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BULETIN EDISI AGUSTUS 2017

Alhamdulillah,	 Puji	
syukur	 ke	 Hadirat	
Allah	 Swt,	 yang	 telah	

menggerakkan	 kita	 semua	
untuk	menjalankan	tugas	sehari-
hari	 dalam	 meraih	 ridhoNya.	
Buletin	 ini	 diproses	 selagi	 hari	
pendidikan	 nasional	 dan	 hari	
teknologi	 nasional	 bergulir.	
Kehadiran	 Buletin	 ini	 sudah	

tentu	 diharapkan	menjadi	 dukungan	 untuk	menjadikan	
perguruan	 tinggi	 (PTS)	kita,	 lebih	berkualitas,	maju	dan	
berdaya	saing.	Untuk	itu,	tiada	lain	bahwa	kata	kuncinya	
“MUTU”	 atau	 kualitas	 dalam	 membangun	 pendidikan	
tinggi	yang	kita	harapkan.

Penggabungan	 antara	 kementerian	 riset	 dan	
teknologi	 dengan	 Direktorat	 Pendidikan	 tinggi	 menjadi	
Kemenristekdikti	 ternyata	 menggeser	 paradigma	
tentang	 pendidikan	 tinggi	 itu	 sendiri.	 Sekarang	 nampak	
bahwa	perguruan	 tinggi	dan	para	Dosen	dituntut	untuk	
mengimplementasikan	 tridharma	 perguruan	 tinggi	
secara	 seimbang,	 terutama	memperbesar	 porsi	 untuk	
penelitian	 dan	 pengabdian	 pada	 masyarakat.	 Pada	
gilirannya,	penelitian	dan	pengabdian	kepada	masyarakat	
yang	menjadi	“budaya	baru”,	dituangkan	dalam	publikasi	
ilmiah	berbentuk	jurnal	nasional	terakreditasi	atau	jurnal	
ilmiah	 bereputasi.	 Dengan	 demikian	 kinerja	 para	 insan	
akademik	kita	akan	mengatrol	peringkat	Negara	Indonesia	
di	level	internasional.	Pendekatan	lain	di	dunia	pendidikan	
tinggi	kita,	kebijakannya	adalah	membuat	klasterisasi	atau	
peringkat,	dan	ini	ternyata	cukup	efektif	untuk	memotivasi	
lembaga	perguruan	tinggi	untuk	meningkatkan	peringkat	
institusinya.	Budaya	baru	ini	juga,	dapat	menjadikan	kita	
semua		terbiasa	bekerja	secara	kompetitif.

Sidang	pembaca	yang	mulia,	
Di	sisi	lain	Undang-	Undang	Pendidikan	Tinggi	

nomor	12	tahun	2012		menekankan	bahwa	PTS	harus	

meningkatkan	mutu	karena	ia	merupakan	lembaga	
pelayanan	pendidikan	 tinggi	bagi	masyarakat	yang	
wajib	 bersifat	 akuntabel	 dan	 profesional.	 Maka	
laporan	 utama	Buletin	 kali	 ini,	menurunkan	 topik	
tentang	 :”Mewujudkan	 Perguruan	Tinggi	 Bermutu	
Melebihi	SNPT”	sebagai	laporan	utamanya.

Ada	banyak	momentum	berkisar	di	bulan	Mei	
sampai	Agustus	tahun	ini.	Topik	yang	masih	hangat	
diantaranya,	para	pimpinan	PTS	berkumpul	dalam	
forum	 “Rakerda”	 baru-baru	 ini	 yang	 melibatkan	
narasumber	 dari	 kemenristekdikti.	 Kemudian	
turunnya	Peraturan	Menteri	nomor	20	 tahun	2017	
tentang	pemberian	tunjangan	profesi	dan	tunjangan	
kehormatan	bagi	para	dosen,	yang	semoga	memicu	
dosen	 untuk	 lebih	 meningkatkan	 kinerjanya	
dalam	publikasi	 ilmiah.	Kopertis	Wilayah	 IV	 tetap	
berperan	dan	berfungsi,		pertama	sebagai	Pembina,	
kedua	Pengawas	dan	ketiga	pengendali	(Binwasdal)	
PTS	di	wilayah	Jawa	Barat	dan	Banten.

Sidang	pembaca	yang	terhormat,	
Berbagai	 aktivitas	 Kopertis	 wilayah	 IV	

tadi	 baik	 rutin	 maupun	 insidental,	 kesemuanya	
bermuara	 pada	 peningkatan	 kualitas	 pendidikan	
dan	 sebuah	 antisipasi	 menghadapi	 persaingan	
global	yang	semakin	ketat.	Semoga	kehadiran	kami		
merupakan	 ajang	 berbagi/sharing	 dengan	 anda	
semua	 dalam	 mengelola	 perguruan	 tinggi.	 Walau	
dalam	bentuk	sekecil	apapun,	media	ini	merupakan	
tempat	 berbagi	 informasi	 dan	 komunikasi	 bagi	
kita,	 sivitas	akademika	warga	Kopertis	Wilayah	IV.	
Mudah-mudahan	bermanfaat.	

Akhirul	 kata,	 kami	 senantiasa	membuka	diri	
untuk	 menerima	 berbagai	 aktivitas	 dalam	 bentuk	
informasi	 seputar	 kampus	 masing-masing,	 untuk	
berbagi	 dengan	 sesama	PTS	di	wilayah	 Jawa	Barat	
dan	Banten.	Selamat	membaca!	(ARS)
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Mewujudkan 
Perguruan Tinggi 
Bermutu Melebihi 
Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi

Sebagai	bentuk	pelaksanaan	
salah	satu	 fungsi	Kopertis	
Wilayah	IV	yaitu	melalui	pembinaan	terhadap	

Perguruan	Tinggi	Swasta.	Pada	tanggal	7-8	Agustus	
2017,	telah	dilaksanakan	acara	Rapat	Kerja	Daerah	
Koordinasi	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 Wilayah	 IV	
Jawa	Barat	dan	Banten	dengan	Pimpinan	Perguruan	
Tinggi	 Swasta	 se	 Provinsi	 Jawa	Barat	 dan	Provinsi	
Banten,	 yang	bertempat	di	Hotel	Harris,	Bandung.

Tema	 Rapat	 Kerja	 Tahun	 2017	 adalah,	
“Mewujudkan	 Perguruan	 Tinggi	 Bermutu	
Melebihi	 Standar	 Nasional	 Pendidikan	 Tinggi”.	
Diikuti	 oleh	 476	 Pimpinan	 Perguruan	 Tinggi	
Swasta	 yang	 ada	 di	 wilayah	 kerja	 Kopertis	
Wilayah	 IV	 Jawa	 Barat	 dan	 Banten,	 dengan	
menghadirkan	 narasumber	 Sekretaris	 Direktorat	
Jenderal	 Pembelajaran	 dan	 Kemahasiswaan,	 Prof,	
Rina	 Indiastuti,	 Direktur	 Jenderal	 Sumberdaya	
Kementerian	 Riset	 dan	 Pendidikan	 Tinggi,	 Prof.	
Dr.	 Ali	 Gufron	 Mukti,	 Ph.D,	 Ketua	 Aptisi	 Pusat,	
Dr.	 Ir,	 Budi	 Jatmiko,	 Prof.	 Dr.	 Umam	 Suherman	
AS,	M.Pd,	Prof.	Dr.	 Johannes	Gunawan,	SH,	LLM.

Ketua	Aptisi	Pusat,	Dr,	Ir	Budi	Jatmiko,	dalam	
sambutannya	 mengatakan	 bahwa	 idealnya	 setiap	
perguruan	 tinggi	 melaksanakan	 standar	 nasional	
perguruan	 melebihi	 apa	 yang	 telah	 ditetapkan	

oleh	 pemerintah.	 Namun	 dalam	 pelaksanaanya	
untuk	 mengikuti	 standar	 nasional	 yang	 telah	
ditetapkan	 oleh	 pemerintah	 mengalami	 kesulitan,	
hal	ini	dilihat	dari	data	statistik	yang	membuktikan	
perguruan	tinggi	di	Indonesia	untuk	bisa	mengikuti	
standar	nasional	yang	 telah	ditetapkan	pemerintah	
sulit	 karena	 sumberdaya	 sarana	 prasarana,	 dan	
aksesbilitasnya	sangat	rendah.	Menurut	Jatmiko,	di	
negara	maju	pendidikan	 tinggi	 sudah	menerapkan	
pola	 pikiran	 pendidikan	 tinggi	 yang	 berorientasi	
IT	 (Information Technology),	 tetapi	 di	 Indonesia	
masih	 lambat.	 Indonesia	 terkendala	 beberapa	
hal,	 kendala	 pertama	 adalah	 keuangan	 negara	
kita	 sulit	 sekali	 untuk	 melaksanakan	 perintah	
Undang-Undang	 Dasar	 1945,	 bahwa	 negara	 wajib	
untuk	 mencerdaskan	 kehidupan	 masyarakatnya	
dan	 PTS	 swasta	 lah	 pahlawan-pahlawannya.

Dalam	 sambutannya	 Koordinator	 Kopertis	
Wilayah	 IV,	 Prof.	 Dr.	 Uman	 Suherman,	 AS,	
M.Pd,	 mengatakan	 Sejak	 awal	 diangkat	 sebagai	
Koordinator	 ia	 telah	 merubah	 paradigma	 fungsi	
Kopertis	 dari	 pengawasan,	 pengendalian	 dan	
pembinaan	 (wasdalbin)	 menjadi	 pembinaan,	
pengendalian	 dan	 pengawasan	 (bindalwas).	 Kalau	
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kita	 akhir-akhir	 pernah	 mendengar	 ada	 tokoh	
masyarakat	di	DPR	yang	mengatakan	bahwa	apabila	
akreditasi	 suatu	 pergururuan	 tinggi	 nilainya	 C	
maka	 harus	 ditutup.	 Pendapat	 dari	 tokoh	 tersebut	
adalah	 keliru	 karena	 walaupun	 Kopertis	 adalah	
perpanjangan	 tangan	 pemerintah	 bagaimanapun	
standar,	 mutu	 dan	 kualitas	 perguruan	 tinggi	 yang	
ada	 di	 Jawa	 Barat	 dan	 Banten	 bukan	 keinginan	
pemerintah	 tetapi	 keinginan	 semua	 yang	 terlibat	
dalam	 pendidikan,	 pengelola	 	 Perguruan	 Tinggi	
Swasta	tidak	mungkin	tidak	punya	keinginan	terbaik.

Persoalannya	 adalah	 dari	 476	 Perguruan	
Tinggi	 Swasta	 yang	 ada	 di	 Kopertis	 Wilayah	 IV	
hanya	43	Dosen	dengan	jabatan	guru	besar.	Kalau	1	
(satu)	Perguruan	Tinggi	Swasta	mempunyai	1	(satu)	
guru	 besar	 maka	 terdapat	 476	 (empat	 ratus	 tujuh	
puluh	enam)	guru	besar.	Pembentukan	Paguyuban	
Guru	 Besar	 adalah	 salah	 satu	 upaya	 untuk	
melakukan	pembinaan	terhadap	dosen	yang	belum	
mencapai	 Guru	 Besar	 yaitu	 Lektor	 Kepala	 untuk	
bisa	menjadi	Guru	Besar.	Tugas	yang	pertama	dari	
Paguyuban	Guru	Besar	adalah	melakukan	akselerasi	
jabatan	 fungsional.	Kebijakan	yang	 telah	ditempuh	
oleh	Kopertis	Wilayah	 IV	 adalah	 para	 dosen	 yang	

punya	 sudah	
punya	 Jabatan	
f u n g s i o n a l	
Lektor	 Kepala	
d i d o r o n g	
untuk	 segera	
m e n g a j u k a n	
jabatan	 Guru	
Besar.	 Ada	 4	
(empat)	 calon	
guru	 besar	
yang	 diusulkan	
antara	 lain	 dari	
U n i v e r s i t a s	
P r e s i d e n ,	

Universitas	 Katolik	 Parahyangan,	 Universitas	
Widyatama	 dan	 Universitas	 Kristen	 Maranatha.	
Keempat	 Dosen	 dengan	 Jabatan	 Akademik	 Lektor	
Kepala	 diajukan	 untuk	 menjadi	 Guru	 Besar.	
Seandainya	 pada	 tanggal	 17	 September	 2017	
telah	 keluar	 dan	 diserahkan	 Sk	 Jabatan	 Guru	
bagi	 keempat	 dosen	 Kopertis	 itu	 merupakan	
suatu	 kebahagiaan	 Kopertis	 Wilayah	 IV.	
Keberhasilan	 dosen	 tersebut	 meraih	 jabatan	 guru	
besar	 bukan	 Kopertis,	 karena	 yang	 mengajukan	
adalah	 dosen	 itu	 sendiri	 dan	 yang	 membina	
adalah	 para	 Pimpinan	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta.

Koordinator	 Kopertis	 menegaskan	 adalah	
suatu	 kekeliruan	 jika	 ada	 pimpinan	 Perguruan	
Tinggi	 Swasta	 yang	 menahan	 jabatan	 fungsional	
dosen	 dengan	 berbagai	 macam	 pertimbangan.	
Setiap	 sebuah	 program	 studi	 baru	 dibangun	
dengan	 kekuatan	 	 6	 (enam)	 dosen	 tetap	 dengan	
minimal	 jenjang	 pendidikan	 S2	 (magister)	
belum	 memiliki	 jabatan	 nasional	 sebagai	 tenaga	
pengajar,	 hakekatnya	 adalah	 belum	 memilki	
kewenangan	 apapun.	 Walaupun	 jabatan	 naik	 dari	
Tenaga	 Pengajar	 menjadi	 Asisten	 Ahli	 belum	

L A P O R A N  U TA M A
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memilki	 kewenangan	 lain	 kecuali	 ahlinya	 asisten.
Pada	 tanggal	 16	Agustus	2017	Kopertis	 akan	

mengundang	 Dosen	 dengan	 dengan	 kualifikasi	
Doktor	 dengan	 jabatan	 Lektor	 untuk	 diberikan	
informasi	mengenai	pengusulan	jabatan	fungsional	
guru	 besar.	 Kopertis	 sudah	 berusaha	 kalau	 dulu	
ada	 permasalahan	 pengusulan	 jabatan	 fungsional,	
sekarang	 dosen	 dimanjakan.	 Pertama,	 pengusulan	
jabatan	 fungsional	 	dilakukan	 	 secara	online,	 tidak	
perlu	 dosen	 datang	 ke	 Kopertis.	 Mengumpulkan	
dokumen	 lalu	 verifikasi	 oleh	 Kopertis,	 setelah	
memenuhi	 syarat	 baru	 diminta	 dokumen	 oleh	
Kopertis.	 Kedua,	 Dosen-dosen	 Dpk	 yang	 ada	
di	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 kembalikan	 lagi	 ke	
tujuan	 yang	 utama.	 Tujuan	 utama	 Dosen	 Dpk	
ditempatkan	 di	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 adalah	
untuk	 mendorong	 kinerja	 Perguruan	 Tinggi	
Swasta	 tersebut	 sehingga	 menjadi	 Perguruan	
Tinggi	 Swasta	 terbaik	 dan	 berkualitas.	 Jadi	 bukan	
bersaing	 untuk	 hal-hal	 yang	 lain.	 Oleh	 karena	 itu	
Kopertis	 Wilayah	 IV	 akan	 mengundang	 semua	
dosen	Dpk	 untuk	mengetahui	 	 kiprah	 para	 dosen	
tersebut	 untuk	 menjadi	 sumberdaya	 utama	 untuk	
mengembangkan	 	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta.

Sementara	 Sekretaris	 Direktorat	 Jenderal	
Pembelajaran	 dan	 Kemahasiswaan,	 Prof.	 Dr.	
Rina	 Indiastuti,	 SE,	 M.Si,	 mewakili	 Menteri	
Riset	 Teknologi	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	 dalam	
sambutannya	 mengatakan	 Perguruan	 Tinggi	 baik	
Negeri	maupun	Swasta	adalah	penopang	pendidikan	
bangsa.	 Ada	 proses	 human investment	 yang	 tidak	
pernah	berakhir.	Jadi	siapapun	pimpinannya,	sampai	
kapanpun,	asal	perguruan	tinggi	itu	punya	visi	yang	
mulia	tersebut	maka	proses	human investment	tidak	
akan	 pernah	 berakhir.	 Adapun	 human invesment	
adalah	menghasikan	output	 lulusan	 terbaik	 tapi	 di	
dalamnya	untuk	menjadi	lebih	baik	maka	dosen	dan	
tenaga	kependidikan	terus	di	upgrade dan	itu	bagian	

dari	invesment yang	di	maksud.	Saat	ini	sangat	relevan	
karena	sejalan	dengan	20	(	dua	puluh)	ciri	reformasi	
pendidikan	 dalam	 Nawacita	 yang	 direncanakan	
Presiden	 Jokowi	 dalam	 sebuah	 agenda	 prioritas.	
Pertama	 di	 dalam	 Nawacita	 reformasi	 pendidikan	
itu	adalah	untuk	meningkatkan	mutu	hidup	manusia	
Indonesia	 melalui	 peningkatan	 mutu	 pendidikan	
dan	pelatihan.	Kedua,	dalam	reformasi	pendidikan	
Nawacita	adalah	untuk	melakukan	revolusi	karakter	
bangsa	 melalu	 kebijakan	 penataan	 kurikulum	
pendidikan	 nasional.	 Ketika	 memegang	 	 	 standar	
nasional	 pendidikan	 tinggi	 kalau	 ingin	melampaui	
maka	standar	yang	sudah	ditetapkan	oleh	pemerintah	
harus	 dilaksanakan	 dahulu.	 Kemudian	 mencari	
standar	lain	untuk	meningkatkan	mutu	lulusan	yang	
menjadi	keunggulan	dari	perguruan	tinggi	tersebut.

Lebih	 jauh	 Prof.	 Dr.	 Rina	 Indiastuti,	
menegaskan	 selain	 meningkatkan	 mutu	 lulusan	
pengelola	Perguruan	perlu	mengembangkan	budaya	
mutu	perguruan	 tinggi.	Ada	4	 (empat)	 ciri	budaya	
mutu,	 pertama	 terbangunnya	 budaya	mutu	 adalah	
sifat	kepemimpinan	dan	komitmen	kepemimpinan	
untuk	 melakukan	 segala	 hal	 dengan	 ciri	 mutu.	
Kedua,	 adalah	 kerja	 tim	 dalam	 profesionalisme	
kolektif,	tidak	mungkin	pimpinan	perguruan	tinggi	
bekerja	 sendiri,	 ia	 harus	 memanfaatkan	 sumber	
daya	 bagus	 untuk	menghasikan	mutu	 yang	 bagus.	
Ketiga,	adalah	kredibiltas	dan	program,	tidak	boleh	
cacat	di	luar	atau	tidak	punya	resiko	reputasi.	Resiko	
reputasi	 itu	 akan	 membuyarkan	 semua	 capaian	
dan	 menurunkan	 minat	 mahasiswa	 untuk	 masuk	
di	 Perguruan	 Tinggi.	 Resiko	 Reputasi	 ini	 harus	
dikelola	karena	untuk	menjaga	kredibiltas	institusi.	
Keempat	 adalah	 pertanggung	 jawaban	 moral.	
Mengelola	 perguruan	 tinggi	 untuk	 melaksanakan	
tugas	mulai	mengelola	mutu	dan	mengelola	standar	
yang	 minimal	 meminta	 pertanggungan	 jawab	
secara	moral.	 Intinya	 adalah	mengenai	pencapaian	

L A P O R A N  U TA M A
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itu	 menjadi	 suatu	 peluang	 membuat	 rambu-
rambu	yang	 lebih	 jelas	4	 (empat)	 faktor	yang	 telah	
diuraikan	 dimuka	 untuk	 di	 implementasikan.		
Berkaitan	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 di	 Kopertis	
Wilayah	 IV	 berkontribusi	 besar	 menghasilkan	
inovasi-inovasi	 baru	 dalam	 upaya	 meningkatkan	
mutu	 perguruan	 tinggi	 yang	 melampau	 standar	
nasional	 pendidikan	 tinggi	 yang	 tercermin	 	 dari	
lulusanya	dapat	bekerja	baik	 sesuai	dengan	 tingkat	

pendidikannya	dan		mampu	menciptakan	lapangan	
kerja	 dan	 mampu	 berinovasi	 ditingkat	 global	
dengan	 karya-karyanya.	 Hal	 lain	 untuk	 itu	 perlu	
dipahami	 Kemenristekdikti	 akan	 menerapkan	
secara	 penuh	 penerapan	 Standar	 Nasional	
Pendidikan	 tinggi	 sesuai	 dengan	 Permesristekdikti	
Nomor	 Tahun	 2016,	 mengenai	 implementasi	
secara	 penuh	 pada	 Desember	 2017.	 (AR/ANS)***

Kualifikasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
di Perguruan Tinggi

Direktur	 Jenderal	 Sumber	 Daya	 Manusia	
Kementerian	Riset	Teknologi	dan	Pendidikan	Tinggi	
Prof.	Dr.	Ali	Gufron	Mukti,	M.Sc,	Ph.D,	mengatakan	
Direktorat	 Jenderal	 yang	 dipimpinnya	 sering	 tidak	
berdaya	karena	tidak	hanya	mengurusi	sumberdaya	
manusia	tetapi	juga	harus	mengurus	bukan	manusia	
tetapi	insfrastruktur.	Direktorat	Jenderal	Sumberdaya	
Manusia	 mendapatkan	 anggaran	 1,8	 trilyun	 tetapi	
dipotong	 sehingga	 kurang	 berdaya,	 tetapi	 juga	
mempunyai	 rumah	 untuk	 membangun	 rumah	
sakit	 pendidikan	 yang	 memerlukan	 biaya	 besar.	
Untuk	Sumberdaya	Manusia	ini	kita	bisa	lihat	misi	
kemenristekdikti	 	 tidak	 hanya	 ingin	menghasilkan	
sumberdaya	 manusia	 produktivitas	 tinggi	 tetapi	
juga	 terkait	 dengan	 akses	 dan	 kualitas,	 kuantitas	
serta	relevansi.	Relevasi	iini	menjadi	isu	yang	sangat	
krusial	 karena	 perguruan	 tinggi	 menghasilkan	
sumberdaya	 	 ilmu	 pengetahuan	 teknologi	 misinya	
tidak	 saja	 menghasilkan	 akses	 dan	 relevansi	
tetapi	 bagaimana	 menghasilkan	 	 sumberdaya	
manusia	 yang	 mempunyai	 daya	 saing	 tinggi.

Masalahnya	 bahwa	 perguruan	 tinggi	 kita	
di	 dalam	 menghasilkan	 sumberdaya	 manusia	
yang	 kurang	 relevan,	 atau	 sumberdaya	 manusia	

yang	 sudah	 banyak,	 atau	 yang	 kurang	 pendidikan.	
Kalaupun	relevan	tetapi	kompetensinya	kurang.	Di	
berbagai	negara	misalnya	di	Cina	banyak	perguruan	
tinggi	 yang	 berubah	 sifatnya	 dari	 yang	 riset	
akademik	menjadi	perguruan	tinggi	vokasi	dengan	
industri.	 Di	 Indonesia	 Perguruan	 Tinggi	 yang	
terkait	dengan	vokasi	sangat	sedikit	juga	politeknik	
tidak	 banyak.	Umumnya	 adalah	 Perguruan	Tinggi	
yang	 terkait	 dengan	 akademik.	 Di	 Cina	 dengan	
jumlah	2800	perguruan	tinggi	dengan	penduduk	1,4	
milyard.	 Indonesia	 dengan	 jumlah	 penduduk	 259	
juta	mempunyai	4300	perguruan	tinggi	dimana	tiap	
tahun	jumlah	bertambah,	program	studi	bertambah.

Ali	 Gufron	 Mukti,	 menegaskan	 bahwa	
Kemenristekditi	 ingin	 menghasilkan	 sumberdaya	
manusia	 dari	 perguruan	 tinggi	 yang	 kompetitif	
yang	 tidak	 hanya	 menghasilkan	 sarjana,	 	 tetapi	
menghasilkan	 sumberdaya	 manusia	 yang	
competitiveness index,	 memiliki	 daya	 saing	 dan	
integritas	 moral	 dan	 kompetensi.	 Maka	 fungsi	
perguruan	 tinggi	 sekarang	 	 adalah	 membangun	
budaya	 tidak	 hanya	 mentransfer	 knowledge,	
melakukan	 penelitian.	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	
tidak	 cukup	 hanya	 menjadi	 tranfers of knowlegde 
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tetapi	 membangun	 agent of culture,	 membangun	
budaya	 disiplin.	 	 Perguruan	 Tinggi	 harus	 mampu	
membangun	karakter	budaya	disiplin	dan	kerja	keras.

Masalah	 yang	 terkait	 dengan	 sumberdaya	
manusia	di	Perguruan	 	Tinggi	Swasta	menurut	Ali	
Gufron,	 satu	 masih	 banyak	 dosen	 yang	 mengajar	
belum	 memenuhi	 kualifikasi	 minimum	 S2	
(magister),	 bahkan	 masih	 ada	 dosen	 dengan	
kualifikasi	 S1	 (sarjana),	 jumlah	 dosen	 yang	
berpendidikan	 S3	 (doktor)	 masih	 kurang,	 jumlah	
guru	 besar	 dan	 publikasi	 ilmiah	 masih	 sedikit.		
Pengelola	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 masalah	 yang	
harus	menjadi	perhatian	adalah	dosen,	kalau	dosen	
yang	 ada	 di	 perguruan	 tinggi	 bagus	 dan	 hebat,	
lulusannya	 juga	 akan	 bagus.	 Tetapi	 	 perguruan	
tinggi	tidak	akan	bagus	kalau	dosennya	tidak	bagus.

Untuk	 mengatasi	 persoalan	 dosen	 di	
Perguruan	 Tinggi	 Swasta,	 Direktorat	 Jenderal	
Sumberdaya	 Ilmu	 Pengetahuan	 Pendididikan	
Tinggi	 menawarkan	 beberapa	 antara	 lain:
1.	 Memberikan	 skema	 tentang	 beasiswa	 atau	
dosen	dengan	kualifikasi	S1	(sarjana)	segera	untuk	
untuk	melanjutkan	 S2	 (magister)	 dan	 S3	 (doktor).
2.	 Yang	 belum	 mempunyai	 jabatan	 akademik	
segera	 menyelesaikan	 jabatan	 akademik,	 yang	
sudah	 punya	 jabatan	 Lektor	 dan	 lektor	 kepala	
segera	mengurus	 jabatan	profesor	 atau	 guru	besar.
3.	 Perguruan	 Tinggi	 Swasta	 yang	 kekurangan	
dosen	 bisa	 mengikuti	 multi entry,	 perguruan	
tinggi	 bisa	 langsung	 merekrut	 profesor.	 Bisa	
juga	 menggunakan	 sharing resources	 dengan	
memanfaatkan	 sumberdaya	 yang	 luar	 biasa	
untuk	 mengajar	 di	 perguruan	 tinggi	 swasta.
4.	 Program	 magang	 atau	 data	 sharing 
profesor	 dan	 penulisan	 di	 jurnal.
5.	 Mengenai	 beasiswa	 belajar	 Kemristekdikti	
menawarkan	 program	 beasiswa	 Budi.	 Nama	
beasiswa	 Budi	 untuk	 mudah	 diingat.	 Ada	 juga	

beasiswa	 program	 pasca	 sarjana	 dalam	 negeri.
Reformasi	 birokrasi	 di	 lingkungan	

Kemenristekdikti	 juga	 telah	 dilakukan	 untuk	
pengurusan	 jabatan	 Guru	 Besar	 sebelumnya	
memerlukan	 waktu	 6	 (enam)	 tahun,	 saat	 ini	
hanya	 memerlukan	 waktu	 2	 (dua)	 bulan	 dengan	
catatan	 semua	 persyaratan	 sudah	 terpenuhi.

Seorang	 Dosen	 juga	 harus	 memiliki	 NIDN	
(Nomor	 Induk	 Dosen	 Nasional),	 NIDK	 (Nomor	
Induk	 Dosen	 Khusus)	 atau	 NUP	 (Nomor	 Urut	
Pengajar).	 Dosen	 ber	 NIDN	 dan	 dosen	 ber	
NIDK	 haknya	 hampir	 sama,	 perbedaannya	 untuk	
pembukaan	 program	 studi	 yang	 dihitung	 adalah	
dosen	 yang	 memiliki	 NIDN.	 Untuk	 dosen	 yang	
memilki	NIDK	Ketika	suatu	program	studi	berjalan	
rasio	 dosen	 dan	 mahasiswa	 dihitung.	 Saat	 ini	
Direktorat	 Jenderal	 Sumberdaya	 Manusia	 Ilmu	
Pengetahuan	 dan	 Pendidikan	 Tinggi	 memberikan	
fasilitas	 mulai	 dari	 pemberian	 beasiswa,	
pendampingan,	penjaminan	mutu,	SAME	(mobilitas	
dosen	 ke	 berbagai	 negara),	 mengundang	 profesor	
dari	 luar	 negeri	 untuk	 memberikan	 pengetahuan	
kepada	kita		cara	menulis	karya	ilmiah	dengan	baik.

Publikasi	dan	kerjasama	 itu	penting,	ujar	Ali	
Gufron,	tahun	2014	akhir	di	negara	ASEAN	negara
yang	 paling	 banyak	 tulisan	 dimuat	 di	 jurnal	
internasional	 terindeks	 Scopus	 adalah	 pertama
Malaysia,	 kedua	 Singapura,	 ketiga	 Thailand,	
keempat	 Indonesia.	 Kenapa	 Malaysia	 lebih	 tinggi	
dibandingkan	dengan	Indonesia?	Karena	tulisan	yang	
dipublikasikan	di	 jurnal	 internasional	banyak,	 jauh	
lebih	banyak	dari	pada	Singapura.	Indonesia	hanya	
menduduki	urutan	keempat	karena	dosen-dosen	di	
Indonesia		masih	banyak	yang	kurang	aktif	menulis.
Kemenristekdikti	 untuk	 itu	 mendorong	 dosen	
untuk	 menulis	 sejumlah	 kemudahan	 diberikan,	
kemudian	 profesor	 atau	 guru	 besar	 dipacu	 untuk	
produktif	menulis,	kaitan	dengan	masalah	 tersebut	
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keluarlah	Permenristekdikti	nomor	20	Tahun	2016,	
yang	 intinya	 seorang	 Profesor	 atau	 guru	 besar	 di	
Perguruan	Tinggi	 Swasta	pun	diberikan	 tunjangan	
profesi	dan	tunjangan	kehormatan	oleh	pemerintah,	
tetapi	 kalau	 tidak	 produktif	 akan	 dihentikan.	
Demikian	 juga	 untuk	 dosen	 dengan	 jabatan	
Lektor	 Kepala	 dipacu	 untuk	 produktif	 menulis,	
hasilnya	 adalah	 sampai	 bulan	 juli	 2017,	 Indonesia	
menyalip	 posisi	 Thailad	 dengan	 menghasilkan	
9000	 tulisan	 dibandingkan	 dengan	 Thailand	
yang	 menghasilkan	 8000	 tulisan	 ilmiah	 di	 Jurnal.

Perguruan	 Tinggi	 di	 Indonesia	 perlu	
menjalin	 kerjasama	 dengan	 perguruan	 tinggi	
dari	 luar	 negeri	 termasuk	 dosennya	 kerjasama	
dalam	 publikasi,	 penulisan	 paper.	 Untuk	 bisa	
kerjasama	 dengan	 perguruan	 tinggi	 dari	 luar	
negeri	 kita	 harus	memberikan	 apa	 yang	membuat	
perguruan	 tinggi	 dari	 luar	 negeri	 itu	 tertarik.
Tentang	 Sertifikasi	 Dosen,	 Direktur	 Jenderal	
Sumberdaya	Manusia	Ilmu	Pengetahuan	Teknologi	
dan	Pendidikan	Tinggi	Prof.	Dr.	Ali	Gufron	Mukti,	
M.Sc,	 Ph.D,	 mengatakan	 sebagai	 seorang	 dosen	
harus	memilki	 bukti	 bahwa	 dosen	 itu	 profesional.	
Karena	dosen	itu	profesi	maka	harus	profesional	dan	

pembuktiannya	adalah	sertifikat.	Untuk	
mendapatkan	 sertifikat	 tersebut	 harus	
mengikuti	 proses	 yang	 disebut	 dengan	
kegiatan	sertifikasi	dosen.	Persoalannya	
dalam	kegiatan	sertifikasi	dosen	banyak	
peserta	 yang	 mengikuti	 	 kegiatan	
tersebut	 tidak	 lulus	 kurang	 lebih	 50	
(lima	 puluh)	 peserta.	 Banyaknya	 nya	
peserta	sertifikasi	dosen	yang	tidak	lulus	
karena	 melakukan	 copy	 paste.	 Setelah	
disosialisasikan	 kepada	 para	 dosen	
yang	 akan	 sertifikasi	 dosen	 agar	 tidak	
melakukan	 copy paste,	 tiap	 angkatan	
dalam	 pelaksanaannya.	 Sertifikasi	
dosen	mengalami	 peningkatan	 dimana	

yang	 lulus	 sertifikasi	 dosen	 mencapai	 60	 (enam	
puluh)	 persen.	 	 Untuk	 mengontrol	 dosen	 yang	
telah	 mendapatkan	 sertikat	 profesi	 dan	 tunjangan	
profesi	 kewenangan	 ada	 di	 Perguruan	 Tinggi	
yang	 bersangkutan.	 Jumlah	 dosen	 yang	 sudah	
tersertifikasi	 mencapai	 100.000	 ribu	 atau	 	 kurang	
lebih	 54	 (lima	 puluh	 puluh	 empat)	 persen,	 tidak	
mungkin	 dapat	 diawasi	 satu	 persatu.	 Untuk	 itu	
Direktorat	 Jendel	 Sumberdaya	 Manusia	 memiliki	
sistem	untuk	mengetahui	produktivitas	setiap	dosen.	
Tahun	2017	merupakan	tahun	yang	istimewa	dengan	
Permenristekdikti	Nomor	20	Tahun	2016	di	dorong	
dosen	untuk	bisa	menulis,	karena	banyak	dosen	yang	
belum	 menyadari	 tugas	 pokoknya	 sebagai	 dosen.	
Pelaksanaan	sertifikasi	dosen	tahun	2015	seharusnya	
sudah	selesai,	namun	baru	60	(enam	puluh)	persen	
seluruh	 dosen	 yang	 daftar	 di	 Kemristekdikti.	
Untuk	 itu	 Direktorat	 Jenderal	 Sumberdaya	
Manusia	 Iptekdikti	 menawarkan	 Sertifikasi	 Dosen	
mandiri	 dimana	 perguruan	 tinggi	 masing-masing	
menyelenggarakan	 sertikasi	 dosen	 sekaligus	
membayar	 tunjangan	 profesinya.	 (AR/ANS)***
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“OLEH-OLEH RAKERDA KOPERTIS 
TENTANG PENJAMINAN MUTU”

Awal	 Agustus	 2017	 yang	 lalu	 Kopertis	
wilayah	 IV	 telah	 mengadakan	 rapat	 kerja	 daerah	
(Rakerda)	yang	dihadiri	oleh	para	Rektor,	Direktur,	
Ketua	 atau	 pimpinan	 tinggi	 se	 wilayah	 Kopertis	
IV.	 Rapat	 kerja	 ini	 dalam	 rangka	 menyamakan	
persepsi	atas	berbagai	peraturan	perundangan	yang	
terkait	 dengan	 penyelenggaraan	 perguruan	 tinggi,	
membangun	 kerjasama	 dan	 kolaborasi	 sesama	
perguruan	 tinggi	 swasta	 di	 provinsi	 Jawa	 Barat	
dan	provinsi	Banten,	juga	memetakan	peluang	dan	
tantangan	 dalam	meningkatkan	 kualitas	 dan	 daya	
saing	 perguruan	 tinggi.	 Rakerda	 Kopertis	 yang	
bertempat	di	hotel	Harris	Bandung	ini	dibuka	oleh	
Menteri	Kemenristekdikti	yang	didelegasikan	pada	
Prof.	Dr.	Rina	Indiastuti,	SE.MSc,	dan	diawali	dengan	
pemaparan	materi	:	“Implementasi	Penjaminan	Mutu	
(SPMI/SPME)	 oleh	 Prof.	 Johannes	 Gunawan,	 SH,	
LLM.	Kemudian	materi	 dengan	 topik	 “Kualifikasi/
Kapasitas	 SDM	 Perguruan	 Tinggi”	 oleh	 Prof.	 Dr.	
Ali	 Ghufron	Mukti,	MSc.Ph.D.	 ;	 selanjutnya	 topik		
“Relevansi	 dan	 Kompetensi	 Lulusan/Kurikulum”	
oleh	 Prof.	 Dr.	 Rina	 Indiastuti,	 SE.MSc;	 terakhir	
materi	 tentang	 “Peluang	 dan	 Tantangan	 Menuju	
Perguruan	 Tinggi	 Bermutu”	 oleh	 Prof.Dr.	 Uman	
Suherman	 AS,	 M.Pd.	 	 Peserta	 Rakerda	 ini	 	 juga	
diberikan	paparan	dari	 atase	 pendidikan	 kedutaan	
besar	 Malaysia.	 Pemaparan	 tentang	 SPM	 Dikti	
(Sistem	 Penjaminan	 Mutu	 Pendidikan	 Tinggi)	
disampaikan	 oleh	 Prof.	 Johanes	Gunawan,	 berikut	
kami	turunkan	informasinya.

Tentang	Sistem	Penjaminan	Mutu	Pendidikan	
Tinggi	 pada	 prinsipnya	 seluruh	 perguruan	
tinggi	 dapat	 mengawasi	 atau	 mengendalikan	
penyelenggaraan	pendidikannya	oleh	dari	 lembaga	
itu	 sendiri.	 Untuk	 itu	 Negara	 melalui	 Undang	

Undang	 	 No	 12	 Tahun	 2012	 tentang	 pendidikan	
Tinggi,	 menetapkan	 Penjaminan	 mutu	 sebagai	
pedoman	yang	harus	diimplementasikan	oleh	semua	
perguruan	 tinggi	 di	 Indonesia.	 Penjaminan	 Mutu	
itu	 sendiri	 merupakan	 “Ruh”	 nya	 atau	 semangat	
tentang	 kemandirian	 perguruan	 tinggi	 dalam	
menyelenggarakan	 dan	 mengawasi	 perguruan	
tingginya	masing-masing.
Standar	Nasional	 Perguruan	Tinggi	 saat	 ini	 diatur	
dalam	 bentuk	 Undang-Undang	 Pendidikan	 tinggi	
tahun	 2012	 yang	 tercantum	 pada	 mulai	 pasal	
52	 sampai	 dengan	 pasal	 57	 yaitu	 didalamnya	
ada	 5	 (lima)	 bagian	 Standar	 Perguruan	 Tinggi,
1.	 Sistem	Penjaminan	Mutu
2.	 Standar	Pendidikan	Tinggi
3.	 Akreditasi												
4.	 Pangkalan	Data	Pendidikan	Tinggi	(PDPT)
5.	 Lembaga	Layanan	Pendidikan	Tinggi	(L2	Dikti)

Pada	 Pasal	 52	 UU	 Dikti	 Menteri	 membuat	
sistem	 penjaminan	 mutu	 untuk	 mendapatkan	
pendidikan	 yang	 bermutu.	 Artinya	 bagaimana	
siapapun	yang	akan	menyelenggarakan	pendidikan	
tinggi	 bekerja	 dan	 berfikir	 berdasarkan	 standar?	
Istilahnya	 	 Jangan	 sampai	 kumaha	 engke	 atau	
kumaha	aing.	Tutur	prof	Johanes.

Para	 penyelenggara	 pendidikan	 tinggi	 harus	
punya	 komitmen	 untuk	 bekerja	 sesuai	 dengan	
standar,	 bahkan	 tidak	 menutup	 kemungkinan	
untuk	 membuat	 standar	 sendiri	 yang	 lebih	 tinggi	
dan	 lengkap	 dibandingkan	 dengan	 standar	 yang	
sudah	 ditetapkan	 Negara.	 Contohnya,	 Universitas	
Gajah	Mada	(UGM)	saat	ini	memiliki	178	Standar,	
Universitas	 Parahyangan	 (UNPAR)	 memiliki	 132	
standar.	 Jadi	mulai	dari	kebersihan	kebun,	 satpam,	
standar	menerima	telepon	sampai	standar
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kurikulum,	 mereka	 lengkap	 memilikinya.	 Pada	
muaranya	 penetapan	 dan	 implementasi	 standar-
standar	 tersebut	 adalah	 ada	 pada	 kesadaran	
“Budaya	 Mutu”.	 Artinya	 semua	 sivitas	 akademika	
memiliki	 cara	 pikir,	 sikap,	 perilaku	 atau	 bertindak	
dengan	berorientasi	pada	pemenuhan	standar	mutu.
Ada	kondisi	yang	menarik	bahwa	:	Budaya	penilaian	
terhadap	 penyelenggaraan	 dan	 pengelolaan	
perguruan	 tinggi	 pada	 masa	 yang	 lalu	 adalah		
Konsentrasi	 pada	 akreditasi	 yang	 kadang-kadang	
bersifat	 instant.	Prof	Johanes	memberi	contoh,	ada	
perguruan	tinggi	yang	pengelolanya	hanya	berusaha	
dan	 berfikir	 bagaimana	 untuk	 mengisi	 borang	
sebaik	mungkin	dan	dengan	 target-target	 tertentu,	
tanpa	 mengangkat	 fakta	 dan	 data	 yang	 akurat.	
Tapi	budaya		saat	ini	adalah	lebih	Fokus	pada	SPMI	
yang	 menghargai	 proses	 riil	 sehari-hari	 dalam	
penyelenggaraan	 dan	 pengelolaan	 perguruan	
tinggi	 tersebut.	 Masa	 lalu	 tahapan	 SPMI	 yang	
sangat	 dikenal	 adalah	 	 Standar	 yaitu	 :	 Plan	 –	 Do	
–	 Act	 –	 Check.	 Namun	 saat	 ini	 yang	 menjadi	
slogan	 adalah	 “PPEPP”	 yaitu	 singkatan	 dari	 :
1.	P	=	Penetapan	standar,	disini	harus	dirumuskan	
dan	 ada	 komitmen	 dari	 Pimpinan	 –	 Senat,	 juga	
syahkan	 oleh	 yayasan.	Oleh	 karena	 jangan	 sampai	
Yayasan	tidak	menganggap	penting	SPMI.
2.			P	=	Pelaksanaan
3.			E	=	Evaluasi	terhadap	pelaksanaan
4.			P	=	Pengendalian	terhadap	pelaksanaan
5.	 P=	 Peningkatan	 standar	 (dengan	 berprinsip	
perbaikan	kualitas	berkesinambungan).
Sebagai	 contoh:	 dalam	 implementasi	 sederhana	
adalah	sebagai	berikut	:
1.	Kehadiran	Dosen	standarnya	adalah	14x	---	P1
2.	Ada	Berita	Acara,	materi/handout	---	P2
3.	UTS	diselenggarakan	Jika	sudah	7x	(jika	5	X	?	)			
				---	E	/AIMA
4.	Dosen	dipanggil		untuk	memberi	kuliah	

					tambahan	---	P3
5.	Dosen	mengganti	perkuliahan	(tanpa	terlambat)					
					---	P4
Jadi	 penilaian	 layak	 atau	 tidak	 layak,	 baik	 atau	
tidak	baik	sebuah	perguruan	tinggi	ditentukan	oleh	
proses	kesehariannya	yang	memang	baik	dan	layak.	
Demikian	pula	ketika	menentukan	standar	sebagai	
World	 Class	 University,	 tidak	 saja	 yang	 bersandar	
internasional	 itu	 yang	 sifatnya	 akademik	 tapi	 juga	
hal-hal	yang	sifatnya	non	akademik.
Standar	 penyelenggaraan	 dan	 pengelolaan	
perguruan	 tinggi,	 biasanya	 terlihat	 pada	 visi	 dan	
misi	 yang	 ditetapkan	 oleh	 lembaga	 pendidikan	
tinggi	 tersebut.	 Berikut	 digambarkan	 siklus	 SPMI	
yang	menghasilkan	standar	baru	dan	budaya	baru	di	
lingkungan	perguruan	tinggi.

Demikian,topik	 yang	 dipaparkan	 oleh	 Prof.	
Johannes	 Gunawan	 sangat	 menarik	 dan	 penting,	
karena	 hal	 ini	 menentukan	 keberlanjutan	 dan	
kemajuan	 PTS	 kita	 masing-masing.	 Adapun	 yang	
perlu	 digaris	 bawahi	 adalah,	 Perubahan	 mindset/
sikap/perilaku	 kita	 tentang	 standar	 kualitas	
Perguruan	 Tinggi.	 Serta	 merubah	 paradigma	 dan	
budaya	lama	kita	tentang	budaya	yang	berorientasi	
pada	mutu	atau	kita	semua	memiliki	“budaya	mutu”.	
(ARS)
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
Pilihan Cerdas Untuk Masa Depan Yang Cerah

Sebagai	 organisasi	 islam	 terbesar	 di	 dunia	
Muhammadiyah	 mempunyai	 misi	 dakwah	
Amar	 ma’ruf	 nahi	 mungkar	 dengan	

segala	 dimensinya,	 identitas	 Muhammadiyah	
memberikan	 peran	 penting	 kepada	 bangsa	 dan	
negara	 Indonesia	 dengan	 menghasilkan	 ribuan	
bahkan	 puluhan	 ribu	 sarjana	 melalui	 Perguruan	
Tinggi	 Muhammadiyah	 di	 seluruh	 Indonesia.

Salah	 satu	 perguruan	 tinggi	Muhammadiyah	
yang	berada	di	Provinsi	Banten	 adalah	Universitas	
Muhammadiyah	Tangerang.	UMT	berdiri	 pada	 tgl	
03	 Agustus	 2009	 yang	 telah	 melahirkan	 24	 Prodi	
dari	 7	 Fakultas	 dan	 satu	 Program	 Pascasarjana.	
Di	usia	yang	ke-8	UMT	telah	 terakreditasi	 ‘B’	oleh	
BAN	 PT	 dan	 merupakan	 PTM	 tercepat	 dalam	
pembangunanya	menurut	mantan	Ketua	Pimpinan	
Pusat	 Muhammadiyah	 Prof.	 Din	 Syamsudin.

Sebagai	 embrio	 sebelum	 lahirnya	 universitas	

muhammadiyah	 yaitu	 pada	 tanggal	 1	 Juni	 1993	
STIE	 Muhammadiyah	 Tangerang	 didirikan	
yang	 merupakan	 salah	 satu	 amal	 usaha	 milik	
Persyarikatan	 Muhammadiyah	 di	 bawah	 naungan	
Majelis	 Pendidikan	 Tinggi	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	(DIKTILITBANG)	Muhammadiyah	
berdasarkan	 Surat	 Keputusan	 Pimpinan	
Wilayah	 Muhammadiyah	 DKI	 Jakarta	 No.1.A/
SK/B/1992	 tertanggal	 10	 November	 1992.	 Seiring	
berjalanya	 waktu,	 menyusul	 pula	 berdirinya	 STAI	
Muhammadiyah	Tangerang	 tahun	2000,	 kemudian	
berdiri	 pula	 STIKES	 Muhammadiyah	 Tangerang	
tahun	 2004.	 Ketiga	 amal	 usaha	 Muhammadiyah	
tersebut	 di	 bawah	 naungan	 dan	 milik	 Pimpinan	
Daerah	 Muhammadiyah	 Kota	 Tangerang.

Seiring	 tuntutan	 zaman	 yang	 semakin	
kompetitif,	 maka	 Musyawarah	 Pimpinan	 Daerah	
Muhammadiyah	 Kota	 Tangerang	 periode	 2005-
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2010	 merekomendasikan	 pendirian	 Universitas	
Muhammadiyah	 Tangerang,	 dengan	 gagasan	
yang	 telah	 dipertimbangkan	 secara	 matang	
bahwa	 landasan	 Amal	 Usaha	 Muhammadiyah	
di	 Kota	 Tangerang	 memiliki	 potensi	 yang	 sangat	
besar	 untuk	 dikembangkan.	 Selain	 terdapat	
kesepakatan	 dari	 ketiga	 pimpinan	 Sekolah	 Tinggi	
Muhammadiyah	 yang	 telah	 ada	 untuk	 bergabung	
dalam	 mendirikan	 Universitas	 Muhammadiyah	
Tangerang	 (UMT).	 Ketiga	 lembaga	 tersebut	 ialah	
STIEM,	STAI,	dan	STIKES	Muhammadiyah,	setelah	
melalui	 proses	 yang	 panjang	 akhirnya	 terdapat	
kesepakatan	 untuk	 mendirikan	 UMT.	 Akhirnya	
proposal	 pendirian	UMT	mendapat	 respon	 positif	

dari	Menteri	Pendidikan	Nasional	dan	pada	tanggal	
3	Agustus	2009	terbitlah	SK	Mendiknas	RI	Nomor	
109/D/0/2009	 tentang	 Ijin	 Operasional	 UMT.	
Berdasarkan	 SK	 tersebut,	 UMT	 telah	 memiliki	
Program	Studi	baru	hasil	Visitasi	Direktorat	Jenderal	
Pendidikan	 Tinggi	 Dinas	 Pendidikan	 Nasional.

Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
mempunyai	visi	“Menjadi	Universitas	Unggul	pada	
Tahun	2018	di	Provinsi	Banten”,	Adapun	Misinya	yaitu:
1.	 Menyelenggarakan	 pendidikan	 yang	 bermutu,	
2.	 Menyelenggarakan	penelitian	dan	pengembangan			

ilmu	pengetahuan	serta	pengabdian		masyarakat			
yang	dapat	meningkatkan	kesejahteran	manusia

3.	 Menyelenggarakan	 kerjasama	 dengan	
pihak	 lain	 yang	 	 saling	 	 menguntungkan		
dalam	 	 pengembangan	 IPTEK,	

4.	 Mengembangkan	 kehidupan	 islami					
menurut	 pemahaman	 Muhammadiyah.

Tujuan	 Penyelenggaraan	 Pendidikan	 di	
Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	 adalah	 :

1.	 Menghasilkan	 lulusan	 yang	 beriman,	
bertaqwa	 dan	 menguasai	 IPTEK	 serta	
mampu	 mandiri	 menuju	 terwujudnya	
masyarakat	 yang	 Berakhlakul	 Kharimah

2.	 Meningkatkan	 kegiatan	 penelitian	
sebagai	 landasan	 penyelenggaraan	

12
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pendidikan	 dan	 pengembangan	 IPTEK
3.	 Mewujudkan	 pengelolaan	 yang	 terencana,	

terorganisir,	 produktif,	 efisies	 dan	 terpercaya
4.	 Menjalin	 kerjasama	 dengan	 pihak	 lain	 dalam	

lingkup	regional,	nasional	dan	internasional	untuk	
mengembangkan	 dan	 memperluaskan	 IPTEK	
dalam	skala	regional,	nasional	dan	internasional

	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
dipimpin	oleh	Dr.	H.	Ahmad	Badawi,	S.Pd.,	M.Pd.,	
M.M	selaku	rektor	dan	dibantu	oleh	para	wakil	rektor	
yaitu	Dr.	Amarullah,	M.Pd.,	sebagai	Wakil	Rektor	1,	
Dr.	H.	Bay	Masruri	M.M	sebagai	Wakil	Rektor	2	dan	
Dr.	H.	Desri	Arwen,	M.M	sebagai	Wakil	Rektor	3.
Prodi-prodi	yang	ada	di	Universitas	Muhammadiyah	
Tangerang	 berjumlah	 24	 diantaranya	 adalah	 :1.	
Fakultas	 Ekonomi	 dengan	 program	 studi	 S.1	
Akuntansi,	 S.1	 Manajemen	 dan	 D.3	 Akuntansi,	 2.	
Fakultas	 Agama	 Islam	 dengan	 program	 studi	 S.1	
PAI,	 S.1	 Perbankan	 Syari’ah	 dan	 S.1	 Pendidikan	
Bahasa	Arab,	3.	Fakultas	Kesehatan	dengan	program	
studi	S.1	Keperawatan,	D.III	Kebidanan,	D.IV	Bidan	
Pendidik	 dan	 Profesi	 Ners,	 4.	 Fakultas	 Keguruan	

dan	 Ilmu	 Pendidikan	 dengan	 program	 studi	 S.1	
Pendidikan	 Matematika,	 S.1	 Pendidikan	 Bahasa	
Inggris,	S.1	Pendidikan	Bahasa	dan	Sastra	Indonesia,	
S.1	PGSD,	S.1	PG-PAUD,	5.	Fakultas	Teknik	dengan	
program	 studi	 S.1	 Teknik	 Informatika,	 S.1	 Teknik	
Elektro,	S.1	Teknik	Sipil,	S.1	Teknik	Mesin,	dan	S.1	
Teknik	Industri,	6.	Fakultas	Hukum	dengan	program	
studi		S.2	Ilmu	Hukum,	7.	Fakultas	Ilmu	Sosial	Ilmu	
Politik	dengan	program	studi	S.1	Ilmu	Komunikasi,	
S.1	 Ilmu	 Pemerintahan,	 8.	 Program	 Pascasarjana	
dengan	 program	 studi	 Magister	 Manajemen	
	 Proses	 pembelajaran	 di	 UMT	 Tangerang	
sesuai	 dengan	 kurikulum	 KKNI	 pada	 setiap	
program	 studi	 yang	 dibinanya,	 dengan	 didukung	
saran	 pembelajaran	 seperti	 ruang	 kuliah	 dengan	
screen	dan	 infokus,	 laboratorium	komputer,	micro	
teaching,	 laboratorium	 bahasa,	 laboratorium	
studio/radio	 dan	 perpustakaan.	 Sementara	
layanan	 akademik	 pada	 mahasiswa	 terintegrasi	
dengan	 sistem	 online yang	 dikelola	 oleh	 Biro	
Administrasi	 Akademik	 dan	 Kemahasiswaan.
Standar	 pengelolaan	 dan	 manajemen	 mutu	 yang	
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dijalankan	 dengan	 ketat	 menghasilkan	 luaran	
yaitu	 dengan	 terakreditasinya	 semua	 program	
studi	 dengan	 hasil	 rata-rata	 adalah	 baik	 B	 dan	
begitupun	juga	akreditasi	institusi	diraih	nilai	baik.
	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
berkomitmen	 mengembangkan	 baik	 kualitas	
maupun	kuantitas	 dosen	dan	 tenaga	 kependidikan	
untuk	 menopang	 dan	 memberikan	 layanan	 pada	
mahasiswa	 yang	 terus	 bertambah	 dari	 tahun	
ketahunnya	 mahasiswa	 UMT	 Tangerang	 saat	
ini	 berjumlah	 15.669	 mahasiswa,	 yang	 diasuh	
dan	 dibina	 oleh	 dosen	 sebanyak	 404	 orang.	
Program	 peningkatan	 kemampuan	 dosen	 dalam	
jabatan	 fungsional	 terus	 dipacu	 agar	 para	 dosen	
mencapai	jabatan	fungsional	yang	memiliki	jenjang	
yang	lebih	tinggi	yaitu	pada	jabatan	fungsional	lektor,	
lektor	kepala	dan	profesor,	dan	dosen	didorong	terus	

agar	 mendapatkan	 sertifikat	 pendidik	 (serdos).
	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
terus	 mengembangkan	 sarana	 dan	 prasarananya	
demi	memberikan	 pelayanan	 yang	maksimal	 pada	
mahasiswanya,	 dengan	 penguasaan	 lahan	 dan	
ruang	kuliah	 seluas	 12.695	M2,	dan	kedepan	 telah	
dilakukan	 groundbreaking	 untuk	 pembangunan	
kamus	 baru	 yang	 di	 disain	 setinggi	 19	 lantai.	
Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	 telah	
melahirkan	 lulusan	 berjumlah	 6.317	 orang.
	 Dalam	 Rangka	 Menciptakan	 lulusan	 yang	
unggul,	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
menjalin	 kerjasama	 dengan	 pihak-pihak	 yang	
berkepentingan	baik	dengan	lembaga	pemerintahan,	
perguruan	 tinggi	 baik	 negeri	 maupun	 swasta,	
bahkan	 baru-baru	 ini	 ditandatangani	 kerjasama	
dengan	31	perguruan	tinggi	yang	ada	di	 Indonesia	
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yang	 tercantum	 dalam	 dokumen	 kerjasama	multi-
campus	 pada	 13	 Januari	 2017	 di	 Jakarta,	 bentuk	
kerjasama	 lainya	 	 diantaranya	 adalah	 dengan	 :	
Pemerintah	Kab./Kota	Tangerang	&	Provinsi	Banten
Kejaksaan	 Negeri	 Tangerang,	 KADIN	 Tangerang	
Dan	Provinsi	Banten,	Rumah	Sakit	Kota	Tangerang,	
Kota	 Tangsel	 Dan	 Banten,	 Puskesmas,	 RB,	 Dan	
BPS	 se-kota	 Tangerang	 &	 DKI	 Jakarta,	 Dinas	
Pendidikan	 Kota/Kab.	 Tangerang	 &	 Provinsi	
Banten,	Depag	RI	Kota/Kab.	Tangerang,	UNJ,	UPI,	
UHAMKA,	UMJ,	Dan	UMS,	Bank	Syari’ah	Bukopin,	
BNI	 Syari’ah,	 Kantor	 Pajak	 Kota	 Tangerang,	
Victoria	 University	 (Australia),	 Box	 Hill	 Institute	
(Australia),	 University	 Of	 Tasmania	 (Australia)
	 Sebagai	institusi	perguruan	tinggi	yang	relatif	
baru	dan	sangat	muda,	Universitas	Muhammadiyah	
Tangerang,	sarat	dengan	prestasi	yang	membanggakan	
dan	 tidak	 kalah	 dibandingkan	 dengan	 perguruan	
tinggi	lainnya,	baik	tingkat	regional	maupun	nasional.	
Dalam	 2	 tahun	 terakhir	 saja	 memperoleh	 juara	 :

Juara	 3	 tingkat	 nasional	 dalam	 Microsoft	 Office	
Specialist	by	Certifort,	 Juara	1	UMT	Choir	 tingkat	
Kopertis	 Rayon	 Banten,	 Juara	 2	 Tilawah	 tingkat	
Kopertis	 wilayah	 IV	 Jawa	 Barat	 dan	 Banten	 dan	
DKI	 Jakarta,	 Juara	 1	 Hifzil	 Quran	 1	 Juz	 se	 DKI	
jakarta,	 Juara	 1	 Teater	 Cahaya	 tingkat	 Nasional,	
Juara,	 Bulutangkis	 tingkat	 Kopertis	 rayon	 Banten,	
Juara	 1	 Bola	 Volley	 tingkat	 Jabodetabek,	 Juara	 1	
Futsal	 tingkat	 provinsi	 Banten	 dan	 masih	 banyak	
lagi	prestasi	baik	pada	tingkatan	lokal,	regional	dan	
nasional	yang	telah	dan	akan	diperoleh	selanjutnya.
	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang	
berkomitmen	 	memajukan	 	 	 	 anak	 bangsa	melalui		
kiprah	 di	 bidang	 pendidikan	 tinggi	 dengan	
semangat	 untuk	 maju	 terus	 dan	 berprestasi	 dan	
dapat	dibanggakan	oleh	seluruh	civitas	akademiknya	
dengan	terus	menjaga	baku	mutunya	melalui	Lembaga	
Penjaminan	Mutu	yang	di	ketuai	oleh	Prof.	Dr.	Aris	
Gumilar	sehingga	“Pilihan	Cerdas	Untuk	Masa	Depan	
Yang	Cerah”	bagi	lulusannya	dapat	terwujud.	(MSA)
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Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana
Bertekad Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Riset Terdepan

Sekolah	Tinggi	Teknologi	(STT)	Wastukancana	
berdiri	 tanggal	 20	 Desember	 2000	 dibawah	
yayasan	 Bunga	 Bangsa,	memiliki	 5	 Program	

Studi	jenjang	Program	Sarjana	Srata	Satu	(S1)	terdiri	
dari	 ;	 Teknik	 Informatika,Teknik	 Mesin,Teknik	
Elektro	 dan	 juga	 Program	 Diploma	 yang	 terdiri	
dari	 Manajemen	 Industri	 dan	 Teknik	 mesin.	

Nama	 Wastukancana	 diambil	 dari	 nama	
besar	 Radja	 Wastukancana	 yang	 pada	 jaman	
kepemimpinannya	berdasar	pada	prinsip-prinsip	taat	
pada	agama,	patuh	pada	aturan	dan	mengutamakan	
kesejahteraan	 rakyat.	Kampus	 yang	 berlokasi	 di	 Jl.	
Cikopak	 Desa	 Mulya	 Mekar	 Kecamatan	 Babakan	
Cikao	 Purwakarta	 ini	 memiliki	 Visi	 “Menjadi	
Perguruan	Tinggi	berbasis	riset	terdepan	dan	pelopor	
rekayasa		teknologi	tepat	guna”.	Sedangkan	misinya	
ialah,	 1)	Mengembangkan	 sistem	pendidikan	 yang	
professional	 dalam	 koridor	 Tridharma	 Perguruan	

Tinggi.2)	Mengembangkan	proses	penyelenggaraan	
pendidikan	 yang	 mengutamakan	 mutu	 dan	
keunggulan	 terpadu	 sesuai	 tuntutan	 kebutuhan	
pasar	kerja,3)	Memberdayakan	seluruh	potensi	STT	
Wastukancana	dalam	rangka	mewujudkan	pelayanan	
bagi	 kesejahteraan	masyarakat,4)	Mengembangkan	
iklim	belajar	berwawasan	global	yang	berakar	pada	
norma	dan	nilai	budaya	bangsa	Indonesia.	Selain	visi	
dan	misi	yang	menjadi	 landasan	civitas	akademika	
dalam	menjalankan	program	akademik,	dipertegas	
juga	 dengan	 Sapta	 Rumpaka	 yang	 terdiri	 dari;1)	
Menjunjung	 Kehormatan	 Tri	 Dharma	 Perguruan	
Tinggi,2)	 Menciptakan	 Khasanah	 Civitas	 Kampus	
yang	 Religious,3)	 Berfikir	 Kritis	 dan	 Kreatif,4)	
Bertindak	Sopan,5)	Berkarya	Ringkas	dan	Akurat,6)	
Tepat	Waktu	Tepat	Ukuran,7)	Berani	Bersaing	dalam	
Kualitas.	 Prinsip-prinsip	 tersebut	 menjadi	 spirit	
yang	melandasi	 gerak	 langkah	 STT	Wastukancana	
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dalam	mengembangkan	program	akademik	kampus	
menuju	tujuan	yang	telah	ditetapkan.

Proses	 belajar	 mengajar	 difasilitasi	 dengan	
menyediakan	laboratorium	Komputer,	Laboratorium	
CADCAM,	Laboratorium	CNC,	Laboratorium	Mesin	
Produksi,	Laboratorium	Mesin	bubut,	Laboratorium	
APK/Ergonomi,	Laboratorium	Fisika,	Laboratorium	
Kimia.	Selain	itu	disediakan	pula	ruang	perpustakaan,	
aula	 terbuka,	 tempat	 ibadah	 dan	 ruang	 aktivitas	
lainnya	 yang	 mendukung	 proses	 belajar	 mengajar	
mahasiswa.	Semua	Fasilitas	yang	memadai	tersebut	
disediakan	 untuk	 menunjang	 tercapainya	 harapan	
STT	Wastukancana	untuk	melahirkan	lulusan	yang	
antara	 lain	 Bertaqwa	 kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	
Esa	memiliki	integrasi	yang	tinggi	terhadap	bangsa	
dan	Negara	 kesatuan	Republik	 Indonesia,	 Terbuka	
dan	 tanggap	 terhadap	 perubahan	 konsisten	 dalam	
menjalankan	 kewajiban	 pada	 bidang	 ilmu	 dan	
teknologi	 maupun	 permasalahan	 kemasyarakatan	
khususnya	yang	berkaitan	dengan	bidang	keahlian.	
Mampu	 mengenali,	 mengamati	 dan	 melakukan	
pendekatan	serta	penalaran	terhadap	suatu	masalah	
kemasyarakatan	 	 khususnya	 yang	 berkaitan	
dengan	 penelitian	 bagi	 dosen	 STT	Wastukancana,	

Pengembangan	reward	dan	insentif	bidang	penelitian,	
Pengembangan	 kerjasama	 penelitian	 dengan	
berbagai	instansi	baik	pemerintah	maupun	swasta	di	
dalam	negeri	dan	luar	negeri,	dst.	Komitmen	dalam	
meningkatkan	kualitas	dosen	secara	terus	menerus	
dibuktikan	 dengan	 keberhasilan	 dosen	 tetap	 STT	
Wastukencana	memperoleh	hibah	penelitian	DIKTI	
pada	tahun	2015-2016	sebanyak	9	judul	penelitian.	

Untuk	pengembangan	Dosen	dibidang	
Penelitian,	staf	LPPM	dilibatkan	untuk	
mengikuti	 pelatihan	 Penyusunan	
Laporan	 Anggaran	 Penelitian.

Bidang	 Pengabdian	 Kepada	
Masyarakat	Dosen	STT	Wastukancana	
memiliki	beberapa	kategori	Pengabdian	
Kepada	Masyarakat	kategori	unggulan	
antara	 lain;	 Mengembangkan	
potensi	 akademik	 dosen	 STT	
Wastukancana,	 Mengembangkan	
jaringan/Linkages STT	Wastukancana	
dengan	 masyarakat,	 Mendukung	
pengembangan	 capacity building	
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PT	 dalam	 melaksanakan	 penelitian.,	 Mendorong	
kerjasama	antar	Program	Studi	di	STT	Wastukancana.	
Upaya	untuk	mengembangkan	potensi	dosen	dalam	
bidang	 penelitian	 menghasilkan	 prestasi	 beberapa	
dosen	yang	telah	menerima	hibah	dari	pemerintah	
seperti	pada	Tahun	2016	Dosen	STT	Wastukancana	
mendapatkan	Dana	Hibah	Penelitian	Dosen	Pemula	
dari	Kemenristek	Dikti	sebanyak	7	Judul	Penelitian.	
Pada	 Bulan	 Desember	 2015	 Dosen	 Tetap	 STT	
Wastukancana	 mendapatkan	 kehormatan	 menjadi	
Ketua	 Panitia	 Pelaksana	 Hibah	 dari	 Kemenag	 RI	
dengan	 judul	 “Peningkatan	 dan	 Pengembangan	
GPAI	Bidang	ICT	SMP	Zona	3	Provinsi	Jawa	Barat”.	
Besarnya	 hibah	 dari	 Kemenag	 Rp.	 199.025.000,-

Pada	Tahun	 2016	Dosen	 STT	Wastukancana	
yang	 sedang	 dalam	 Proses	 Pengajuan	 Hibah	
Penelitian	Disertasi	Doktor	sebanyak	1	judul,	Hibah	
Penelitian	Dosen	 Pemula	 sebanyak	 2	 judul.	 Selain	
itu	 Pengabdian	 Kepada	 Masyarakat	 yang	 sedang	
diajukan	 ke	 Dana	 Ilmu	 Pengetahuan	 Indonesia	
sebanyak	 1	 judul	 (2015)	 dengan	 nilai	 pengajuan	
500	 juta	 per	 tahun	 selama	 3	 tahun.	 Adapun	 judul	
Pengabdian	 Kepada	 Masyarakat	 yang	 sedang	
diajukan	 ke	 DIPI	 adalah	 “Organic and Inorganic 
waste management, improve living standard, Waste 
recycling Machine, TPA Cikolotok Community”.		
Hasil	penelitian	dipublikasikan	dalam	jurnal	ilmiah	
di	 dalam	 ataupun	 luar	 negeri,	 beberapa	 judul	
penelitian	 yang	 dimuat	 di	 jurnal	 luar	 dan	 dalam	
negeri	adalah,		Dua	judul	penelitian	di	publikasikan	
pada	 national	 Journal of Science Research,	 Satu	
judul	 penelitian	 di	 presentasikan	 di	 Universitas	
Harvard	University,	Dua	puluh	tiga	judul	penelitian	
di	 publikasikan	 pada	 Jurnal	 Teknologika	 ber-ISSN	
110.	 Untuk	 meningkatkan	 kompetensi	 Dosen	
saat	 ini	 3	 orang	 dosen	 kami	 sedang	 studi	 lanjut	
Program	 Doktor	 	 dan	 6	 orang	 Program	Magister.	
Sebanyak	 6	 orang	 dosen	 yang	 sudah	 memiliki	

sertifikasi	 dosen.	 Selanjutnya	 Ketua	 menegaskan	
bahwa	 STT	 Wastukancana	 menargetkan	 dalam	
2-3	 tahun	 kedepan	 semuanya	 sudah	 tersertifikasi.

Mahasiswa	 STT	 Wastukancana	 mayoritas	
berasal	 dari	 Jawa	 Barat,	 namun	 ada	 juga	
yang	 berasal	 dari	 Propinsi	 lainnya	 seperti	
Sumatera,	 Kalimantan,	 NTT,	 NTB,	 Maluku	 dsb.

STT	 Wastukancana	 memiliki	 kepedulian	
pada	 kaum	 disabilitas,	 sehingga	 setiap	 tahun	
juga	 menerima	 calon	 mahasiswa	 dari	 kalangan	
disabilitas.	 Saat	 ini	 terdapat	 beberapa	 orang	
mahasiswa	 difabel	 yang	 tengan	 menempuh	
pendidikan	 di	 STT	 Wastukancana.	 Prestasi	
mahasiswanya	 juga	 cukup	 baik	 antara	 lain	 dengan	
meningkatnya	 penerima	 beasiswa	mahasiswa	 yang	
diperoleh	dari	DIKTI	melalui	Kopertis	Wilayah	IV.

Selain	 itu	 mahasiswa	 Teknik	 Mesin	 S1,	
Teknik	Informatika	S1	dan	Teknik	Industri	S1		STT	
Wastukancana	 juga	mampu	menghasilkan	produk-
produk	inovatif	seperti;	1.	Mesin	Pengiris	Singkong	
untuk	kalangan	Usaha	Kecil	dan	Menengah,	2.	Mesin	
Suwir	 daging	 untuk	menghasilkan	 abon,	 3.	Mesin	
Penekuk	 Pipa	 untuk	 Usaha	 Kecil	 dan	 Menengah,	
4.	 Mesin	 Pres	 untuk	 pemotong	 sandal,	 5.	 Mesin	
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Pengaduk	Gula	Aren	untuk	Usaha	Kecil	dan	
Menengah,	 6.	Mesin	 Perontok	 Padi	 untuk	
kelompok	 tani,	 7.	 Mesin	 pencacah	 TAW	
limbah	serat	Rayon,	8.	Mesin	Sangrai	Kopi,	
9.	 Mesin	 Pengering	 Cengkeh,	 10.	 Mesin	
Spinner	 Bawang	 Merah,	 11.	 Computer 
Suported Colaborative Learning (CSCL),	
12.	Alat	Bantu	Pedal	Kaki	pada	Dial Gauge 
untuk	 mengukur	 Ketebalan	 Bungkus	
Plastik	 Indomie.	 Tentu	 saja	 produk	 yang	
dihasilkan	 tersebut	 sangat	membanggakan	
civitas	 akademika	 STT	 Wastukancana	
karena	mampu	menghasilkan	produk	nyata	
yang	 dapat	 dimanfaatkan	 masyarakat.

Kampus	 STT	 Wastukancana	
mengalami	 dinamika	 perkembangan	
yang	 menarik	 ,	 dimulai	 dari	 lokasi	 di	
jalan	 Jenderal	 Sudirman	 dengan	 lokasi	
yang	 terbatas	 berkembang	 ke	 lokasi	
kampus	 dengan	 luas	 kurang	 lebih	 6000	
meter	 persegi	 dan	 memiliki	 mahasiswa	
aktif	 sebanyak	 1700	 mahasiswa	 dengan	
fasilitas	ruangan	semula	hanya	10	ruangan	
menjadi	 sebanyak	 30	 ruang	 belajar	 dan	
ruang	pendukung	kegiatan	akademik	lainnya.	Ketua	
Yayasan	 Bunga	 Bangsa	 Mayjen	 TNI	 (purn.)	 H.	
Aryono	Murtamadinata		dalam	sambutannya		pada	
acara	wisuda	ke	XIV	STT	Wastukancana	 sabtu,	 10	
desember	2016.	Menyatakan	“Pada	saat	Saat	ini	tengah	
melakukan	 upaya	 pembangunan	 gedung	 parkir		
empat	 lantai	 di	 atas	 lahan	1.700	M2	 sebagai	 solusi	
atas	bertambahnya	warga	STT	Wastukancana	yang	
menggunakan	fasilitas	kendaran	roda	empat	(mobil)	
dan	roda	dua	(sepeda	motor)	dalam	aktivitas	kampus,	
yang	 direncanakan	 selesai	 	 enam	 bulan	 ke	 depan”.		

Kini	 STT.	Wastukancana	menempati	 gedung	
dengan	 bangunan	 dua	 lantai	 di	 atas	 lahan	 seluas	

5.958m2	 terletak	 di	 Jl.	 Raya	 Cikopak	 No.	 53	
Purwakarta.	 Dari	 luas	 ini	 diantaranya	 101.	 Ruang	
yang	 digunakan	 untuk	 ruang	 belajar	 sebanyak	 30	
(tiga	 puluh),	 1	 (satu)	 ruang	 laboratorium	 Teknik	
Industri,	 1	 (satu)	 ruang	 Laboratorium	 Teknik	
Mesin,	 2	 (dua)	 ruang	 Laboratorium	 Komputer,	
1	 (satu)	 ruang	 pejabat	 struktural,	 1	 (satu)	 dosen	
tetap,2	(satu)	ruang	staf	administrasi,	serta	1	(satu)	
ruang	perpustakaan	serta	beberapa	fasilitas	prasana	
seperti	 Lapangan	 Futsal,	 lapangan	 Bola	 Volley,	
Lapangan	Bulu	Tangkis,	Lapangan	Basket,	Lapangan	
Parkir,	 Ruangan	 Badan	 Eksekutif	 Mahasiswa	 dan	
Himpunan	 Mahasiswa,	 Kantin,	 dan	 WC.	 Jumlah	
tenaga	 pendidik	 di	 STT.	 Wastukancana	 sebanyak	
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112	 orang,	 yang	 terdiri	 dari	 43	 dosen	 tetap	 yang	
sesuai	 dengan	 program	 studi,	 dan	 69	 dosen	 tidak	
tetap.	 Jumlah	 tenaga	 kependidikan	 sebanyak	 dan	
teknisi	 laboratorium	sebanyak	13	orang.	Rasio	luas	
ketersediaan	ruang	untuk	dosen	tetap	adalah	1	:	4.5	
m2.	 Sedang	 untuk	 ruang	 dosen	 tetap	 disediakan	
ruang	 transit	dengan	 luas	7x3	m2.	Ruang	bagi	 staf	
administrasi	 dengan	 rasio	 luas	 1	 :	 4.5	 m2.	 Rasio	
luas	 untuk	 ruang	 dosen	maupun	 staf	 administrasi	
sudah	 cukup	 baik.	 Ruang	 kuliah	 yang	 tersedia	
cukup	memadai	dengan	dilengkapi	alat	pendukung	
pembelajaran	 seperti	 meja,	 kursi,	 sound	 system,	
OHP,	LCD	Projector,	Laptop,	White	Board,	dan	AC	
(Air	Conditioner).	Hal	ini	dimaksudkan	agar	proses	

belajar	 mengajar	 berjalan	 lancar,	 tertib,	
nyaman	 dan	 efektif	 sehingga	 kegiatan	
belajar	 mengajar	 dapat	 berjalan	 optimal.

Selain	 ruang	 kuliah	 dan	 ruang	
laboratorium	 yang	 memadai,	 STT.	
Wastukancana	 juga	 memiliki	 fasilitas	
penunjang	 seperti	 Personal	 Computer	
(PC),	 Notebook,	 LCD	 Projector,	 serta	
jaringan	 internet	 24	 jam.	 Arus	 informasi	
akademik	 diatur	 dengan	 menggunakan	
Sistem	 Informasi	 Akademik	 (SIMAK)	
sebagai	 media	 informasi	 yang	 digunakan	
dalam	 pelaksanaan	 pembelajaran	 dan	
penelitian	 yang	 sudah	 menggunakan	
fasilitas	 WAN	 (Wide	 Area	 Network).	
STT.	 Wastukancana	 juga	 mempunyai	
fasilitas	 pendukung	 pembelajaran	
dan	 penelitian	 seperti	 Laboratorium	
APK	 dan	 Ergonomi,	 Laboratorium	
Komputer,	 Laboratorium	 Statistika	
Industri,	 Laboratorium	 Proses	 Produksi,	
Laborarorium	Fisika	Dasar,	Laboratroium	
Kimia	 Dasar,	 dan	 Laboratorium	 Gambar	
Teknik.	 102	 .Sementara	 Software	 yang	

digunakan	 saat	 ini	 diantaranya	 :	 Windows	
Server	 2008,	 Windows	 7,	 Microsoft	 Office	 2007,	
Microsoft	Office	2010,	Antivirus	Smadav,	Powersim	
Constructor,	 SPSS,	 Minitab,	 Amos,	 Lisrel,	 MS	
Project,	 Gant	 Chart,	 Adobe	Acrobat	 9,	 Cd	 Belajar	
Manajemen	 Operasi,	 CD	 Belajar	 Manajemen	
Proyek,	 CD	 Belajar	 Toefl	 dan	 CD	 Belajar	 IELTS.
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Hakteknas ke-22
Bangkitkan Lagi Kejayaan 
Maritim Indonesia dari 
Tanah Bugis

Indonesia	 besar	 karena	 laut.	 Kita	 bisa	
menyebutnya	 archipelago	 atau	 negara	 kepulauan.	
Dengan	 menguasai	 laut	 pula	 Kerajaan	 Sriwijaya	
dan	 Majapahit	 berjaya	 karena	 berhasil	 menjadi	
komando	 perniagaan	 di	 Asia	 Tenggara.

Laut	 sebagai	 tempat	 kehidupan	 pun	 sulit	
ditepis	oleh	pemerintahan	Joko	Widodo.	Oleh	karena	
itu	 pula	Menteri	 Riset,	 Teknologi,	 dan	 Pendidikan	
Tinggi	 (Menristekdikti)	 Mohammad	 Nasir	
mengatakan,	kemakmuran	masa	depan	bangsa	sangat	
ditentukan	oleh	seberapa	serius	sektor	kemaritiman	

ditangani	 sebagai	 potensi	 ekonomi	 yang	 strategis.
Narasi	 ini	 kemudian	 menggema	 kencang	

tatkala	 Menteri	 mengatakannya	 pada	 saat	
peluncuran	 Hari	 Kebangkitan	 Teknologi	 Nasional	
(Hakteknas)	 ke-22	 di	 Dermaga	 Paotere,	Makassar,	
Sulawesi	 Selatan.	 Tema	 yang	 dipilih	 pun	 tajam	
Pembangunan	 Maritim	 Berbasis	 Pengetahuan	
dengan	sub	tema	Peran	Sumber	Daya	Manusia	dan	
Inovasi	 dalam	 Pembangunan	 Maritim	 Indonesia.	
Peringatan	 Hakteknas	 tahun	 lalu	 atau	 yang	 ke-21	
kemarin	dipusatkan	di	Solo,	Jawa	Tengah.	Peringatan	
hari	 bersejarah	 dibidang	 teknologi	 tahun	 lalu	 ini	
menjadi	 tonggak	perayaan	yang	 tidak	 lagi	 terpusat	
di	kota	besar.	Menteri	Nasir	beranggapan,	selama	ini	
inovasi	didaerah	sulit	terekpos	ke	daerah	lain	karena	
tidak	 adanya	 sarana	 sosialisasi.	 Dengan	 adanya	
perayaan	yang	tersebar	ke	daerah	 ini	maka	 inovasi	
daerah	 pun	 bisa	 dipublikasikan	 secara	 maksimal.

I N F O  D I K T I
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Tepat	 bila	 Kemenristekdikti	 memilih	
Makassar	 sebagai	 tuan	 rumah	 Hakteknas.	 Jejak	
kemahsyuran	 pelaut	 Makassar	 dapat	 ditemukan	
pada	 hukum	 laut	 internasional	 yang	 mengadopsi	
hukum	Amanagappa,	hukum	laut	orang	Bugis.	Pada	
abad	 ke	 16,	Makassar	 menjadi	 pusat	 perdagangan	
yang	 dominan	 di	 Indonesia	 Timur,	 sekaligus	
menjadi	 salah	 satu	kota	 terbesar	di	Asia	Tenggara.

Menristekdikti	 Mohamad	 Nasir	 mengatakan	
Makassar	 menjadi	 tuan	 rumah	 Hakteknas	 dinilai	
strategis	untuk	pusat	inovasi	Indonesia	Timur.	Pusat	
pelabuhan	 terpadat	 di	 Makassar	 menjadi	 poros	
distribusi	barang	luar	negeri.	“Hakteknas	tahun	ini	
berbeda	dengan	tahun	sebelumnya.	Ini	lebih	istimewa	
karena	selama	21	tahun	sebelumnya	selalu	diadakan	
di	 pulau	 Jawa.	 Ini	 baru	 pertama	 kali	 diadakan	 di	
luar	 Pulau	 Jawa.	 Makassar	 sangat	 strategis	 untuk	
pembangunan	maritim	 Indonesia	 Timur,”	 katanya.

Ia	 menambahkan,	 Pemerintah	 juga	 memilih	
Makassar	 karena	 sesuai	 dengan	 visi	 pembangunan	
jangka	 panjang	 dalam	 RPJPN	 2005-2025.	 Dia	
menjelaskan,	 peringatan	 Hakteknas	 ke-22		
mewujudkan	 Indonesia	 yang	 mandiri,	 maju,	 adil,	

dan	makmur.	Salah	satu	misinya	mewujudkan	
Indonesia	menjadi	negara	kepulauan	yang	mandiri,	
maju,	kuat,	dan	berbasiskan	kepentingan	Nasional.

”Untuk	 itu,	 fokus	 pembangunan	 maritim	
Indonesia	 diarahkan	 untuk	 penguatan	 kedaulatan	
maritim,	 pengelolaan	 sumber	 daya	 alam	 secara	
mandiri	 dan	 berkelanjutan,	 pengembangan	
infrastruktur	 secara	 mandiri	 dan	 terpadu	 dan	

pengembangan	 sumber	 daya	 manusia,	 ilmu	
pengetahuan	dan	 teknologi	 serta	budaya	maritim,”	
ucapnya.	 Guru	 Besar	 di	 bidang	 Akuntansi	
ini	 menjelaskan,	 pembangunan	 maritim	 di	
Indonesia	 itu	 difokuskan	 kepada	 empat	 hal.	 Yaitu	
penguatan	 kedaulatan	 maritim,	 pengelolaan	
SDA	 secara	 mandiri	 dan	 berkelanjutan,	
pengembangan	 infrastruktur	 secara	 mandiri	
dan	 terpadu,	 serta	 pengembangan	 SDM,	 ilmu	
pengetahuan	 dan	 teknologi	 dan	 budaya	 maritim.

Dengan	 demikian,	 Nasir	 menyebutkan,	
peningkatan	 kapasitas	 dan	 kompetensi	 SDM	
melalui	 pembangunan	 sistem	 pendidikan	
menengah,	 vokasi	 dan	 tersier	 untuk	menghasilkan	
SDM	 terampil	 dan	 profesional	 adalah	 upaya	
menapak	 ke	 jenjang	 keunggulan	 kompetitif	
dan	 solusi	 dalam	 mengatasi	 kesenjangan	 terkait	
dengan	 keadilan	 dan	 kemakmuran	 rakyat.

Mendatang,	 menurutnya,	 agenda	 riset	
ke	 depan	 akan	 mendukung	 peningkatan	 nilai	
tambah	 sumber	 daya	 menjadi	 produk	 yang	
berdaya	 saing.	Oleh	 karena	 itu,	 penentuan	 agenda	
riset	 mengacu	 kepada	 kebijakan	 sektor	 yang	
telah	 disusun	 oleh	 masing-masing	 lembaga	 dan	
kementerian.	 	 Dalam	 hal	 ini,	 risetriset	 yang	 akan	
dilakukan	 bertujuan	 mempercepat	 hilirisasi	
dengan	 memenuhi	 kebutuhan	 dunia	 industri.	
Dengan	semangat	itu	lanjutnya,	risetriset	di	bidang	
maritim	 juga	 perlu	 diperkuat	 untuk	 melahirkan	
produk-produk	maritime	 yang	 juga	 berdaya	 saing.

“Semangat inilah yang akhirnya menuntun kita semua 
untuk menjadikan Makassar sebagai contoh berhasilnya poros maritim, 

sekaligus juga sebagai ajang unjuk gigi hasil-hasil riset, teknologi, dan inovasi di bidang maritim”

I N F O  D I K T I
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