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EDITORIAL
BULETIN EDISI APRIL 2018
Alhamdulillah,
Wasyukurillah
kami
panjatkan
ke
hadirat
Illahi Robbi, karena hanya
karena Dia-lah yang telah
memberikan
kekuatan,
kemampuan dan segala
kemudahan
sehingga
kita bisa terus bergerak
Redaktur
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si.
menjalankan
sunnahNya
untuk menjalankan tugas   sehari-hari. Semoga apa
yang kita lakukan dalam menunaikan tugas, tercatat
sebagai bagian ibadah kepadaNya. Awal tahun ini
Buletin terbit, ketika kita rasakan Kopertis dan
PTS-PTS sedang”Hiruk Pikuk” dengan berbagai
kegiatan ilmiah, sehingga rasanya tidak ada hari
tanpa pelatihan, bimbingan teknis, workshop,
pendampingan, symposium, seminar dan kegiatan
lain yang mendorong semua insan PTS untuk
berlari..memicu..akselerasi dalam berbagai aspek
penyelenggaraan perguruan tinggi dalam meraih
peringkat mutu yang diharapkan. Sekali lagi ternyata
pemeringkatan yang dikeluarkan setiap tahun oleh  
Kementerian riset & Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti) dapat memotivasi semua
insan PTS, pengelola, Dosen maupun mahasiswa  
untuk terus menerus memperbaiki diri dan kebijakan
Kopertis wilayah IV saat ini adalah melakukan
percepatan-percepatan di bidang akademik maupun
dalam peningkatan kapasitas SDM-nya. Untuk itu  
tema dari laporan utama yang diangkat buletin kali
ini adalah tentang strategi dan kiat-kiat Kopertis
dalam akselerasi peningkatan kualitas PTS di
lingkungan provinsi Jawa Barat dan Banten.
Sidang Pembaca yang mulia,
Ada banyak momentum berkisar di bulan
Januari   sampai   April   awal tahun ini di Kantor

Kopertis wilayah 4. Topik yang masih hangat
diantaranya adalah pertemuan para professor untuk
sama-sama memiliki “social responsibility” dalam
mempercepat dosen yang doktor, lektor kepala
untuk menjadi guru besar. Untuk itu Kopertis
wilayah IV   secara intens dan berkesinambungan
menyelenggarakan berbagai pelatihan, bimbingan
teknis atau pendampingan untuk peningkatan
kualitas SDM baik dosen maupun tenaga
kependidikan yang bermuara pada peningkatan
mutu PTS yang pada gilirannya dapat meningkatkan
daya saing bangsa di kancah internasional.
Profil PTS yang dimunculkan saat ini adalah
Universitas Komputer dan Universitas 17 Agustus
1945 Cirebon yang semoga dapat menginspirasi dan
memotivasi semua penyelenggara PTS di Jawa Barat
dan Banten, sekaligus kita menggali kiat-kiatnya
dalam mencapai prestasi dan menggali hal-hal yang
unik yang terdapat di kedua PTS tersebut.
Sidang pembaca yang terhormat,
Sekali lagi, dengan paradigma baru Kopertis
wilayah IV menjalankan   prinsip “Pembinaan
pada seluruh PTS (bahkan dengan menjadi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, juga PTN
yang belum PTNBH) di wilayah Jawa Barat dan
Banten. Setelah pembinaan dilakukan, baru fungsi
kedua “Pengawasan” dilakukan. Pada tahap akhir
adalah “Pengendalian“ yang kesemuanya bermuara
pada peningkatan kualitas pendidikan dan sebuah
antisipasi menghadapi persaingan global yang
semakin ketat.
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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Akselerasi Kopertis Wilayah IV Mewujudkan PTS Berdaya Saing

			

Koordinator Kopertis Wilayah IV Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.

Saat ini Koordinator Kopertis wilayah 4 Prof.
Dr. Uman Suherman AS, M.Pd. sangat optimis
dalam mengakselerasi PTS mencapai standar
kualitas nasional bahkan internasional. Oleh
karena sudah terpetakan, keadaan dan posisi PTS
yang lebih akurat dengan segala permasalahannya.
Dengan berbekal peta tersebut, saat ini Kopertis
wilayah 4 melakukan langkah-langkah akselerasi
melalui berbagai program dan kegiatan yang jelas,
lengkap dan berkelanjutan. Program Utama tersebut
diantaranya :
a. Akselerasi Akreditasi PT dan Prodi
b. Akselerasi Jabatan Akademik Dosen
c. Peningkatan hibah penelitian & PKM
d. Peningkatan partisipasi Mahasiswa
     berprestasi dan Dosen berprestasi
e. Akselerasi publikasi karya dosen
    Disadari oleh Koordinator bahwa akselerasi ini

tidak bisa dilakukan oleh Kopertis seorang diri,
untuk itu Prof. Dr. Uman menyatakan, “Kami
menggandeng beberapa pihak yang relevan, untuk
bersama-sama melakukan pembenahan kondisi PTS
yang belum menggembirakan”, mari kita lihat fakta
dan data tentang PTS di provinsi Jabar dan Banten
Pertama gambaran PTS dari status akreditasinya
dapat dilihat sbb. :
Tabel 1 : Status Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
(AIPT) tahun 2017
No Kondisi Akreditasi
Jumlah Presentase
1 PTS Unggul
3
0,6%
2 PTS Baik Sekali
38
8%
3 PTS Baik
105
22%
4 PTS belum Terakredi331
69%
tasi
TOTAL
478
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Dengan melihat data di atas, nampak PTS yang
belum terakreditasi di Kopertis wilayah 4 ini sangat
banyak yang belum terakreditasi. Untuk itu  menurut
Koordinator Prof. Dr. Uman menyatakan bahwa,
sudah diprogramkan dengan mengikutsertakan
APTISI untuk menyelesaikan permasalahan ini
dan  hasilnya diantaranya sebagai berikut : Mereka
siap untuk mengakselerasi program tersebut dan
membuat kelompok berdasarkan rayon di Jawa Barat
dan Banten, selanjutnya membuat program kegiatan
per Rayon/Komisariat. Jadi misalnya PTS Bogor
yang sudah baik melakukan pendampingan kepada
PTS binaan di sekitarnya. Kemudian PTS-PTS
juga mengadakan workshop tentang peningkatan

tersebut mencakup tridharma perguruan tinggi,
dengan implementasinya, misalkan pengembangan
budaya akademik dengan melakukan pencangkokan,
demikian Prof. Dr. Uman memberikan kiat-kiat
tentang kerjasama untuk PTS-PTS di Kopertis
wilayah 4.
Data berikut juga, tentang status akreditasi
berdasarkan program studi di lingkungan Kopertis
wilayah 4, yang ternyata masih 384 prodi yang
belum terakreditasi. Kondisi ini juga berarti perlu
penyelesaian dengan segera. Maknanya, kita
semua harus bergerak serentak dan harus berlari
mengejar ketertinggalan mutu yang terus menerus
meningkatkan standarnya. Koordinator Kopertis

akreditasi program studi dan institusi dalam rangka
untuk meningkatkan mutu PTS agar sesuai dengan
standar nasional. Termasuk   pada pada Bulan Mei
2018 mengadakan workshop yang melibatkan
narasumber yang berasal dari Asesor atau Ketua
SPMI.
Selanjutnya PTS Pembina diwajibkan
memberikan pendampingan sebagai asesor yang
serentak akan dilakukan di Kopertis Wilayah IV.
Misalnya: Di Cianjur yang menjadi Leader adalah
UMI Sukabumi, di Bogor diketuai UNIDA, dan di
wilayah tengah adalah Universitas Surya Kencana.
Workshop Akreditasi PT untuk wilayah Bandung
Utara diadakan di UNIKOM pada bulan Mei,  2 (dua)
rayon Bandung Selatan IKOPIN, Cimahi, Bandung
Barat misalnya Unjani, Cirebon dan sekitarnya,
UNSWAGATI dan seterusnya.
Kaitannya dengan akreditasi juga Prof.
Dr.Uman menegaskan ketika PTS harus memiliki
kerjasama yang baik, maka saya wajibkan semua
PTS harus membuat MoU… Jadi masing-masing
PTS dengan anggota di dalam rayonnya membuat
MoU, demikian penjelasannya. Sebetulnya MoU bisa
dibuat secara massal antar rayon misalnya. Kerjasama

wilayah 4 menyatakan pula tentang Persepsi tentang
akreditasi selama ini bagi pengelola perguruan tinggi
sepertinya untuk kepentingan pemerintah, padahal
bukan. Untuk itu harus diubah “mindset”-nya
bahwa akreditasi merupakan kebutuhan masyarakat
dan Pengelola PTS dalam rangka : pertama,
menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Kedua,
menjamin mutu pendidikan tinggi dan ketiga untuk  
mendorong PT (PTN maupun PTS) memiliki mutu
yang baik.
Tabel 2 : Status Akreditasi berdasarkan Program
Studi tahun 2017
No Kondisi Akreditasi Prodi Jumlah Presentase
1
2
3
4

Program Studi Unggul
Program Studi Baik Sekali
Program Studi Baik
Program Studi belum Terakreditasi
TOTAL

83
849
857
384

4%
39%
39%
18%

2173

Terkait dengan program “Pembinaan” Kopertis
wilayah 4 terhadap PTS, Prof Dr. Uman menjelaskan
bahwa, ada Membina PTS berarti ada 3 (tiga) unsur
penentu kualitas PTS, yaitu:
a.
Pemilik (yayasan)
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b.
Pengelola (Rektorat & Pimpinan PTS)
c.
Dosen
Berdasarkan tiga kelompok stakeholders ini, kopertis
membuat program dan kegiatan yang berbeda
satu sama lain. Pertama bagi pemilik PTS atau
yayasan, Kopertis sudah mengundang para Ketua
Yayasan agar membuat “Pakta Integritas”. Artinya
harus ada bukti tentang komitmen mereka untuk
memajukan PTS nya masing-masing, oleh karena
pada kenyataan, seringkali ada yang tidak sejalan
antara pemilik dan pengelola PTS. PTS dapat maju,
jika mulai dari unsur pengelola dan penyelenggara
sampai seluruh sivitas akademika PTS tersebut punya
komitmen yang sama. Dalam rangka akselerasi
mutu perguruan tinggi, Kopertis wilayah 4 yang
akan menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi
(LLPT) tidak membedakan antara PTN dan PTS.
Inti keberadaannya adalah untuk mempermudah
pekerjaan di Kemenristekdikti pusat, dengan
mendelegasikan sebagian kewenangan pusat ke
daerah/Kopertis. Aspek pendelegasian dari pusat ke
daerah tersebut di antaranya, dalam pengembangan
SDM, seperti untuk pengajuan jabatan fungsional
Lektor Kepala & Guru Besar, nanti bisa di Kopertis;
juga penentuan hibah penelitian skema tertentu ada
di Kopertis.
Prof. Dr. Uman juga telah mengumpulkan
para guru besar yang ada di lingkungan Kopertis
wilayah 4 baik dosen dpk maupun dosen yayasan
yang bergabung dalam “Paguyuban Profesor Kopertis
wilayah 4”. Melalui direktori profesor, terkumpul
sebanyak 80 orang profil guru besar beserta bidang
ilmu dan kepakarannya masing-masing. Selanjutnya
dalam mengoptimalkan Guru Besar yang berkaitan
dengan penelitian, diselenggarakan workshop atau
pelatihan yang memberi penguatan kapasitas dosen
untuk meneliti. Untuk itu Paguyuban profesor saat
ini sedang mengidentifikasikan kepakaran masing5 | KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 18 No. 1 | 2018

masing dengan lengkap, dan akan mendistribusikan
tugas-tugas untuk para Guru Besar tersebut.
Berikut gambaran jabatan fungsional yang dimiliki
oleh dosen di Kopertis wilayah 4.
Tabel 3 : Status Jabatan Fungsional Dosen Kopertis
Wilayah 4 tahun 2017
No
Jabatan
Jumlah Presentase
Fungsional
1
Guru Besar
80
0,7%
2
Lektor Kepala
1075
10%
3
Lektor
3197
30%
4
Asisten Ahli
6419
59%
5
Tanpa Jabatan
20
0,1%
(Dpk)
TOTAL
10791
Dari data tersebut, dosen yang telah memiliki
sertifikasi baru sekitar 1925 orang. Akselerasi
untuk Dosen dan Mahasiswa yang berprestasi, juga
diprogramkan dengan sistem rayonisasi. Dosen dan
Mahasiswa dipilih yang terbaik dalam rayon nya,
kemudian yang terpilih antar rayon dipilih untuk
tingkat Kopertis, yang akan dibawa ke Jakarta pada
17 Agustus untuk dipilih secara nasional. Sudah
tentu Dosen dan Mahasiswa ini akan dipilih oleh
Juri yang netral misalnya, juri silang mahasiswa dari
bandung dengan juri dari Tangerang) dan diberi
SK/Surat Tugas oleh kopertis yang ditugaskan oleh
Kopertis. Juri untuk dosen yang berprestasi dibuat
juga per rayon dan biaya program ini diperoleh dari
swadaya PTS. Rayon Pemilihan Mahasiswa saat ini
sudah ada 38 PTS yang mengirimkan mahasiswa
dan dosen yang berprestasi.
Ditambahkan oleh Koordinator, Prof.
Dr. Uman bahwa, ada kiat-kiat tertentu untuk
menghadapi sistem akreditasi, yang dari waktu ke
waktu, sistem tersebut terus berubah. Kalau dulu
mengisi borang masih manual, tetapi sekarang
sudah online (SAPTO) dengan 9 standar, dulu masih
7 standar. Demikian juga lembaga penilai selain

L A P O R A N U TA M A
BAN PT juga sebetulnya ada Lembaga Akreditasi
Mandiri (LAM), namun belum berjalan dengan
optimal karena masalah pembiayaan yang belum
jelas. Ketika diakreditasi oleh BAN-PT, pembiayaan
untuk PTS sebetulnya ada subsidi dari pemerintah,
sedangkan LAM harusnya pembiayaan mandiri,
namun memerlukan juga biaya dari pemerintah.
Berbicara tentang merger yang disarankan
oleh menteri Ristekdikti dan disosialisasikan sejak
akhir 2017, sudah disiapkan juga rancangannya,
walaupun belum ada pola yang tetap. Demikian
Koordinator menjelaskan tentang isu merger
yang terus bergulir, dan membuat PTS yang
jumlah mahasiswanya sedikit menjadi waswas.
Skenarionya bisa berdasarkan kesepakatan di antara
penyelenggara PTS, bila ada  PTS yang akan merger
dengan status akreditasi yang satu “B”  dan yang satu
belum, maka PTS yang B yang dimunculkan, atau
tergantung dari kesepakatan awal, atau tergantung
juga pada PTS yang dominan. Diantaranya yang
sudah diwacanakan diantaranya : Politeknik, BSI
Bina Bangsa Serang, Pelita Bangsa, BSI, STT, dan
STIE.
Selanjutnya Tentang perubahan Kelembagaan
Kopertis ini Menpan sebetulnya sudah setuju,
demikian kata Koordinator Prof. Dr. Uman, dari 14
Kopertis di seluruh Indonesia, disetujui menjadi 15
Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT). Dalam
rencana, pelantikan Kepala Lembaga sekitar bulan
April karena pada Agustus 2017 sampai dengan
Maret 2018, yang lalu adalah masa evaluasi jabatan.
Akselerasi dalam penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat juga, dengan swadaya pembiayaan
diperoleh anugerah Reviewer bersertifikat untuk
sekitar 70 orang lebih; setelah mereka mengikuti
pelatihan selama 4 hari di Bandung. Hal ini
memperkuat PTS baik secara kelembagaan maupun
secara individu dosen, di tingkat nasional.

Tentang akselerasi Jabatan Akademik Dosen
yang  Terakhir perkembangannya adalah, SK Guru
besar bertambah 2 orang, Proses Guru Besar ada
2 orang, Penilaian dosen yang akan mendapatkan
jabatan fungsional guru besar 3 orang. Disamping
itu SK jabatan fungsional lektor kepala saat ini
ada terbit 6 orang dan tahun 2018 ini Asisten Ahli  
sudah ada 705 orang dan Lektor 219 orang. Jadi
kenaikan jabatan fungsional sudah ada peningkatan,
namun belum signifikan. Padahal untuk seorang
dosen, Tidak naik jabatan 2 (dua) tahun harusnya,  
mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu.
Demikian Koordinator menjelaskan tentang kondisi
kualifikasi akademik dosen di PTS-PTS saat ini.
Koordinator Kopertis Wilayah 4 sekali lagi memiliki
Strategi yang luar biasa dalam mengakselerasi
peningkatan kualitas PTS-PTS di povinsi Jawa
Barat dan Banten yang memiliki perguruan tinggi
terbanyak dibandingkan kopertis wilayah lain di
Indonesia. Jika diangkat kata kuncinya, bahwa
kegiatan serentak secara parallel di lakukan di
berbagai daerah, maka untuk memudahkan
koordinasi kegiatan diselenggarakan berdasarkan
rayonisasi. Untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat, Kopertis menugaskan
pada PTS yang “besar” dan berstatus akreditasi “A”
untuk membina PTS yang akreditasi “B”, PTS yang
akreditasi “B” membina PTS yang berakreditasi
“C” dan seterusnya. Strategi lainnya adalah
membentuk Reviewer penelitian lokal, untuk nanti
“menularkan”nya pada PTS lain yang selama ini
belum memperoleh hibah penelitian.
Demikian Prof.Dr. Uman memaparkan strategi serta
kiat-kiat akselerasinya.(ARS)
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UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA (UNIKOM)
				Menuju World Class University
			
Animasi Multimedia, dan Entrepreneurship
(Kewirausahaan) yang didasarkan atas prinsip
Efisiensi, Efektifitas, dan Produktivitas.
Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta
yang terletak di jantung Kota Bandung, tepatnya di
Jalan Dipati Ukur No 102-114 Bandung, Unikom
pun mempunyai  visi menjadi Universitas terkemuka
dibidang Teknologi Informasi, berwawasan Global,
berjiwa Entrepreneur dan menjadi Pusat Unggulan
di bidang IPTEK ditujukan untuk menghasilkan
SDM Unggul sesuai bidang studi pilihan.
Prinsip Continous Improvement yang
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ejarah singkat Unikom Tanggal 8 Agustus
2018 mendatang, Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM) genap berusia 18
tahun. Usia remaja bagi UNIKOM yang berdiri
pada 8 Agustus 2000 berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor 126/D/0/2000,
dibawah Yayasan Science dan Teknologi ini telah
dilewati melalui pengembangan dan penerapan
sistem pendidikan tinggi Modern berdasarkan
budaya UNIKOM, PIQIE (Professionalism, Integrity,
Quality, IT, Excellence) yang berbasis pada Software
(Perangkat Lunak), Hardware (Perangkat Keras),
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Rektor Universitas Komputer Indonesia Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

diterapkan telah mengantarkan UNIKOM meraih
akreditasi Sangat Baik (B) dari BAN-PT pada
tahun 2015 dan dijadikan Universitas Pembina oleh
KOPERTIS-IV bagi beberapa PT yang terakreditasi C
atau PT yang belum terakreditasi serta Unikom pun
dipercaya oleh APTISI sebagai salah satu kampus
yang akan menjadi The World Class University di
Tahun 2020 mendatang. Berdasarkan data DIKTI
hingga Agustus 2017, baru 8,3 % PT yang meraih
akreditasi B dari 4.538 PT di Indonesia.
Unikom di usia mudahnya telah membuktikan
kiprah sebagai kampus unggul yang menaungi 7
fakultas, dengan rincian 6 fakultas untuk Strata Satu
(S1 & D3) diantaranya: Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Fakultas Hukum;
Fakultas Desain; dan Fakultas Sastra, serta 1 fakultas
Program Pascasarjana dengan tiga program studi,
antara lain Magister Manajemen, Magister Sistem
Informasi, dan Magister Desain.
Visi dan Misi Unikom Menjadi Universitas
terkemuka dibidang Teknologi Informasi &

Komunikasi,
berwawasan
Global,
berjiwa
Entrepreneur dan menjadi Pusat Unggulan di bidang
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung
Pembangunan Nasional serta berorientasi pada
kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.
Sedangkan
Misinya
Menyelenggarakan
Pendidikan Tinggi Modern berdasarkan Budaya
Organisasi UNIKOM, PIQIE (Professionalism,
Integrity, Quality, Information Technology, Excellence),
dengan Sistem Pendidikan yang Kondusif dan
Program–program Studi yang berbasis pada Software
(Perangkat Lunak), Hardware (Perangkat Keras),
Entrepreneurship (Kewirausahaan), dan Animasi
Multimedia dengan mengoptimalkan Sumber Daya
yang ada berdasarkan prinsip Efisiensi, Efektifitas
dan Produktifitas.
Tujuan Unikom adalah Menghasilkan Lulusan
yang unggul dibidang Teknologi Informasi &
Komunikasi, Kompeten dan Handal di Bidang
Studinya, berjiwa Entrepreneur, Santun dan Berbudi
Luhur, Memiliki Komitmen untuk memajukan
Bangsa dan Negara serta Beriman dan Bertaqwa
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kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Budaya Organisasi seperti disampaikan oleh
rektor Unikom Prof. Dr.,Ir. Eddy Soeryanto Soegoto,
tentang budaya organisasi di Unikom yaitu PIQIE
(Professionalism, Integrity, Quality, Information
Technology, Excellence) telah memberikan spirit
perubahan dan kemajuan bagi seluruh civitas
akademika dilingkungan Unikom. Sehingga
pencapaian prestasi yang telah diukir oleh Unikom
merupakan bentuk perwujudan visi dan kuatnya
kepemimpinan rektor dalam menggali potensi yang
ada di Unikom sehingga sarat akan prestasi yang

Kelas, Ruangan Divisi Robotika, Ruangan Divisi
Roket, Ruangan Divisi ERG, Lab Digital, Ruangan
Himpunan, Auditorium Miracle
2. Kampus Dago merupakan kawasan kampus
kedua yang diresmikan pada tahun 2013. Di gedung
ini terdapat beberapa ruangan yang digunakan
antara lain untuk : Program Pasca Sarjana Magister
Design, Divisi Code labs, Ruangan Kelas, Ruangan
Fotografi.
3. Smart Digital Campus merupakan kampus
terbaru UNIKOM (kawasan kampus ketiga) yang
diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad

membanggakan tidak hanya bagi unikom sendiri

Heriyawan pada Agustus 2016. Gedung ini terdiri

tetapi juga mengharumkan bangsa dan negara
karena prestasi Unikom. Dengan motto Quality Is
Our Tradition Unikom melangkah maju menuju
World Class University.
Universitas Komputer Indonesia mempunyai
sarana dan prasarana kampus yang terbagi dalam 3
kawasan utama yang terdiri dari  :
1. Kampus Miracle merupakan kawasan
kampus pertama, di gedung ini terdapat beberapa
ruangan yang digunakan antara lain untuk : Ruang

dari 15 lantai yang terdiri dari 3 lantai basement
dan 12 lantai upper ground. Smart Digital Campus
ini merupakan fasilitas kampus yang lengkap dan
modern dengan sentuhan layaknya hotel bintang
lima, dengan fasilitas yang terlengkap baik untuk
perkuliahan maupun ruang kerja bagi para pejabat
struktural (Yayasan, Rektorat, Direktorat, Dekanat
dan Kaprodi) dan ruang para dosen  di Unikom.
Seiring
dengan
perkembangannya,
Unikom senantiasa berupaya untuk melakukan
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pengembangan dan peningkatan kualitas di berbagai
lini, baik tataran sarana dan prasarana, maupun
sisi akademik yang menjadi elemen penting dalam
dunia pendidikan. Dengan jumlah mahasiswa
aktif   Unikom yang saat ini berjumlah ± 12.000
mahasiswa yang tersebar di 28 program studi dari
seluruh provinsi di tanah air serta mahasiswa asing

satu hingga semester tujuh disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing program studinya, yang
diyakini akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk
menambah kualitas dirinya untuk berkompetisi
dalam dunia kerja. Unikom senantiasa berupaya
agar mahasiswa mampu bersaing di era globalisasi
dengan adanya pembekalan kompetensi tambahan

Gedung Kampus UNIKOM

yang berasal dari : Ethiopia, Kazakhstan, Papua New
Guinea, Polandia, Romania, Thailand, Timor Leste,
Ukraina, Zimbabwe, Pakistan, Afghanistan, Arab
Saudi, Korea dan Libya. Unikom pun senantiasa
membekali mahasiswa dengan beragam kompetensi
diluar program studi atau keahlian yang dipilihnya,
dengan keyakinan dan rasa optimis maka hal
tersebut menjadi ciri khas atau keunggulan Unikom
untuk dipertimbangkan atau dibandingkan dengan
perguruan tinggi lainnya di tanah air.
Unikom membekali mahasiswa dengan mata
kuliah berbasis komputer aplikasi sejak semester

tersebut, bahkan kelak lulusan Unikom tidak hanya
berorientasi untuk bekerja di lembaga pemerintah
maupun swasta, tetapi bisa menggali kreativitas dan
inovasi dengan menciptakan lahan pekerjaannya
sendiri sebagai implementasi dari mata kuliah
entrepreneurship yang telah diterima mahasiswa
Unikom selama duduk di bangku kuliah. Sehingga
lulusan Unikom bisa memberikan manfaat tidak
hanya untuk dirinya sendiri tetapi bagaimana
menerapkan seluruh kemampuan dan kompetensi
yang dimiliki ketika memasuki universitas
masyarakat.
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Seiring perkembangan zaman, melihat
kemajuan teknologi yang kian pesatnya Unikom
pun menilik peluang pada bidang animasi dan
multimedia yang bisa dikombinasikan dengan
keilmuan dan dunia ICT.   Sehingga, mahasiswa
Unikom mulai tahun 2016 telah dibekali mata kuliah
Animasi dan Multimedia yang akan menunjang
mereka untuk mengkolaborasikan keilmuan
masing-masing dengan bidang animasi sehingga
output yang dihasilkan akan lebih inovatif.
Guna mendukung kompetensi yang diberikan
kepada mahasiswa, Unikom melibatkan Sumber
Daya Manusia (SDM) berjumlah 325 orang dosen
tetap dan 275 orang karyawan, dan dosen LB (luar
biasa) yang berjumlah kurang lebih 550 orang.
Adapun kriteria dosen Unikom adalah mereka yang
telah menyandang program doktor atau minimal
tengah menjalani studi doktor.
Selain membekali mahasiswa dengan
kompetensi khusus, sejak 2010 Unikom membuka
peluang bagi mahasiswa yang termotivasi menuntut
ilmu hingga ke luar negeri melalui program “double
degree”. Unikom rutin mengirimkan mahasiswanya
untuk menempuh program ‘double degree’ jenjang
S1 dan S2 salah satunya di Youngsan University
dan Dong A University, Korea, mahasiswa akan
menjalani masa studi selama 2 tahun di Indonesia
dan 2 tahun di Korea untuk program S1, serta masa
studi 1,5 tahun di Korea untuk jenjang S2. Adapun
program studi yang diambil adalah Manajemen,
Akuntansi, Desain Komunikasi Visual, dan Sistem
Informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan
pasar kerja. Bahkan separuh waktu mahasiswa
digunakan untuk bekerja di beberapa perusahaan
dan perbankan di Korea. Menilik hal tersebut,
terbukti mahasiswa Unikom mampu memenuhi

antusiasme tinggi para mahasiswa, Rektor pun
sepenuhnya mendukung program tersebut dan turut
bangga dengan terpilihnya mahasiswa Unikom untuk
mengimplementasikan keilmuan yang dimilikinya
di luar negeri. Bahkan sebagian dari mahasiswa
tersebut menorehkan prestasi gemilang dan mampu
bersaing dengan mahasiswa dari negara lain baik di

The National Winner of Indonesia Rocket Contest and Atmosphere Ballon
Payload Competition, 2017

bidang akademik maupun bidang lainnya. Unikom
telah menjalin kerja sama dengan ± 300 lembaga
dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Diusianya yang remaja ini pula Kualitas
Pendidikan Unikom teruji melalui raihan berbagai
Prestasi yang ditunjukkan oleh para mahasiswanya
baik dikancah Nasional dan Internasional,
diantaranya:
8 Tahun Juara Dunia Robot
Berawal ketika pada tahun 2007 Tim Divisi
Robotika UNIKOM memenangkan Juara-1 Nasional
Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI), dan
kembali meraih Juara-1 Nasional KRCI pada tahun
2008, serta mempertahankan gelar Juara-1 Nasional
KRCI tahun 2009 maka DIKTI kemudian mengutus
UNIKOM sebagai wakil satu-satunya Perguruan
Tinggi Indonesia untuk berkompetisi di tingkat

kualifikasi dan berkompetisi untuk diterima bekerja Dunia pada Robogames di Fort Mason, USA. Dalam
di perusahaan dan perbankan di luar negeri.
kompetisi ini Robot DU-114 dalam Firefighting
Melihat kepercayaan Kemenristekdikti dan Autonomous Robot berhasil meraih Medali Emas,
11 | KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 18 No. 1 | 2018
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demikian juga Robot Next-116 sehingga Presiden
SBY memberikan Penghargaan Satya Lencana Wira
Karya. Prestasi Dunia ini kemudian dipertahankan
oleh Divisi Robotika UNIKOM pada tahun 2010
hingga tahun 2016. Berkat prestasi ini UNIKOM
kemudian diidentikkan orang sebagai Kampus
Robot.
9 Tahun Juara Nasional Roket
Para mahasiswa UNIKOM dari Divisi Roket
juga memperlihatkan kualitas pendidikan di
UNIKOM melalui ajang kompetisi Roket Nasional
dengan 9 kali meraih Juara-1 Roket pada tahun
2009 hingga tahun 2017. Bahkan pada tahun
2014 meraih Juara Umum Roket dengan raihan 7
Medali pada Kompetisi Muatan Roket Indonesia
(KOMURINDO) dan Kompetisi Muatan Balon
Atmosfer Indonesia (KOMBAT) yang berlangsung
di Yogyakarta.   Juara Umum ini kembali diraih
oleh para mahasiswa UNIKOM pada tahun 2017
ketika berhasil membawa pulang 6 Medali dari
kompetisi yang diadakan pada 22 – 25 Agustus di
Pameungpeuk, Garut.
7 Tahun Juara Nasional Indonesia ICT Award
Indonesia ICT Award (INAICTA) merupakan
ajang lomba karya cipta paling bergengsi dibidang
TIK terbesar di Indonesia yang diselenggarakan
oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
UNIKOM berhasil meraih Juara-1 Nasional saat
mengikuti kompetisi INAICTA tahun 2007, 2010
hingga 2015. Pada tahun 2015 dari 8 karya aplikasi
ilmiah yang disertakan oleh tim UNIKOM, 6
diantaranya berhasil meraih Medali penghargaan
menyisihkan 1.145 karya aplikasi lainnya sehingga
memperoleh penghargaan dari Menkominfo,
Rudiantara. Sejak tahun 2016 dan 2017 kompetisi
INAICTA tidak diselenggarakan.

Unikom meraih Juara 2 Liga Mahasiswa Badminton National, 2017

• Juara Nasional Kontes Robot Terbang
Indonesia (2017)
• Juara 2 Asiagraph Reallusion Student Award
2017 Indonesia Local Round (2017)
• Juara Tingkat Asia Kategori Outstanding
Works Asiagraph Reallusion Student Award 2017
Asia Round (2017)
• Penghargaan BP3IPTEK untuk Divisi
Robotika Kategori Tim Mahasiswa Berprestasi
Tingkat Internasional di Bidang IPTEK (2017)
• Juara Nasional Lomba Pekan Kerja Nyata
Revolusi Mental (2017)
• Juara 3 Idea Startup Competition Jababeka
ICT Expo (2017)
• Juara Liga Mahasiswa Badminton Nasional
(3 Gelar Juara) (2017)
• Juara Nasional Gemastik 9 (2016)
• Juara 3 Institute of Electrical and Electronics
Engineers Electronic Design Contest (IEEE EDC)
(2016)
• Juara Nasional Hackaton (IWIC) (2016)
• Juara Nasional IGDC-IT Today (2016)
• Juara 2 Nasional Aplikasi Revolusi Mental
(2016)
• Indonesia Best Private University (2013)
Berbagai Prestasi Nasional & Internasional
• Indonesia Best School of Management (2013
Lainnya•
Juara 1 Global Mobile App Summit & 2015)
and Awards (GMASA) 2017
• Juara Dunia ICT Innovative Serve Contest,
KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 18 No. 1 | 2018 | 12
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Unikom meraih Juara Asiagraph Reallusion Award Taiwan 2017

Taiwan (2013 & 2015)
• 3 Tahun Juara Nasional Bahasa Jepang (2010,
• 6 Tahun Juara ICT Smart Campus (TeSCA) 2014, 2016)
(2009-2014)
• Juara Nasional Kompetisi Kartun (2014)
• 2 Juara-1 Nasional Microsoft (2015)
Tidak hanya mengembangkan kompetensi
dari sisi akademik, kampus yang dikenal ‘langganan
juara’ pun memberikan kebebasan dan membuka
kesempatan yang luas pada mahasiswa untuk
mengembangkan minat dan bakatnya melalui
beberapa divisi yang berkonsentrasi pada kompetisi
dan inovasi, antara lain: 1) Divisi Robotika; 2)
Divisi Roket; 3) Divisi ERG; 4) Divisi CodeLabs;
dan 5) Divisi Animasi dan Multimedia. Kelima
Mahasiswa Unikom meraih Juara Codelab ICT Jababeka EXPO 2017
divisi tersebut telah mengharumkan nama Unikom
di kancah nasional dan mengharumkan nama
• 5 Tahun Juara Asia Pasific Award (APICTA) Indonesia di kancah internasional melalui sederet
(2009, 2011, 2013-2015)
prestasi hingga berhasil mempertahankan gelar
• 5 Tahun Top 100 ASEAN (Webometrics) juara. Salah satu capaian terbarunya di ajang “Indie
(2011-2015)
Pitch Fest” Global Mobile App Summit and Awards
• 3 Tahun No 1 Asean Skill Competition (2013, (GMASA) 2017, yaitu kompetisi khusus para
2014, 2016)
games developer indie. Melalui games ‘Tapto’ yang
• 3 Tahun Juara Nasional Electronic Design menggabungkan sisi edukasi untuk bermain dan
Contest (2014-2016)
belajar matematika, sukses mengantarkan Divisi
13 | KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 18 No. 1 | 2018

PROFIL PTS

Gedung Kampus Unikom

CodeLabs mengharumkan nama Unikom dan
negara Indonesia di kancah internasional dengan
meraih gelar Juara 1.Kehadiran Divisi Animasi
dan Multimedia untuk mendukung Unikom dalam
menciptakan SDM kompeten di bidang animasi,
dibuktikan melalui prestasinya di tingkat Asia pada
Asiagraph Reallusion Student Award 2017 Asia
Round (2017) yang diadakan di Taiwan National
University of Arts, Taiwan. Guna mendukung
kegiatannya, Unikom pun memfasilitasi studio
animasi berkapasitas 40 orang dilengkapi penunjang
komputer dengan kualitas produksi pembuatan
animasi 3D,  studio dubbing, render farm dan meja
tracing untuk animasi 2D.
Mahasiswa di Unikom difasilitasi juga dengan
berbagai kegiatan ekstrakulikuler yang disebut Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) berjumlah 22 unit  
kegiatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh 4ICU atau
Unirank pada Januari 2018 lalu, Prof. Dr. Uman
Suherman, AS.,M.Pd selaku Koordinator Kopertis
Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dalam Rapat
Kerja yang digelar Unikom pada awal Februari
2018 menyampaikan bahwa Unikom adalah salah
satu kampus kebanggaan Kopertis bahkan bagi di
Kemenristekdikti karena menduduki peringkat ke-2
Jawa Barat berdasarkan data dari 4ICU yang dirilis
Januari 2018 lalu. Sehingga pencapaian tersebut
diimbangi dengan peningkatan kualitas dari
berbagai lini khususnya pada kualitas dosen yang
secara langsung bersentuhan dengan mahasiswa,
semoga pencanangan Unikom menuju World Class
University akan segera terwujud dengan dukungan
dari seluruh civitas akademika unikom, para stake
holder dan tentu saja arahan dan binaan dari pihak
Kopertis IV Jawa Barat dan Banten.* (MSA).
KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 18 No. 1 | 2018 | 14
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UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON

“Cerdik, Cerdas dan Cermat dalam Melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi”

Gedung Kampus Universitas 17 Agustus 1945

U

NTAG (Universitas 17 Agustus 1945)
Cirebon adalah salah satu perguruan
tinggi swasta yang paling tua di kota
Cirebon, berdiri tanggal 2 September 1962, dengan
menempati lahan kampus di Jalan Perjuangan
Bypass Cirebon.
Saat ini UNTAG (Universitas 17 Agustus
1945) Cirebon dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. H.M.
Guntoro, Ir, Drs, MM, M.Si, dengan Ketua Yayasan
Drs. H. Adi Kusma,   menyelenggarakan 6 (enam)
Fakultas yaitu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan
menyelenggarkan program studi Administrasi
Negara, program studi Administrasi Niaga. Fakultas

Hukum menyelenggarakan program studi   Ilmu
Hukum. Fakultas Teknik, menyelenggarakan
program studi Tenik Elektro dan program studi
Teknik Mesin. Fakultas Perikanan dan Kelautan,
menyelenggarakan program studi Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan. Fakultas Ekonomi,
menyenggarakan Program studi Manajemen
dan program studi Akutansi serta program studi
Perhotelan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
menyelenggarakan program studi Pendidikan
Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Semua program
studi dari setiap Fakultas Terakreditasi BAN-PT
peringkat B. Sementara untuk Institusi Universitas  
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Wisuda Universitas 17 Agustus 1945 dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat dan Koordinator Kopertis IV

17 Agustus 1945 Cirebon memperoleh peringkat B.
Untuk menunjang proses Belajar dan
Mengajar dalam upaya menunjang kurikulum
terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki UNTAG
antara lain: UPT Perpustakaan, UPT Laboratorium
Komputer, UPT Labaratorium Multi Media, UPT
Laboratorium Perikanan, UPT Laboratorium
Hukum, UPT Laboratorium Perhotelan dan Bidang
dan Teknologi.
Keberhasilan Universitas 17 Agustus 1945
Cirebon meraih Akreditasi program studi B untuk
semua program studinya dan akreditasi institusi
B berkat upaya yang dilakukan Rektor UNTAG
beserta jajaranya dengan strategi yang tepat dalam
mengelola universitas ini.
Tentang penerapan strategi dalam mengelola
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon ini, Rektor
UNTAG Prof. Dr. H. Guntoro, Ir, Drs, MM, M.Si

menjelaskan bahwa strateginya sederhana, artinya
kita harus tahu karakteristik orang-orang yang
ada saat itu, baru ditentukan strategi. Strateginya
ada beberapa pola, yang diterjemahkan ke
dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu baru
kita informasikan untuk diterapkan menuju diri
sendiri  bahwa kita menentukan untuk kita cerdik,
cerdas, cermat. Cerdik artinya kita cepat mengerti,
sekarang kita melakukan terobosan seperti ini. Yang
kedua cerdas, dengan cerdas ini tentu gabungan
antara pintardan mampu berimaginasi itu biasanya
liar dikasih relnya supaya tidak liar. Cerdas itu harus
dikasih relnya, relnya kampus dengan memberikan
kewajibannya kepada dosen dengan mengacu pada
Peraturan Kemenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015,
dengan standar-standar SPMI yang sudah menjadi
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standar nasional, sehingga jelas penyelenggaraan
suatu perguruan tinggi tersebut. Cerdas, cermat
dan berhati-hati dalam menentukan sikap.
Alhamdulilah terbentuklah dan termotivasilah
apa yang diharapkan tadi sejalan dengan yayasan
bersama sama membangun UNTAG secara
terintegrasi. Apalagi dengan moratorium sekarang
sedang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dengan
perbandingan 4 (empat) noneksak dan 6 (enam)

resimen mahasiswa, aktivitas mesjid, bagaimana
membuat mahasiswa dan dosen serta karyawanya
betah di kampus sehingga munculah tanda-tanda
kehidupan. Mudah-mudahan UNTAG ke depan
program studi semua mendapatkan akreditasi B.
Untuk itu Rektor meminta dorongan ke Koordinator
dengan memberikan semangat, memfasilitasi.
Dengan membangun politeknik, poliklinik, jangan
sampai terus membangun tanpa memikirkan

Rektor & Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Prof. Dr. H.M. Guntoro, Ir, Drs, M.M., M.Si.

eksak menambah semangat dengan strategi-strategi
tadi dengan penambahan-penambahan program
studi tadi. Itulah kondisi yang sedang terbangun di
lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
Untuk kegiatan kemahasiswaan, Prof. Guntoro
mendorong kegiatan-kegiatan olah raga, seni,

kesehatan kita. Untuk itu UNTAG melakukan kerja
sama dengan dokter dan perawat dan juga apotek.
Untuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat melakukan pembinaan para pelajar dari
SD , SMP dan SMU untuk mendorong UNTAG  
tidak semata mata mencari pangsa pasar juga
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Apel Pagi di Kampus Universitas 17 Agustus 1945

mengadakan pembinaan dengan mengadakan
turnamen olah raga, turnamen MTQ, ini sudah
mulai jalan. Pada saat PMB (Penerimaan Mahasiswa
Baru) kita mencoba mengadakan pindahan seperti
vokasi atau kejuruan sehingga akan dibuka program
vokasi.
Tentang
keunggulan
yang
dimiliki
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Guntoro
mengatakan dengan mengutip pendapat Koordinator
Kopertis Wilayah IV, boleh banyak suatu universitas,
sekolah tinggi, institut ataupun akademi dengan
prodi yang sama, tapi ciri yang membuat mereka
daya tarik. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
membuat ciri. Ciri itu kita membangun sama dengan
dengan fakultas hukum di tempat yang lain.
Di Fakultas Hukum UNTAG mencoba
mensertifikasi, kompetensi, keahlian punya
sertifikat. Seorang lulusan sarjana hukum punya
keahlian plus dengan mengeluarkan advokasi

pengacara dan bukan sekedar serfikat, yang dilatih
disemester akhir dengan diselipkan jam semestrer
akhir semester 6 (enam) dan 7 (Tujuh) untuk
membuat kompetensi keahlian tersebut. Ketika lulus
advokat bisa jadi pengacara dan kerjasama dengan
Peradin. Alhamduliah UNTAG mendapatkan ijin
dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung
sudah keluar.
Puluhan Tahun Universitas 17 Agustus 1945
Cirebon punya LBH baru sekarang ijinya diurus dan
keluar. Untuk ekonomi perpajakan, akuntan publik,
demikian juga untuk program studi dibangun
laboratorium bengkel, untuk dilaksanakan kegiatan
workshop untuk elektronik dan juga mesin, prodi
perikanan, punya kolam ikan seluas 2 (dua) hektar
kerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa
Barat, sehingga ketika lulus dan sulit mencari
kerja bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
Untuk kegiatan kemahasiswaan Untag melakukan
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masyarakat  untuk mengisi apa yang
dibutuhkan   oleh perguruan tinggi.
Dengan adanya Bandara Kertajati
akan masuk multi budaya bisa
saja budaya Indonesia atau budaya
asing dan kita harus memfasilitasi
kondisi tersebut dibutuhkan langkah
yang strategi baik baik fakultas
ekonomi, teknik ataupun hukum
terutama. Untuk fakultas hukum
membuka program S2 Hukum
MOU Rektor Universitas 17 Agustus 1945 dengan Dinas Kelautan & Perikanan
apapun jurusannya relevansinya,
Kita mengenal selama ini hukum dan ilmu
kegiatan keolahragaan kesenian, salah satu adalah
grup drum band, banyak yang berminat, karena hukum, apa sih perbedaanya, sebenarnya sama.Ada
relevansi yang lebih linier lagi yang namanya hukum
syariah, karena banyak dengan paradigma yang baru  
dengan perubahan perubahan nilai bisnis itu, sudah
dipersiapkan kompetensi hukum syariah.
Tentang kemudahan dan kendala-kendala apa
saja dalam mengelola Universitas 17 Agustus Cirebon,
Prof. Guntoro menegaskan bahwa koordinasi dan
komunikasi lah yang akan memperlancar dan
menghambat dalam mengelola perguruan tinggi
yang dipimpinnya.
Contohnya seperti ini dapat bantuan kelas dari
Provinsi Jawa Barat disitu penting koordinasi dan
komunikasi. Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
punya benda tidak bergerak seperti tanah, lembaga
kurikulum lokal yang harus diterjemahkan beda pendidikan, punya angan-angan, bagaimana
dengan yang lain, dengan memberikan workshop mencerdaskan bangsa kalau tidak ditunjang dari
dimasukkan ke dalam kurikulum. Kita mengkaji bantuan-bantuan sarana lain dari pemerintah
dan mengoreksi dan memperbaharui kampus itu. termasuk dikti juga menawarkan bantuan   yang
Di daerah pantura, pelabuhan, maritiman, kita terbukti adalah bantuan-bantuan beasiswa didapat
sinkronkan, apa sih yang menjanjikan, apalagi dengan melalui  koordinasi dan komunikasi,  jalan
Bandara Kertajati menjanjikan, makanya elektro itu yang membuat Universitas 17 Agustus 1945
arus kuat atau arus lemah dikoordinasikan dengan Cirebon punya  tenaga atau kekuatan.
kosentrasi. Kalau kosentrasinya jelas mendukung
untuk membangun tentu akan banyak minat
hanya ada dilingkungan mahasiswa Universitas 17
Agustus 1945 Cirebon. Yang menjadi binaannya
tidak tanggung SMU Negeri 1 dan 2 Cirebon, sudah
meminta ke Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon,
dan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon siap
memfasilitasi dan siap alat. Universitas 17 Agustus
1945 Cirebon juga merupakan kampus yang unik,
hanya satu-satunya di Cirebon kampus yang kolam
ikan sebagai laboratorium untuk program studi
perikanan.
Ciri dan keunggulan yang dimiliki
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon juga
diimplementasikan ke dalam kurikulum lokal untuk
bisa memfasilitasi mahasiswa, artinya disitu muatan
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Dosen Lektor Kepala dan Profesor Wajib Menulis Karya Ilmiah
Di Jurnal Publikasi Ilmiah
Profesor di Indonesia masih kurang produktif
sehingga jumlah jurnal publikasi ilmiah Indonesia
belum bisa mengalahkan Malaysia dan Singapura,
demikian disampaikan Ali Gufron Direktur Jenderal
Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti
pada saat seminar academic writing yang bertajuk
“Pengembangan Tulis Ilmiah dan Karir Dosen” di
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada hari Sabtu
tanggal 24 Maret 2018. Dalam kesempatan lain

dan teknologi serta menyebarluaskannya kepada
masyarakat. Saat ini menurut Ali Gufron dari 5.366
orang guru besar yang ada di Indonesia, masih ada
sekira 3.800 orang yang belum melakukan publikasi
jurnal ilmiah internasional. Artinya, hanya ada
sekira 1.500 orang yang telah memenuhi kewajiban
mereka sebagai profesor.
Untuk itu menurut M.Nasir angka tersebut
cukup besar sehingga akan dievaluasi selanjutnya

Menteri Ristekdikti M.Nasir menegaskan, Bila
dibandingkan dengan Taiwan, satu tahun ada empat
publikasi. Kalau di Indonesia satu publikasi dalam
tiga tahun. ujarnya.
Gufron sangat menyayangkan karena masih
ada beberapa profesor yang enggan untuk menulis
karya ilmiah dengan alasan antara lain penggunaan
bahasa Inggris dan jurnal publikasi ilmiah yang
harus terindeks Scopus. Padahal menurut Gufron
tidak harus terindeks Scopus. Bisa juga Scimago, JJ
Thomson, atau Copernicus. Dan Kemenristekdikti
pun tidak menetapkan jurnal harus berbahasa
Inggris, bisa juga dalam bahasa Arab, Perancis,
Spanyol, China serta bahasa lain yang dinyatakan
resmi oleh PBB.
Menulis karya ilmiah merupakan kewajiban
dosen baik lektor kepala dan profesor. Kewajiban
ini sudah tertuang dalam Permenristekdikti No.20
Tahun 2017. Menteri Ristekdikti seperti dilansir
Tribun.com menyatakan bahwa, kewajiban menulis
jurnal oleh para profesor sangatlah baik karena
dapat memaksa para profesor untuk berkarya dan
melaksanakan tugasnya. Demikian pula Ali Gufron
menegaskan kewajiban menulis seorang ilmuwan
sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan

akan ada tahap kebijakan. Tunjangan Profesi Dosen
dan Tunjangan Kehormatan profesor merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas
dosen dalam menulis serta menghasilkan publikasi
internasional, demikian seperti disampaikan pada
wartawan tribun dikantornya beberapa waktu yang
lalu.Untuk mendorong profesor menulis pihak
kemenristekdikti secara terus menerus memotivasi
menulis dikalangan professor dengan melakukan
sosialisasi mengenai publikasi internasional.
Kewajiban menulis jurnal oleh para profesor
sangatlah baik karena dapat memaksa para profesor
untuk berkarya dan melaksanakan tugasnya.
Untuk mendorong produktivitas menulis,
Ghufron meminta perubahan mindset bangsa
Indonesia agar lebih mencintai budaya menulis.
Ghufron pun sangat yakin seorang profesor pasti
memiliki ide-ide menarik untuk dijadikan tulisan
ilmiah dan menghasilkan inovasi baru yang dapat
membawa kesejahteraan bangsa. “Tugas pokok
dosen itu sebagai academic leader atau pemimpin di
bidangnya. Dosen kalau ingin mengklaim keilmuan
harus menulis karya ilmiah. Saya percaya Indonesia
itu hebat dan dapat menjadi center pengembangan
ilmu pengetahuan,”. (Ditulis dari berbagai sumber)
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Selain sistem SINTA (Science and Technology
Index) yang merupakan portal yang berisi tentang
pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis,
author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek,
lalu sistem ARJUNA yang dibuat sebagai sarana/
sistem yang obyektif untuk mengukur apakah suatu
terbitan berkala ilmiah sudah memenuhi persyaratan
mutu minimum untuk diberi pengakuan akreditasi
nasional dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti
dengan melakukan indeksasi ke pengindeks
bereputasi
internasional.
Kemenristekdikti
meluncurkan pula sistem SISTER yang digunakan
untuk mengelola dosen yang jumlahnya begitu
besar. Jumlah dosen yang tercatat dan mengabdi
diberbagai perguruan tinggi di Indonesia sebanyak
271.280. Dosen sebanyak itu perlu dikelola datanya
dengan sistem dengan baik. Sehingga lahirlah
Aplikasi SISTER dari Kemenristekdikti.
Sebelumnya Kementerian Ristekdikti telah
mempunyai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
atau yang lebih dikenal dengan sebutan PDDIKTI.
Adanya SISTER bukan menggantikan PDDIKTI,
namun menambah khasanah data pendidikan tinggi
yang ada saat ini.  Data yang belum ada di PDDIKTI
akan dilengkapi dan disempurnakan di SISTER
demikian pula sebaliknya.  Sehingga data pendidikan
tinggi menjadi lebih kaya. SISTER  juga merupakan
solusi bagi dosen, sehingga dosen tidak menyita
waktu mengisi aplikasi dengan data yang sama.
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SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi) mampu
menjadi portal yang digunakan diberbagai proses
layanan dengan menyediakan data pendidik. Untuk
itu Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti, John
Hendri menjelaskan bahwa dosen berhak memiliki
akses terhadap data mereka.
SISTER mengajak dosen untuk ikut
bertanggung jawab atas data diri yang mereka
inputkan ke sistem. Sedangkan PT (Perguruan
Tinggi) berperan sebagai validator. Pada akhirnya,
SISTER akan menjadi portofolio bagi tenaga
pendidik di Indonesia. Selanjutnya ditegaskan John
Hendri, “Data yang diinput oleh dosen membantu
Kementerian dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di Bidang Sumber Daya Pendidikan Tinggi
dan Iptek, serta memfasilitasi penjaminan mutu
Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Iptek”.
Sistem yang launching pada tahun 2017 ini
memiliki berbagai manfaat, baik bagi dosen maupun
Perguruan Tinggi. SISTER mampu mengakomodasi
berbagai aktivitas kinerja yang memungkinkan
setiap layanan saling terhubung satu sama lain,
sehingga dapat memperkaya portofolio dosen
dan mempermudah perencanaan pengembangan
kompetensi dan karir dosen. Sedangkan bagi PT,
mempercepat pengambilan kebijakan serta basis
data akreditasi lembaga dengan memanfaatkan data
yang terhimpun di dalam SISTER. Mulai bulan Juli
2018 sistem kenaikan pangkat dari Lektor ke Lektor
Kepala akan mulai menggunakan layanan SISTER.

I N F O KO P E R T I S
Oleh karena itu, bagi dosen yang belum memasukan
datanya harap segera diselesaikan. John Hendri
mengajak semua pihak untuk berpikir rasional dan
memahami hambatan yang akan dilalui. Pemerintah
membutuhkan dukungan dari semua pihak agar visi
dan misi yang telah direncanakan dapat tercapai.
Dilansir dari republika.com Direktur Jenderal
Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Patdono Suwignjo
menyebutkan Kemenristekdikti meluncurkan tujuh

program unggulan baru. ketujuh program tersebut,
yakni Pendidikan Profesi Guru (PPG), Portal
Kinerja Publikasi Ilmiah Dosen SINTA, Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL), Teaching Industry,
Rencana Induk Pembangunan SDM IPTEK dan
DIKTI, SISTER (Sistem Informasi Terintegrasi), dan
Klinik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Mobile. (Ditulis dari berbagai sumber)

APTISI Jabar Banten Mendorong PTS dilingkungan Kopertis
Wilayah IV Menjadi PTS Unggul
APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia) Jawa Barat yang diketuai Prof. Dr. Ir. H.
Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. berupaya melakukan
pembinaan untuk meningkatkan akreditasi bagi
program studi di seluruh PTS di lingkungan Kopertis
Wilayah IV. Saat ini APTISI dengan Kopertis wilayah
IV bekerjasama dengan baik untuk meningkatkan
kualitas Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jawa Barat
dan Banten. Agar lebih fokus dalam meningkatkan
kualitas PTS, APTISI dibagi dua wilayah pembinaan
yaitu APTISI 4A untuk wilayah Jawa Barat dan APTISI
4 B untuk wilayah Banten.
Pembinaan yang dilakukan APTISI menuju
PTS bermutu harus ada pedoman dan pemandunya,
demikian disampaikan ketua APTISI Prof. Dr. Ir.
H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom di ruang kerjanya.
Ketua APTISI yang juga Rektor Universitas Pasundan
ini menyatakan Pedoman dan panduan tersebut
dibuat agar PTS dapat meningkatkan kualitas
melebihi standar dikti yang jumlahnya 24 komponen
menjadi 30 atau 50 komponen. Hanya saja Jumlah
PTS yang banyak yaitu 337 PTS akan berat bila hanya
mengandalkan APTISI oleh karena itu kolaborasi
dengan Kopertis Wilayah IV perlu dilakukan.

Sebagai contoh implementasi yang pernah dilakukan
APTISI untuk pemilihan dosen berprestasi dilakukan
berdasarkan rayonisasi, dosen diuji ditingkat
komisariat atau rayon, misalnya dari 100 PTS yang
terlibat,ditunjuk 1 PTS untuk melakukan seleksi.
Sampai saat ini data jumlah PTS yang akreditasinya A
ada 3,  PTS dengan akreditasi B ada 92, PTS dengan
akreditasi C ada 150. Jumlah Prodi di Jawa Barat dan
Banten ada 2173, yang terakreditasi ada 1800 dan 384
yang belum terakreditasi. Sementara itu dari 478 PTS
di Jabar banten yang sudah terakreditasi sebanyak 331
PTS.
Agar PTS unggul, PTS harus berupaya melebihi
standar yang sudah ditetapkan secara nasional dan
APTISI mendorong PTS agar dapat melampaui
standar nasional .Namun Tentu saja keinginan untuk
lebih baik harus datang dari PTS, APTISI kemudian
akan memandu, memberi pembekalan, memilih
narasumber, termasuk memberikan pelatihan.Seperti
yang telah dilakukan di President University dengan
melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi
dosen agar mampu menulis dan menembus jurnal
bereputasi. Demikian disampaikan Prof. Eddy.
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