Si D, kita ikut sajalah. 

Jadi, ketika mengangkat 
karyawan, tetap kita lihat, 
pertama, kompetensinya. 

Yang kedua, integritas. Yang 
ketiga, komitmennya. Ini kita 

pegang betul. Tentu prasyarat 
lain-lainnya yang berkaitan 

dengan karakter Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan harus 

terpenuhi, tetapi persyaratan 
universal: kompetensi, integritas 

dan komitmen harus kita lihat. 
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Intinya, pemilihan pemimpin ini sangat 
penting, sangat urgen. Di perguruan tinggi, kita 
melihat kepemimpinan menunjukkan jalan ke-
majuan atau kemunduran bagi sebuah PTM.

Kita kembali ke pengembangan SDM. Se-
lain rekrutmen yang profesional dan sesuai 
dengan aturan, juga PTM jangan pelit untuk 
mengeluarkan dana bagi pengembangan 
SDM-nya, adakah hal lain yang perlu diper-
hatikan?

Satu hal juga, manusia itu mempunyai ke-
butuhan, income, fringe benefit dan sebagainya. 
Di perguruan tinggi Muhammadiyah, kita me-
megang ungkapan “Hidup-hidupilah Muham-
madiyah, jangan mencari penghidupan di Mu-
hammadiyah”. Ini jangan diartikan bahwa dosen 
tidak perlu dibayar banyak. Bukan begitu. 

Ketika perguruan tinggi Muhammadiyah 
itu mampu, maka bayarlah mereka, dosen-dosen, 
secara layak. Karena ketika mereka dibayar 
 secara layak, maka Muhammadiyah akan hidup. 
Mengapa? Karena mereka fokus pada pekerjaan-
nya. Pesan Kyai Dahlan “Hidup-hidupilah Mu-

hammadiyah, jangan mencari penghidupan di 
Muhammadiyah” jadi mewujud. Kalau dosen-
dosen kita bayar kecil, padahal kita mampu—
dengan alasan bahwa ini lembaga dakwah seh-
ingga dosen tidak perlu dibayar secara mema-
dai—mereka nyambi di luar terus. Ketika nyambi 
di luar terus, apa yang terjadi? Kampusnya tidak 
terurus, perguruan tinggi Muhammadiyah mati, 
tidak jalan. Jadi, kompensasi untuk dosen juga 
harus memadai.

Untuk PTM yang sudah mapan, kompensasi 
ini tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana 
untuk PTM kecil?

Itu yang saya katakan tadi, sesuai de ngan 
kemampuannya. Kita itu ikhlas. Saya dulu me-
ngajar saat awal berdirinya UMY di empat 
 fa kultas, nyaris kita tidak dapat apa-apa. Ya tidak 
apa-apa wong PTM-nya tidak mampu kok. Bayar-
nya di akhirat nanti, insya Allah. Dapat pahala 
kita. Saya yakin semua warga Muhammadiyah 
berpikir seperti itu juga. Ketika gaji mereka kecil, 
mereka tidak akan menuntut. Ketika PTM masih 
kecil, tidak apa-apa gaji dosennya kecil. Tapi 
 ketika PTM sudah besar, dosen harus diberi gaji 
yang layak, yang kompetitif, yang bersaing de-
ngan gaji di perguruan tinggi lain, bahkan yang 
lebih tinggi dari yang lain. Nggak apa-apa, wong 
kita menyejahterakan kok.

Bagaimana pengembangan SDM ke depan?
Kita harus bekerja dengan target-target 

yang terukur sesuai dengan tingkat perguru-
an tinggi masing-masing. Apa kuncinya? Do 
the best thing what we can do. Kita kerjakan yang 
terbaik yang bisa kita kerjakan, bukan asal sele-
sai,  bukan just finished. Whatever the result I don’t 
know, pokoknya saya kerjakan, I did. Tidak, tidak 
begitu. Tetapi kita harus bekerja yang maksimal 
yang bisa kita kerjakan, sehingga kita memper-
oleh hasil yang terbaik. 

Target-target seperti itu yang harus kita 
buat. Kalau kita berada pada suatu posisi, buat-
lah target. Pertama, kita memenuhi standar yang 
ada. Kemudian, kita harus berada di atas standar 
yang ada. Kemudian, kita harus berada di stan-
dar yang maksimal. Kemudian, kita harus menja-
di the best di tingkat regional, kita menjadi the best 

Kita harus bekerja dengan 
target-target yang terukur sesuai 
dengan tingkat perguruan tinggi 
masing-masing. Apa kuncinya? 
Do the best thing what we can 
do. Kita kerjakan yang terbaik 
yang bisa kita kerjakan, bukan 
asal selesai,  bukan just finished. 
Whatever the result I don’t know, 
pokoknya saya kerjakan, I did. 
Tidak, tidak begitu. Tetapi kita 
harus bekerja yang maksimal 
yang bisa kita kerjakan, sehingga 
kita memperoleh hasil yang 
terbaik. 
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pada tingkat nasional. Harus bertahap seperti itu 
yang kita lakukan. Nah, kalau mindset seperti itu 
sudah kita terapkan, insya Allah.

Kuncinya apa? Kepemimpinan lagi. Ke-
pemimpinan itu apa? SDM. Yang susah itu 
meng ubah mindset supaya semua orang berpikir 
untuk membawa PTM yang berkemajuan. Ka-
dang-kadang ada dosen yang berpikir pokoknya 
saya bekerja selesai, dapat gaji, pulang dan se-
bagainya.

Apakah ada model pengembangan SDM di 
PTM yang bisa kita rujuk?

Semua ada plus minusnya. Kita  belum 
memetakan secara mendalam. Saya  melihat, 
misal     nya, di UMS, itu kan model untuk 
pengembang an dosen sudah lumayan. Tetapi, 
sebagian besar PTM masih alami, bahkan me-
lepas dosennya untuk mencari sendiri dengan 
stimulus yang kurang. Dosen harus distimulus. 
Setelah dia  selesai sekolah, bagaimana? Harus 
di pelihara supaya dia bisa mengembangkan il-
munya. Bagaimana caranya? Dia diberi insentif 
untuk penelitian, diberi insentif untuk publika-
si di jurnal internasional, diberi insentif untuk 
menulis buku. 

Nah, itu pemimpin yang harus punya 
framework, yang dapat memberikan pola supaya 
potensi personal dosen dan karyawan bisa di-
optimalkan. Pemimpin harus melihat itu. Ada 
cara-cara untuk mengevaluasi kinerja dan kemu-
dian menstimulus kinerja. Artinya apa? Pimpin-
an itu harus visioner. Pimpinan itu tidak harus 
rektor, tidak harus dekan, tetapi pimpinan di 
setiap unit. Sehingga, dia bisa melihat unit atau 
sub-unitnya sebaik mungkin, kemudian unit 
atau sub-unitnya diawasi, dikendalikan, dibina 
dan dikembangkan.

Sebuah PTM butuh berapa tahun untuk 
menjadi kampus yang maju?

Step-nya berbeda-beda. UMM, misal nya, 
untuk menjadi kampus di international level, 
mungkin dia butuh half step. Tetapi ada kampus 
yang masih butuh lima steps untuk ke internatio nal 
level. Katakanlah UM Tapanuli Selatan mungkin 
masih lama. Dia harus melalui tahap  kabupaten, 
tahap provinsi, tahap nasional. Dia baru bicara 

pada tahap kabupaten, sementara UMM saya 
kira bukan lagi tahap nasional, tetapi internasio-
nal yang cakupannya, katakanlah, South East 
Asia. Berbeda-beda antara PTM. 

Nah, berapa lama masing-masing bisa 
menjangkau level yang diharapkan? Tergantung. 
Bagaimana mereka membuat program step by 
step. Misalnya, saya diberi amanah untuk me-
mimpin sebuah perguruan tinggi menengah, 
saya bisa mengangkatnya dalam tempo lima 
 tahun untuk masuk level atasnya. Dalam satu 
periode, saya bisa mengangkat perguruan tinggi 
ke level di atasnya, tentu kalau diberikan otori-
tas yang penuh. Misalnya, PTM kelas B, saya bisa 
menaikkannya ke kelas A dalam satu periode. 
Dua periode itu sudah matang betul. Tiga pe     rio-
de  itu kelamaan. Perguruan tinggi kecil saya bisa 
angkat menjadi sedang dalam tempo lima tahun, 
misalnya begitu. Harus yakin.[]

Jadi, ketika mengangkat 
karyawan, tetap kita lihat, 
pertama, kompetensinya. 

Yang kedua, integritas. Yang 
ketiga, komitmennya. Ini kita 

pegang betul. Tentu prasyarat 
lain-lainnya yang berkaitan 

dengan karakter Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan harus 

terpenuhi, tetapi persyaratan 
universal: kompetensi, integritas 

dan komitmen harus kita lihat. 
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KUNCI TRANSFORMASI 
Universitas Muhammadiyah
Cirebon 6



Universitas Muhammadiyah Cirebon 
(UMC) tergolong perguruan tinggi 

Muhammadiyah (PTM) yang berhasil 
keluar dari sejumlah masalah 

yang mendera-dera dan kemudian 
meraih prestasi-prestasi yang 

menggembirakan. 

Setelahdelapantahundilandakonflikinter-
nal, pada awal 2008 UMC mulai bangkit 
dan berkembang. Akreditasi institusinya 

memangC,tetapikeluardarikonflikyangber-
larut-larut merupakan capaian yang perlu   di                              -
ca tat.  Sekarang, PTM di Jawa Barat bagian timur 
ini tengah berlari kencang menuju prestasi yang 
makin mencuri perhatian banyak pihak.

Paparan tentang UMC ini dimaksudkan 
sebagai contoh keberhasilan PTM agar mengins-
pi rasi dan mendorong PTM-PTM lain untuk 
maju dan berkembang. Paparan ini ditulis ber-
dasarkan hasil wawancara Agung Prihantoro 
dari Warta PTM dengan Rektor UMC, Bapak 
Prof. Dr. H. Khaerul Wahidin, M.Ag., pada Sab-
tu 12  Maret 2016 di sela-sela Rapat Koordina-
si Nasional Pimpinan PTM di ruang lobi hotel 
Santika  Premiere Semarang.

Sabar dalam Mengelola Konflik
Konflik internal yang melibatkan kader-

kader Muhammadiyah sesekali terjadi di PTM. 
Menurut pandangan modern tentang manaje-
menkonflik,sebenarnyakonflikitutidakuntuk
dihindari, tetapi untuk dikelola agar berdampak 
positif dan tidak merugikan. Masalahnya ada-
lah mengelola konflik di PTM membutuhkan
kemampuantersendiriagarkonfliknyaberman-
faat positif dan tidak merugikan PTM dan juga 
 Muhammadiyah secara keseluruhan.

Salah seorang yang berhasil mengelo-
la konflik internal PTM adalah Prof.Wahidin
beserta jajarannya. Konflik yang berlarut-larut
selama sekian tahun di UMC berangsur-angsur 
reda  sejak awal 2008. Prof. Wahidin sebagai rek-
tor UMC yang baru kala itu dengan staf-stafn-
yamulaimenguraidanmenanganikonflik,se-
hingga kondi si kampus menjadi lebih sehat dan 
maju.

Kunci utama beliau dalam mengelola kon-
flikiniialahkesabaran.Prof.Wahidinbersikap
sangat sabar dalam menyikapi tindakan, sikap 
dan perkataan pihak-pihak yang berseberan-
gan dengannya. Beliau berpikir positif dan dia 
tidak melawan serta tidak pula menyerang ba-
lik ke tika diserang. Beliau menahan diri untuk 
 bertindak reaktif, tetapi beliau mengedepankan 
sikap proaktif demi masa depan UMC.

6 Kunci Transformasi
Universitas Muhammadiyah Cirebon
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Sambil terus bersabar dalam mengelola 
konflik,Prof.Wahidinmerancanglangkah-lang-
kah yang sistematis. Lima langkah sistematis 
yang dirancang dan kemudian dipraktikkannya 
adalah mencari akses dan membangun jaring-
an, merampingkan jabatan, membaca peluang, 
menca ri tantangan, dan merawat kepercayaan 
ma syarakat.

Mencari Akses dan Membangun Jaringan
Dengan jumlah mahasiswa 270 orang, 

hutang Rp. 2 miliar dan pengeluaran rutin 
 untuk gaji dosen dan karyawan sebesar Rp. 20 
juta/ bulan pada awal 2008 ketika Prof. Wahidin 
menjadi rektor UMC, kampus Muhammadi-
yah ini harus mencari akses dan membangun 
jaringan (networking). Akses dan jaringan den-
gan sumber-sumber informasi, dana dan fasil-
itas sangat diperlukan oleh UMC yang sedang 
berada dalam kondisi terpuruk. Sebab, sum-
ber-sumber tersebut amat membantu UMC da-
lam menentukan masa depannya.

Salah satu dari sumber-sumber informa-
si, dana dan fasilitas itu ialah jamaah pengajian 
yang dibimbing oleh Prof. Wahidin. Jamaah ini 
beranggotakan dokter-dokter yang ingin belajar 
Islam dan mereka berkenan untuk menggalang 

dana bagi UMC. Sumbangan dana ini menam-
bah semangat UMC untuk mencari akses dan 
membangun jaringan yang lebih luas dan inten-
sif.

Prof. Wahidin beserta jajarannya juga 
menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah 
dan pihak swasta. Pemerintah pusat dan daer-
ah me rupakan pembuat kebijakan dan pemberi 
bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Be-
lanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendap-
atan Belanja Daerah (APBD). Arah kebijakan 
pemerintah dalam hal pendidikan tinggi perlu 
diakses agar UMC bisa menyelaraskan lang-
kahnya sesuai dengan arah kebijakan tersebut. 
Pemerintah pun mengalokasikan APBN/APBD 
untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan 
tinggi guna me ningkatkan kualitas dan kuanti-
tas pendidikan.

UMC membangun komunikasi pula de-
ngan pihak-pihak swasta di dalam dan di 
luar kalangan Muhammadiyah. Di kalangan 
Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dan kam-
pus-kampus Muhammadiyah yang besar mer-
upakan sumber-sumber informasi, dana dan 
fasilitas yang penting untuk memajukan UMC. 
Kalangan swasta non-Muhammadiyah di daer-
ah Cirebon dan sekitarnya juga bersedia mem-
bantu UMC setelah sebelumnya terjalin komu-
nikasi.

Akses dan jaringan yang luas dan kuat 
me rupakan kunci kedua bagi keberhasilan 
UMC. Keberhasilan ini membuktikan sekali lagi 
bahwa akses dan jaringan sangat penting untuk 
membesarkan dan memajukan PTM.

Perampingan Jabatan
Kunci sukses ketiga yang ditempuh UMC 

ialah merampingkan jabatan di tingkat univer-
sitas dan fakultas. Dalam kondisi kampus yang 
memiliki banyak hutang, sedikit mahasiswa 
dan banyak pengeluaran uang bulanan, jabat-
an-jabatan wakil rektor dan wakil dekan lebih 
membebani daripada menjadi solusi. Maka, 
Prof. Wahidin mengeluarkan kebijakan un-
tuk merampingkan jabatan-jabatan di UMC. 
Perampingan jabatan ini dimaksudkan untuk 
menghemat pengeluaran tanpa mengurangi 
produktivitas kerja dosen dan karyawan.

Kunci utama beliau dalam 
mengelola konflik ini ialah 
kesabaran. Prof. Wahidin bersikap 
sangat sabar dalam menyikapi 
tindakan, sikap dan perkataan 
pihak-pihak yang berseberangan 
dengannya.  Beliau berpikir positif 
dan dia tidak melawan serta 
tidak pula menyerang balik ketika 
diserang. Beliau menahan diri 
untuk bertindak reaktif, tetapi 
beliau mengedepankan sikap 
proaktif demi masa depan UMC.



6 Kunci Transformasi
Universitas Muhammadiyah Cirebon

19Edisi Mei - Juni 2016 Warta PTM

12

34

5

6

7

8

1. Convention Hall Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

2. Lab Microteaching Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

3. Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

6. Lab FIKes Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

8. Kampus 1 Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

5. Lab Bahasa 
Universitas 
Muhammadiyah 
Cirebon4. Lab Komputer Universitas 

Muhammadiyah Cirebon

7. RS Umum Universitas 
Muhammadiyah Cirebon

Best Practice 

20 Warta PTM Edisi Mei - Juni 2016

Malam Bermimpi, Pagi Jadi Kenyataan

Kebijakan ini bukannya tanpa risiko dan 
penentangan. Risikonya, sedikit pejabat kampus 
menanggung lebih banyak beban kerja. Artinya, 
mereka dituntut untuk bekerja lebih keras agar 
beban dan tugas kerjanya segera selesai. Penen-
tangan berasal dari orang-orang yang merasa 
dirugikan dengan kebijakan ini. Namun, Prof. 
Wahidin kekeuh dengan kebijakan yang kelak 
terbukti benar ini.

Kelak setelah UMC lebih sehat dan maju, 
jabatan-jabatan di universitas dan fakultas di-
munculkan lagi. Jumlah mahasiswa dan uru-
san bertambah banyak dan kondisi keuangan 
kampus membaik, maka jabatan-jabatan Wakil 
Rektor I, II dan III, juga Wakil Dekan I, II dan 
III diadakan lagi. Pengeluarannya selaras den-
gan penyelesaian banyak urusan. Sekarang, 
UMC sudah memiliki wakil-wakil rektor dan 
wakil-wakil dekan yang lebih lengkap untuk 
menuntaskan makin banyak tugas pengemban-
gan kampus, sehingga PTM ini makin maju dan 
besar.

Membaca Peluang
Kunci sukses keempat adalah membaca 

pelu ang dengan jeli dan cerdas. UMC per-
lu menambah jumlah mahasiswa. Bagaimana 
caranya? Menambah jumlah program studi. 
Apa program studi yang diminati masyarakat? 
Pendidikan.

Setelahdiberlakukansertifikasigurupada
tahun 2007—sebuah bentuk penghormatan ke-
pada guru—program-program studi pendidi-
kan di lembaga-lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) lebih diminati oleh lulu-
san sekolah menengah. Sertifikasi guru yang
juga berarti pemberian tunjangan kepada guru 
menarik minat lebih banyak lulusan SMA/MA/
SMK untuk kuliah di program-program studi 
pendidikan dan kelak menjadi guru. Tunjan-
gan sertifikasi guru dan kemudian kehidupan
guru yang terlihat makin sejahtera telah menye-
dot animo ma syarakat untuk “menyerbu” pro-
gram-program studi pendidikan.

Maka, UMC membuka program-program 
studi pendidikan yang baru. Mahasiswa-maha-
siswa baru pun berbondong-bondong masuk 
program-program studi pendidikan tersebut. 
Dan, jumlah mahasiswa UMC meningkat pesat, 
sehingga pemasukan dana untuk kampus ber-
tambah banyak. UMC makin maju dan berkem-
bang.

Peluang untuk maju dan berkembang 
barangkali tersamar dan tak terulang. Maka, 
membaca peluang dengan jeli dan cerdas dan 
kemudian menangkapnya teramat penting bagi 
PTM. 

Mencari Tantangan
Setelah lebih maju dan berkembang, apa 

yang UMC lakukan? “Mencari tantangan baru,” 
jawab Prof. Wahidin. Apa tantangan barunya? 
Mengelola rumah sakit dan membuka Fakultas 
Kedokteran.

UMC tidak membangun rumah sakit dari 
nol, tetapi mengambil alih sebuah rumah sa kit 
yang stagnan dan bahkan beranjak bangkrut. 
Memiliki rumah sakit ini penting bagi UMC 
untuk kelak membuka Fakultas Kedokteran. 
Kepemilikan rumah sakit itu merupakan satu 
syarat pembukaan fakultas ini. Kini, usai memi-
liki rumah sakit, UMC sedang menyiapkan diri 
untuk mengurus izin pembukaan Fakultas Ke-
dokteran dan penerimaan mahasiswa-mahasis-
wa baru calon dokter.

Mengapa tantangan baru ini penting? Se-
bab, tantangan baru mendorong UMC untuk 
te rus berkembang dan maju. Jika tak mencari 
tantangan, UMC hanya akan berpuas diri den-
gan segala prestasi yang telah diraihnya. Sikap 
ber puas diri ini bakal berdampak negatif bagi 
UMC. Maka, PTM di Cirebon mencari tantan-

Peluang untuk maju dan 
berkembang barangkali tersamar 
dan tak terulang. Maka, membaca 
peluang dengan jeli dan cerdas dan 
kemudian menangkapnya teramat 
penting bagi PTM. 



gan anyar dengan mengelola rumah sakit dan 
mendirikan Fakultas Kedokteran.

Merawat Kepercayaan Masyarakat
Semua prestasi dan kemajuan UMC adalah 

amanat dan kepercayaan dari masyarakat. Jum-
lah mahasiswa yang terus bertambah berarti 
bahwa orangtua makin berharap dan percaya 
kepada UMC sebagai tempat pendidikan yang 
baik bagi anak-anak mereka. Kemudahan akses 
dan jaringan UMC yang meluas menandakan 
pihak-pihak pemerintah dan swasta menaruh 
kepercayaan pada UMC. Tawaran untuk men-
gelola rumah sakit tak lain merupakan amanat 
dan kepercayaan pada UMC dengan segenap 
kemajuan dan kehebatannya.

Amanat, kepercayaan dan harapan ini bisa 
hilang apabila UMC mengalami kemerosotan. 
Semua itu akan sirna jika UMC tidak mengem-
bangkan dan tidak memajukan diri secara te rus-
menerus. Maka, semua pihak di UMC, Badan 
Pembina Harian (BPH) dan pengurus Muham-
madiyah setempat bersatu-padu untuk menjaga 
dan merawat amanat, kepercayaan dan harapan 
masyarakat yang telah diberikan kepada UMC.

UMC merawat 5 fakultas dan 13 program 
studi (prodi). Fakultas Teknik memiliki tiga pro-
di, yakni Teknik Informatika, Teknik Industri, 
dan Produksi Ternak. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan mempunyai lima prodi, yaitu 
Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru 
PAUD, Pendidikan Guru SD, Pendidikan Kim-
ia, Pendidikan Matematika. Fakultas Ekonomi 

terdiri dari prodi Akuntansi dan Manajemen. 
Fakultas Ilmu Kesehatan berisikan prodi Ilmu 
Kepe rawatan. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik terdapat dua prodi, yaitu Ilmu Komu-
nikasi dan Ilmu Pemerintahan. 

Dengan prestasi-prestasi tersebut, tak elok 
rasanya jika kampus ini kembali ke nol dan mi-
nus. Tak apik rasanya terjerumus ke lubang kon-
flikyangsama.Akanterasalebihelokdanma-
kin apik ketika enam kunci sukses ini dipegang 
teguh untuk terus memajukan dan mengem-
bangkan UMC demi kejayaan umat Islam dan 
bangsa Indonesia.[]

Semua prestasi dan kemajuan UMC 
adalah amanat dan kepercayaan 
dari masyarakat. Jumlah 
mahasiswa yang terus bertambah 
berarti bahwa orangtua makin 
berharap dan percaya kepada UMC 
sebagai tempat pendidikan yang 
baik bagi anak-anak mereka.
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“Jika proses pembelajaran setiap PTM sema-
kin baik, otomatis ini akan mengikut ke akreditasi, 
karena akreditasi adalah muaranya. Maka, proses 
menjadi hal yang penting,” Prof. Lincolin Arsyad.

Pada tanggal 11-13 Maret 2016, Majelis Pen-
didikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan 
(Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 
di Hotel Santika Premiere, Semarang. Acara yang 
mengambil tema “Konsolidasi Nasional Menuju 
PTM yang Kuat, Berdaya Saing dan Berkemajuan” 
ini dihadiri oleh pimpinan-pimpinan 117 perguru-
an tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (selanjutn-
ya disebut PTM saja) se-Indonesia. Acara ini bertu-
juan untuk meningkatkan kualitas PTM, supaya PTM 
bisa menghasilkan lulusan yang diharapkan menja-
di kader Persyarikatan dan kader bangsa yang pro-
fesional dan juga berkarakter. 

Acara ini diselenggarakan atas kerja sama antara 
Majelis Diktilitbang, Universitas  Muham  m adiyah 

Menuju Universitas yang 
Unggul dan Berkemajuan

RAKORNAS PIMPINAN PTM Semarang (Unimus), Universitas Muhammadiyah 
Magelang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
(STIKES) Muhammadiyah Kudus. Rangkaian acara 
selama tiga hari tersebut terdiri dari pembukaan, 
pemaparan program-program kerja setiap bidang 
di Majelis Diktilitbang, dan pembahas an action 
plan PTM yang dibagi menjadi Wilayah I, II dan II. 

Dr. Haedar Nasir selaku Ketua Umum PP Mu-
hammadiyah dalam pidatonya menyampaikan 
harapan-harapannya terkait dengan PTM ke depan. 
Beliau berharap PTM mampu menjadi perguruan 
tinggi yang unggul melalui strategi peningkatan 
akreditasi dan berjejaring dengan kampus-kampus 
luar negeri. Mengingat tahun ini bangsa Indonesia 
telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA), PTM juga diharapkan untuk memberikan 
sumbangsih di bidang pendidikan. Karenanya, 
Rakornas ini menjadi momentum yang sangat stra-
tegis.

Acaranya kemudian dilanjutkan dengan pere-
smian Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta secara sim-
bolik dengan penyerahan SK dari Kemenristek yang 
diwakili Sekretaris Jenderal Kemenristek, Prof. 
Ainun Na’im, kepada Dr. Haedar Nasir. 

Beberapa saat setelah prosesi serah ter-
ima SK tersebut, Prof. Ainun Na’im memapar-
kan presentasinya yang berjudul “Kebijakan 
 Kemenristekdikti dalam Penghiliran Hasil Peneliti-
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an Perguruan Tinggi”. Di sini beliau mengingat-
kan agar PTM le bih menggiatkan kegiatan riset-
nya  untuk menunjang penemuan-penemuan baru 
 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai penutup acara hari pertama Rako-
rnas, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, 
menyelenggara  kan gala dinner untuk menyam-
but para rektor dan pimpinan PTM. Gala din-
ner ini menunjukkan hubungan harmonis antara 
 Muhammadiyah dan Pemerintah Kota Sema-
rang. Dalam sambutannya, Prihadi menyampai-
kan apresiasinya yang mendalam atas kontribusi 
 Muhammadiyah bagi Kota Semarang dan bangsa 
Indonesia selama ini. 

Penyempurnaan Kurikulum AIK
Selanjutnya, dalam sesi dialog pada hari kedua, 

Prof. Lincolin Arsyad selaku Ketua Majelis Diktilit-
bang menjelaskan program-program kerja strategis 
Majelis yang dipimpinnya dalam periode ini. Pro-
gram-program strategisnya adalah (1) Perumus-
an dan pelaksanaan training kepemimpi nan untuk 
PTM dan Persyarikatan, (2) Perumusan kriteria dan 
rekrutmen dosen PTM, (3) Periodisasi kepemimpin-
an di PTM, (4) Rotasi kepemimpinan di PTM, (5) 
Standardisasi sistem remunerasi pimpinan dan 
dosen PTM, (6) Pengembang an dan penyempur-
naan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah-
an (AIK), (7) Membangun center of excellence atau 
school of thought di PTM-PTM besar, (8) Mendirikan 
PTM baru di Indonesia Timur melalui konsorsium 
beberapa PTM besar, (9) Pengembangan usaha di 
PTM berbasis social entrepreneurship, (10) Me-
ningkatkan tracer study  untuk membangun jarin-
gan alumni PTM, dan (11) Menjadikan PTM sebagi 
sumber informasi scholarship.

Penyempurnaan kurikulum AIK di PTM di bahas 
tersendiri dalam sebuah sesi di Rakornas. Ma-
teri-materi AIK untuk S-1 akan diarahkan pada pe-
mikiran-pemikiran tentang Islam yang berkemaju-
an. Mahasiswa-mahasiswa perlu mengkaji pe-
mikiran-pemikiran ulama terdahulu dan kontempo-
rer. Kuliah Kemuhammadiyahan  perlu mempelajari 
latar belakang sosial berdirinya  Muhammadiyah 
dalam konteks keindonesiaan, supaya mahasis-
wa mengerti dan mempraktikkan bahwa ibadah 
menurut Muhammadiyah bukan  hanya berdimensi 
ritual, melainkan juga berdimensi sosial.

Di level pascasarjana (S-2 dan S-3), kuli-
ah AIK diharapkan bisa memberikan solusi bagi 
 p ersoalan-persoalan masyarakat dan bangsa. 

Apalagi, lulusan-lulusan program  pascasarjana um-
umnya menjadi penentu kebijakan. Maka, penyem-
purnaan kurikulum AIK menyangkut  empat kom-
ponen, yakni (1) kompetensi mahasiswa yang di-
harapkan setelah mengikuti kuliah AIK, (2) materi 
kuliah, (3) metode kuliah, dan (4) evaluasi.

Internasionalisasi PTM
Era ASEAN Community membuat wacana inter-

nasionalisasi PTM jadi penting untuk  direali sasi     kan. 
Menurut Prof. Azyumardi Azra sebagai salah satu 
narasumber dalam Rakornas ini,  internasionalisasi 
harus diterjemahkan sebagai upaya universitas un-
tuk menjadi kampus keunggul an, yang berarti center 
of excellence.  Untuk melaku kan internasional    iasasi 
PTM, dibutuhkan tiga langkah strategis. 

Langkah pertama adalah optimalisasi Tri Dhar-
ma perguruan tinggi yakni pengajaran, peneliti-
an dan pengabdian. Dalam hal pengajaran, PTM 
 perlu meningkatkan kualifikasi dosen-dosennya. 
Ilmu- ilmu aqliyah dan naqliyah menjadi prioritas 
dalam penelitian untuk membangun Peradaban 
Islam. Peneliti an di PTM juga diarahkan untuk 
 i novasi  sosial dan pengembangan pemikiran me-
lalui lembaga- lembaga otonom sebagai wadah 
penampung    nya. Dalam ranah pengabdian, PTM 
perlu meningkatkan pengabdian kepada masya-
rakat melaui lembaga- lembaga sosial yang ter-
struktur di Persyarikatan.

Langkah kedua ialah penguatan kelembagaan. 
PTM perlu membentuk good corporate governance 
yang kredibel dan akuntabel supaya lebih mudah 
dalam membangun jaringan di dalam dan luar 
 ne geri. Artinya, manajemen kelembagaan harus se-
hat dan mengelola konflik internal pimpinan PTM 
agar konfliknya tidak berdampak negatif pada pe-
nurunan kualitas.

Ketiga, setiap PTM perlu membuat distingsi atau 
diferensiasi. Distingsi ini merupakan ciri khas sua-
tu PTM yang menjadi unggulan dan membedakan-
nya dengan perguruan tinggi-perguru an tinggi 
lain. Distingsi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi 
masyarakat untuk mengirim anak-anaknya kuliah di 
PTM.

Internasionalisasi PTM telah dilakukan oleh UM 
Surakarta melalui jalinan kerja sama dengan Kyung 
Dong University (KDU), Korea Selatan. Kedua uni-
versitas ini menyelenggarakan Program Double De-
gree bagi para mahasiswa, pertukaran  mahasiswa 
dan pertukaran dosen. Rektor KDU, Prof. John Lee, 
menyampaikan presentasi  dalam Rakornas ini un-

kinerja
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tuk menawarkan kerja sama  dengan PTM-PTM lain. 
Tawaran yang menarik ini disambut positif oleh 
PTM-PTM dengan melakukan pertemuan lanjutan.

Penguatan Riset
Untuk menjadikan PTM sebagai center of excel-

lence, penguatan riset atau penelitian  secara khusus 
menjadi sangat penting. Lagi pula,  Muktamar ke-47 
tahun 2015 di Makassar mengamanat kan  kepada 
PTM-PTM untuk membangun penelitian-peneliti-
an unggulan. Penelitian unggulan ini diharapkan 
akan menghasilkan temuan-temuan terbaru dalam 
 beragam disiplin ilmu yang pada gili rannya ber-
manfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
kaum Muslim dan umat manusia. Karenanya, perlu 
diperhatikan tiga progam berikut: (1) peningkatan 
kualitas kelembagaan dan riset, (2) peningkatan  
kinerja pengabdian masyarakat, dan (3) peningkat-
an  publikasi dan pengelolaan jurnal.

Selama ini, kelembagaan riset di PTM boleh 
dikata masih berada di bawah standar. Riset  Mandiri 
baru dimiliki oleh UM Malang dengan anggar an 
Rp. 10 miliar, dan dana ini tidak terserap semua-
nya.  Riset Utama hanya terdapat di UM Surakarta 
dan UM Yogyakarta, sementara PTM-PTM lain baru 
mempunya  i Riset Madya dan Binaan. Salah satu 
syarat untuk masuk dalam daftar klaster penelitian 
adalah memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP), dan 
baru 28 PTM yang mempunyai RIP.

Untuk meningkatkan publikasi dan jurnal, PTM 
tidak harus membuat jurnal sendiri. Yang pen-
ting, PTM perlu mendorong dosen-dosennya untuk 
 me laku   kan penelitian. Memang, PTM perlu pula me-
ningkat kan pengelolaan jurnal-jurnalnya supaya 
media ilmiah mereka ini terakreditasi. Sebab, sam-
pai sekarang baru 8 jurnal di tiga PTM (UMY, UMS 
dan UAD) yang terakreditasi.

Sementara itu, bentuk pengabdian pada 
 ma syarakat di PTM umumnya berupa khotbah di 
masjid. Pengabdian masyarakat sebagai tindak  lanjut 
dari pemanfaatan hasil penelitian belum maksimal. 
Pemanfaatan hasil penelitian atau,  lebih tepatnya, 
hilirisasi riset tak terbatas pada paten saja, tetapi 
harus dikembangkan dan dikomersialisasi  kan. Maka, 
Majelis Diktilitbang mendorong dan memfasilitasi 
PTM-PTM untuk membuat RIP, melaku kan peneli-
tian, melaksanakan pengabdian pada ma syarakat, 
hilirisasi  p enelitian, publikasi hasil penelitian, dan 
pengelolaan jurnal dengan baik.

Lebih jauh lagi, Majelis Diktilitbang mem-
bentuk Tim Pendampingan untuk membantu PTM-

PTM meningkatkan akreditasinya. Tim ini akan men-
dampingi kampus-kampus Muhammadiyah untuk 
mengisi borang akreditasi, membenahi dan me-
lengkapi syarat-syarat lainnya agar nilai akredita si 
mereka naik. Peningkatan nilai akreditasi ini me-
rupakan salah satu upaya untuk menjadi PTM yang 
kuat, berdaya saing dan berkemajuan.

Siap Mencapai Target PTM yang    
Berkemajuan 

Menurut Prof Lincolin, dalam upayanya  menuju 
internasionalisasi PTM terdapat aspek- aspek yang 
perlu ditingkatkan, seperti kinerja akademik, peneli-
tian, dan kerjasama lembaga. Aspek-  aspek tersebut, 
dibagi menjadi wilayah  kerja ma sing-masing bidang 
di majelis Diktilitbang, paparnya ketika ditemui di 
sela-sela acara.

Beliau juga mengungkapkan bahwa terdapat 
beberapa hal yang relatif baru dalam periode kali 
ini. Misalnya, dalam hal peningkatan mutu akademik, 
Majelis Diktilitbang mempersiapkan tim Asisten si 
pendampingan pengisian borang akredita si di PTM-
PTM seluruh Indonesia. 

Selain itu, beberapa hal yang menjadi perha-
tian khusus periode ini, misalnya pendirian be-
berapa PTM baru, penyempurnaan substansi dan 
metode pembelajaran AIK, dan dalam hal pengem-
bangan penelitian di PTM. Target dari pembelajaran 
AIK ke depannya agar dipahami bukan hanya se-
bagai pengetahuan tapi juga perilaku. Sementara 
dalam hal pengembangan penelitian, Majelis Dik-
tilitbang meminta keikhlasan PTM-PTM besar agar 
mengalokasi kan anggaran untuk pengembangan 
penelitian di PTM-PTM yang masih kecil. Dana riset 
ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutu-
han riset mahasiswa.

Bagaimanapun juga, target utama majelis Dik-
tilitbang periode ini masih terkat ihwal peningka-
tan kualitas, di mana salah satu indikatornya ada-
lah akreditasi. Untuk mencapai akreditasi tersebut, 
mutu pembelajaran di setiap PTM harus dijamin 
kualitasnya. “Jika proses pembelajaran setiap PTM 
semakin baik, otomatis ini akan mengikut ke akred-
itasi, karena akreditasi adalah muaranya.” ujar be-
liau.

Sejauh ini, menurut Prof Lincolin Arsyad, Ma-
jelis Diktilitbang telah siap dengan semua rencana 
kerjanya, hanya tinggal pelaksanaannya. [Dewi Se-
tiyaningsih]
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Ikhtiar untuk Mencerdaskan 
Umat dan Bangsa

RAKORNAS LPTK PTM

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) di perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) 
berikhtiar mencerdaskan umat Islam dan bang-
sa Indonesia. Langkah awal setiap tahun untuk 
melakukan ikhtiar ini berupa pelaksanaan Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi LPTK PTM. 
Langkah ini merupakan kelanjutan dari Rakornas 
dan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) tahun-tahun 
sebelumnya.

Rakornas tahun 2016 dilaksanakan pada 
 tanggal 2-4 Februari di Hotel Lor In Surakar-
ta Jawa Teng ah dengan tema “Jati Diri LPTK PTM 
Ber khidmat untuk Umat dan Berkarya untuk Men-
cerdaskan Bangsa”. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
(FKIP UMS) menjadi panitia pelaksana Rakornas. 
Rakornas ini diikuti oleh pemimpin PTM, dekan, 
ketua program studi, dosen dan Pengurus Majelis 
Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Pendidikan 
Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Prof. H. 
Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. Dalam sambutannya, 
Bapak Lincolin menyampaikan bahwa pendidikan 
sangat penting bagi kemajuan umat dan bangsa. 
Dengan mengenyam pendidikan, se seorang men-
jadi lebih berkualitas dan bermartabat. Sebelum 
sambutan dari Ketua Majelis Diktilitbang, Bapak Dr. 
Sofyan Anif, M.Si., Wakil Rektor IV UMS, mewakili 
Rektor UMS dan Bapak Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. 
selaku Ketua Asosiasi LPTK PTM 2000-2015 juga 
memberikan sambutan.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam per-
helatan tahun ini, seperti Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D. 
(Majelis Diktilitbang), Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, 
M.Pd. (Sekretaris Direktur Jenderal Pembelajar-
an dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti), Prof. 
Dr. Baedhowi (Ketua Majelis Pendidikan Dasar 
dan Menengah PP Muhammadiyah), dan Prof. Dr. 
Muchlas Samani, M.Pd. (Rektor Universitas Negeri 
Surabaya tahun 2010-2014). Paparan para nara-
sumber memperluas dan memperdalam penge-
tahuan peserta Rakornas tentang magang, kuliah 
kerja nyata (KKN), pendidikan profesi guru (PPG), 
dan Uji Kompetensi Guru. 

Rakornas kali ini terfokus pada enam pokok 
bahasan, yakni (1) magang dan kuliah kerja nyata 
(KKN) pendidikan di luar negeri, (2) magang dan 
KKN di dalam negeri, (3) KKN Muhammadiyah, (4) 
pendidikan profesi guru (PPG) Pra-Jabatan dan Uji 
Kompetensi Guru, (5) penyusunan dan pemutakhir-
an profil LPTK PTM, dan (6) pembentukan pengurus 
Asosiasi LPTK PTM periode 2016-2020. 

Magang dan KKN di dalam dan luar negeri 
memberikan pengalaman empiris yang berharga 
bagi mahasiswa-mahasiswa calon guru di LPTK 
PTM. Pengalaman empiris di lapangan memperluas 
pengetahuan tentang perkembangan dunia inter-
nasional dan juga membentuk sikap dan pe rilaku 
mahasiswa. Magang dan KKN ini membekali calon-
calon guru untuk kelak mendidik dan me ngajar 
anak-anak didik mereka secara lebih cerdas, arif 
dan inspiratif. 

LPTK PTM juga berupaya untuk bisa me-
nyelenggarakan PPG dalam rangka turut meningkat-
kan kualitas guru-guru di Indonesia. Karenanya, 
LPTK PTM berusaha memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan pemerintah untuk menyelenggarakan 
PPG. Jika bisa menyelenggarakan PPG, LPTK PTM 
diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
lebih besar bagi ikhtiar untuk mencerdaskan umat 
dan bangsa.

Agenda terakhir Rakornas ini ialah pembentuk-
an Pengurus Asosiasi LPTK PTM periode 2016-
2020. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, yang kini me-
njabat sebagai Dekan FKIP UMS, terpilih  sebagai 

kinerja

26 Warta PTM Edisi Mei - Juni 2016

Asrama mahasiswa  di  PTM merupa-
kan salah satu wadah kaderisasi Persyarikatan 
 Muhammadiyah di tingkat pendidikan tinggi. Ka-
derisasinya dilakukan dengan menjalankan pro-
gram-program pendidikan dan pelatihan bagi maha-
siswa di asrama. Program-program ini mewajib kan 
mahasiswa untuk tinggal di asrama selama sekian 
waktu untuk meluaskan pengetahuan tentang Is-
lam dan Muhammadiyah, meningkatkan ideologi, 
dan meng ubah sikap dan perilakunya agar mereka 
menjadi kader Muhammadiyah yang berkemajuan.

Kaderisasi melalui program-program pendidi-

kan dan pelatihan di asrama ini juga diperuntukkan 
bagi staf akademik PTM. Mereka perlu selalu me-
ningkatkan kompetensi dan ideologinya agar be-
kerja secara lebih produktif dan berdakwah secara 
lebih progresif. Kaderisasi semacam ini merupakan 
pemikiran Prof. Malik Fadjar yang jauh ke depan. 
Paparan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Edy Suandi 
Hamid, M.Ec. dalam sambutannya mewakili Majelis 
Diktilitbang PP Muhammadiyah di acara Seminar 
dan Lokakarya (Semiloka) Pengelolaan Asrama Ma-
hasiswa PTM.

Semiloka ini diselenggarakan di UMM Inn Ma-
lang pada 18-20 Maret 2016. Acara ini merupakan 
tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakor-
nas) Pimpinan PTM di Semarang pada 11-13 Maret 
2016. Semiloka dihadiri oleh perwakilan dari 70 
PTM yang sudah memiliki asrama mahasiswa dan 
juga yang belum memilikinya. Agenda pokoknya 
adalah pembahasan tentang pengelolaan asrama 
mahasiswa (atau rumah susun mahasiswa, universi-
ty residence), pengenalan profil asrama di PTM-PTM, 
dan perumusan standar isi dan kompetensi pro-
gram asrama dengan melibatkan pihak-pihak yang 
terkait, semisal Majelis Pendidikan Kader.

Acara ini diawali dengan sambutan Rektor 
UMM, Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku tuan rumah. 
Beliau mengingatkan pentingnya pe ngembangan 
pendidikan di PTM dan peran unit-unit pengiring-
nya. Unit pengiring ini berwujud asrama atau pusat 
pengembangan perkaderan. Pengembangan pen-
didikan di PTM dan peran unit-unit pengiringnya 
bertujuan untuk memelihara ideologi dan mening-
katkan perekonomian Persyarikatan. Beliau juga 
mengapresiasi Majelis Diktilitbang atas penyeleng-
garaan Semiloka Pengelolaan Asrama Mahasiswa 
PTM ini, mengingat acara ini baru pertama kali di-
gelar.

Ketua Asosiasi LPTK PTM untuk lima tahun ke de-
pan. Prof. Harun akan membentuk pengurus asosi-
asinya secara lengkap dan kemudian merencana-
kan dan melaksanakan program-program nya. Pro-
gram tahunan asosiasi yang dilaksanakan secara 
rutin adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPTK 
PTM pada pertengahan tahun dan Rapat Koordina-
si Nasional LPTK PTM.

Sejak tahun 2011, Asosiasi LPTK PTM telah 
menggelar sembilan kali Rakornas dan Rakernas. 
Rakornas diadakan pada awal tahun, sedangkan 

Rakernas pada pertengahan tahun. Tempatnya 
bergantian di FKIP, STKIP, atau IKIP Muhammadiyah 
di seluruh Indonesia. Rakernas pada tahun 2016 
nanti direncanakan digelar pada bulan Juli 2016 di 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universi-
tas Muhammadiyah Sumatera Utara (FKIP UMSU). 
Rakornas dan Rakernas ini makin memantapkan 
kinerja dan kontribusi PTM untuk mencerdaskan 
kehidupan kaum Muslim dan bangsa Indonesia.[] 

Asrama untuk 
Kaderisasi Persyarikatan

SEMILOKA PENGELOLAAN ASRAMA 
MAHASISWA PTM
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kesepatakan tersebut, atau dapat disebut sebagai 
kontrak sosial, menjadi modal sosial yang kuat 
untuk memperkokoh identitas Mu hammadiyah 
sekali gus jalinan hubungan kerjasama dan 
 emosi onal dengan Keraton.

Mark menyatakan bahwa ketika Ahmad 
 Dah lan bermaksud mendirikan Muhammadiyah, 
dukung an Sultan sangat kuat. Saat itu, kehadiran 
 Muhammadiyah memiliki makna penting bagi 

Islam, Dakwah dan Tajdid
Dalam Semiloka ini, hadir pula Drs. H. Dahlan 

Rais, M.Hum. sebagai keynote speaker. Dalam pida-
tonya, beliau menyampaikan pentingnya mengenal 
tiga kata kunci dalam memahami Muhammadiyah, 
yaitu Islam, dakwah dan tajdid. Muhammadiyah 
merupakan gerakan Islam untuk mendakwahkan 
agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. 
Gerakan dakwah Islamiyah Muhammadiyah sela-
lu melakukan tajdid, yakni pembaruan pemikiran 
 Islam sesuai konteks kehidupan umat manusia.

Pendidikan adalah salah satu upaya untuk 
melaku kan tiga hal tersebut menuju peruba-
han kehidupan yang lebih baik. Agar mampu 
me lakukannya, pendidikan di Muhammadiyah 
 ha rus berkualitas baik. Lantaran bangsa-bangsa 
lain juga melakukan hal serupa, Muhammadiyah 
 dalam konteks keindonesiaan harus selalu waspa-
da agar kaum Muslim dan bangsa Indonesia tidak 

 ter tinggal.  ASEAN Community membuat kompeti-
tor kita dalam bidang pendidikan dan ekonomi jadi 
berubah total, dan perubahan ini akan berdampak 
pada moralitas masyarakat.

Bapak Dahlan Rais menambahkan bahwa 
me lalui tajdid-lah Muhammadiyah mampu men-
ciptakan pendidikan yang unggul, secara kom-
petitif dan komparatif. PTM sebagai amal usaha 
 Muhammadiyah selalu kreatif dan produktif. Pro-
ses pendidikan dan pengajaran di PTM senantia-
sa berkembang secara kreatif dan produktif dan 
 mengandung unsur novelty (kebaruan) dan solusi. 
Itulah tantang an-tantangan yang harus dihadapi 
PTM ke depan dalam bidang pendidikan dan pe-
ngajaran yang di Semiloka ini berarti kaderisasi 
Persyarikatan Muhammadiyah. [Dewi Setiyaning-
sih]

Pada 5 Maret 2016, Majelis Pendidikan Ting-
gi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) 
Pimpi nan Pusat Muhammadiyah mengadakan 
disku si bulanan dengan tema “Muhammadiyah 
dan Budaya Jawa”. Diskusi bulanan perdana ini 
dilaksanakan di Aula PP Muhammadiyah Jalan KHA 
Dahlan 103 Yogyakarta. Seratus lebih peserta me-
menuhi aula yang dihadiri dua pembicara kunci, 
yaitu Ahmad Najib Burhani, Ph.D. (penulis buku 
Muhammadiyah Jawa) dan Mark Woodward, Ph.D. 
(penulis buku Islam Jawa).

Diskusi perdana ini berfokus pada bagaima-
na kedekatan Muhammadiyah dengan budaya 
Jawa pada masa-masa awal perjalanannya. Na-
mun, kemudian diskusi melebar pada keterkaitan 
langsung antara Muhammadiyah dan Kesultanan 
Islam Mataram dengan Budi Utomo. Menurut Mark 
Woodward, ternyata ada kesepakatan-kesepakat-
an tertentu antara Ahmad Dahlan dan Kesultanan 
Islam Mataram dengan Budi Utomo. Kesepakat an-

DISKUSI BULANAN MAJELIS 
DIKTILITBANG

Kontrak Sosial 
Muhammadiyah dan 

Kesultanan Islam Mataram

Kasultanan Yogyakarta Pagelaran , dok. djangkarubumi.com
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 Sultan untuk mempertegas identitas Kerajaan Is-
lam Ma taram. Kehadiran Muhammadiyah akan 
membantu tugas Sultan dalam membendung 
Kristen isasi di seluruh wilayah kekuasaannya. 
Maka, Sultan memberikan dukungan dan sokongan 
kepada Ahmad Dahlan.

Sementara itu, Budi Utomo juga berkepenting-
an untuk mendekatkan hubungannya dengan 
Keraton. Kedekatan Budi Utomo ini memperkuat 
dukung an Sultan kepada Ahmad Dahlan. Al hasil, 
Budi Utomo makin dekat dengan Keraton dan 
 Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya makin 
berpengaruh di daerah Kauman Yogyakarta, seki-
tar Masjid Keraton Yogyakarta. Perlu disampaikan 
di sini bahwa sebelumnya ketika memulai gerakan 
pembaruan, Ahmad Dahlan ditentang keras oleh 
warga Kauman. Namun, akhirnya hampir semua 
warga Kauman mendukung gerakan pembaruan 
Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah.

Faktor kedekatan Muhammadiyah dengan Ker-
aton ini tidak lepas dari sikap Ahmad Dahlan terh-
adap budaya Jawa. Meskipun Ahmad Dahlan men-
gapresiasi, bahkan mengadaptasi modernitas, be-
liau tetap mencitrakan diri sebagai orang Jawa. Pa-
kaian yang dikenakannya ala Jawa. Beliau  berusaha 
membersihkan dan memurnikan ajaran Islam dari 
TBC (takhayul, bid’ah, dan churafat), tetapi tetap 
mengapresiai simbol budaya Jawa (bukan tradisi 
yang mengandung unsur TBC). Karena nya, menurut 
Najib Burhani, Muhammadiyah dapat diterima di 

mana-mana, termasuk di Banyuwangi yang saat itu 
berada di bawah kekuasaan Kesultanan  Mataram. 
Muhammadiyah juga diterima di Jawa Timur 
(Pasuruan, Sidoarjo), Jawa Tengah (Pekalong an), 
dan wilayah Jawa Barat. Akomodasi nya terhadap 
 budaya (lagi-lagi bukan tradisi) ini memudahkan 
Muhammadiyah mengembangkan pengaruh “ide-
ologi” dan organisasinya.  Muhammad Hatta juga 
mengakui kehebatan strategi Ahmad Dahlan ini.

Dengan perkataan lain, identitas Muham-
madiyah sebagai gerakan puritan Islam tidak 
menghalanginya untuk memandang penting bu-
daya. Maka, tidak mengherankan jika Muhammadi-
yah mengusung dakwah kultural. Dakwah kultural 
dimaksudkan untuk mengakomodasi budaya da-
lam rangka dakwah memerangi unsur TBC yang 
kental dengan tradisi Jawa dalam peribadatan dan 
ajaran Islam.

Melalui kekuatan dakwah kultural ini, 
 Muhammadiyah makin merekatkan hubungan ker-
jasama dan emosionalnya dengan Keraton Yogya-
karta, karena kedua pihak memiliki kepentingan 
yang sama. Keduanya berkepentingan untuk 
memajukan Islam di wilayah Kesultanan Islam 
 Mataram khususnya dan umat Islam Indonesia 
umum nya. Kekuatan ini juga menjadi modal kuat 
bagi Muhammadiyah menebarkan paham Islam 
berkemajuan di seluruh Indonesia. (Budi Asyhari 
Afwan)
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Dalam sebuah pertemuan dengan murid- 
murid perempuan, KH Ahmad Dah lan 
pendiri Persyarikatan Muhammadiyah 

bertanya, “Adakah kamu tidak malu kalau aurat-
mu sampai dilihat oleh orang laki-laki?” Lalu, 
mereka menjawab, “Wah, malu sekali Kyai.” Be-
liau memotivasi murid-murid perempuan itu, 
“Mengapa kebanyakan dari kamu kalau sak-
it sama pergi ke dokter laki-laki, apalagi kalau 
melahir kan anak. Kalau benar-benar kamu sama 
malu, teruskanlah belajar, jadilah dirimu dokter, 
sehingga kita sudah mempunyai dokter wanita 
untuk kaum wanita pula, alangkah utamanya.”

Begitu besar perhatian KH Ahmad Dahlan 
pada perempuan, sehingga beliau selalu melihat 
urusan perempuan di dalam kesehariannya. Saat 
perempuan tidak boleh bersekolah, KH Ahmad 
Dahlan malah menyekolahkan anak-anak perem-
puannya. Saat perempuan tidak boleh tampil di 
depan forum, KH Ahmad Dahlan justru memberi 
ruang kepada perempuan untuk berpidato. Dari 
pengamatan dan perenungannya tentang kiprah 

perempuan yang harusnya bisa lebih maju lagi, 
KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi istri 
anggota-anggota Muhammadiyah yang bernama 
‘Aisyiyah.

Perempuan Berkemajuan
Beberapa bulan setelah Kongres Pemuda 

Indonesia yang menghasilkan Sumpah Pemuda, 
Kongres Perempuan Indonesia dihelat di Yog-
yakarta tepatnya pada bulan Desember 1928. 
Hampir semua organisasi perempuan hadir. Su-
san Blackburn dalam bukunya Kongres Peremp-
uan Pertama (2007) mencatat bahwa organisasi 
pe rempuan ‘Aisyiyah mengutus Siti Munjiyah 
untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran ‘Ai-
syiyah yang berkaitan dengan perempuan. Pida-
to Siti Munjiyah berjudul “Deratjat Perempoean”. 
Dalam pidatonya, Siti Munjiyah mengemukakan 
soal emansipasi perempuan dalam Islam, sebuah 
gagasan yang mengkritik paham feminisme liber-
al dan juga menolak peminggiran peran perem-
puan di masyarakat. Siti Munjiyah memilih jalur 

DARI SEKOLAH BIDAN ‘AISYIYAH 

Menjadi Universitas ‘Aisyiyah 
Yogyakarta

Gedung Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dok. iapr.stikesaisyiyah.ac.id
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 te ngah,  tidak memilih paham liberal dan tidak 
pula paham konservatif.

‘Aisyiyah sebagai organisasi peremp-
uan Muhammadiyah terus melaju dengan ke-
giatan-kegiatannya yang terfokus pada usaha 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi ‘Aisyiyah, 
perempuan juga memiliki hak untuk berkiprah di 
masyarakat. Daya tahan ‘Aisyiyah yang eksis sam-
pai hari ini menunjukkan bahwa dorongan untuk 
maju dan berkembang lewat organisasi masih 
menancap kuat dalam sanubari anggota-anggot-
anya. Banyak organisasi perempuan peserta Kon-
gres Perem puan Indonesia tahun 1928 telah ber-
guguran, sebut saja Poeteri Boedi Sedjati, Poeteri 
Indonesia, Wanita Oetomo, Poetri Mardika, dan 
Wanito Moeljo.

Dari Sekolah Bidan ‘Aisyiyah ke UNISA
Pada awal berdirinya, Muhammadiyah 

memusatkan kegiatan-kegiatannya pada program 
feeding (pelayanan sosial), healing (pelayanan ke-
sehatan) dan educating (pelayanan pendidikan). 
‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Mu-
hammadiyah menerjemahkan program-program 
tersebut dengan mendirikan Sekolah Bidan ‘Aisyi-
yah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakar-
ta pada 10 Juli 1963. Sekolah Bidan ini ditetapkan 
dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan 
RI Nomor 65. Lalu, sekolah ini berganti menjadi 
Sekolah Panjenang Kesehatan Tingkat C Rumah 
Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan 
membuka jurusan Kebidanan dan Keperawatan. 

Pada tahun 1978, Sekolah Panjenang Kese-
hatan melebur jadi Sekolah Perawat Bidan ‘Aisyi-
yah (SPB A) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta, dan pada tahun 1980 SPB A berubah 
menjadi Sekolah Perawat Kesehatan ‘Aisyiyah 
(SPK A). Kemudian, pada tahun 1982, dibuka-
lah program Pendidikan Bidan ‘Aisyiyah (PPB A) 
setingkat diploma satu. Pada tahun 1991, SPK A 
berubah jadi Akademi Keperawatan (AKPER) ‘Ai-
syiyah, dan berikutnya jadi Akademi Kebidanan 
(AKBID) ‘Aisyiyah Yogyakarta sesuai dengan 
SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK 00.06.1438 
tanggal 6 Juli 1991. Pada tahun 1998, AKPER 
‘Aisyi yah disatukan jadi AKBID ‘Aisyiyah Yogy-
akarta.

‘Aisyiyah bermimpi AKBID ini di kemudian 
hari akan menjadi universitas. Langkah pertama 

yang dilakukan pada tahun 2003 adalah mengin-
duk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
bukan lagi ke Kementerian Kesehatan. Maka, ke-
luarlah SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 181/D/O/2003 tanggal 14 Oktober 2003 
yang mengesahkan Sekolah Tinggi Ilmu Kese-
hatan (STIKES) ‘Aisyiyah Yogyakarta di bawah pa-
yung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Keinginan kuat untuk mengembangkan 
STIKES ‘Aisyiyah jadi universitas memacu STIKES 
‘Aisyiyah untuk berbenah dan mendaftar menja-
di universitas. Sebagai catatan, STIKES ‘Aisyiyah 
Yogyakarta pernah menjadi STIKES terbaik se-In-
donesia pada awal tahun 2016. Akhirnya, setelah 
menunggu bertahun-tahun, pada tanggal 11 Ma-
ret 2016 Kementerian Riset Teknologi Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) dalam Rakornas Pim-
pinan PTM Se-Indonesia menyampaikan SK Ke-
menristekdikti Nomor 109/KPT/I/1016 tertanggal 
Kamis 10 Maret 2016 yang menyatakan perubahan 
STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta jadi Universitas ‘Ai-
syiyah Yogyakarta (UNISA). 

UNISA memiliki tiga fakultas dan 16 pro-
gram studi. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari 
program-program studi (prodi) S-2 Kebidanan, 
S-1 Fisioterapi, Profesi Fisioterapi, S-1 Kepera-
watan, Profesi Ners, D-4 Analis Kesehatan, D-3 
Kebidanan, D-3 Teknik Radiodiagnotik, dan D-3 
Radioterapi. Fakultas Sains dan Teknologi memi-
liki dua prodi, yakni S-1 Bioteknologi dan S-1 Ar-
sitektur. Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi dan Hu-
maniora mempunyai lima prodi, yaitu S-1 Ilmu 
Komunikasi, S-1 Psikologi, S-1 Manajemen, S-1 
Akuntansi, dan S-1 Administrasi Publik.

UNISA menjadi hadiah terindah untuk ‘Ai-
syiyah yang sebentar lagi berusia 100 tahun (ber-
diri 19 Mei 1917). Di sisi yang lain, perubahan 
STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta jadi UNISA meru-
pakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan 
dengan sungguh-sungguh. Rektor UNISA sering 
menyampaikan bahwa perubahan ini perlu di-
ikuti dengan perubahan paradigma dalam me-
ngelola sekolah tinggi jadi universitas. Univeritas 
memiliki lebih banyak prodi, dan beban akademik 
dosennya yang semakin luas. ‘Aisyiyah diharap-
kan mampu membawa UNISA ini jadi salah satu 
perguruan tinggi yang berkualitas dan menjadi 
ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa. (Iwan Setiawan) 

Dari Sekolah Bidan 'Aisyiah 
Menjadi Uiniversitas 'Aisyiyah Yogyakarta regulasi
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Pembicaraan mengenai pendidikan, khusus-
nya pendidikan tinggi di Indonesia, sela-
lu penting dan menarik. Sebab, pendidi-

kan merupakan upaya yang mendasar untuk 
mencerdas kan kehidupan bangsa dan memben-
tuk sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. 
Upaya mendasar di tingkat pendidikan tinggi 
ini—juga tingkat-tingkat di bawahnya—tak lepas 
dari pe r aturan. 

Sejumlah peraturan terbaru ihwal pendidik-
an tinggi dan implikasinya bagi perguruan ting-
gi Muhammadiyah (PTM) akan dibahas secara 
ringkas di sini. PTM perlu mencermatinya, karena 
peraturan-peraturan menyangkut keberlangsung-
an dan pengembangan PTM.

Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidik-
an Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
merupa kan PP terbaru tentang perguruan  tinggi. 
PP yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono ini membahas bentuk perguruan 
tinggi, tugas menteri, pendirian pergurun tinggi 
dan penjaminan mutu perguruan tinggi. Menurut 
PP Nomor 4 tahun 2014 Pasal 22 ayat 2,  perguruan 

tinggi dibagi jadi tiga, yakni (1) Perguru an Ting-
gi Negeri, (2) Perguruan Tinggi Nege ri Badan 
Hukum (3) Perguruan Tinggi Swasta. Kemudi-
an, Pasal 8 menyatakan (1) PTN didirikan oleh 
Pemerin tah dan (2) PTS didirikan oleh ma syarakat 
dengan membentuk Badan Penyelenggara ber-
badan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib 
memperoleh izin dari Menteri.

Kedua, Peraturan Menteri Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No-
mor 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan 
Perguruan Tinggi Swasta. Program Pembinaan 
Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) merupakan 
kegiatan peningkatan relevansi, keterjangkauan, 
pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PTS 
secara berkelanjutan. Pemerintah wajib melaksan-
akan PP-PTS, yang bertujuan untuk meningkat-
kan mutu pembelajaran dan relevansi perguru-
an tinggi agar mampu menghasilkan lulusan 
yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Pasal 3 
menyebutkan bahwa pembinaan ini dilaksanakan 
oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Koper-
tis).

Ketiga, Peraturan Menteri Riset Teknolo-
gi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Perguruan Tinggi.  Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, 
Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasion-

Peraturan Terbaru 
Tentang Pendidikan Tinggi
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al Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Na-
sional Perguruan Tinggi ini selanjutnya disebut 
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indone-
sia (KKNI) yang bertujuan untuk meningkatkan 
standar atas kompetensi perguruan tinggi. KKNI 
memuncul kan nilai perguruan tinggi. Penilaian 
dalam  bentuk KKNI ini bertujuan untuk menyam-
akan standar pembelajaran, penelitian dan peng-
abdian di perguruan tinggi-perguruan tinggi.

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 
Pasal 3 mengatakan bahwa Standar Nasional Pen-
didikan Tinggi bertujuan untuk (a) menjamin ter-
capainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan 
strategis dalam mencerdaskan kehidupan bang-
sa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menerapkan nilai humaniora serta pem-
budayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 
yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembela-
jaran pada program studi, penelitian, dan peng-
abdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menca-
pai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

 dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 
(c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat melampaui 
kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 

Keempat, Peraturan Menteri Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 
2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada 
Perguruan Tinggi. Permen ini berfokus pada fung-
si dosen di perguruan tinggi. Pasal 1 ayat 1 men-
jelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesion-
al dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfor-
masikan, mengembangkan, dan menyebar     luaskan 
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidi-
kan, penelitian, dan pengabdian kepada masyar-
akat. Dalam Permen ini, registrasi Nomor Induk 
Dosen dibagi jadi beberapa macam:

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) ada-
lah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementeri-
an untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan 
tidak sedang menjadi pegawai pada satuan ad-
ministrasi pangkal/instansi yang lain. 

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah 
nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian 
untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu 
atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satu-
an administrasi pangkalnya di instansi lain dan 
diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian 
kerja. 

Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor 
urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk 
dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi 
syarat diberikan NIDN atau NIDK. 

Permenristekdikti ini juga mengatur hak dan 
kewajiban dosen, baik dosen PTN maupun dosen 
PTS. Dosen PTN dan dosen PTS memiliki hak dan 
kewajiban yang sama. Perbedaan di antara kedua-
nya terletak pada pengangkatan dan pembiayaan 
dosennya. Pengangkatan dan pembiayaan dosen 
PTN dilakukan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan pemerintah, sedangkan pengang-
katan dan pembiayaan dosen PTS diserahkan ke-
pada setiap PTS. (Iwan Setiawan)

Peraturan Terbaru tentang 
Pendidikan Tinggi indikator
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 “Dunia yang berlari,” kata Yasraf Amir 
Piliang seorang futurolog dari ITB. Begitu juga, 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) harus 
berlari untuk mengimbangi cepatnya perubahan 
dalam dunia pendidikan. Sejak internet menja-
di bagian dari kehidupan, tidak pelak lagi dunia 
kampus harus bersentuhan dengannya. Di per-
guruan tinggi, adanya pengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat mesti bersentuh-
an dengan internet. Publikasi PTM berbasis inter-
net merupakan syarat mutlak untuk pengelolaan 
PTM ke depan.

Webrometrics adalah salah satu lembaga 
pemeringkat an Perguruan Tinggi di dunia ber-
basis internet yang mendapat pengakuan dari 
komunitas internasional. Lembaga pemeringkat-
an di bawah naungan Centro de Informacióny 
 Documentación (CINDOC) yang merupakan 
 bagian dari Dewan Riset Nasional Spanyol dan 
mulai merilis pemeringkatan perguruan tinggi 
pada 2004. Webometrics melakukan pemeringkat-
an terhadap 20.000 perguruan tinggi dari 200 
 negara, dan sebanyak 356 di antaranya adalah per-
guruan tinggi di Indonesia. Dalam setahun, badan 
ini mengeluarkan daftar peringkat sebanyak dua 
kali, yakni pada bulan Januari dan Juli. 

Pada Januari 2016, peringkat lima teratas 
perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia 
versi Webometrics adalah: Universitas Indonesia 
(UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universi-
tas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro 
dan Universitas Riau. Untuk PTM, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD), UM Sumatera Utara, UM 
Purwokerto dan UM Surakarta secara beruru-
tan berada pada peringkat 17, 19, 35, 56 dan 76. 
 Pe ringkat PTM di Webometrics boleh dikata tidak 
terlalu mengecewakan, tetapi perlu ditingkatkan. 

Kampus-kampus swasta yang menempati urutan 
atas di Webometrics adalah Universitas Petra dan 
Universitas Mercu Buana.

Sistem Pemeringkatan
Pemeringkatan yang dilakukan Webo-

metrics berdasarkan website universitas sebagai 
 indikator utamanya. Fokusnya terletak pada 
 tingkat  popularitas website universitas, kualitas 
konten dan keterbukaan penelitian/karya ilmi-
ah. Maksud popularitas website adalah seberapa 
jauh publikasi ilmiah universitas tersebut  dapat 
me yakinkan  komunitas akademik dan politik 
mengena   i pen tingnya publikasi lewat website 
yang mereka  lakukan dan memiliki imbas bagi 
kehidup an ma syarakat. 

Webometrics juga menjangkau atau menilai 
aktivitas dari segenap sivitas akademik kam-
pus, baik formal berupa e-journal dan sejenis-
nya maupun komunikasi informal. Webometrics 
mendasarkan pada data kuantitatif yang dapat 
dikumpulkan dari berbagai aktivitas kampus dan 
segenap sivitas akademika kampus lewat publika-
si di internet yang sekiranya memenuhi indikator 
penilaian. 

Webometrics melakukan pemeringkatan 
universitas dari sisi Visibility (V), Size (S), Rich 
Files (R) dan Scholar (Sc). Penghitungan dan 
pembobotannya adalah dengan menggunakan ru-
mus: Webometrics Rank = (4xV) + (2xS) + (1xR) + 
(1xSc). Dengan pembobotan ini universitas akan 
dinilai dalam 4 hal:

Visibility (V) : Total tautan eksternal yang 
unik yang diterima dari situs lain (inlink), di-
peroleh dari Yahoo Search, Live Search dan Ex-
alead.

Size (S) : Banyaknya halaman yang ditemu-
kan dari empat mesin pencari: Google, Yahoo, 
Live Search dan Exalead.

Webometrics dan 
Implikasinya Bagi PTM
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Rich Files (R) : Volume file yang ada di si-
tus perguruan tinggi atau universitas, dalam 
 format file yang dinilai layak masuk dalam pe-
nilaian  seperti: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe Post-
Script (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft 
 Powerpoint (.ppt).

Scholar (Sc): Sc ini diambil dari  Google  
Scholar yang berisikan tulisan-tulisan ilmiah, 
laporan-laporan, dan tulisan yang bersifat aka-
demis lainnya yang ditulis oleh dosen universitas 
tersebut.

Dengan adanya pemeringkatan Webomet-
rics ini, apa yang perlu dilakukan oleh PTM? 
Pertama, PTM perlu melakukan terobosan dalam 
pengelolaan website universitas dan peningkatan 
kualitas dan kuantitas publikasi elektroniknya. Ke 
depan, website universitas harus dikelola dengan 
“semangat” berkemajuan, bukan hanya upaya 
 untuk menggugurkan kewajiban. Kedua, kualitas 
dan kuantitas publikasi tidak mungkin dapat ter-

penuhi, jika para dosen tidak melakukan peneliti-
an dan melakukan publikasi yang berkualitas. Se-
hingga, diperlukan dorongan kepada dosen-dosen 
untuk melakukan penelitian dan men erbitkan 
 penelitiannya dengan publikasi elektronik.

Ketiga, PTM perlu membudayakan pem-
bagian informasi lewat website, baik berita atau 
pun publikasi ilmiah kepada masyarakat. Budaya 
membagi informasi inilah yang harus ditularkan 
dari tingkat rektorat, fakultas, jurusan sampai 
 organisasi kampus, sehingga kegiatan universitas 
menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang  dapat 
dibaca oleh masyarakat dunia. Integrasi website 
universitas dengan website dosen dan karyawan 
akan menjadikan publikasi berita menjadi lebih 
banyak. Budaya berbagi informasi ini pun dapat 
menjadi sarana pengendalian kualitas PTM oleh 
masyarakat, yang akan memberikan kritik dan 
 saran dengan jujur guna perbaikan PTM ke depan. 
(Iwan Setiawan)

dok.  destinonegocio.com 

Webometrics dan Implikasinya Bagi PTM Glosarium
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Istilah world-class university, perguruan tinggi kelas dunia, sering ter-
dengar dan barangkali sering pula kita ucapkan, tetapi apa penger-
tiannya? Bagaimana kita menyikapinya?

Jung Cheol Shin, seorang guru besar di  Departemen Pendidikan, 
Seoul National University, bertanya secara mendasar apa yang dimaksud 
dengan world-class university (WCU)? Apakah  universitas-universitas 
yang berada di ranking atas pada daftar-daf tar  peringkat  perguruan 
tinggi dunia ataukah universitas- universitas yang berkontribusi ba-
nyak bagi kehidupan umat manusia?  Kemudian, dia menjawab per-
tanyaan-pertanyaan ini pada tulisan nya “The World-Class University: 
Concept and Policy  Initiatives” dalam Institutionalization of World-Class 
University in Global Competition (Shin dan Kehm, eds., 2013).

Definisi Altbach, Salmi dan Mohrman et al.
Shin terlebih dahulu mengutip pendapat Altbach (2009),  Salmi 

(2009) dan Mohrman et al. (2008) tentang WCU. Philip G. Altbach 
menyebut lima ciri WCU, yakni melakukan penelitian-penelitian yang 
sangat bagus; memiliki kebebasan akademis (academic freedom), struktur 
tata  kelola (governance structure)yangfleksibel,fasilitasyangmemadai,
dan dana yang cukup. Sementara itu, Mohrman, Ma dan Baker menga-
takan bahwa WCU mempunyai delapan ciri, yaitu memiliki misi global, 
melakukan penelitian yang intensif, memberikan peran-peran baru ke-
pada para profesor nya, memiliki beragam sumber dana, merekrut sum-
ber daya manusia dari berbagai  belah an dunia, memiliki kompleksitas 
yang makin tinggi, menjalin kerja sama dengan pemerintah dan indus-
tri, dan membangun kerja sama internasional.

Jamil Salmi, Koordinator Pendidikan Tinggi di Bank Dunia,  dalam 

Apa World-Class University?
dok. akademik.adu.edu.tr

Singkatnya, dalam 
perspektif bisnis, 
WCU mempunyai tiga 
komponen, yakni 
keunggulan kompetitif 
di tingkat global (global 
competitiveness), 
orientasi pada 
kemanusiaan, dan tujuan 
utama nya pengajaran dan 
penelitian.

-- Jung Cheol Shin

World-Class 
University
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Apa World-Class University?

Mempunyai delapan 
ciri, yaitu memiliki 

misi global, melakukan 
penelitian yang intensif, 

memberikan peran-
peran baru kepada para 

profesornya, memiliki 
beragam sumber dana, 
merekrut sumber daya 
manusia dari berbagai 

belahan dunia, memiliki 
kompleksitas yang makin 

tinggi, menjalin kerja 
sama dengan pemerintah 

dan industri, dan 
membangun kerja sama 

internasional.

-- Mohrman, Ma dan Baker

World-Class 
University

bukunya yang bertajuk The Challenge of Establishing World-Class Univer-
sities(2009)mendefinisikanWCUsebagaiperguruantinggiyangmemi-
liki (1) banyak dosen dan maha siswa yang  berkualitas, (2) sumber daya 
yang melimpah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan 
untuk melakukan penelitian yang bagus, dan (3) tata kelola yang men-
dorongkreasivisi,inovasidanfleksibilitasyangbernilaistrategisdan
memungkinkan  lembaga untuk membuat keputusan-keputusan dan 
mengelola sumber daya-sumber daya tanpa terhambat oleh birokrasi.

Di bagian akhir bukunya, Salmi mengatakan bahwa perguru-
an tinggi-perguruan tinggi kelas dunia tidak selalu termasuk dalam 
peringkat atas pada Times Higher Education Supplement (THES), 
Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Webometrics dan sebagain nya. 
Contoh nya adalah U.K. Open University, Conestoga College di Canada, 
dan Fachhochschulen of Mannheim and Bremen di Jerman. Ketiganya 
tidak termasuk dalam papan atas pada daftar-daftar  peringkat universi-
tas internasional, tetapi, seturut Salmi, memiliki tiga karakteristik WCU 
yang dia sampaikan di atas.

Perspektif Bisnis
Selanjutnya, Shin menjelaskan bahwa dalam bisnis, istilah yang 

dipakai ialah global, bukan world-class. Sebuah perusahaan global men-
jalankan bisnis secara global dan menyasar  konsumen-konsumen di 
seluruh dunia, dan memiliki sistem produksi yang berjaringan inter-
nasional. Jika perspektif bisnis ini diterap kan pada perguruan tinggi, 
WCU berarti kampus yang memiliki mahasiswa dan dosen dari berb-
agai belahan dunia, memproduksi pengetahuan yang berpengaruh 
pada level internasional, mendidik mahasiswa-mahasiswa sehingga 
mereka menjadi pemimpin-pemim pin dunia, mendukung pembangu-
nan di setiap negara, memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia, 
dan menghelat aktivitas-aktivitas yang populer di kalangan akademis 
dan masyara kat umum. 

Singkatnya, dalam perspektif bisnis, WCU mempunyai tiga kom-
ponen, yakni keunggulan kompetitif di tingkat global (global competi-
tiveness), orientasi pada kemanusiaan, dan tujuan utama nya pengajaran 
dan penelitian. Menurut Shin, hanya segelintir universitas yang mem-
punyai tiga komponen tersebut secara lengkap.  Universitas-universitas 
di peringkat atas dalam daftar ranking  du nia, kritik Shin, memang 
memiliki keunggulan, tetapi sekadar  dalam hal research performance. 
Kita tidak tahu seberapa banyak  manfaat  penelitian mereka bagi mas-
yarakat. Selain itu, lanjut Shin, kebanyakan universitas menggalang 
banyak dana dari publik dan swasta, tetapi kita tidak tahu seberapa 
banyak keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari penggalangan dana 
publik dan swasta itu.  Universitas-universitas yang dikritik Shin ini le-
bih tepat  dinamakan globally competitive and nationally focused university, 
bukan world-class university.

Karakteristik Universitas Ranking Atas
Pendekatan lainuntukmendefinisikanWCUadalahmengiden-

tifikasi karakteristik yang dimiliki oleh universitas-universitas yang
menempati ranking atas pada daftar- daftar peringkat perguru an tinggi. 
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Definisi WCU sebagai 
perguruan tinggi yang 
memiliki  (1) banyak 
dosen dan mahasiswa 
yang  berkualitas, (2) 
sumber daya yang 
melimpah untuk 
menciptakan lingkungan 
belajar yang kaya 
dan untuk melakukan 
penelitian yang bagus, 
dan (3) tata kelola yang 
mendorong kreasi visi, 
inovasi dan fleksibilitas 
yang bernilai strategis 
dan memungkinkan 
 lembaga untuk membuat 
keputusan-keputusan 
dan mengelola sumber 
daya-sumber daya tanpa 
terhambat oleh birokrasi.

-- Jamil Salmi

World-Class 
University

Shin mencermati ciri-ciri 200 universitas yang termasuk  dalam pering-
kat atas pada  empat lembaga ARWU, THE, Leiden, dan MINES Pa ris 
Tech. Ciri-ciri pokok dari 200  universitas top itu ialah produktivitas 
penelitian yang tinggi dan turunan-turunannya. Turunan-turunannya 
ialah publikasi hasil penelitian dan pengutipan publikasi tersebut oleh 
orang lain.

Ciri-ciri tersebut didukung oleh pendanaan yang kuat untuk pe-
nelitian dan keberadaan dosen-dosen dan mahasiswa- mahasiswa in-
ternasional di universitas-universitas papan atas itu. Shin juga melihat 
tigafaktorpendukunglain,yaitubahasaInggris,lokasigeografisdan
pertumbuhan ekonomi. Lima puluh persen dari 200 universitas itu me-
makai bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, dan se-
bagian besar jurnal dan buku yang dipublikasikan secara internasional 
berbahasa Inggris. Sehingga, wajar saja jika universitas-universitas yang 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya bertengger 
di peringkat atas.

Lokasi geografis universitas juga menentukan, karena para
 peneliti di universitas-universitas yang saling berdekatan lebih  mudah 
berkolaborasi.Penelitidiuniversitasyangletakgeografisnyalebihdekat
dengan universitas-universitas yang berbahasa  Inggris lebih gampang 
untuk melakukan proyek penelitian  bersama.  Dengan perkataan lain, 
universitas yang berjauhan de ngan universitas- universitas lain atau 
dengan universitas-universitas yang ber bahasa Inggris lebih sulit untuk 
menghelat proyek peneliti an bersama,  sehingga lebih sulit pula untuk 
menempati peringkat atas.

Faktor terakhir ialah pertumbuhan ekonomi negara tempat suatu 
universitas berada, yang juga berpengaruh pada peringkat universitas. 
Negaradengan ekonomiyangmajumemberikandukunganfinansial
yang lebih baik kepada universitas-universitas nya ketimbang negara 
yang ekonominya lemah. Sehingga,  universitas-universitas yang ter-
letak di negara yang perekonomiannya kaya lebih mudah menempati 
peringkat puncak.

Dari paparan di atas, Jung Cheol Shin cenderungmendefinisi-
kan WCU sebagai universitas-universitas yang berkontribusi  banyak 
bagi kehidupan umat manusia. Jumlah universitas semacam ini tidak 
banyak. Universitas-universitas di peringkat puncak pun  belum tentu 
dikategorikan WCU karena belum memberi banyak kontribusi positif 
bagi kehidupan umat manusia di dunia. Indikator- indikator pemer-
ingkatanuniversitasjugabiasbahasa,geografisdanekonomi.Namun,
ranking pada daftar pemeringkatan universitas internasional tetap 
penting dan sepertinya menjadi anak tangga bagi perguruan-perguru-
an tinggi untuk menapak lebih tinggi lagi menuju WCU.

Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) harus terus meningkat-
kan kualitasnya (dan tentu juga kuantitasnya) untuk menaik kan pering-
katnya pada daftar-daftar ranking universitas  internasional dan untuk 
memberi lebih banyak kontribusi positif bagi kehidupan umat Islam, 
bangsa Indonesia dan dunia.[]




