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EDITORIAL
BULETIN EDISI DESEMBER 2017
Waktu terus bergulir
dalam keseharian kita, tanpa
henti.. memicu kita untuk
bersegera menuntaskan tugas
dan kewajiban, rasanya tibatiba kalender harus berganti
tahun dan menerbitkan
buletin edisi 2017. Demi
waktu, jika kesemuanya tidak
Redaktur
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si.
diniatkan untuk beribadah
kepadaNya, niscaya kita menjadi orang yang merugi.
Sidang pembaca yang mulia, Alhamdulillah,
puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah
menggerakkan kita semua untuk menjalankan
tugas sehari-hari dalam meraih ridhoNya. Buletin
di akhir tahun ini sedang terfokus pada perolehan
peringkat perguruan tinggi di kancah internasional,
oleh karena kualitas perguruan tinggi yang dikelola
berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi,
akan berbanding lurus dengan tingkat peringkat
yang diperolehnya. Setiap tahun Kementerian riset &
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
mengeluarkan kluster atau peringkat setiap
perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun
PTS. Untuk itu berbagai kebijakan Kemenristekdikti
yang diimplementasikan di Kopertis Wilayah IV
Jawa Barat dan Banten  menjadi tema yang diangkat
buletin kali ini sebagai laporan utamanya.
Pembaca yang mulia,
Ada banyak momentum berkisar di bulan
September sampai Desember tahun ini. Topik yang
masih hangat diantaranya adalah wacana program
akselerasi para lektor menjadi lektor kepala;
kemudian dari lektor kepala menjadi guru besar.
Implikasi dari program ini adalah peningkatan
kuantitas dan kualitas penyelenggaraan seminar
internasional terindeks scopus, sampai pada

peningkatan kualitas penerbitan jurnal internasional
yang bereputasi. Profil PTS yang dimunculkan
saat ini adalah satu diantara dua PTS yang sudah
mencapai peringkat akreditasi perguruan tinggi
(AIPT) “A” di Kopertis Wilayah IV, Pertama Telkom
University dan Universitas Islam Bandung; untuk
giliran pertama kali ini adalah UNISBA; yang
semoga dapat menginspirasi dan memotivasi semua
penyelenggara PTS di Jawa Barat dan Banten,
sekaligus kita menggali kiat-kiatnya dalam mencapai
prestasi tersebut.
Sidang pembaca yang terhormat,
Kebijakan Kopertis wilayah IV dengan
“Nakhoda” baru menampakkan denyut aliran darah
kebijakan yang terasa sampai ke berbagai pelosok
Jawa Barat dan Banten, dengan prinsip “ Pembinaan
(dulu) – Pengawasan – Pengendalian“ yang
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 Jawa Barat & Banten. Mudahmudahan bermanfaat.
Sebagai kata penutup, kami senantiasa
membuka diri untuk menerima berbagai aktivitas
dalam bentuk informasi seputar kampus masingmasing, untuk berbagi dengan sesama PTS di
wilayah Jawa Barat dan Banten. Selamat membaca!
(ARS)
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Kemenristekdikti akan Mengurangi
1000 Perguruan Tinggi di Indonesia
				
Dalam kegiatan acara pembinaan, yang
berlangsung tanggal 31 Oktober 2017  di Jatinangor,
Koordinator Kopertis Wilayah IV, Prof. Dr. Uman
Suherman AS, M.P, mengundang para PTS di
wilayah Jawa Barat dan Banten untuk mendapatkan
penjelasan dari Koordinator, Sekretaris Pelaksana dan
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi
tentang rencana Kementerian Riset Teknologi
mengeluarkan  peraturan berkaitan dengan Akuisisi

Ulang Tahun Kopertis yang ke 49 yang dilaksanakan pada hari sabtu, 28 Oktober 2017. Pada HUT
Kopertis tersebut mengadakan upacara Hari Sumpah Pemuda walaupun tidak dalam bentuk Deklarasi
Kebangsaan anti Radikalisme dan terorisme. Banyak
yang berkontribusi, siapapun yang berpartisipasi
Kopertis akan memberikan penghargaan termasuk
kepada PTS yang tidak berpartisipasi dan berkontribusi. Bagaimana pun PTS Jawa Barat dan Banten

dan Merger. Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, menginginkan kurun waktu
2017-2018 akan mengurang 1000 perguruan tinggi
di Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan menjanjikan mengeluarkan Permendikti
dan Petunjuk Teknis tentang Akuisisi dan Merger.
Koordinator
Kopertis
Wilayah
IV
mengharapkan dengan fungsi diemban yaitu
pembinaan, pengendalian dan pengawasan, bahwa
seandainya Kementerian Ristekdikti menutup 1000
perguruan tinggi yang ditutup adalah bukan dari
Jawa Barat dan Banten, kalaupun ada PTS yang
ditutup dari Jawa Barat dan Banten hakekatnya
bukan menutup begitu saja tapi didasarkan oleh pola
pemikiran bahwa PTS harus maju dan berkembang.
Dari pada tidak ada kemajuan dan perkembangan  
lebih baik jelaskan posisi PTS kita.
Ada beberapa hal yang diinginkan Kemenristekdikti sebagaimana yang didapatkan informasi sebelumnya dari rapat review capaian kinerja Kopertis,
ketika bicara Kopertis di dalamnya berbicara PTS.
Koordinator Kopertis Wilayah IV yang tidak kalah
penting kaitan berterima kasih kepada PTS yang
sudah berpartisipasi dan berkontribusi untuk Hari

perlu diakui keberadaannya.
Berkaitan dengan akuisisi dan merger,
Koordinator mengatakan bahwa di beberapa
perguruan tinggi, dosen melakukan produktivitas
karya ilmiah yang dilakukan namun ternyata belum
tercatat di Kemenristekdikti. Kopertis ingin tahu
karena ingin punya kebanggaan. Universitas Telkom
termasuk salah satu universitas yang maju pesat
dalam publikasi karya ilmiah, tetapi di Kopertis tidak
ada catatannya. Oleh karena itu Universitas Telkom
punya kewajiban dan Kopertis juga punya kewajiban.
Kopertis punya kewajiban untuk mengecek PTS, dan
PTS juga punya kewajiban untuk menginformasikan
ke Kopertis. Kopertis tidak mungkin tidak tahu apaapa tentang Universitas Telkom.  Selanjutnya terkait
dengan publikasi karya ilmiah seperti jurnal yang
diterbitkan di kampus, jumlah dosen Dpknya yang
berpartisipasi perlu didata secara akurat. Kopertis
akan mengumumkan PTS yang berproduksi sangat
bagus terutama dalam karya inovasi dan akan
diumumkan di akhir tahun. Mudah-mudahan
berimplikasi pada penghargaan.
Koordinator Kopertis Prof. Dr. Uman
Suherman AS, M.Pd, menegaskan bahwa peraturan
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Kementerian rencana pengurangan 1000 perguruan
tinggi ini belum keluar, pengelola perguruan tinggi
masih mempunyai kesempatan untuk mengkaji diri
karena setelah pertemuan ini akan fokus Kopertis
akan mengundang perguruan tinggi yang notebene
di bawah satu bendera ini akan dibagaimana
kan. Kalau perguruan tinggi kita survive tidak
perlu penggabungan, sekedar pemberitahuan
saja, dan ini namanya penyatuan, penggabungan
sebaiknya disertai dengan berbagai kemudahan dan
keuntungan. Pada saat membuka prodi baru sistem
diberlakukan tetapi pada saat penggabungan dan

penyelamatan  banyak orang tidak lagi bicara prinsip
yang ada, namun harus tetap hidup. Selanjutnya
Kopertis akan mengundang pengelola yang masih
memiliki masalah bukan bermasalah. Kalau
dikatakan bermasalah ada masalah. Semua kampus
memiliki masalah misalnya prodinya satu tidak ada
saingan, namun tidak ada yang daftar. Ada juga yang
urusan lahan. Kopertis mengontrol pakta integritas
apakah masih dijalankan. Pada saat tahun 2018
Kopertis Wilayah IV ingin menyelesaikan masalah
tanpa memunculkan masalah. (ANS)***

Keberadaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
akan melahirkan Perguruan Tinggi yang Bermutu
Kopertis merencanakan akan mengundang
penyelenggara atau yayasan perguruan tinggi yang
penyelenggaraan kurang bagus. Universitas Telkom
yayasan dan pengelolanya satu nafas, yayasannya
bagus maka pengelola akan bagus pula. Yang
menjadi persoalan adalah yang ada sering kali
yayasan dan pengelola berjalan tidak harmonis di
sebuah perguruan tinggi. Satu dan lainnya berjalan
masing-masing, akibatnya muncul permasalahan di
perguruan tersebut. Yayasan tidak faham bagaimana
membangun kampus yang bagus. Akhirnya banyak
pekerjaan rektor yang ditanda tangani yayasan.
Menurut Uman Suherman, tidak sedikit yayasan
mengurus dosen itu disamakan dengan guru.
Kalau guru kualifikasi sudah tercapai dianggap
selesai. Sementara dosen berbeda dengan guru,
ada kewajiban lain yang harus dilakukan yayasan,
kualifikasi akademik magister harus diangkat,
bagaimana yayasan berusaha, kalau tidak punya
uang mendorong kerjasama dengan pemda supaya
dapat beasiswa. Jadi yayasan tidak bisa berpangku

tangan. Kalau yayasan punya uang tidak mungkin
memberikan secara penuh menyediakan pinjaman
dengan dipotong gaji. Kalau gajinya tidak bisa
dipotong, ada kompensasi aktivitas yang lain. Ketiga,
kalau yayasan tidak punya uang bisa penjamin untuk
bisa pinjam ke lembaga lain. Semuanya adalah untuk
yayasan karena kalau bagus akan berimplikasi pada
pengelola.  
“Keberadaan L2Dikti (Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi) tidak akan ada lagi
dikhotomi antara PTN dan PTS, yang ada adalah
pendidikan tinggi yang bermutu, sehingga
kesetaraan dibangun atas dasar mutu”
- Uman Suherman

Jangan hanya berpikir berapa gedung, berapa
lantai, dosen tidak disediakan akhirnya gedung ada
tapi produktivitas tidak ada. Bagaimana pun kalau
yayasan bagus mendorong pengelola punya inspirasi
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untuk berkembang. Tetapi manakala yayasan
membatasi pengelola hanya bekerja seadanya.
Berkaitan dengan acara wisuda Uman
Suherman menegaskan bahwa Kopertis tidak
akan menghadiri acara wisuda suatu perguruan
tinggi manakala akreditasi belum ada. Dalam

Dari 910 Dosen Dpk yang di Kopertis Wilayah
IV yang telah mencapai jabatan guru besar baru
43 (empat puluh tiga) dan ini masih jauh dari
harapan. Pada saat   Kopertis ingin menyampaikan
penghargaan untuk dosen yang berprestasi hanya
beberapa PTS yang mengirimkan artinya prestasi
ada dimana, apalagi Dosen Dpk tidak
muncul. Harapan lain Koordinator
bahwa Dosen Dpk dapat menjadi role
model untuk dosen yang lain (yayasan).
Dosen Dpk jadi pimpinan di PTS
diperbolehkan, namun harus ijin dari
Kopertis, karena tugas utama Dosen
Dpk bisa terabaikan. Dosen Dpk tidak
boleh jadi pengurus yayasan karena
tidak diijinkan. Namun Dosen Dpk
diperkenankan punya yayasan atau
perguruan tinggi. Jangan sampai ada
dosen Dpk dikembalikan oleh PTS
ke Kopertis karena ada masalah dan
kesempatan menghadiri acara wisuda koordinator belum tentu ada PTS lain yang mau menerimanya.
berkesempatan untuk melakukan pembinaan dengan (ANS)***      
melakukan pendekatan secara personal
dengan yayasan dan pengelola perguruan
tinggi untuk menyampaikan masukan, usulan
dan saran   terhadap perguruan tinggi yang
sedang dibina.
Saat ini Koordinator sedang melakukan
pembinaan terhadap dosen Dpk, inti dari
pembinaan dosen Dpk, pertama adalah
bahwa dosen Dpk itu adalah tulang punggung
PTS. Kedua dosen Dpk karena masuk dengan
berat jangan sampai tidak ingat tugas pokok
dan fungsinya, tunjukkan produktivitas ada
di dosen Dpk.
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Kebijakan Akuisisi dan Merger Perguruan Tinggi Swasta
Untuk Menyehatkan dan Meningkatkan Mutu PTS
Dalam paparannya materi tentang kebijakan
Akuisi dan Merger Sekretaris Pelaksana Kopertis
Wilayah IV Dr. Subahi Idris, MM, mencoba
menggambarkan suatu kedaan di negara lain dimana
di suatu satu negara penduduknya 2 (dua) milyar
mempunyai perguruan tinggi hanya 2000 perguruan
tinggi, sementara Indonesia dengan penduduk 250
juta mempunyai 4500 perguruan tinggi. Hasil evalusi
Kemenristekdikti bahwa di seluruh Indonesia, kita
memiliki perguruan tinggi dari Sabang sampai
Merauke ternyata sebagian besar sudah terlihat
dari sisi mutu tidak seperti yang diharapkan. Di
sisi lain dengan legalitas yang ada pun, mulai terasa
perguruan tinggi kita semakin menurun berkaitan
perkembangan mutu yang diharapkan.
Di Indonesia ada Perguruan Tinggi Negeri
(PTN), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) serta Perguruan
Tinggi Swasta (PTN). PTS ada 3128 perguruan
tinggi, pada saat digabung dengan PTA jumlahnya
menjadi 4153 perguruan tinggi, digabungkan
dengan PTK jumlahnya menjadi 4550 perguruan
tinggi. Tetapi yang concern Kemenristekdikti tahun
2017 sampai 2019 Kemenristekdikti menginginkan
ada pengurangan nama perguruan tinggi. Jadi
berkaitan dengan pengurangan 1000 perguruan
tinggi, kemenristekdikti tidak serta merta menutup
begitu saja sejumlah perguruan tinggi,   tetapi cara
yang dilakukan Kemenristekdikti adalah akuisisi
(penyatuan) dan merger (gabungan). Kebijakan
untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi tidak
mudah banyak dampak yang harus dipertimbangkan
oleh kementerian. Oleh sebab itulah kebijakan ini

mengajak kepada penyelenggara yaitu yayasan dan
pengelola sebagai pelaksanaan proses pembelajaran  
di semua perguruan tinggi untuk sama-sama
memikirkannya.
Ada 2 (dua) hal yang ingin kita lihat pertama,
dasar hukum penyatuan dan penggabungan ada di
pasal 15 Permendikti Nomor 100 bahwa perubahan  
terdiri (a). Perubahan nama, atau lokasi PTS, dan
(b) perubahan bentuk PTS, dan (c) Pengalihan
pengelolaan dari badan penyelenggara lama dan
pengelola lama ke badan penyelenggara baru
pengelola baru serta (d) Penggabungan dua atau
lebih menjadi satu PTS baru. (e) Penyatuan satu PTS
atau lebih ke dalam satu PTS lain, atau pemecahan
satu PTS menjadi dua atau lebih PTS lain, ini adalah
yang bisa kita lakukan.
Tetapi yang menjadi kontrol kebijakan saat
ini dari Kemenristekdikti adalah dua hal yaitu
penggabungan (merger) dua Perguruan Tinggi
atau lebih jadi boleh dua atau tiga Perguruan
Tinggi bergabung menjadi satu dengan nama baru.
Kenapa dengan nama baru itu, karena pada saat
penggabungan terjadi bisa saja akhirnya beberapa
perguruan tinggi menjadi universitas, itu yang
disebut dengan nama baru, atau juga ada beberapa
akademi menjadi politeknik., tergantung pada
prodi-prodi yang di dalamnya.
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“PROFIL UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA)
			BERAKREDITASI AIPT “A”					
memiliki logo Ka`bah ini. Walaupun pengakuan
Rektor  Prof.Dr. H. Edi Setiadi,SH,MH sebagai rektor
baru, merasa berat dengan gelar yang disandangnya
karena Unisba mewakili PTS terunggul dari 470 an
PTS di Kopertis wilayah IV.
Prestasi lain yang diraih Unisba sebagai
universitas yang unggul, diantaranya dibuktikan
dengan berhasilnya meraih peringkat 100 besar
sebagai perguruan tinggi terkemuka dan terbaik.
Data versi Dikti 2017 menyebutkan, Unisba sebagai
peringkat ke-65 dari 4000 PTN dan PTS yang ada di
Indonesia. Selain itu, Keberhasilan meraih akreditasi

KOPERTIS
WILAYAH
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o

P

erguruan tinggi yang lahir sejak tahun 1958
ini menunjukkan bintang gemilangnya
dengan meraih akreditasi AIPT “A” sebagai
perguruan tinggi ke-2 peraih peringkat tersebut
setelah Universitas Telkom di Provinsi Jawa
Barat dan Banten. Perjuangan yang panjang dan
melelahkan   selama hampir 30 tahun ini, tidaklah
sia-sia, karena PTS yang berlandaskan nilainilai islami ini berprinsip “Man jadda wajada,
siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”.
Keberhasilan ini sudah tentu disambut gembira oleh
sivitas akademika Universitas Islam Bandung yang
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ini tentu tak luput dari kualitas yang semakin
membaik yang telah ditunjukkan Perguruan Tinggi
Islam ini.
Sebagai indikator peningkatan kualitasnya
ditunjukkan oleh Unisba melalui keberhasilan
memperoleh penghargaan tertinggi untuk Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) se-Indonesia dari
1600 PTN-PTS (di luar PTN BH). Unisba dinilai
sebagai universitas yang bersungguh-sungguh
dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu
Internal di lingkungan kampusnya. Penghargaan

dari Kemenristek Dikti ini diterima Rektor Unisba,
Prof.Dr. H. Edi Setiadi, SH. MH., didampingi Ketua
Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unisba, Dr. Nan
Rahminawati, Dra.,M.Pd. di Makassar, belum lama
ini. Untuk bidang penelitian Unisba juga meraih
peringkat “Utama” dengan nilai hibah penelitian
dari Negara melalui Kemenristekdikti berkisar 3 –
5 Milyar Rupiah per tahunnya, Sedangkan untuk
bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meraih
peringkat Terbaik di tingkat nasional.
Pada awalnya, Unisba didirikan sebagai bagian dari perjuangan umat
Islam di Indonesia dalam
melalui bidang pendidikan. Umat Islam yang
berpendidikan
tinggi
pada masa itu masih dapat dihitung jari. Tokoh
Islam pada masa itu menjadikan Perguruan Islam
Tinggi (PIT) di Bandung
sebagai sebuah jalan efektif dan sistematis dalam
pembinaan kader-kader
berpendidikan tinggi dan
pemimpin Islam yang
tangguh. Kiprah yang
dicita-citakan para pendiri PIT yang kemudian
diubah namanya menjadi
Unisba tersebut sederhana, yakni mencetak sarjana muslim yang berwawasan luas, berakhlakul
karimah, dan menjadi
mujahid (pejuang), mujtahid (ilmuwan), mujaddid
(pembaharu).
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Meski hampir enam puluhan tahun lamanya, itulah
sesungguhnya misi yang terus dipelihara Unisba
hingga kini.
Unisba yang awalnya berkiprah di bidang
pendidikan melalui pendirian tiga fakultas
agama, yakni Syari`ah, Ushuluddin, dan Tarbiyah,
selanjutnya mengembangkan diri dengan membuka
beberapa fakultas atau prodi umum. Dibukanya
fakultas baru seperti Hukum, Fakultas Teknik,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Matematika
dan Ilmu Alam (MIPA), Fakultas Psikologi, dan
Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kurun waktu
pendirian fakultas baru itulah kemudian Unisba
lebih melesat perkembangannya hingga
didirikan pula fakultas paling bungsu,
yakni Kedokteran pada tahun 2004.
Sehingga saat ini unisba memiliki 11
fakultas dan pascasarjana dengan 29
program studi S1, S2 dan S3.
Sebagai
konsistensi
dalam
kiprahnya menyiapkan manusia yang
unggul dan berakhlakul karimah,
Unisba memiliki kekhasan yang tidak
dimiliki perguruan tinggi lain. Unisba
menyiapkan
mahasiswa
melalui
program ta`aruf, mentoring, pesantren
mahasiswa, kurikulum PAI, dan pesantren calon
sarjana dan bimbingan karir. Bila di perguruan tinggi
lain, mahasiswa diwajibkan mengikuti Orientasi
Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek), Unisba
memiliki program Ta`aruf dan P3M (Pengenalan
dan Pengembangan Pribadi Mujahid, Mujtahid,
dan Mujaddid). Unisba memiliki kurikulum PAI
bagi mahasiswa selama tujuh semester. Mahasiswa
mempelajari Aqidah, Pesantren (semester dua),
Muamalah, Akhlak, Peradaban Islam, Pemikiran
Islam, Islam dan Disiplin Ilmu.
Tiap kajian ilmu yang ditanamkan juga

menjadi konsentrasi penting Unisba. Fasilitas dan
kualitas pendidikan, serta sarana dan prasarana
terus ditingkatkan. Berbagai upaya tersebut
berbuah manis dengan dengan diraihnya akreditasi
“A” untuk Fakultas Ilmu Komunikasi serta
penghargaan keempat kalinya sebagai Best School of
Communication dari majalah Mix Marketing. Dua
prodi lainnya, yakni Manajemen dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba pun meraih
akreditasi A. Fakultas Dirasah (Syariah, Dakwah,
Tarbiyah) Unisba juga berhasil menduduki peringkat
pertama kategori Fakultas Agama Islam di lingkungan
Kopertais Wilayah II Jabar dan Banten. Hasil positif

ditunjukan melalui peningkatan peminat Unisba
sebesar 30% pada tahun 2015 dibanding tahun
sebelumnya. Survey Pusat Data dan Analisis Tempo
(2016) menyebutkan Unisba merupakan salah satu
tujuan favorit para calon mahasiswa di Indonesia
melalui enam prodi yakni Hukum, Kedokteran,
Ilmu Komunikasi, Psikologi, Manajemen, dan
Akuntansi. Keenam prodi tersebut juga merupakan
salah satu dari sekian banyak prodi yang diminati
di Unisba. Selanjutnya, keberhasilan Unisba ini
juga merupakan kolaborasi yang harmoni dengan
Yayasan Unisba. Ketua Badan Pengurus Yayasan
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Unisba, Prof. Dr. Miftah Faridl, ketika acara tasyakur
perolehan nilai akreditasi “A” mengemukakan
bahwa : “Secara pribadi dan atas nama Yayasan, saya
menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada Bapak Prof. Thaufiq, Allah-lah yang
akan membalas kebaikan Bapak, serta  Ibu yang telah
mendampingi,  sehingga sukses memimpin Unisba.
Dan terima kasih kepada Wakil Rektor 1, 2, 3, yaitu
Dr. Rakhmat Ceha, M.Eng, Dr. Efik Yusdiansyah,
SH, MH dan Asep Ramdhan, M.Ag. yang telah
bekerja keras meraih akreditasi A bagi universitas
kita. Penghargaan dari  Yayasan maupun dari Rektor
tidak seberapa dibandingkan penghargaan yang

Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng., IPU dalam laporannya
sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
2017/2018 dalam Pelantikan Mahasiswa Baru dan
Pembukaan Ta’aruf TA 2017/2018 yang bertemakan,
“Membangun Generasi Milenial yang Berakhlak
Karimah Berdimensi Mujahid, Mujtahid, dan
Mujaddid (3M) di Era Global” dan berlangsung
selama enam hari. Selama Ta’aruf, mahasiswa
baru diperkenalkan dengan pimpinan Universitas,
Fakultas, mengenal lingkungan kampus, kegiatan
mahasiswa, bagaimana cara belajar di Perguruan
Tinggi, dan mendapat wawasan dari para
narasumber lain seperti Walikota Bandung, Ridwan

Allah berikan. Balasan Allah lebih besar, rahmat
Allah barokah Allah, dan magfiroh Allah,” tutur
Prof. Miftah. Peminatan calon mahasiswa untuk
masuk Unisba hampir tiap tahun sangat tinggi,
apalagi untuk fakultas dan program studi favorit. Hal
tersebut disampaikan Wakil Rektor I (Warek I), Dr.

Kamil, Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar &
Banten, Prof. Dr. Uman Suherman, AS. M.Pd. dll.
Selanjutnya seluruh mahaiswa baru harus mengikuti
kegiatan placement test BTAQ (Baca Tulis AlQur’an) untuk pembinaan selanjutnya dalam bentuk
kegiatan mentoring.

BULETIN KOPERTIS WILAYAH
| Vol. 16 No.
1 Desember
KOPERTISIVWILAYAH
IV3| |Vol.
17 No. 1II 2016
| 2017| 10

PROFIL PTS
Di bidang kemahasiswaan Unisba memiliki
program Seminar Nasional Sivitas Akademika
Unisba (Spesia) 2017 yang dilaksanakan rutin
setiap tahun. Tahun ini sebanyak 1.071 karya ilmiah
mahasiswa Unisba yang berasal dari penelitian
dalam skripsinya, berhasil dipublikasikan. Artikel
ilmiah ini berasal dari sepuluh Fakultas di
lingkungan Unisba, setelah divalidasi oleh panitia
dan tim Reviewer Setiap Prodi. Jika dijumlahkan
secara keseluruhan, selama tiga tahun Unisba
telah mempublikasikan sebanyak 4.217 dokumen
penelitian S1. Hal inilah yang membuat Unisba
mendapatkan posisi ke 60 dari 4446 perguruan
tinggi yang ada di Indonesia.
Sebagai motivasi dan apresiasi, Unisba
menyediakan hadiah berupa uang senilai Rp
1.250.000,00 kepada para presenter terbaik dari
masing-masing fakultas.
Koordinator
Kopertis
Wilayah
IV
mengapresiasi kegiatan SPeSIA sebagai budaya
akademik yang bagus. Alasannya, bahwa dalam
SpeSIA
tercermin
masing-masing
peneliti
mengenyampingkan ego keilmuannya, adanya
keterbukaan (karena di upload) dan dapat
memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Ia juga
meyakini alumni Unisba memiliki daya intelektual
yang tinggi. “Saya juga paham betul dengan seminar
ini memberikan kebiasaan kita dikritik seseorang,
mensyukuri apa yang kita peroleh dan biasa
menghargai karya orang,” tambahnya. Di hadapan
peserta SpeSIA, Koordinator Kopertis Wilayah IV
ini berpesan,   seorang akademisi hendaknya tidak
menyepelekan orang lain, selalu belajar dengan
mengambil ilmu dari orang baru dan mengolahnya
menjadi modal yang kuat untuk menjadi manusia
yang dicintai manusia lain.

mendorongnya untuk dapat meningkatkan SDM-nya
dengan standar nasional. Unisba juga bisa melebihi
standar nasional pendidikan tinggi dengan akreditasi
tidak hanya melalui BAN-PT saja tetapi juga melalui
ASEAN University Network Quality Assurance.
“Unisba mampu sejajar dengan universitas yang
memiliki kredibilitas di tingkat ASEAN. Kalau itu
yang terjadi yang saya kemukakan di awal kualitas
bangsa tidak akan melebihi tingkat pendidikan. Apa
yang dilakukan di Unisba memberikan fundamen
yang kuat saat kita meningkatkan kualitas bangsa,”
jelasnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana SPeSIA
2017, Dadi Ahmadi, S.Sos., M.I.Kom, SpeSIA
berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang berbagai kajian keilmuan dari
disiplin masing-masing, menjadi ajang silaturahmi
dan sekaligus dapat memberikan bahkan
menginspirasi bagi para pengambil kebijakan untuk
melahirkan program-program yang selaras dengan
kondisi dan situasi di masyarakat sebagaimana
terefleksikan dari hasil - hasil penelitian yang telah
dipublikasikan.
Prestasi lain dari mahasiswa Unisba yakni
ketika akhir Januari 2017, Unit Baseball Softball
(UBS) Unisba berhasil meraih prestasi sebagai
Juara 1 Indonesia Intercollegiate Softball League
(IISL). Dalam ajang tersebut, tim softball Unisba
berhasil menyandingkan piala juara 1 putra dan
putri. Sebelumnya, tim putra dan putri UBS Unisba
juga meraih prestasi juara 1 kejuaraan softball antar
perguruan tinggi se-Asean pada 2015. Unisba
adalah satu-satunya Perguruan Tinggi yang berhasil
menyandingkan beberapa piala kejuaraan softball
untuk tim putra dan putri sekaligus. Di negara
tetangga, Malaysia, Jajang Jamaluddin Mahasiswa
Fikom Unisba meraih Juara I Lomba Menulis

Apresiasi lain dari koordinator Kopertis Feature dalam IMPACT 2016 yang diselenggarakan
wilayah 4 bahwa, Prestasi Unisba meraih Juara Universiti Sains Malaysia (USM). Tim Film Pendek
1 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Lab. Film Fikom sukses menjadi yang terbaik
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meraih Juara I kategori Film Pendek dengan
karyanya, “Ngertakeun Bumi Lamba”. Septian Gusti
Suharto Putra, mahasiswa Fikom, turut melengkapi
keberhasilan Tim Unisba di Malaysia dengan meraih
Juara III Lomba Fotografi.

meraih juara satu dan dua lomba menyanyi grup
ajang Muslimah Fest. Pasuma Unisba menyisihkan
lebih dari seratus   tim dari seluruh Indonesia.  
Pasuma juga menjadi juara satu lomba jingle
iklan berbagai produk. Keterlibatan organisasi
kemahasiswaan Unisba dalam kegiatan nasional dan
internasional juga cukup menonjol, seperti Korps
Protokoler Mahasiswa (KPM) Unisba yang rutin
menangani kegiatan Peringatan Konperensi Asia
Afrika di Bandung.Prestasi yang mengharumkan
nama Unisba, kota Bandung dan Indonesia, dicapai
Mapenta Unisba. Dua anggota pecinta alam dari
Mapenta Unisba telah mengibarkan bendera Unisba
di atas puncak Gunung Lobuche East di Pegunungan
Himalaya. Ekspedisi ini salah satunya adalah untuk
merayakan Milad Unisba.
Harapan pimpinan baru Unisba bahwa
Unisba ke depan menjadi rujukan atau role model
universitas di Indonesia yang memiliki keunggulan
Beberapa prestasi juga diraih organisasi spesifik, sehingga siapapun yang ingin kuliah bidang
kemahasiswaan di Unisba. Paduan Suara Mahasiswa tertentu baik dari Indonesia maupun mancanegara,
(Pasuma) Universitas Islam Bandung (Unisba) langsung merujuk ke Unisba. Semoga. (ARS)
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Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH.
resmi menjadi Rektor Unisba
untuk masa bakti 2017-2021 setelah
dilantik Ketua Badan Pengurus
Yayasan Unisba, Juli 2017 lalu. Prof.
Edi, begitu sapaannya, bukanlah
orang baru di Unisba. Ia adalah
alumni yang kini menjadi Guru
Besar Fakultas Hukum dengan
sederet jabatan stategis yang
telah dipegangnya di Unisba,
diantaranya sebagai Wakil Rektor
dan Ketua LPPM Unisba. Kini
bapak dengan 4 orang anak yang
lahir di Tasikmalaya, 10 November
1959 menjadi pucuk pimpinan

UNISBA sampai tahun 2021
mendatang.

Berikut wawancara tentang kiat-kiat meraih dan mempertahankan akreditasi “A”.
Demikian prestasi-prestasi yang telah diukir oleh sivitas akademika, sehingga
menjadi catatan nyata bahwa akreditasi AIPT “A” memang layak disematkan
pada kampus biru, kampus perjuangan ini.(ARS)
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Tanya:
kita mendapat Akreditasi A; nah itu sudah dijamin
Unisba sudah mendapat nilai A. Bagaimana Pak lulus. Tinggal diimplementasi, seperti itu atau tidak.
Rektor menyikapi nilai A tersebut? Seperti apa Oleh karena itu, perbaikan internal terus-menerus
rencana bapak ke depan?
dilakukan.
Jawab:
Pertama-tama, dengan keluarnya Nilai A atau
Akreditasi A ini kita jauh semakin besar. Jadi antara
nilai dengan performa tentu harus berbanding lurus.
Dan ini menjadi tuntutan. Apalagi kemarin-kemarin,
Unisba mendapat penghargaan di bidang Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kita mendapat
penghargaan dari kementerian di Makassar.
Alhamdulillah,.... Jadi, sebetulnya kalau melihat kita
pertama mendapat penghargaan SPMI, tiba-tiba

Bahwa SPMI menjadikan nilai universitas, tentu juga
harus dibenahi mulai dari fakultas. Tentu saja jaminan
mutu fakultas juga harus mendapat perbaikan. Agar
semuanya tetap selaras.
Tapi untuk ke depan, nilai ini ‘kan secara normatif
menyatakan bahwa sebuah Perguruan Tinggi
baru bisa mendapat nilai A atau memenuhi syarat
diakreditasi apabila 50% Prodi sudah terakreditasi A.
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Di Unisba ‘kan baru 7 (tujuh)
hingga 9 (sembilan) prodi yang
sudah terakreditasi A. Jadi,
masih ada beberapa prodi yang
harus ditingkatkan nilanya
untuk mencapai 50% dari
keseluruhan Prodi yang ada.
Jadi dari 25 Prodi, setidaknya 12
Prodi harus sudah terakreditasi
A. Oleh karena itu, dalam tempo
dua tahun kita akan mendorong
semua prodi, paling tidak 20%
untuk mencapai Akreditasi A.
Dua (2) prodi sudah diajukan,
yaitu Fakultas Pertambangan
dan Fakultas Teknik. Mungkin
selanjutnya Fakultas Kedokteran
dan Pascasarjana.
Jadi, mulai dari PBM, Manajer Perguruan Tinggi,
dan sarana prasarana akan kita perbaiki. Jujur saja,
secara pribadi saya pun memperhatikan semua itu.
Mengapa? Karena terus terang saja, Pak Koordinator
mengatakan di Jawa Barat ada 2 (dua) Perguruan
Tinggi yang bernilai Akreditasi A; yang salah satunya
adalah Unisba. Ini memang berat karena mewakili
sekitar 400 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat.
Memang luar biasa meskipun dengan beban yang
berat. Di Bandung ‘kan masih ada Universitas
Parahyangan, Universitas Pasundan, Universitas
Widyatama. Jadi, untuk mempertahankan nilai
Akreditasi A ini harus dimulai dari sekarang. Jadi,
begitu kita memperoleh Nilai A, sejak hari itu juga
kita mempersiapkan diri untuk mempertahankan.
Kita ketahui bersama bahwa mempertahankan
itu yang lebih berat. Meski demikian, kalau kita
berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah
kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan
nilai tersebut. Itulah rencana ke depan yang harus

kita perbaiki.
Dari visi misi yang ada, langkah apa yang akan
dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut?
Atau strategi apa yang digunakan?
Jawab:
Visi kita menjadi perguruan tinggi mandiri, maju,
dan terkemuka di Asia. Itu visi sampai tahun 2032.
Itu yang ingin kita capai. Tapi untuk jangka pendek,
yaitu tahun 2019 kita memiliki visi ASEAN. Untuk
mencapai itu, ada 4 (empat) pilar yang kita canangkan.
Ini strategi utama. Adapun 4 (empat) pilar terdiri dari:
(1) Proses belajar mengajar; (2) Proses Pembinaan
SDM; (3) Proses Pembinaan Ruhhuddin; dan (4)
Proses Pembinaan Kemahasiswaan. Semuanya harus
berlandaskan nilai-nilai Islam. Empat pilar itulah
yang akan dikejar untuk mencapai visi misi kita.
Dari empat pilar tersebut, kita menurunkan ke
dalam beberapa item. Tiap tahun ada raihan-raihan
pencapaian. Paling tidak, untuk mencapai ASEAN
ada sekitar 90 program sampai dengan tahun 2019
yang harus diraih untuk mencapai tingkat regional
ASEAN.
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Kita
memiliki
k e l e m a h a n ,
sebagaimana penilaian
yang
diberikan
Kemenristekdikti
adalah publikasi dan
penelitian. Meskipun
agak aneh. Mungkin
publikasi kurang itu
disebabkan beberapa
hal. Soalnya terlihat
kurang matching, di
satu sisi kita dikatakan publikasi kurang; namun
di sisi lain penelitian kita dinilai bagus. Padahal
penelitian itu output-nya adalah publikasi. Namun
begitu, kita tetap akan memperbaiki dan mendorong
publikasi-publikasi yang dikatakan masih kurang.
Selain publikasi, kita masih memiliki kekurangan
dalam kreativitas mahasiswa. Nilainya sangat rendah. Oleh karena itu saya mendorong untuk meningkatkan kegiatan publikasi dan kreativitas mahasiswa, khususnya dalam bidang akademik. Jangan
sampai nilainya menjadi kosong. Ini merupakan
proyek yang sangat besar menarik minat mahasiswa
agar mau berkegiatan di bidang akademik, tidak
hanya pengembangan bakat seni. Ini merupakan
langkah-langkah yang kita akan mulai. Publikasi sudah dimulai dengan cara mendorong jurnal-jurnal
untuk dihidupkan kembali, sudah kelihatan misalnya jurnal mediator, jurnal syi’ar hukum sudah
mulai lagi yang akan ditampung beberapa tahun
untuk diakreditasi. Kemudian di tingkat LPPM universitas, ada Jurnal Mimbar dan Jurnal Ethos. Karenanya untuk memudahkan, semua diintegrasikan di
LPPM. Untuk jurnal, supervisor-nya ada di LPPM.
Ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam
mengelola jurnal-jurnal tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai syarat meningkatkan publikasi.

Adapun
untuk
publikasi internasional, yang masih
kurang adalah pendampingan. Karena persoalan biaya,
universitas sudah
mempersiapkannya sekaligus insentif. Apabila dosen
menulis di jurnal
internasional, pendampingan untuk ke sana harus diperbaiki. Saat ini
kita sedang mencari format agar semua dosen bisa
menulis. Ini dilakukan sebagai cara meningkatkan
kualitas. Saya membaca hari ini, bahwa di Kopertis
Wilayah VII Surabaya mengharuskan mahasiswa
S2 menulis jurnal internasional. Saya melihatnya di
satu sisi memang bagus, tapi harus dipertimbangkan
sarana untuk mencapai itu seperti apa. Unisba juga
berkeinginan menuju ke arah itu.
Bahkan saya berkeinginan untuk pengelolaan
jurnal, kita memiliki tempat dan manajemen
tersendiri. Unit tersebut khusus membawahi segala
sesuatu yang berurusan dengan jurnal, baik jurnal
universitas maupun jurnal fakultas. Ini merupakan
langkah peningkatan SDM dalam pendidikan dan
pengajaran.
Saya kira, SDM Dosen atau Staf Akademik sudah
bagus (rata-rata magister). Tapi, tenaga kependidikan
(Tendik) harus ditingkatkan kualitasnya. Karena
untuk tendik ini, hasil assessment di Unisba masih
di bawah rata-rata. Jadi, perlu peningkatan terusmenerus kinerjanya. Karena tendik ini bukan hanya
supporting terhadap pekerjaan universitas atau
dosen, tetapi juga memiliki peran yang sangat vital.
Oleh karena itu, kita bersama-sama meningkatkan
kualitas kinerja untuk mempertahankan nilai A dan
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Sekali lagi dalam program “Pesantren Calon Sarjana
dan Bimbingan Karir” yang memuat materi-materi
keagamaan dan umum (seperti success story, cara
melamar pekerjaan, dan sebagainya). Meskipun
untuk format SKPI masih dicari. Program ini
dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, kita
menginginkan sarjana yang ulama dan ulama yang
sarjana. Ini benar-benar sebagai ciri khas Unisba
yang unggul dibanding Perguruan Tinggi lain.
Lulus dari fakultas apapun, harus jadi ulama; atau
bisa dikatakan ulama harus jadi sarjana teknokrat.
Selain itu juga, saya berkeinginan Unisba menjadi
terus mewujudkan visi dan misi yang sudah dibuat.
Adapun langkah-langkahnya sudah kita laksanakan.
Tanya:
Mengenai keunggulan Unisba dibanding universitas
lain sebagai Universitas Islam. Apa yang menjadi ciri
khas keunggulannya?
Jawab:
Saya baru saja membuka “Pesantren Calon Sarjana”.
Momenklaturnya selama ini pesantren calon sarjana
yang berkonotasi dengan pesantren pada umumnya.
Karena itu, saya mengusulkan untuk mengubah
namanya menjadi “Pesantren Calon Sarjana dan
Bimbingan Karir”. Sehingga sertifikat yang didapat
tidak melulu lulus “pesantren calon sarjana” tetapi
juga mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
(SKPI). Artinya, dalam program ini dengan penerbitan
SKPI, bermaksud membantu lulusan di dunia kerja.
Ini akan terlihat bahwa lulusan tersebut memiliki soft
skill tertentu.
Paling tidak, mendidik secara agama dan umum
menjadi keunggulan Unisba yang khas. Artinya,
dilihat dari kualitas ilmu mumpuni (cukup) dan
dilihat dari kualitas moral insya Allah dijamin baik.
Karena fenomena saat ini, kita seringkali melihat
orang pintar tapi tidak jujur. Karena itu kita mencoba
memberikan bimbingan program soft skill tersebut.

rujukan atau role model universitas di Indonesia.
Misalnya, kalau ingin kuliah komunikasi ke Unisba
saja.
Adapun melihat hasil survey, seperti di kompas yang
membuat Unisba memiliki posisi unggul; namun itu
tidak objektif karena bukan kita yang melakukan. Tetap
saja civitas akademika Unisba harus meningkatkan
kinerja demi mempertahankan dan meningkatkan
nilai semaksimal mungkin.
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Lomba Gerak Jalan Santai Memperingati HUT Kopertis
Wilayah IV ke 49

Untuk meningkatkan tali silaturahmi
dan mempererat persaudaraan, persatuan dan
kebersamaan antara dosen dan karyawan PTS
dilingkungan Kopertis Wilayah IV, dalam rangka
menyambut Hari Ulang Tahun ke 49 Tahun 2017,

gerak jalan santai dan pertujukan kesenian daerah
sumbangan dari beberapa Perguruan Tinggi Swasta.
Rangkaian kegiatan peringatan HUT Kopertis
Wilayah IV diisi acara, pertandingan eksibisi
bulutangkis, diikuti oleh 4 (empat) bulutangkis

Kopertis Wilayah IV menyelenggarakan kegiatan
Lomba Gerak Jalan Santai, Eksibisi   pertandingan
bulutangkis dan tenis meja bagi para dosen dan
karyawan perguruan tinggi swasta di lingkungan
Kopertis Wilayah IV, dan staf unit utama
Kemristekdikti.
Puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun
Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017
bertempat di Gedung Diklat Kopertis Wilayah IV,
Jatinangor Sumedang. Dengan dimeriahkan lomba

yaitu Tim dari Universitas 17 Agustus 1945, Tim
Universitas Subang, Tim dari STKIP Garut dan Tim
dari Kopertis Wilayah IV. Hasil kejuaraan eksibishi
bulu tangkis, Juara I Universitas Subang, Juara II
STKIP Garut dan Juara III Kopertis Wilayah IV.
Untuk Kejuaraan Tenis Meja diikuti oleh
34 peserta dari 17 (Tujuh belas) Perguruan Tinggi
Swasta, hasil pertandingan Juara I Universitas Pasim
Bandung, Juara II STIE Ekuitas Bandung, dan Juara
III Universitas Juanda Bogor dan Universitas Bale
Bandung.
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I N F O KO P E R T I S

Sedangkan lomba gerak jalan santai yang
diadakan diacara puncak peringatan HUT Kopertis
Wilayah IV pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, yang
diikuti   196 regu, terdiri dari 122 regu putra, 74
regu putri dari 108 Perguruan Tinggi Swasta hasil
kejuaraan Juara I Putra APIkes Bandung, Juara
II Putra   STKIP Setibudhi Rangkasbitung, Juara
III Putra Fisip Unjani B, Juara   Harapan Putra I
Stikes Dharma Husada Bandung, Juara Harapan
Putra II Putra STIE STMY
Majalengka , Juara Harapan III
Putra Universitas 17 Agustus
1945 Cirebon, Juara I Putri  
STKIP Pasundan Cimahi, Juara
II Putri Universitas Kebangsaan
Bandung, Juara III Putri Stikes
Falatehan Serang, Jura Harapan I
Putri Institut Teknologi Nasional
Bandung, Juara Harapan II Putri
Stikes Indramayu dan Juara
Harapan III Putri Universitas
Lalangbuana Bandung.    
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Dalam sambutannya Koordinator Kopertis
Wilayah IV Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd,
mengucapkan terima kasih kepada Perguruan Tinggi
Swasta yang telah berpartisipasi dan berkontribusi
dalam kegiatan olah raga menyambut HUT Kopertis
ke 49. Walaupun jumlah Perguruan Tinggi Swasta
yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi belum
optimal, kedepan jumlah Perguruan Tinggi Swasta
diharapkan  meningkat. (ANS)***  

I N F O KO P E R T I S
525 Dosen PNS Kopertis IV Dpk Mengikuti Sosialisasi
Aplikasi BKD Online
kepada pimpinan, karena bagaimana
pun mereka adalah penanggung jawab
pada saat mengusulkan penganggaran
tunjangan profesi. Oleh karena itu baik
tidaknya kinerja seorang PNS Dpk yang
bertanggung jawab secara keseluruhan
kepada Kopertis adalah pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta.   Koordinator
berharap tidak ada pembedaan perlakuan

Dalam rangka pembinaan terhadap Dosen
PNS Kopertis IV Dpk Perguruan Tinggi Swasta di
Wilayah Bandung dan sekitarnya, telah mengundang
525 (lima Ratus Puluh Lima) dosen untuk mengikuti
Sosialisasi Aplikasi BKD (Beban Kerja Dosen)
online.
Dalam pengarahannya Koordinator Kopertis
Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Prof. Dr. Uman
Suherman, AS, M.Pd, mengatakan bahwa kedepan
Dosen PNS Kopertis Wilayah IV akan banyak
pekerjaan yang dilakukan secara online diantaranya
adalah laporan BKD (Beban kerja Dosen). Dulu
pada awal masuk ke Kopertis Wilayah IV sebagai
Koordinator muncul suatu keinginan bahwa Beban
Kinerja Dosen itu tidak dilaporkan tiap bulan, tetapi
cukup satu semester satu kali. Namun bukan berarti
Dosen boleh tidak melaporkan BKD, karena laporan
BKD ini penting berkaitan pencairan tunjangan
profesi.
Sekarang pelaporan secara online dokumen
yang paling penting disampaikan kepada rektor,

terhadap dosen PNS Dpk Kopertis ataupun
terhadap dosen tetap Yayasan. Prof. Uman
Suherman tidak mengharapkan adanya
dosen dengan sebutan dosen “kupu-kupu”,
suatu istilah seorang dosen yang aktivitas rutin nya
hanya memberikan kuliah setelah itu pulang. Data
menunjukkan tulang punggung sebuah Perguruan
Tinggi Swasta itu terletak di Dosen PNS Kopertis
Dpk. Pada umumnya di tingkat universitas, pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta, tingkat lembaga, program
studi pada umumnya sebelum menunjuk dosen
yayasan pasti yang ditunjuk adalah dosen PNS Dpk
Kopertis.
Koordinator Kopertis mempunyai keyakinan
untuk berpikir ke depan lebih maju itu adanya di
Dosen PNS Kopertis Dpk, oleh karena Prof. Uman
berkeinginan Dosen PNS Kopertis Dpk menjaga
perilaku dan menjadi role model bagi setiap orang
ingin menjadi dosen.
Selain pengarahan dan pembinaan dari
Koordinator Kopertis Wilayah IV, para dosen PNS
Kopertis Dpk mendapatkan penjelasan terkait
sosialisasi Aplikasi Beban Kerja Online. (ANS)***
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INFO DIKTI
Riset Harus Inovatif dan Bermanfaat Nyata Bagi Masyarakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong
perguruan tinggi agar dapat berkolaborasi dengan
dunia usaha dan anak-anak muda yaitu mahasiswa
dalam mengembangkan hasil-hasil penelitiannya. Ia
meyakini, suasana kampuslah yang akan memberikan
perubahan kepada diri seseorang untuk lebih berinovatif
dan berkembang dalam menciptakan sesuatu.
Demikian pernyaataan tersebut disampaikan pada saat
memberikan Seminar Nasional dengan tema Hilirisasi
Teknologi dan Start-Up Bisnis yang diselenggarakan
di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur,

melakukan inovasi dengan serangkaian penelitian
harus diiringi studi banding. Sebab, studi banding
menjadi pengalaman untuk mengembangkan lebih
luas hasil penelitian tersebut. Studi banding harus
dilakukan lebih luas lagi, karena apa yang akan
dibuat dan bagaimana penemuan itu nantinya dapat
diimplementasikan dan dijual.
Berkenaan dengan kemajuan Teknologi
Informasi dan Informasi (TIK) yang pesat saat
ini, Wapres JK juga menyampaikan bahwa fungsi
Perguruan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari

pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017. Selanjutnya
dikatakan, “Hasil-hasil riset jangan hanya sebagai
lampiran penelitian untuk naik pangkat saja, tetapi
harus diimplementasikan menjadi sesuatu yang
bermanfaat secara
nyata,”
W a p r e s
menegaskan luaran
riset yang baik
yang
dilakukan
selama ini harus
bermanfaat
bagi
masyarakat,harus
sampai
pada
proses
hilirisasi
atau implementasi,
inovatif
dan
berdampak
luas.
Penelitian tidak boleh juga   berhenti hanya di
pameran penelitian saja, karena kalau hanya
berhenti di pameran tidak akan mempunyai dampak
yang luas. Mahasiswa dalam melakukan penelitian
juga harus melihat kepada dunia nyata,” Selanjutnya
dikatakan Wapres , “Mahasiswa yang sedang

kemajuan TIK tersebut, sehingga perguruan tinggi
sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus
mengikuti perkembangan kemajuan teknologi
yang saat ini berkembang pesat. “Seluruh kemajuan
teknologi
saat ini harus
menjadikan
acuan
bagi
kita
semua
untuk
lebih
berinovatif
d a l a m
menciptakan
segala hal, bila
tidak
dapat
mengikuti
perubahan
itu,
maka
akan tertinggal dan hanya menjadi konsumen dari
negara-negara maju,”
(Sumber : ristekdikti.go.id)
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INFO DIKTI
Pemimpin PTN Harus Siap Menghadapi Era ‘Disruption Innovation’
“Sudah saatnya melakukan perubahan karena
saat ini adalah era yang persaingannya sudah semakin
tinggi. era saat ini telah mengalami era ‘Disruption
Innovation’ dan para pemimpin PTN harus siap
menghadapi era sekarang ini. “Yang harus diperhatikan
betul dalam era disruption innovation ini, kita tidak
lagi mengelola lembaga sebagai ‘Business as Usual’,
tetapi bagaimana suatu lembaga bisa bersaing di era
global dengan cepat, akuntanbilitas dan transparansi
yang baik,” Demikian dikatakan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Saya harap para pemimpin baru dapat menjadikan
universitas dan politeknik supaya lebih baik lagi serta
mampu menyediakan lulusan yang bekualitas. PTN
juga harus mampu mengubah kearah tata kelola
universitas yang baik, kuncinya yaitu transparansi,
jujur, dan bertanggung jawab,”demikian tegas
Menristek disela-sela sambutannya pada Pelantikan
Pemimpin PTN di Auditorium Kemenristekdikti,
Senayan, Jakarta, Hari Selasa, tanggal 5 Desember
2017.
Menristek juga mengingatkan kepada para

Mohamad Nasir, dalam kesempatan pelantikan
Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
di lingkungan Kemenristekdikti.
Pemimpin PTN yang baru saja dilantik  dalam
kesempatan itu antara lain : 1) Rektor Universitas Nusa
Cendana, Fredrik Lukas Benu, 2) Direktur Politeknik
Negeri Padang, Surfa Yondri, dan 3) Direktur Politeknik
Negeri Banyuwangi, Son Kuswadi. Ketiganya akan
memulai tugas barunya untuk periode tahun 20172021. Selain mengucapkan selamat
kepada pemimpin PTN yang baru saja
dilantik, Menristek Mohamad Nasir juga
berpesan untuk mempersiapkan tugas
kedepan yang jauh lebih berat karena
situasi masa lalu tidaklah mudah dari
situasi masa kini.
Menristek juga mengingatkan
kepada para pemimpin universitas yang
baru untuk melakukan perubahan dalam
mengelola universitas-nya. “Minimal
bisa menempuh Akreditasi A, kalau bisa
Akreditasi di tingkat internasional, inilah perjuangan
yang harus dilakukan bersama,” pesannya. Selanjutnya
dikatakan, “Kerja keraslah yang menjadi kunci utama.

pemimpin politeknik untuk segera menyiapkan
sumber daya yang berkualitas dan punya kemampuan
dalam pendidikan vokasi. Menurut Menteri “Tidak
cukup lulusan politeknik hanya mendapatkan ijazah
saja, perlu dikembangkan sertifikat kompetensi pada
masing-masing prodi di politeknik tersebut. Dosen
juga harus mempunyai sertifikat kompetensi agar
mereka betul-betul menjadi dosen profesional sesuai
bidangnya. Dosen yang ada di politeknik juga tidak

cukup dari akademisi saja, tetapi harus melibatkan
dari industri yang terkait,” tambahnya.
(Sumber : ristekdikti.go.id)
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