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EDITORIAL
BULETIN EDISI DESEMBER 2016

A

lhamdulilllah, puji syukur
kami haturkan kepada
Allah Swt yang telah memberi
nafas dan kekuatan kepada kita
semua untuk menjalankan tugas
sehari-hari dengan baik; semoga
senantiasa berkahNya menyertai
gerak langkah kita semua..Amin.  
Redaktur
Buletin di penghujung tahun
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si.
2016 ini hadir seperti biasa ke
hadapan sidang pembaca yang mulia untuk berbagi seputar
dunia pendidikan tinggi, khususnya yang berada dalam
lingkup propinsi Jawa Barat dan Banten.
Ketika waktu bergulir, perubahan adalah
sebuah keniscayaan. Kita masih mengingat
tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia
yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor
12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang
mengamanatkan bahwa tidak ada dikotomi antara
PTN dan PTS yang kemudian diantisipasi dalam
pembentukan L2DIKTI (Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi). Lembaga ini menempatkan
kopertis tidak lagi sebagai koordinator PTS namun
juga PTN yang berada di wilayahnya. Jika sempat
kita berhitung perubahan tersebut adalah 2 tahun
setelah diundangkannya yaitu seharusnya tahun 2015
yang lalu, namun sampai saat ini pemerintah belum
merealisasikannya. Topik inilah yang kemudian
diangkat pada penerbitan buletin kali ini, melalui
wawancara dengan Koordinator Kopertis Wilayah
IV beberapa waktu yl dan  beberapa dokumen yang
tersedia.
Ada banyak momentum berkisar di bulan
September sampai dengan Desember tahun ini. Topik
yang masih hangat dan ramai diperbincangkan
diantaranya, turunnya Peraturan Menteri nomor 44
tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi, yang mengubah secara signifikan tentang
komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan
tinggi, dimana Kopertis Wilayah IV sudah ancangancang tentang implementasinya. Disamping itu
berbagai kegiatan yang menguatkan Kopertis
Wilayah IV dalam peran dan fungsi: Pengawasan,
Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin)
PTS di wilayah Jawa Barat dan Banten, sudah
tentu akan mengantisipasi dan menindaklanjuti
berbagai peraturan ini, agar PTS dapat
mengimplementasikannya.
Sidang pembaca yang terhormat,
Berbagai aktivitas Kopertis wilayah IV tadi
baik rutin maupun insidental, kesemuanya bermuara
pada peningkatan kualitas pendidikan dan sebuah
antisipasi menghadapi persaingan global yang
semakin ketat. Program peningkatan kualitas SDM di
lingkungan Kopertis Wilayah IV terus dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan, diantaranya
mengadakan uji publik bagi Standar Pelayanan
Publik, peningkatan kemampuan keprotokolan dan
kehumasan bagi para dosen/tenaga kependidikan,
peningkatan keterampilan dosen dalam Applied
Approach, serta banyak lagi.  Walau buletin ini jauh
dari sempurna, namun sekecil apapun diharapkan  
media ini menjadi wahana berbagi informasi dan
komunikasi bagi kita.
Pembaca yang mulia.. informasi yang disajikan
dalam buletin ini, mungkin tidak berpijak pada segi
aktualitas, namun mudah-mudahan kami dapat lebih
menggali suatu isu yang lebih menguak berbagai
sisinya, sehingga dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang topik tersebut secara “utuh”.
Akhir kata, kami sangat berterimakasih jika pembaca
berkenan memberi masukan, pandangan ataupun
kritik yang membangun untuk kemajuan buletin ini.
Selamat membaca dan berpartisipasi! (ARS)
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“MENYOAL (L2DIKTI) LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI”

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

L

embaga Layanan (L2) Pendidikan Tinggi
(PT) atau biasa disingkat L2Dikti,  
keberadaannya sesuai dengan amanat
UU Perguruan Tinggi No 12/2012. Berdasarkan
peraturan perundangan tersebut, seharusnya

Undang tersebut sudah ada peraturan menristekdikti,
seperti : Sistem Penjaminan Mutu sudah ada permennya,   Standar Nasional Perguruan Tinggi sudah
ada permennya, Akreditasi sudah ada permennya,
PDPT sudah ada permen-nya. Namun L2Dikti ini

penerapannya sudah dilakukan pada tahun 2016
ini, namun berdasarkan pernyataan Menteri
Kemenristekdikti, baru akan dilakukan pada
tahun depan. Koordinator Kopertis, Prof. Dr. Ir.
Abdul Hakim Halim, M.Sc mengemukakan bahwa
konsekuensi dari Undang-Undang Pendidikan
tinggi nomor 12 tahun 2012 adalah pemerintah
mengeluarkan peraturan pelaksanaannya seperti
apa?.
Selama ini unsur-unsur yang ada di Undang-

peraturan menterinya belum ada. Idealnya peraturan
tersebut bentuknya satu paket, yang semuanya
bertujuan membantu peningkatan mutu pendidikan
tinggi, baik PTN maupun PTS, tambahnya.
Terdapat perubahan paradigma yang
mendasar tentang eksistensi L2DIKTI ini, oleh
karena tidak mendikotomikan antara PTN dan PTS
yang selama ini “diurus” pemerintah secara terpisah.
L2DIKTI ini tugasnya seperti “kepanjangan
tangan” Kemenristekdikti di Provinsi, jadi tugasnya
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L A P O R A N U TA M A
melayani PTN dan PTS   di wilayah masingmasing. Nampaknya tujuan efektivitas dan efisiensi
dalam pelayanan pemerintah kepada pemangku
kepentingan menjadi alasan utama dimunculkannya
lembaga ini.
Selama ini kebijakan pemerintah menetapkan
dua jenis pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia,
yaitu PTN dalam bentuk PTN-BH (Perguruan
Tinggi Berbadan Hukum) yang lebih memberikan
kebebasan kepada PTN yang bersangkutan, baik
secara akademik maupun non akademik, sehingga
PTN tersebut tinggal mempertanggungjawabkan
keuangannya kepada akuntan publik. Kemudian
PTN-BLU dan PTN Satker walaupun bebas
mengelola keuangan, namun masih ada target-target
yang harus dilaporkan kepada pemerintah.
Jadi L2Dikti adalah untuk PTN yang berstatus
BLU dan Satker. Selain itu,  untuk mengkoordinir PTS
di Indonesia sudah terbentuk ada 16 Kopertis dari
wilayah I sampai dengan XVI, dari mulai Sumatera
sampai dengan Papua. Nampaknya pengelolaan
L2DIKTI ini akan didelegasikan kepada Kopertis
yang selama ini memiliki tugas PengawasanPengendalian dan Pembinaan. Demikian Koordinator
Kopertis Wilayah IV menjelaskan tentang lembaga
baru L2Dikti dikaitkan dengan keberadaan Kopertis.
Manfaat dari kehadiran L2Dikti di setiap
provinsi, menurut Koordinator diantaranya:
pertama semacam kantor wilayah yang diharapkan
dapat memudahkan PTN dan PTS dalam mengurus
administrasi dan anggaran. Kedua, kehadiran
lembaga ini juga nantinya memiliki kewenangan
untuk pembinaan bagi PTN dan PTS yang selama
ini sering sulit dijangkau keberadaannya. Hadirnya
L2Dikti tentu akan memudahkan perguruan tinggi
yang jauh dari Jakarta untuk mengurus anggaran,
ijin pembukaan program studi baru atau apapun
yang selama ini dari daerah harus datang ke pusat.

Kehadiran lembaga ini akan meringankan karena
semua hal dapat diurus di masing-masing provinsi
atau wilayahnya. Dengan demikian kondisi ini dapat  
menjadi penghematan pos anggaran,” tambahnya.
Secara faktual, peran masyarakat terhadap
dunia pendidikan tinggi sangat besar, jika dilihat
dari kuantitas PTS yang mencapai 3.180 lembaga,
sedangkan untuk PTN hanya sekitar 64 yang
tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian,
peran PTS sangat signifikan dalam berpartisipasi
mencerdaskan bangsa. Hanya saja, pemerintah disini
punya kewenangan untuk melindungi masyarakat
pengguna jasa pendidikan tinggi yaitu dengan
menetapkan standar-standar minimal yang terkait
dengan : dosen, proses pembelajaran, sarana dan
prasarana, kurikulum, metode pembelajaran, sistem
evaluasi dan aspek lain yang mendukung kualitas
pendidikan tinggi. Apabila Kopertis berubah
menjadi L2 Dikti, maka tanggung jawab lembaganya
akan menjadi semakin luas. Dengan terealisasinya
L2 Dikti, otomatis mengawasi lembaga yang bukan
hanya PTS tetapi juga PTN.
Ide awal dari L2Dikti sebetulnya bukan untuk
menambah panjangnya rantai birokrasi, tapi justru
mengurangi birokrasi. Seperti ketika pembukaan
program studi baru, cukup di tingkat kopertis saja,
tidak perlu ke Jakarta, karena semua sudah ada di
daerah. Tim penyusun peraturan menteri tentang
L2Dikti selama ini sudah membentuk forum
pertemuan untuk membahas pelaksanaannya, dan
pada dasarnya sudah ada kesepakatan pembagian
kewenangan antara pusat dan daerah. Hanya
saja masih perlu proses waktu untuk mensahkan
peraturan menteri tersebut dan mempersiapkan
segala infrastruktur yang terkait didalamnya,
demikian penjelasan Koordinator Prof. Dr. Ir. Abdul
Hakim Halim, M.Sc. (ARS)
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I N F O KO P E R T I S
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOPERTIS WILAYAH IV
Pelayanan Publik disusun untuk memberikan
informasi kepada pelanggan/stakeholders
yang terkait dengan pelayanan Kopertis
Wilayah IV mulai dari persyaratan, prosedur,
waktu, biaya, hasil sampai dengan penanganan
pengaduan. Selain itu untuk meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan selaras
dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan masyarakat.  
Standar Pelayanan Publik tersebut, telah

Berdasarkan
perintah
Undang-undang
nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; maka
Kopertis Wilayah IV menyusun buku pedoman
tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena
peraturan perundangan tersebut mengamanatkan
bahwa semua penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar
Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara

melalui Uji Publik yang diselenggarakan pada
akhir November 2016 kerjasama Kopertis
wilayah IV dengan Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi serta Kopertis wilayah III Jakarta,
bertempat di Aula Kantor Kopertis Wilayah
IV. Hadir pada kesempatan tersebut beberapa
tokoh dan pimpinan PTS dari Jawa Barat dan
Banten diantaranya Prof. Dr. Endang Komara,
Dr. Ujang Suratno, Prof. Dr. Ai Komariah, Dr.
Isahuzzaman, Dr. Imam Aschuri, Dr. Asep Effendi,
Dra. Iim Rogayah, M.Hum dan Prof. Dr. Atie
Rachmiatie untuk memberi masukan dan perbaikan
Standar Pelayan Publik Kopertis Wilayah IV. (ARS)

serta kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
Koordinator Kopertis Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. Abdul
Hakim Halim, M.Sc. mengemukakan bahwa Standar
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I N F O KO P E R T I S
Joint Seminar Kopertis Wilayah IV & Wittenborg University
Amsterdam

Dosen dan Karyawan Kopertis Wilayah IV pada Joint Seminar dengan Wittenborg University

Pada awal November yang lalu sebanyak
72 orang rombongan Dosen, Karyawan Kopertis
Wilayah IV telah sukses melaksanakan Joint
seminar dengan Wittenborg University of Applied
Science Amersfoot Nederland. Bertemakan :
“Strategy Toward To the High Quality University”
seminar tersebut menghadirkan pembicara utama
Mr.Peter Birdsall yang mempresentasikan topik :
Internationalization in Higher Education dan dari
Indonesia Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc
Koordinator dengan topik “Toward excellent Higher
Education Institution”. Joint seminar terbagi dalam
2 sesi yang diawali dengan suguhan tari Tradisional

Wolters, Mrs Yasnimar Ilyas dan Mr. Ignatius
Sudarsono.
Di akhir acara seminar, Wittenborg University
membuka kesempatan untuk menjelaskan berbagai
penawaran kerja sama yang saling menguntungkan,
seperti double degree, student exchange dan program
master dengan peluang beasiswa yang tersedia, baik
dari negara Indonesia maupun Netherland. Seminar
ditutup dengan acara tukar menukar cindera mata,
program berfoto bersama dan makan siang bersama.
Rombongan selanjutnya mengadakan perjalanan
ke negara Jerman, Perancis dan Brussel. Program
ini dikelola oleh Korpri Kopertis Wilayah IV yang

dari Indonesia. Pembicara lain diantaranya Mr. diharapkan dapat membantu PTS-PTS untuk
Nanang Hanafiah, Mr. Iskandar Hasan, Mr. Pupu memperluas kerjasama dengan luar negeri dalam
Saeful Rahmat, Mrs Wien Dyah Rini, Dr. Teun rangka meningkatkan daya saing bangsa. (ARS)
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Lomba Gerak Jalan Santai Memperingati
HUT Kopertis Wilayah IV ke 48

Koordinator Kopertis Wilayah IV pada saat peresmian lomba gerak jalan santai

ke 48 adalah sebagai berikut: Untuk Lomba Gerak
Jalan Santai Putra juara Harapan 3, Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Indramayu, juara Harapan 2
Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, juara   Harapan
1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi   Gema Widya
Bangsa Bandung, juara 3 Akademi Minyak dan Gas
Balongan Indramayu, juara 2 Universitas Swadaya
Gunung Jati Cirebon, dan juara 1 Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Untuk
Lomba Gerak Jalan Santai Puteri   juara Harapan
3 Universitas Serang Raya Serang, juara Harapan  
2 Universitas Telkom Bandung, juara Harapan 1
Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bandung, juara 3
Universitas Wiralodra Indramayu, juara 2 Politeknik
LP3I Bandung dan Juara 1 Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Bagasasi Bandung.   Juara Umum
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada
Bandung.
Kepada para pemenang Lomba diberikan
penghargaan berupa trophy dan hadiah. (ANS)***
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Untuk meningkatkan tali silaturahmi
dan mempererat   persaudaraan, persatuan dan
kebersamaan antara dosen dan karyawan  perguruan
tinggi swasta di lingkungan   Kopertis Wilayah IV,
dalam rangka menyambut  hari ulang tahun Kopertis
Wilayah IV ke 48 Tahun 2016, telah diselenggarakan  
Lomba Gerak Jalan Santai bagi para dosen dan
karyawan perguruan tinggi swasta di Lingkungan
Kopertis Wilayah IV.
Lomba Gerak Jalan Santai telah berlangsung
pada tanggal 24 September 2016, peserta Gerak
Jalan  Santai diikuti  oleh para dosen  dan karyawan
perguruan tinggi swasta, peserta lomba   terdiri
dari regu putera dan regu puteri. Setiap regu terdiri
dari 6 (enam) orang.   Penilaian Lomba didasarkan
pada kriteria ketepatan waktu tempuh   yang telah
ditetapkan oleh panitia. Selain penilaian ketepatan
waktu dinilai juga kekompakkan, keserasian dan
keutuhan regu.
Adapun pemenang Lomba Gerak Jalan
Santai Memperingati HUT   Kopertis Wilayah IV

I N F O KO P E R T I S
Workshop Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
diturunkan ke Fakultas dan
diimplementasikan   ke unit
pengelola program studi,
Sekolah Tinggi diturunkan
langsung Unit Pengelola
Program Studi, demikian
juga
untuk
Akademi
dan Politeknik langsung
diturunkan ke unit pengelola
program studi.
Standar
Pendidikan
Tinggi
dalam
SPMI
(Sistem Penjaminan Mutu
Internal) didasarkan pada
Standar Pendidikan Tinggi
Peserta pada kegiatan workshop SPMI di lingkungan Kopertis Wilayah IV
melampaui Standar Nasional
Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Kopertis Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi
Wilayah IV terhadap PTS (Perguruan Tinggi Swasta) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sementara
yaitu melaksanakan pembinaan pada Perguruan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar
Tinggi Swasta, telah diselenggarakan acara minimal yang ditetapkan oleh Menristekdikti.
Workshop  Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh
Internal Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Perguruan Tinggi yang harus “melampaui” standar
Kopertis Wilayah IV pada tanggal 11-13 Oktober nasional pendidikan tinggi ditentukan oleh visi
2016, di Gedung Diklat Jatinangor Sumedang.
perguruan tinggi. Standar nasional dapat “dilampau”
Acara Workshop Implementasi Sistem sesuai dengan visi perguruan tinggi. Pengertian
Penjaminan Mutu Internal dibuka oleh Koordinator “melampau” dan “dilampaui” pengertianya adalah
Kopertis Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim melebihi atau dilebihi secara kuantitatif dan
Halim, M,Sc, dengan menghadirkan narasumber kualitatif. (ANS)***
Prof. Dr. Johanes Gunawan, SH, LLM, Prof. Dr.
Berdanette M Waluyo, SH, M.Hum, CN, Emma
Hermawati Muhari, ST, MT, Lisye Fitria, Ir, MT,
Meita Lukitawati Sujatna, S.S, M.Hum.
Dalam paparannya Prof. Dr. Johanes Gunawan
mengatakan bahwa arah Implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal pada sebuah
perguruan tinggi tingkatannya dari Universitas
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SAPTO, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online
Untuk Mempercepat Proses Akreditasi

Jumlah prodi yang sudah mati atau kadaluwarsa
akreditasinya mencapai 1.882 unit “Kita harap
kampus segera mengurusnya,” demikian dikatakan
Dewan Eksekutif BAN-PT, Tjan Basaruddin dalam
Rapat Kerja Tahunan BAN-PT di Jakarta, Kamis
malam, 8 Desember 2016. Selanjunya diingatkan
pula jangan sampai akreditasi yang kadaluwarsa itu
merugikan masyarakat. Faktor kedisiplinan kampus
dalam mengurus akreditasi lembaganya mendapat
sorotan. Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) mendata, akreditasi 1.882 unit
program studi (prodi) telah kadaluwarsa akibatnya
masyarakat bisa dirugikan dalam kasus ini.
BAN PT membuat layanan akreditasi Online
bernama SAPTO yaitu sistem akreditasi perguruan
tinggi online, layanan ini untuk mempercepat
proses akreditasi. Melalui sistem online ini tim dari
perguruan tinggi pengaju akreditasi tidak perlu ke
Jakarta. Berdasarkan catatan dari BAN-PT perguruan

tinggi
yang
mendapat
akreditasi A sebanyak 43 unit.
Perinciannya adalah PTN ada
25 unit, PTS 14 unit, PTAN 3
unit, dan kampus di bawah
kementerian/lembaga lain
satu unit. Sedangkan jumlah
prodi yang mendapatkan
akreditasi A ada 2.322 unit
prodi.
Menristekdikti, M Nasir
memerintahkan kepada jajaran
BAN-PT, untuk bekerja
cepat. “Pokoknya sudah
sesuai ketentuan, akreditasinya
segera dikeluarkan,” tuturnya.
Menteri juga mendukung penerapan akreditasi
online. “Ojek saja sudah online. Masak akreditasi
tidak bisa online,” ungkapnya. Menristekdikti
mengakui di lapangan kampus ada yang menipu
akreditasi. Di antaranya mengakali jumlah dosen.
Dosen dari kampus lain didata seakan-akan menjadi
dosen tetap kampus yang mengajukan akreditasi.
Nasir menjelaskan isian akreditasi harus diperbaiki
supaya bisa mendeteksi kecurangan. “Kalau sudah
menipu, bagaimana bisa menjaga mutu,” demikian
diungkapkan Menteri M.Nasir.
Menteri juga prihatin dengan banyaknya
prodi yang akreditasinya sudah kadaluwarsa. “Saya
berpesan kepada rektornya, untuk segera mengurus.
Sebab kasihan mahasiswa mendapatkan ijazah yang
tidak legal karena akreditasi prodinya kadaluwarsa,”
tegasnya.
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Lima Menteri Sepakat Mengembangkan Pendidikan Kejuruan
dan Vokasi Berbasis Kompetensi
Pendatanganan nota kesepahaman yang
ditandatangani lima menteri untuk mengembangkan
pendidikan kejuruan dan vokasi telah berlangsung
di Kementerian Perindustrian, Selasa 29 November
2016. Nota kesepahaman tersebut bertujuan
mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi
berbasis kompetensi yang link and match dengan
industri.
Lima menteri yang menandatangani nota
kesepahaman tersebut ialah Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy,
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartato, dan Menteri
BUMN Rini Soemarno. Menteri perindustrian
Airlangga Hartato menyatakan, “Pembangunan
industri yang utama adalah membangun manusia
yang terampil dan siap bekerja dibidang industri,
karena ini akan meningkatkan daya saing,”
Nota kesepahaman yang telah ditandatangani
tersebut mencakup pembangunan pendidikan
kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi,
restrukturisasi program keahlian dan kurikulum
sesuai kebutuhan industri, dan pembangunan
infrastuktur fasilitasi industri untuk praktik
kerja atau pemagangan bagi siswa dan guru atau
dosen. Aspek lainnya yang tercakup dalam nota
kesepahaman tersebut adalah fasilitasi industri
dengan mempersiapkan workshop dan infrastruktur,
peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui
pemagangan di industri, serta peningkatan kuantitas
dan kualitas sarana prasarana pendidikan kejuruan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam
sambutannya menegaskan, “Kerja sama digalang

agar anak-anak Indonesia bisa turut serta dalam
pembangunan. Diperlukan komitmen yang bukan
sebatas penandatanganan oleh lima menteri saja.  
Harapannya, ada realisasi yang konkret antara
industri dan pendidikan vokasional,” ujarnya.
Selanjutnya menurut Puan, nota kesepahaman
juga ditindaklanjuti dengan kompak di semua
kementerian hingga level terbawah. “Sering kali
para menteri sudah berkomitmen, tapi ternyata
bawahnya justru tidak berjalan. Karena itu semua
jajaran harus terus berkoordinasi dan memegang
komitmen tersebut,” imbuhnya.
Perjanjian kerja sama antara SMK dan industri
juga telah dilakukan dalam kesempatan tersebut.
Sebagai langkah awal, tiga perusahaan ditunjuk
untuk bekerja sama, yakni PT Petrokimia Gresik
dengan SMK di wilayah Jawa Timur, PT Astra Honda
Motor dengan sembilan  SMK di Tangerang, Banten,
dan Sulawesi Selatan, serta PT Polygama Propindo
dengan empat SMK di Indramayu dan Cirebon Jawa
Barat.
                               Sumber: ristekdikti.go.id.
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PERGURUAN TINGGI RAHARJA
“GREEN CAMPUS” MENDIDIK TENAGA TERAMPIL
DAN BERWAWASAN GLOBAL DI BIDANG
INFORMATION AND TECHNOLOGY
“Bersama Pribadi Raharja Dapatkan Kunci Sukses Meraih Cita-Cita”

Kampus Perguruan Tinggi Raharja

P

erguruan tinggi RAHARJA adalah kampus
modern, komprehensif, terbuka, multi
budaya, dan humanis yang mencakup
disiplin ilmu bidang Teknologi Informasi, dengan
arah pengembangan sebagai research center yang
berusaha menjadi salah satu perguruan tinggi pusat
riset, dimana upaya-upaya pencapaian tertinggi
dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi
pengetahuan secara regional, nasional dan global
sebagai goal pencapaian utamanya.
Perguruan Tinggi RAHARJA berdiri dibawah
binaan Yayasan Nirwana Nusantara, awal mulanya
adalah sebagai Lembaga Pendidikan dan Latihan
Komputer (LPLK) diresmikan oleh Walikota

Tangerang pada waktu itu Drs.H Djakaria Machmud
dan lembaga inilah yang mempelopori penggunaan
operating system Windows dan aplikasinya di
wilayah Tangerang dan sekitarnya pada tahun
1994. Pada tahun 1999 Berkembang menjadi
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer
(AMIK) RAHARJA Informatika dengan diresmikan
melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No:56/D/O/1999,
dengan menyelenggarakan pendidikan Diploma
3 Manajemen Informatika, Teknik Informatika,
Komputerisasi Akuntansi, AMIK Raharja dipimpin
oleh sosok yang energik dan tegas yaitu Drs. PO.
Abas Sunarya, M.Si..   Pada tahun 2001 semakin
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Kegiatan Learning Idol Perguruan Tinggi Raharja

berkembangnya perguruan tinggi ini mendirikan
Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer
(STMIK) RAHARJA melalui Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 74/D/O/2001,
STMIK RAHARJA menjadi Perguruan Tinggi
Komputer yang memiliki program studi terlengkap
di Propinsi Banten, dengan membuka program studi
Magister Teknik Informatika, Sistem Informasi,
Teknik Informatika dan Sistem Komputer.  STIMIK
Raharja  dipimpin  oleh  sosok muda yang visioner
dan inovatif  yaitu Ir. Untung Rahardja, M.T.I.
Perguruan Tinggi RAHARJA didirikan
dengan semangat dan selalu komitmen pada visi dan
misinya, inilah yang menjadikan Perguruan Tinggi
RAHARJA memiliki pendekatan yang berbeda
dengan perguruan tinggi kebanyakan dalam
menyelenggarakan pendidikannya. Konsentrasi
pendidikan di Perguruan Tinggi RAHARJA hanya
dibidang Teknologi Informasi dan Komputer.
Bidang inilah yang diperlukan mahasiswa dan
mahasiswi, untuk menjadi Pribadi RAHARJA
sebagai SDM berkualitas internasional. Dengan
dukungan komitmen pada visi dan misi Perguruan
Tinggi RAHARJA, telah mensejajarkan diri
dengan perguruan tinggi besar di Indonesia yang

maju dengan kualitas SDM yang
setaraf dengan perguruan tinggi
Internasional.
Pengakuan dari Badan Akreditasi
Nasional
Republik
Indonesia
dengan predikat sangat memuaskan
telah dicapai dan kerja sama dengan
beberapa Lembaga Pendidikan
Internasional
sebagai
bukti
bahwa STMIK RAHARJA telah
memiliki komitmen tinggi dalam
mempersiapkan diri untuk Go
Internasional dalam waktu dekat.
Untuk memudahkan pengelolaan dan
meningkatkan kepuasan pelayanan kepada sivitas
akademika Perguruan Tinggi RAHARJA terutama
dalam mendukung perkuliahan menggunakan
metode iLearning dengan menikmati pembelajaran
dimana saja tidak hanya dilingkungan kampus
karena setiap mahasiswa dibekali dengan perangkat
canggih alat komunikasi menggunakan Ipad bekerja
sama dengan Apple. Pengembangan hasil inovasi
riset dan pengabdian dalam rangka Tri Dharma
Perguruan Tinggi diwadahi oleh lembaga yang
dinamakan Raharja Enrichment Centre (REC).
Sebagai kampus masa depan Perguruan Tinggi
RAHARJA.
Visi Perguruan Tinggi Raharja Pada Tahun
2020 Perguruan Tinggi RAHARJA siap menjadi
pelopor di bidang keilmuan yang berbasis IT dan
membuka peluang bagi lulusan yang berprestasi
mendapatkan
kesempatan
mengembangkan
keilmuannya pada tingkat lanjutan serta turut
memfasilitasi memasuki dunia kerja pada
perusahaan di tingkat ASEAN.
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Wisuda STMIK & AMIK Raharja

Adapun Misinya adalah manajemen kampus
siap mengawal dan memfasilitasi seluruh program
kerja yang dilaksanakan oleh Direktur AMIK
RAHARJA INFORMATIKA dan Ketua STMIK
RAHARJA mulai dari peningkatan mutu akademik
sampai dengan pengembangan program kerja sesuai
dengan RENSTRA yang telah ditetapkan dalam
Rapat Kerja Manajemen dengan Yayasan.
Sedangkan tujuan Lembaga ini diantaranya :
1. Manajemen Kampus akan mengawal dan
memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Tepat Waktu,
Tercapai Target dan Tepat Sasaran sesuai dengan
program kerja yang telah ditetapkan.
2. Pada tahun akademik 2015-2016 Manajemen
kampus akan mengawal dan menfasilitasi
seluruh pengembangan fisik dan keilmuan
yang dilakukan oleh AMIK RAHARJA
INFORMATIKA dan STMIK RAHARJA sesuai
program kerja yang telah ditetapkan.
3. Manajemen Kampus akan memperluas jaringan
kerjasama dengan masyarakat secara Nasional
dalam rangka meningkatkan bobot TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI.

Secara geografis, posisi kampus
Perguruan Tinggi RAHARJA sangat
strategis karena berada di tengah
kota Tangerang sehingga mudah
di akses dari mana saja. Program
Studi yang dikelola oleh Perguruan
Tinggi RAHARJA adalah berjumlah 7
program studi yang meliputi :
1.  Magister Teknik Informatika –
     Jenjang S2 (Master)
2.  Sistem Informasi – Jenjang
      S1(Sarjana)
3.  Teknik Informatika – Jenjang
     S1(Sarjana)
4.  Sistem Komputer – Jenjang S1(Sarjana)
5.  Manajemen Informatika – Jenjang D3 (Diploma)
6.  Teknik Informatika – Jenjang D3 (Diploma)
7.  Komputerisasi Akuntansi – Jenjang D3 (Diploma)
Dengan pola kerja manajemen Perguruan
Tinggi RAHARJA yang terencana, terukur dan
terealisasi dengan baik sehingga tepat sasaran,
tepat manfaat dan tepat waktu yang kesemuanya itu
dituangkan dalam Renstra Manajemen, maka tak
heran, berbagai pengakuan telah diraih. Mulai dari
Pengakuan ISO 9001:2008 sampai dengan pengakuan
mutu akademik oleh Badan Akreditasi Nasional
pada level terbaik. Pengakuan mutu pelayanan
yang baik oleh manajemen kampus digambarkan
dengan terealisasinya target yang telah ditetapkan
dan terwujudnya kerjasama di dalam menata
perkembangan Kampus RAHARJA sekarang dan di
masa yang akan datang. Gambaran tersebut di atas
wujud dari komitmen manajemen kampus dalam
perencanaan yang ditetapkan serta dilaksanakan
secara konsisten, sehingga seluruh pelaksana pada
jajaran manajemen memiliki semangat tinggi serta
memiliki kemampuan untuk berkompetensi secara
sehat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
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yang berkualitas dan berdaya saing
tinggi memasuki era global.
Karakter
yang
dikembangkan dalam proses
belajar mengajar pada seluruh
civitas akademika Perguruan
Tinggi
RAHARJA
adalah
DISIPLIN Nomor Satu, dalam
segala bidang harus taat azas dan
taat aturan. Kampus Perguruan
Tinggi RAHARJA mengusung
isu lingkungan dengan peduli
lingkungan maka tidak heran
identitas kampusnya mencirikan
warna hijau sebagai warna dominan “Go Green”
dan perilaku bersih dan tertib dan disiplin begitu
diterapkan pada lingkungan kampusnya.
Sumber Daya Manusia yang mengelola kampus
perguruan tinggi RAHARJA terdiri dari tenaga
profesional dosen berjumlah 77 orang, dengan
kualifikasi akademik yang tinggi dan kompeten
dibidangnya, didukung oleh pola manajemen
yang menjamin keberlanjutan baik dosen maupun
karyawan dinaungi dan dilindungi oleh dua aturan,
yaitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi dan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga
dosen dan karyawan dapat mecurahkan seluruh
kemampuan dan waktunya dengan bekerja sepenuh
hati untuk memngembangkan dan memajukan
kampus Perguruan Tinggi RAHARJA.
Keunggulan perguruan tinggi RAHARJA,
diantaranya adalah : terakreditasi unggulan dalam
kategori SPMI, mendapat sertifikat ISO 9001:2008,
gedung milik sendiri dengan ruang kelas ber AC
dan multimedia projector dan layar visual, “Lake
View Campus”, telah memiliki 14 hak paten RI,
memenangkan berbagai lomba pada tingkat nasional

Grand Max Theater Perguruan Tinggi Raharja

maupun internasional di bidang ICT, Laboratorium,
dan berbagai fasilitas seperti fasilitas umum : Aula
Serba Guna, sarana perbankan, sarana ATM, Raharja
Internet Cafe, Raharja Copy Center, kantin, area
parkir yang luas, lapangan olahraga, tempat ibadah/
masjid; fasilitas mahasiswa: layanan keuangan
mahasiswa, layanan registrasi, layanan perkuliahan
dan ujian, layanan informasi dan layanan mahasiswa
baru; fasilitas kegiatan mahasiswa: DEMA, BEM,
HMJ, RIPALA, ABSTER, FUMMRI, MARANATHA,
PB RAHARJA, APSI RAHARJA, RAHARJA FC,
HUMTIF dan fasilitas beasiswa yang tersedia dari
Perguruan Tinggi RAHARJA   maupun berbagai
beasiswa yang bersumber seperti dari kopertis,
prestasi, jurusan, SPP, ikatan dinas dan olahraga.
Sebagai penutup, direktur perguruan tinggi
RAHARJA menjelaskan bahwa keberhasilan atau
sukses diibaratkan sebuah ruangan yang memiliki
pintu besi yang mustahil kita tembus kecuali kita
memiliki kuncinya. Menjadi Pribadi Raharja adalah
kunci sukses meraih keberhasilan dalam hidup kita.
(MSA)**.
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AKADEMI MINYAK DAN GAS (AKAMIGAS)
BALONGAN INDRAMAYU
“Sukses Program, Sukses Performance”

Kampus Akamigas Balongan Indramayu

A

kademi Minyak dan Gas (selanjutnya
disebut Akamigas) Balongan Indramayu
adalah salah satu dan satu-satunya
Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Akademi
dari 128 (Seratus Dua Puluh Depan) Perguruan
Tinggi Swasta berbentuk Akademi yang terdaftar
di Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
menyelenggarakan Program Studi Perminyakan dan
Program Studi Keselamatan Kerja dan Pencegahan
Kebakaran. Kampus Akamigas Balongan berada Di
Jl. Soekarno-Hatta, di Kabupaten Indramayu, suatu
kota kabupaten yang terkenal karena terdapat kilang

17|

minyak Balongan.
Sejarah berdirinya Akamigas Balongan
Indramayu dilatarbelakangi ketika Drs. Nahdudin
Islamy, M.Si menjadi anggota DPRD Kabupaten
Indramayu, ketika itu banyak generasi muda dari
luar kota salah satunya dari Kabupaten Kebumen
datang ke kantor nya DPRD yang kebetulan saat itu
di Komisi E menangani kesejahteraan untuk minta
rekomendasi dari DPRD untuk bisa bekerja di
Balongan. Selanjutnya   beliau datang ke Pertamina
Balongan menemui Ketua Proyeknya, Ir. Soeharto,  
Drs. Nahdudin menyampaikan aspirasi generasi
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berihtiar untuk mendirikan
pendidikan dan dengan itu
pula akhirnya mencoba melobi,
beliau teringat betul inilah
barangkali momen transisi dari
orde baru ke orde reformasi,
dulu di Indramayu, Pertamina
itu ibarat negara di dalam negara.
Melalui media silaturahmi
beliau mencoba mendatangi
satu persatu akhirnya dapat
bantuan
dari
Pertamina
berupa media perminyakan
Direktur Akamigas Balongan Drs. Nahdudin Islamy, M.Si.
dan dipasangkan langsung
setelah itu diberi bantuan Alat
muda, dikatakan oleh beliau (Ir. Suharto) untuk
Wilayah III ini yang mendaftar pekerja tim eselon Bor. Melalui bantuan dan hibah dari pertamina
1 kurang mempunyai kualifikasi. Melihat kondisi di dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja  
lapangan, kebutuhan perusahaan perminyakan yang Nahdudin Islamy) maka berdiri Akamigas Balongan
membutuhkan pekerja yang mempunyai kualifikasi Indramayu, dibawah Yayasan Bina Islami. Yayasan
Diploma 3 Teknik Perminyakan memunculkan Bina Islami adalah pemenggalan nama Ketua
Yayasan, Nahdudin Islami, didirikan tahun 1999,
obsesi Drs. Nahdudin Islamy, untuk mendirikan
ketika beliau di anggota DPR RI. Beliau melakukan
Akamigas Balongan di Indramayu.
kongkrit
silaturahmi
dan
Sebelum mendirikan Akamigas Balongan, langkah-langkah
Drs. Nahdudi Islamy, M.Si, mengadakan sebagainya dan juga menggunakan dana APBN alias
pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang anggaran Pendapatan dan Belanja.
Akamigas (Akademi Minyak dan Gas)
mempunyai   yayasan-yayasan di Jawa Barat dan
menanyakan kepada mereka mengenai kenginan Balongan didirikan pada tahun 2002 melalui
untuk mendirikan Akademi Minyak dan Gas. SK Mendiknas Nomor 167/D/O/2002, tanggal
Umumnya Pimpinan Yayasan tidak berminat 2 Agustus 2002 bertepatan dengan bulan suci
mendirikan Perguruan bidang Teknik Perminyakan ramadhan. Itupun dibangun dari rumah leluhur,
dengan alasan  karena biaya tinggi (high cost), untuk rumah itu besar, ketika Nahdudin punya anak
membeli mata bornya saja ratusan juta..” Beliau baru kecil-kecil SD. Dari posisi bangunan rumah
datang ke Pertamina dan direspon karena tujuannya dirubah dan didesain menjadi bangunan perguruan
baik mau mendirikan pendidikan. Menurut kitab tinggi. Dengan penuh perjuangan dan pengorbanan
yang diyakini oleh Nahdudin Islamy, jangankan dari tahun ke tahun sarana dan prasarana terdapat
para malaikat dan manusia, ikan dan semut di dalam peningkatan. Tahun 2010 delapan tahun sampai
lubang pun mendoakan kepada hamba allah yang 10 (sepuluh) tahun didirikan kampus utama tahun
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menyelenggarakan
program studi Diploma
3 Teknik Perminyakan,
Diploma 3 Keselamatan
Kerja dan Diploma 3
Teknik Kimia. Tujuan
penyelenggaran
Ketiga
program studi tersebut
untuk
memenuhi
kebutuhan perusahaanperusahaan
akan
teknik
perminyakan,
keselamatan kerja dan
Kegiatan kuliah lapangan mahasiswa Akamigas Balongan
petro kimia. Penerapan
2011, kemudian dilanjutkan pengembangan kampus
dan
pengembangan
ke II, Pembangunan laboratorium, dibangun kurikulum dilakukan dengan diawali dengan
kembali empat lokal, sehingga nanti memenuhi melakukan riset kurikulum dengan mengundang
sebagai syarat Akamigas Balongan. Kalau luas tanah ahli dari teknik perminyakan untuk mendiskusikan
sudah melampaui, setiap tahun membeli tanah mata kuliah apa saja termasuk beliau juga
walaupun sulit karena harganya mahal. Kekuatan mengembangkan sayap ke beberapa karyawan yang
doa dari seorang Ibu dan ikhtiar Yayasan Bina Insani sudah dikenal, juga mengundang Ketua Jurusan
melakukan pengembangan, pembinaan kurikulum, Pertamina sebelumnya adalah manajer LK3 di UP6,
diwujudkan, dengan moto; ada jadwal, ada dosen, Kemudian Masjuli, pensiunan pertamina Pusat
ada perkuliahan dan jangan sampai dosen menunggu diundang untuk menyusun kurikulum Program
mahasiswa tapi mahasiswa yang menunggu Diploma 3 di Akamigas Balongan, juga dari ahli
dosen. Itu falsafah dan motto yang diterapkan ilmu yang menangani program (S1) perminyakan
di Akamigas Balongan. Setelah sukses program, diundang untuk berembug yang memakan waktu
Sukses Performance. Beliau mengkonsolidasikan cukup lama untuk menentukan kurikulum
pembangunannya, sehingga nanti pada masuk ke vokasional Diploma 3 yang mana diharapkan
kampus ada tulisan yang berbunyi “Kami datang lulusannya siap untuk diterima di dunia kerja.
untuk berprestasi“, ke depan akan dibuat running
Barangkali Akamigas Balongan yang
teks “Belajar Yes, Narkoba No“.
paling banyak bekerja sama dengan perusahaanVisi dan misi Akamigas Balongan adalah ingin perusahaan minyak di seluruh Indonesia. Perubahan
mewujudkan generasi Ahli Madya di bidang Teknik dan
pengembangan
kurikulum
senantiasa
Perminyakan, Keselamatan Kerja dan Teknik Kimia dilakukan supaya kurikulum ini ada perbaikan
untuk mengisi perusahaan-perusahaan perminyakan seringkali mengundang dunia usaha untuk diajak
dan perusahaan tekno kimia. Sebagai sebuah musyawarah, membicarakan tenaga apa yang
perguruan tinggi vokasional, Akamigas Balongan dibutuhkan, ketrampilan apa yang dibutuhkan. Juga
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dikembangkan dengan cara korespondensi atau
mengirim surat sebagai bagian dari silaturahmi.
Nahdudin menjelaskan bahwa di Indonesia
terdapat 400 (empat ratus) perusahaan minyak,
dengan Malaysia ada Petronas, Arab Saudi dan
Caltex, semua dikirim surat untuk mempromosikan
Akamigas Balongan. Dampaknya tidak instan, akan
tetapi setelah lima tahun perusahaan-perusahaan
minyak tersebut menyurati Amikagas Balongan
untuk mengirimkan lulusannya guna bekerja di
perusahaannya.
Dalam proses perkuliahan mengembangkan
metode mengajar Konsistensi, ini   lebih ke
attitude untuk dosen dan
mahasiswanya. Kalau dosen
pasti ada halangan misalnya
sakit, ada kejadian mendadak.
Ada hari libur nasional dosen
boleh ijin, tetapi setelah dosen
membuat konsensus dengan
mahasiswa untuk diganti hari
dan jam mengajar. Sehingga
yang namanya dosen 14 kali
tatap muka, tidak boleh tidak.
Ijin tidak mengajar tapi harus
diganti dilain waktu.
Adapun fasilitas proses
belajar mengajar yang dimiliki
antara lain laboratorium kimia, laboratorium
lumpur dan beberapa laboratorium perminyakan.
Sedangkan lahan yang dimiliki luasnya 18.000
M2, untuk parkir dan asrama dikhususkan dan
ada kerjasama dengan masyarakat sekitar karena
ingin   memberikan kontribusi pada masyarakat
sekitar karena ribuan mahasiswa tinggal di sekitar
masyarakat sekitar perkotaan sehingga menambah
income per kapita masyarakat.
Akamigas Balongan punya ikon: “Membangun

kapal tongkang di tengah musim kemarau”.
Sehingga hampir semua kegiatan kerjasama dengan
pihak perusahaan atau perguruan tinggi penanda
tangannya di kapal tongkang, sebagai wujud ikon
Akamigas Balongan.
Bekal softskill dan hardskill  diberikan kepada
mahasiswa supaya lulusan siap kerja, pertama
dibekali dengan mendirikan pusat bursa kerja
khusus supaya mahasiswa ketika kuliah diberikan
informasi tentang beberapa perusahaan minyak
inilah barangkali lapangan kerja. Untuk Ketrampilan
Akamigas Balongan mengadakan kerjasama
untuk melakukan sertifikasi, nanti dengan MSI

Kegiatan Sosial Mahasiswa Akamigas Balongan

diberikan materi sertifikasi dan kemudian di test
setelah diberikan sertifikat sertifikasi. Diharapkan
mahasiswa yang belum bekerja ikut sertifikasi
terlebih dahulu untuk karir. Misalnya persoalan
pengeboran, bidang energi tentang K3, supaya
sertifikat dan piagam itu dijadikan dokumen
ketika bekerja bisa menjadi bahan pertimbangan.
Alhamdulilah dengan langkah tersebut mahasiswa
dibekali tidak hanya kurikulum Diploma 3 teknik
perminyakan tetapi diberi sertifikasi dari perguruan
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tinggi lain. Di luar kurang lebih sekitar 9
juta rupiah, disini biaya untuk sertifikasi 3-4 juta
rupiah.
Menurut Drs. Nahdudin, M.Si, masalah dosen
atau pengajar menjadi pemikiran awal pada saat
Akamigas berdiri, saat itu betapa sulitnya mencari
dosen tetap karena kualifikasinya harus S2. Lulusan
perminyakan itu kebanyakan S1 langsung bekerja di
lapangan. Ketika ada monitoring dan evaluasi dari
Kantor Kopertis Wilayah IV, dan ketika ada pe-non
aktifan beberapa perguruan tinggi karena dosennya
belum S2, Nahdudin, M.Si membandingkan bahwa,
lulusan S1 Teknik perminyakan dan S2 yang baru
lulus, S1 telah bekerja 10 tahun di perusahaan

ijin belajar di indonesia, harus didukung dokumendokumen yang dipersyaratan imigrasi, akhirnya
alhamdulihah persyaratan bisa dipenuhi dan mahasiswa
Timor Timur sudah bisa kuliah dalam satu tahun ini.
Berkaitan dengan pembinaan kegiatan
kemahasiswaan, banyak kegiatan untuk menunjangnya
diantaranya, dengan menyelenggarakan seminarseminar, POM (Pekan Olah Raga Mahasiswa) telah
diselenggarakan dengan baik. Prestasi yang ditorehkan
mahasiswa Akamigas ketika mengikuti lomba olah
raga yang diselenggarakan Universitas Veteran Jakarta,
menduduki juara ketiga. Ada 5 (lima) piagam prestasi
yang membanggakan civitas akademika Akamigas.
Untuk bidang seni, mahasiswa punya Band Langit Biru.

perminyakan dan mengajar  di Akamigas Balongan,
akan menguasai materi dalam mengajar, dibanding
lulusan S2 yang baru lulus langsung mengajar.
Nahdudin mengusulkan agar lulusan S1 bisa
mengajar di Akamigas Balongan, karena Akamigas
mengalami kesulitan. Tapi karena itu merupakan
keputusan Pemerintah maka Akamigas Balongan
mencoba mengadakan pendekatan ke kolega atau
alumni yang sudah S2 untuk bisa jadi dosen di
tempatnya.
Nisbah dosen terhadap mahasiswa juga
sudah terpenuhi yaitu 1:30, dan jumlah mahasiswa
Akamigas secara keseluruhan   (studen body)  
kurang lebih 2000 mahasiswa. Tiap tahun Akamigas
Balongan menerima 700 mahasiswa dari 3000
pendaftar, sekarang hanya menerima 500 mahasiswa
karena ingin menyesuaikan   dengan nisbah yang
dimiliki.
Komposisi mahasisiwanya 50%
berasal dari Jakarta, selebihnya berasal dari beberapa
suku bangsa, 22 % dari Indramayu.
Mahasiswa Akamigas Balongan terdiri dari beberapa
suku bangsa dari seluruh Indonesia kuliah di Akamigas
Balongan termasuk dari Timor Leste. Sehingga sempat
direpotkan oleh bagian imigrasi dengan persoalan

Direktur Akamigas Balongan berharap agar
mahasiswa yang masih kuliah ini punya profil yang jelas
keahliannya dan mampu berkomunikasi dengan baik
dan harmonis dengan alumni. Dalam kegiatan wisuda
alumni tersebut diundang untuk memberikan tentang
lapangan kerja, supaya mahasiswa ketika bekerja di
perusahaan minyak, sudah mengetahui dari kakakkakaknya bisa bekerja dengan baik.
Terhadap Regulasi yang diberlakukan oleh
Pemerintah, Direktur Akamigas Balongan senantiasa
berprasangka yang baik, sehingga apapun regulasi yang
ada direspon dengan baik, apalagi regulasi yang sifatnya
konsensus nasional.
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dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang
Eropa Europesche Lagere School (ELS), tamat tahun
1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke
sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hogere
Burger School (HBS) di Bandung, dan lulus tahun
1929.
Pada tahun yang sama dia masuk ke sekolah Tinggi
Teknik (Technische Hooge School) sekarang
Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung,
mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun
1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam
organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan
dan anggota Muhamadiyah, dan pernah menjadi
pimpinan sekolah Muhamadiyah. Karir selanjutnya

B

iografi Ir H Juanda. Nama tokoh ini
diabadikan sebagai nama sebuah bandar
udara di Surabaya. Ia merupakan salah
satu pahlawan nasional Indonesia. Ir. R. Djoeanda
Kartawidjaja atau Ir. Haji Juanda lahir di Tasikmalaya,
Jawa Barat, 14 Januari 1911 adalah Perdana Menteri
Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir, namanya
diabadikan menjadi sebuah nama bandar udara di
Surabaya yaitu bandar udara Djuanda Surabaya.
Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959.
Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan
dalam Kabinet Kerja I. Sumbangannya yang terbesar
dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda
tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia
adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam
kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah
NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara
kepulauan dalam konvensi hukum laut United
Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)
Juanda merupakan anak pertama pasangan Raden
Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang
Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School
(HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS

dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan
Umum propinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak
tahun 1939.
Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang
di Surabaya, Jawa Timur yaitu Bandara Djuanda
atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan
lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana.
Selain itu juga diabadikan untuk nama hutan raya di
Bandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda,
dalam taman ini terdapat Museum dan Monumen Ir.
H. Djuanda. Djuanda wafat di Jakarta 7 November
1963 karena serang jantung dan dimakamkan
di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat
Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda
Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/
pahlawan kemerdekaan nasional.
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