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EDITORIAL
BULETIN EDISI APRIL 2016

P

embaca yang budiman.
tidak terasa tahun
telah berganti dan
Alhamdulillah buletin
ini masih bisa eksis dan
hadir
ditengah-tengah
kita semua. Untuk itu puji
syukur senantiasa kita
lantunkan pada Allah Swt
Redaktur
Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si. yang telah menggerakkan
kita semua untuk menjalankan tugas sehari-hari
dalam meraih ridhoNya. Buletin kali ini mencoba
untuk menggugah sanubari kita yang paling dalam
untuk direnungi yaitu, apakah perilaku keseharian
kita sudah mentaati etika, aturan, dan hukum
yang berlaku dalam konteks negara, budaya dan
agama ? Oleh karena, disadari atau tidak, kita insan
akademisi memiliki posisi dan peran yang lebih
“berat” dalam kehidupan bermasyarakat karena
tugas kita sebagai pendidik “kebenaran” dan
pentransfer nilai-nilai kebajikan yang terkandung
dalam budaya, agama dan negara. Informasi
pelanggaran sudah sangat terbuka kita saksikan di
berbagai media, dalam berbagai bidang kehidupan;
bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita
sekalipun.  
Untuk itu, masihkah institusi perguruan
tinggi saat ini menyandang “trust” (kepercayaan)
dari masyarakat sebagai penjaga gawang moral
bangsa? Berikut diturunkan pandangan dan pemikiran
Koordinator Kopertis wilayah IV sebagai laporan
utama, untuk mengingatkan kita semua tentang
makna peran dan kedudukan dosen dan sivitas
akademika di masyarakat. Ada banyak momentum
berkisar di bulan Januari sampai dengan April
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 ancang-ancang tentang
implementasinya. Disamping itu Permen nomor
2 tahun 2016 tentang NIDK juga sangat berarti
bagi PTS dalam rangka meraih predikat “PTS
yang sehat”. Untuk itu, Kopertis Wilayah IV yang
berperan dan berfungsi, pengawasan, pembinaan
dan pengendalian PTS di wilayah Jawa Barat
dan Banten, sudah tentu akan mengantisipasi
dan menindaklanjuti permen ini, agar PTS dapat
menjalankannya.
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 Pelayanan prima
bagi para dosen/tenaga kependidikan, peningkatan
keterampilan mahasiswa dalam menulis dan
bermedia, serta banyak lagi.  Semoga kehadiran kami  
merupakan ajang berbagi/sharing dengan anda
semua dalam mengelola perguruan tinggi. Walau
dalam bentuk sekecil apapun, media ini merupakan
tempat berbagi informasi dan komunikasi bagi kita,
sivitas akademika warga Kopertis Wilayah Jawa
Barat & Banten. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirul kata, kami senantiasa membuka diri
untuk menerima berbagai aktivitas dalam bentuk
informasi seputar kampus masing-masing, untuk
berbagi dengan sesama PTS di wilayah Jawa Barat dan
Banten. Selamat membaca dan berpartisipasi! (ARS)
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PERGURUAN TINGGI SEBAGAI GERBANG TERAKHIR
PENJAGA MORAL BANGSA
Berbicara tentang etika, Koordinator Kopertis
mengingatkan bahwa, sejak kecil kita semua diajari
oleh orang tua, kakak, kerabat dan tetangga tentang
mana yang baik dan mana yang buruk; kita diajari
tentang mana yang benar dan mana yang salah.
Secara konkrit kita diajari, tidak boleh bohong, tidak
boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain.
Ajaran lain, juga kita harus membantu siapa pun
yang membutuhkan bantuan, atau harus berbicara
sopan, dan sebagainya.

Koordinator Kopertis Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
pada Kegiatan Rapat dengan Pimpinan Yayasan Tahun 2015

K

oordinator Kopertis Wilayah IV, Prof. Dr. Ir.
Abdul Hakim Halim, MSc. Secara optimis

menyatakan pada upacara awal tahun 2016
ini bahwa : Perguruan tinggi saat ini diharapkan
menjadi “gerbang terakhir” penjaga moral bangsa, di
tengah-tengah fakta pelanggaran etika yang sangat
massif di masyarakat. Oleh karena insan perguruan
tinggi harus berangkat dari kesadaran bahwa
Tridharma Perguruan Tinggi merupakan misi
utama sebagai institusi pendidikan di masyarakat,
yang mentransfer nilai-nilai etika kepada generasi
selanjutnya dalam konteks bangsa dan negara.

Dengan memahami semua ini, kita menjadi
tahu apa yang benar dan seharusnya dilakukan,
serta apa yang salah dan seharusnya ditinggalkan,
agar   dapat diterima oleh masyarakat; dan hidup
berdampingan satu sama lain secara harmoni.
Selanjutnya kita menjadi sadar bagaimana kita harus
memperlakukan orang lain, agar orang lain pun
memperlakukan kita seperti yang diharapkan. Inilah
yang kita kenal sebagai fondasi etika, yaitu nilai,
sikap dan perilaku yang diharapkan masyarakat dari
anggotanya.
Di atas landasan etika, kemudian negara
membuat hukum, yaitu suatu aturan dan
perundang-undangan tertulis yang ditujukan untuk
mengatur hubungan antar anggota masyarakat
dalam suatu negara. Kita semua tahu bahwa hukum
itu selalu dilengkapi dengan sanksi bagi mereka
yang melakukan pelanggaran. Untuk itu, kemudian
dibangun sebuah sistem hukum, dan dalam sistem
hukum ini kita mengenal adanya lembaga legislatif,
eksekutif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK,
perbantuan hukum dan penegak hukum lainnya.
Dengan demikian, pada hakekatnya, hukum dapat
dilihat sebagai formalisasi dan kodifikasi sejumlah
etika tertentu, yang dipilih dari etika-etika yang
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hidup dalam masyarakat, untuk menetapkan apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh
semua anggota masyarakat.
Pandangan Koordinator Kopertis Wilayah
IV bahwa, agar sebuah negara bisa menjadi negara
hukum yang hakiki, maka seharusnya seluruh
etika itu dapat kita konversi menjadi hukum yang
terkodifikasi, sehingga siapapun warganegara bisa
beraktivitas dengan senantiasa berlandaskan pada
aturan dan hukum yang berlaku. Faktanya, kita tidak
memiliki kemampuan untuk melakukan kodifikasi
semua etika yang hidup dalam masyarakat. Bahkan,
apabila kita mampu membuat sebuah hukum tertulis
sekalipun, maka rasanya tidak mungkin membuat
hukum tertulis yang benar-benar sempurna,
tanpa kekurangan sedikitpun. Kekosongan atau
ketidaksempurnaan hukum tertulis ini disebabkan
oleh keterbatasan dana dan waktu yang dimiliki,
serta oleh ketidakmampuan manusia untuk berpikir
secara benar-benar komprehensif.
Oleh karena itu, apabila seseorang hanya
menyandarkan diri pada hukum tertulis yang
formal, maka untuk menghindarkan hukuman,
orang tersebut biasanya memanfaatkan ruang yang
tampak sebagai ketidak-sempurnaan, dan atau celah
yang menunjukkan kekosongan hukum. Apabila
seseorang hanya menyandarkan diri pada hukum
tertulis, maka orang tersebut main kucing-kucingan
dengan penegak hukum, yaitu, menjadi manusia yang
patuh hanya apabila berada di depan mata penegak
hukum; atau, bisa jadi orang tersebut berusaha
mempengaruhi dengan gratifikasi atau menekan para
penegak hukum agar tidak menjalankan fungsinya
sebagai penegak hukum. Bahkan, tidak jarang, orang
tersebut melakukan pencitraan atau pengalihan
perhatian, agar kemudian masyarakat umum pun

terhadap hukum tanpa mendapatkan hukuman apaapa.
Sementara itu, di pihak lain, kita juga tahu
bahwa bagi para pelanggar etika tidak ada hukuman
yang bisa diberikan secara formal seperti hukuman
yang diberikan kepada para pelanggar hukum.
Ketaatan atau pelanggaran terhadap etika datangnya
dari dalam hati nurani, dan biasanya tidak
dipengaruhi oleh ketakutan seseorang akan tuntutan
hukuman seperti ketakutannya para pelanggar
hukum.
Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, MSc
memberi beberapa ilustrasi yang terkait dengan
perbedaan “hukum” dan “etika” diantaranya; bila
seseorang mengendarai sepeda motor atau mobil
melebihi batas kecepatan, kemudian memperlambat
laju kendaraannya karena tiba-tiba orang tersebut
melihat polisi di kejauhan, maka pelambatan laju
kendaraan itu adalah tindakan yang terkait dengan
masalah hukum. Bila orang tersebut melambatkan
laju kendaraannya itu tidak berhubungan dengan
keberadaan polisi, tetapi karena dia tidak ingin
menabrak dan melukai orang lain, maka pelambatan
laju itu adalah tindakan yang terkait dengan masalah
etika.
Kemudian, bila seorang mahasiswa memiliki
kesempatan untuk mencontek dalam ujian karena
pengawas ujian sedang ke luar ruangan, dan kemudian
mahasiswa tersebut mencontek dari catatan yang mungkin
saja sudah disiapkannya, maka tindakan ini adalah
perbuatan terkait dengan masalah hukum, yaitu dia tidak
patuh kepada hukum karena tidak ada penegak hukum.
Apabila mahasiswa tersebut tidak mau mencontek
meskipun kesempatan untuk itu terbuka lebar, karena
mahasiswa ini tidak mau membohongi dirinya sendiri,
dosennya, dan orang tuanya, maka keputusan ini adalah

menganggapnya sebagai orang yang terdzolimi. tindakan yang terkait dengan masalah etika.
Dengan upaya-upaya seperti itu, maka orang tersebut
berharap bisa secara leluasa melakukan pelanggaran
BULETIN
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Bila seorang dosen tidak mempersiapkan
pengajaran dengan baik sebelum jam pelajaran
berlangsung karena merasa tidak ada aturan yang
mewajibkannya untuk itu, maka ini adalah masalah
yang terkait dengan hukum. Bila dosen tersebut,
bagaimana pun kesibukan yang sedang dihadapinya,
dia tetap melihat-lihat kembali, memperbaiki dan
mengedit ulang bahan ajarnya (meskipun dia sudah
mengajar matakuliah tersebut selama puluhan tahun)
agar proses pengajaran bisa berjalan semakin efektif,
dan semua tindakan ini dilakukan semata-mata
karena tanggungjawab moral bagi pembangunan
bangsa dan rasa empati kepada mahasiswanya, maka
ini adalah masalah etika.
Bil a s e or ang p e gawai yang mem i li k i
kesempatan untuk memperkaya dirinya dengan
korupsi pada saat kondisi aman dari jangkauan
hukum, karena memang ada ketidaksempurnaan atau
kekosongan hukum, atau karena dia bisa melakukan
sebuah rekayasa sebelumnya sehingga tidak ada satu
pun hukum yang terlanggar, tetapi pegawai ini tidak
melakukan korupsi karena dia sadar bahwa korupsi
itu adalah mencuri dan akan menyengsarakan rakyat
serta akan menghambat pembangunan bangsa, maka
pegawai ini adalah orang yang memiliki etika.
Demikian juga, bila seorang pejabat yang
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan,
atau kewenangan untuk melakukan diskresi, tetapi
tetap mengambil keputusan untuk kepentingan
umum, bukan untuk kepentingan diri dan
kelompoknya, padahal sebenarnya pejabat tersebut
bisa berlindung di balik kewenangan itu untuk
menutupi kepentingan yang sebenarnya, maka
pejabat itu adalah pejabat yang memiliki etika.  
Kesimpulannya bahwa, pelanggaran terhadap
etika belum tentu merupakan pelanggaran terhadap
hukum yang berlaku, tetapi pelanggaran terhadap
hukum pasti sekaligus merupakan pelanggaran

terhadap etika. Hubungan ini mudah dipahami
karena kita bisa melihat bahwa hukum merupakan
bagian (subset) dari etika.
Artinya, tidak semua etika berhasil dibuatkan
hukum tertulisnya, tetapi, di pihak lain, hukum pasti
dibuat berlandaskan kepada etika tertentu. Dengan
demikian, bangsa ini akan berada pada kondisi yang
jauh lebih baik, ditinjau dari kepatuhan terhadap
hukum, apabila, dalam menjalani kehidupannya,
bangsa ini lebih berlandaskan kepada etika.
Sebaliknya, apabila seseorang yang sudah jelas
melanggar suatu etika tertentu, tetapi masih saja
berpendapat bahwa tidak ada satupun hukum yang
terlanggar, maka, pada dasarnya, orang ini penuh
dengan kepura-puraan, dan hanya mencari-cari
pembenaran atas pelanggaran etika yang secara
sadar telah dia lakukan.
Di samping etika masyarakat, kita pun sejak
kecil diajari berbagai etika yang bersumber dari
ajaran agama yang kita anut, agar dapat memperoleh
keselamatan dan kebahagiaan, baik pada kehidupan
di dunia ini, maupun pada kehidupan setelah
kematian. Kita semua pun menyadari bahwa etika
bisa jadi tidak sama antara etika di suatu wilayah
dan di wilayah lain, antara yang hidup di suatu
masyarakat   dan di masyarakat lain, antara pada
suatu waktu tertentu dan pada waktu yang lain,
antara yang benar atau salah menurut suatu agama
dengan menurut agama lain. Pertanyaan yang
muncul kemudian adalah ‘etika mana yang harus
kita pegang.’
Berdasarkan observasi bahwa ada sejumlah
etika yang disepakati oleh semua orang di mana
pun, yang tidak berubah sepanjang waktu, dan
yang sesuai dengan ajaran agama manapun. Etikaetika ini, antara lain, adalah kejujuran, keikhlasan,
amanah (dapat dipercaya), dan kerja secara terbaik
(do the best). Dengan demikian, etika standar yang
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seharusnya sama-sama kita jadikan landasan “mendidik akal tanpa mendidik hati, sama sekali,
kehidupan ini adalah : Menjadi manusia yang bukan merupakan pendidikan.”(Filosof Aristotle)
berperilaku jujur, ikhlas, amanah dan bekerja
secara terbaik, serta selalu berkesesuaian antara
ucapan dan perbuatan.
Terkait dengan etika standar ini, kita pun
semua tahu bahwa Allah SWT telah memberi
kepada setiap manusia hati nurani, dan kemampuan
untuk membedakan mana yang benar dan mana
yang salah; mana jalan dan perilaku yang menuju
kepada ketaqwaan, serta mana jalan dan perilaku
yang menggiring kepada kefasikan.
Oleh karena itu, Koordinator menghimbau
agar kita menggunakan etika dan hati nurani yang
Allah anugerahkan dalam belajar dan bekerja,
dalam kehidupan sehari-hari.  Marilah kita berhenti
sejenak setiap kali kita akan melakukan apapun
dalam kehidupan ini untuk bertanya kepada diri
sendiri ‘apakah tindakan yang akan kita lakukan
ini melanggar   etika atau tidak.’ Pada saat kita
memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, marilah kita lebih mengedepankan etika dan
hati nurani,   ketimbang mempertanyakan ‘aturan
mana yang terlanggar,’ atau mengatakan ‘biarkan
saja, toh, tidak akan ketahuan,’ atau ‘toh, banyak
orang lain juga melakukannya,’ atau ‘dari dulu juga
sudah begini,’ atau ‘tidak apa-apa, kan, cuma sekali
ini saja.’ Marilah kita gunakan etika dan hati nurani
kita dalam menjalankan misi kita, dalam menetapkan
visi hidup kita, dalam menyusun rencana pencapaian
visi, dalam menjalankan rencana dan mengevaluasi
kinerja, serta dalam melakukan tindakan perbaikan yang
berkelanjutan.
Akhirnya, kepada semua insan terkait di
lingkungan Kopertis Wilayah IV, Koordinator
mengingatkan bahwa, “educating the mind without
educating the heart is no education at all” [goodreads.
com, diakses 15 Januari 2016] -

o
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Penyusunan Proposal Penelitian untuk Dosen Pemula

rogram rutin tahunan Kopertis Wilayah IV
dalam rangka pelaksanaan fungsi  pembinaan
terhadap Perguruan Tinggi Swasta, telah
melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis tentang
Penyusunan Proposal Penelitian bagi Dosen Pemula.
Kegiatan pada Februari tersebut diikuti dosen
pemula perwakilan beberapa Perguruan Tinggi
Swasta, yang berlangsung di Gedung Diklat Kopertis
Wilayah IV, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Narasumber dan instruktur yang memberikan
pembekalan dan pemaparan materi antara lain
Prof. Bermawi Iskandar, Ph.D, dari Program Studi

Bermawi, mengatakan bahwa penelitian
adalah proses   penemuan dan penyelidikan
sesuatu yang tidak diketahui untuk menambah
pengetahuan atau membantu pemahaman, atau
memecahkan masalah. Kegiatan penelitian bukan  
kegiatan jurnalistik dan konsultasi. Namun terdapat
kesamaan antara kegiatan penelitian dengan kegiatan
jurnalistik yaitu sama-sama untuk mendapatkan
informasi baru untuk disajikan dalam format
tertentu. Sedangkan perbedaan yang sangat penting
kegiatan penelitian dan jurnalistik adalah bahwa
dalam kegiatan penelitian, hasil penelitian harus
diverifikasi atau diperiksa sebelum dipublikasikan,
Sedangkan kegiatan jurnalistik laporan temuan baru
tidak diperiksa tapi hanya diedit cara penulisannya.
Sedangkan perbedaan antara penelitian dengan
konsultasi, peneliti memilki tanggung jawab
menciptakan dan menyebarkan pengetahuan
yang orsinil. Selain itu peneliti harus mengaitkan
penelitian sebelumnya dengan topik yang diteliti.
Sementara perbedaan peneliti dan konsultan, bahwa
konsultan bekerja atas dasar pesanan dari suatu
organisasi atau perusahaan untuk memecahkan
masalah yang muncul dipihak yang menggunakan
jasa konsultan.
Sementara itu Meilinda Nurbanasari, Ph.D,

Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Bandung,   Meilinda Nurbanasari, ST, MT,
Ph.D,  dan Erie Febrian, Ph.D.
Prof. Bermawi Iskandar, Ph.D, menyampaikan
materi tentang “Penelitian dan Strategi Penelitian“,
Meilinda Nurbanasari, Ph.D, menyampaikan materi
tentang “Teknik Penyusunan, Penulisan, dan
Menyusun laporan Penelitian”, Erie Febrian, Ph.D,
menyampaikan materi  “Fenomena dan Perumusan
Masalah”.

menjelaskan pengertian   proposal penelitian dan
tahapan penyusunan proposal serta kriteria proposal
yang baik. Proposal penelitian adalah rencana
kerja yang terdiri dari unsur-unsur pokok dalam
proses penelitian dan juga informasi secukupnya
bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang
diajukan. Meilinda menegaskan tidak ada proposal
penelitian yang benar dan yang   salah, yang ada
adalah proposal “yang baik” atau “tidak baik”.
Dalam pembuatan proposal penelitian hendaknya

P
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memperhatikan unsur-unsur: Specific, Measurable,
Achievable, Reasonable/relevant dan time /limit.
Dalam paparannya Erie Febrian, Ph.D
menegaskan bahwa tidak mungkin ada penelitian
kalau tidak ada fenomena. Fenomena bisa
dikembangkan dalam 3 (tiga) bentuk: pertama,
kesenjangan antara teori dengan fakta, biasanya dari
proses induktif. Kedua, Konflik hasil-hasil penelitian
pada topik atau tema yang sama. Ketiga, celah
penelitian yang belum terjawab pada penelitianpenelitian sebelumnya bisa dikembangkan dari

rekomendasi penelitian terakhir.
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan
Proposal Penelitian untuk dosen pemula
dimaksudkan untuk memberikan   bekal untuk
para Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta
dalam   hubungannya untuk mendapatkan dana
Hibah penelitian yang sudah dijadikan program
rutin     Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan
Tinggi. (ANS)***

o

STATUTA ATURAN DASAR TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TIGGI SWASTA

D

alam rangka pembinaan terhadap
Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan
Kopertis Wilayah IV, pada tanggal 22-24
Maret 2016 telah diselenggarakan acara Workshop
Penyusunan  Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang
diikuti oleh perwakilan Perguruan Tinggi Swasta.
Salah satu narasumber yang menyajikan
materi dalam acara Workshop Penyusunan Materi
adalah Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM,
dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek
dan Dikti.
Dalam paparannya Johannes Gunawan,
mengatakan bahwa statuta Perguruan Tinggi adalah
satuan pendidikan formal yang mengemban misi
mencari, menemukan dan menyebarluaskan
kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan
pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada
masyarakat. Misi mencari, menemukan dan
menyebarluaskan kebenaran dapat diwujudkan

apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan
tata kelola yang baik (good governance). Agar tata
kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan
baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan
perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam
peraturan yang disebut Statuta Perguruan Tinggi.
Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar
Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan
sebagai landasan peyusunan peraturan dan prosedur
operasional di perguruan Tinggi.
Adapun yang menjadi dasar hukum
pemberlakuan Statuta Perguruan Tinggi adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
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I N F O D I K T I 				
TINGKATKAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

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

Jakarta – Menristekdikti bersama Knowledge
Sector Initiative (KSI)   dan Global Development
Network (GDN) dengan didukung oleh PUSKAKOM
UI dan Center for Innovation Policy and Governance
(CIPG) mengadakan diskusi tentang hasil penelitian
terkait dengan pemikiran kembali soal penelitian
di Indonesia, baik kebijakan maupun praktiknya.
Program yang diselenggarakan pada tanggal 6

negara lain dalam ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge-based economy). Reformasi di bidang
penelitian, baik dalam kebijakan maupun praktik
mendesak untuk dilakukan. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI)
merekomendasikan pentingnya penyederhanaan
sistem adminstrasi pelaporan penelitian. Demikian
pula dengan sistem monitoring dan evaluasi yang

April 2016 di Auditorium LIPI ini bertujuan untuk
mendorong penggunaan data berdasarkan penelitian
dalam pembuatan kebijakan publik. Beberapa
penelitian diselenggarakan untuk memetakan
hambatan dalam penyelenggaraan penelitian di
Indonesia agar sektor pengetahuan bisa bekerja
secara efektif untuk mempengaruhi pembuatan
kebijakan.
Pada era globalisasi ini, Indonesia menghadapi
tantangan untuk dapat bersaing dengan negara-

perlu difokuskan pada output penelitian yang
berkualitas.
Di negara dengan penduduk 250 juta orang,
Indonesia masih kekurangan peneliti berkualitas,
terutama peneliti muda. Jumlah peneliti pada
lembaga penelitian pemerintah hanya sekitar 9.000
peneliti. Secara kualitas, penelitian di Indonesia masih
belum memuaskan di tingkat global, yang diukur
dari rendahnya jumlah artikel yang dipublikasikan
dalam peer review jurnal internasional.
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INFO DIKTI
“Kedepannya ada suatu pengembangan riset yang
dilakukan dalam satu publikasi”, ucap Menteri Nasir.
Hasil survei tahun 2015 menyebutkan hanya
Universitas Indonesia yang masuk dalam daftar 1.000
universitas top dunia, dengan menempati urutan
600-800 yang termasuk dalam kategori rendah secara
kualitas. Di samping itu, kebijakan penelitian masih
belum kondusif dalam memproduksi, mengakses,
dan menggunakan data/hasil penelitian.

dapat segera terealisir.
Berbagai program untuk meningkatkan
kualitas hasil penelitian perguruan tinggi di
Indonesia telah dilakukan. Beberapa diantaranya
dilakukan dengan berbagai kolaborator, termasuk
organisasi pendidikan dan pembangunan dari
negara-negara dengan tradisi penelitian ilmu sosial
yang lebih mapan.
Dalam dekade terakhir, beberapa negara

Persoalan mendasar lain yang terkait dengan
rendahnya kinerja penelitian di Indonesia adalah
terbatasnya alokasi pendanaan untuk penelitian.
Indonesia merupakan negara dengan investasi
terendah dalam bidang penelitian. Alokasi
anggaran penelitian hanya berkisar 0,09% dari PDB,
sangat rendah jika dibandingkan dengan negara
berpenghasilan menengah lain seperti Malaysia
dengan investasi sebesar 0,6%, Thailand 0,26%,
dan China 1,47%. Maka dari itu bersama AIPI
(Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang telah
menginisiasi adanya Indonesia Science Park untuk
pendanaan riset kedepan, dan bekerjasama dengan
luar negeri untuk menginput data pendanaan
tersebut, Kemristekdikti sudah bekerjasama dengan
Kemenkeu untuk pendanaan penelitian tersebut

di ASEAN termasuk Indonesia secara bertahap
membuka model pendidikan tinggi mereka  sebagai
upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi
nasional. Namun, upaya ini belum maksimal
terutama pada negara pasca-otoritarium seperti
Indonesia dan Kamboja. Meskipun ada peningkatan
alokasi dana penelitian yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan donor internasional, analisis
empiris menunjukan bahwa hambatan kebijakan
di tingkat nasional dan institusi telah menghambat
pengembangan kualitas penelitian yang produktif,
khususnya di bidang ilmu sosial. (wd/bkkp)
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GALERI K

KEGIATAN BIMTEK KARAKTER BUILDING BAG
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PROFIL PTS
“BLUE CAMPUS” STIKES YPIB MAJALENGKA
Kampus Biru Tempat Menempa Ilmu Bidang Kesehatan di Majalengka

Jl. Gerakan Koperasi no. 03, Majalengka , Jawa Barat 45411
Web : stikesypib.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
YPIB Majalengka adalah salah satu perguruan
tinggi bidang kesehatan binaan Yayasan
Pendidikan Imam Bonjol yang didirikan atas
prakarsa Sivitas Akademik dan Pengurus
Organisasi YPIB, untuk memenuhi kebutuhan
dan pelayanan diberbagai sektor, terutama
pendidikan kesehatan pada regional dalam
rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan
tingginya permintaan sumber daya manusia
bidang kesehatan tingkat nasional maupun
ditingkat Internasional.
Sekolah Tinggi Kesehatan Yayasan
Pendidikan Imam Bonjol atau STIKes YPIB
merupakan Sekolah Tinggi Kesehatan satu
satunya yang berdiri di Kabupaten Majalengka.
Berdiri sejak tahun 2005 atas prakarsa pendiri
Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka
Bapak H. Satmaja, BA. L a h i r n y a Y P I B
a t a u Y A Y A S A N PENDIDIKAN IMAM

BONJOL diilhami dari Pahlawan Tuanku
Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, adalah
salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang
yang berperang melawan Belanda dalam
peperangan yang dikenal dengan Perang
Padri 1803-1838. Imam Bonjol merupakan
seorang ulama yang memiliki cita-cita untuk
menyebarkan agama islam dan mencerdaskan
rakyat nusantara dalam wawasan Islam.
Beliau pribadi yang santun dan berjuang
untuk mempertahankan kemerdekaan
Indonesia sampai titik darah penghabisan.
Melihat dari kegigihan beliau, menjadi spirit
atau filosofi berdirinya Yayasan Pendidikan
Imam Bonjol atau YPIB yang secara resmi
berdiri sejak tahun 1989 dimana pada
kesempatan itu pula, pada saat merancang
berdirinya YPIB majalengka tepat berada di
jalan Imam Bonjol, Kec. Majalengka, Prov.
Jawa Barat.
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Wisuda Sarjana STIKes YPIB Majalengka

Aw a l b e r d i r i t a h u n 1 9 8 9 y a y a s a n
mendirikan SPK/ Sekolah Perawat Kesehatan
sampai dengan tahun 2000, Selanjutnya
SPK konversi menjadi Akademi Perawatan
YPIB pada tahun 2000. STIKes YPIB
Majalengka turut berperan serta dalam usaha
mencerdasakan kehidupan bangsa menuju
kesehatan masyarakat, dengan mendidik calon
tenaga kesehatan yang ahli dibidang pelayanan
dan pendidikan kesehatan. Berpijak dari hal
tersebut, mulai tahun 2004/2005 STIKes YPIB
Majalengka menyelenggarakan Program Studi
D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan,  dan  pada
tahun 2012 berdiri Program studi Profesi Ners
dengan izin pendirian terlampir.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan
Pendidikan Imam Bonjol Majalengka memasuki
tahap ke-2 dalam rencana strategis yang
dikembangkan secara berkelanjutan. Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Pendidikan
Imam Bonjol Majalengka sejak pertama didirikan
bertekad bersama komponen bangsa lainnya dalam
berpartisipasi membangun, membentuk karakter
bangsa dengan meningkatkan sumber daya manusia
dan komunitas intelektual amanah dan professional

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
yang optimal.
Keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka
sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah
naungan Yayasan Pendidikan Imam Bonjol
Majalengka dalam menjalankan prinsip pendidikan
dalam mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila
dan Undang-undang Dasar tahun 1945   kedalam
kebebasan akademik yang bertanggung jawab,
bermodal keteladanan yang berlandaskan iman dan
takwa. Membangun sistem tata kelola organisasi
dan manajemen yang adil, merata, transparansi
dan bertanggung jawab serta secara berkelanjutan
melakukan peningkatan mutu organisasi berbasis
evaluasi. Prinsip tersebut dilandasi dengan nilai
iman dan takwa, keikhlasan, perjuangan dan
pengorbanan, kebersamaan, keadilan dan kejujuran,
keterbukaan dan profesionalisme.
Kampus yang disebut KAMPUS BIRU ini
mengandung makna warna yang paling disukai
secara universal, hal ini terkait dengan kepercayaan,
kejujuran dan ketergantungan, sehingga membantu
untuk membangun loyalitas. Biru menunjukan
kepercayaan diri, kehandalan dan tanggung
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PROFIL PTS
jawab sehingga menginspirasi
kebijaksanaan dan cita-cita
yang lebih tinggi, tetapi juga
konservatif dan dapat diprediksi.
STIKes YPIB Majalengka
diketuai oleh sosok   muda yang
dinamis dan ulet yaitu H. Wawan
Kurniawan, SKM., M.Kes.
Maksud
dan
Tujuan
didirikannya
STIKes
YPIB
Majalengka
adalah
untuk
memenuhi kebutuhan layanan
Asuhan Keperawatan maupun
kebidanan khususnya di wilayah
Kabupaten Majalengka umumnya di Indonesia,
membantu pemerintah dalam meningkatkan
sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan
sehingga membawa dampak terhadap mutu
pelayanan kesehatan, mencetak tenaga kesehatan
bidang sarjana keperawatan dan Profesi Ners
maupun kebidanan yang profesional.
Adapun Visi STIKes YPIB ini ialah menjadi
Perguruan Tinggi Kesehatan terkemuka yang mampu  
mencetak lulusan  profesional  dan mandiri di bidang
kesehatan di Wilayah III Tahun 2019.
Sedangkan Misi STIKes YPIB Majalengka,
adalah membina mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka menjadi   manusia yang mempunyai  
kepribadian dan berakhlak mulia, beriman dan
bertaqwa. Mendidik mahasiswa agar mempunyai
wawasan dan nalar teknologi keperawatan dan
kebidanan yang luas serta kuat untuk melaksanakan
pelayanan keperawatan dan kebidanan secara
komprehensif. Memberikan bekal komunikasi
efektif, interaktif dan sentuhan   kasih sayang kepada
masyarakat pada waktu sehat maupun sakit secara
professional. Mampu membuat keputusan untuk
memecahkan   masalah kesehatan dengan bekal

Mahasiswi STIKes YPIB Majalengka

pengetahuan   teknologi melalui mekanisme dan
metode yang sistematis. Menjalin kemitraan dengan
lembaga pemerintahan, institusi pendidikan lain
dan stakeholder.
Program-program studi yang diselenggarakan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YPIB
Majalengka dibawah naungan oleh Yayasan
Pendidikan Imam Bonjol di Majalengka, terdiri dari
Program Studi :
1. S1 Ilmu keperawatan
2. D3 Kebidanan
3. Profesi Ners
Jumlah mahasiswa keseluruhan dari tiga
program studi yang ada mencapai lebih dari 350
orang, yang datang berasal dari berbagai daerah
terutama sekitar Majalengka, Cirebon, Kuningan
dan Subang.
STIKes YPIB Majalengka dalam pengelolaan
akademik diselenggarakan dengan mengutamakan
kualitas lulusannya, dengan tenaga akademik dan
dosen yang terdiri dari kalangan akademisi dan
para praktisi kesehatan yang mempunyai kualifikasi
akademik setingkat Magister (S2) dan tenaga-tenaga
spesialis/ahli dibidangnya. Adapun komposisi dosen
tetap yayasan.
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Jawa Barat, unit kegiatan mahasiswa  STIKes YPIB
Majalengka berprestasi dengan menjuarai liga futsal
mahasiswa dan bidang seni.
STIKes YPIB menjalin kerjasama kemitraan
dengan berbagai lembaga baik tingkat nasional
maupun internasional diantaranya :Torgut Ozal
University, Ankara Turki, Fatih University Hospital
Istambul, Turki, Fatih   University TIP Fakutesi
Hastanesi Istambul, Turki, SEAMOLEC (Southeast
Asian Ministers of Education Organization Regional
Open Learing Center), Kementrian Pendidikan SeASEAN, Elite International Recruitment, Pemagangan
dan penempatan kerja kerjasama dengan pemerintah
Jepang.
STIKes
YPIB
berkomitmen
untuk
menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang
berkualitas, mampu bersaing serta menghasilkan
tenaga kesehatan yang profesional dan mandiri,
dimana sampai saat ini institusi dan semua
program studi sudah terakreditasi (BAN-PT) Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (MSA)

o

Tenaga pengajar/dosen tetap STIKes YPIB
Majalengka berjumlah 26 orang, semua sudah
bergelar Magister dan ada beberapa yang sedang
melanjutkan S3 sesuai dengan bidang ilmunya. Selain
itu dibantu oleh dosen luar biasa yang kompeten
di bidangnya sebagai praktisi kesehatan baik dari
dinas kesehatan, Rumah Sakit atau Universitas
lain, sehingga tenaga akademik dan administrasi
keseluruhan mencapai 74 orang.
Kampus STIKes YPIB Majalengka terletak
di Jl. Gerakan koperasi No. 003 Majalengka
45411 dan memiliki sarana dan prasarana untuk
menunjang proses pendidikan, khususnya proses
belajar mengajar, baik yang bergerak maupun
tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan
dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan
efisien. Area kampus STIKes menempati lahan
lebih dari 5000 m2 dan rencana perluasan kedepan
adalah mencapai 15.000 m2. Adapun ruang dan
fasilitas pendidikan yang telah ada di STIKes YPIB
Majalengka adalah :Ruang Kelas Ber-AC, Ruang
Laboratorium Keperawatan, Ruang Laboratorium
Kebidanan, Ruang Laboratorium Komputer dan
Bahasa, Ruang Perpustakaan, Klinik, Fasilitas
Olahraga, Tempat Ibadah (Mesjid), Area Hotspot
(WiFi), Kantin, Gedung (Aula Serbaguna)                         
UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa
merupakan suatu wadah bagi para mahasiswa, dalam
hal ini mahasiswa STIKes YPIB Majalengka untuk
menyalurkan bakat, minat dan keahlian mereka
baik dalam bidang akademik maupun bidang nonakademik.
Adapun UKM yang ada di Kampus STIKes
YPIB Majalengka antara lain : Futsal, Bola Voli,
Gemas, Mahayana, Kopma, Bahasa [Inggris dan
Jepang], Swaka, LDK (Lembaga Dakwah Kampus),
FIK/R
Pada tingkatan lokal maupun regional di
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Substansi Kurikulum AKBID Respati Sumedang Berorientasi
Empati pada Ibu Hamil

Kampus AKBID Respati Sumedang

Mengurangi kematian ibu hamil   dan
berempati pada ibu hamil merupakan prioritas
akademik
yang
diimplementasikan
dalam
kurikulum dan kegiatan penunjang keterampilan
kebidanan lainnya yang diberikan di Akademi
Kebidanan Respati Sumedang. Akademi Kebidanan

bandara di wilayah tersebut dan dekat dengan tol
Cipali yang menjadi lintasan antar wilayah di Jawa
Barat. Akademi Kebidanan Respati yang dipimpin
Teni Nurlatifah HR,S.ST.,M.Keb. ini berdiri di atas
lahan seluas 20.000 m2, dan di atas lahan tersebut
dibangun juga 100 asrama. Kampus ini dikelilingi

Respati Sumedang yang berlokasi di Tomo
Sumedang   berdiri atas dasar pertimbangan para
pendiri yang visioner dalam melihat potensi wilayah
di masa depan yang akan memberikan manfaat
luas bagi pendidikan masyarakat di sekitar wilayah
Sumedang khususnya. Akademi Kebidanan Respati
merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi pencetak
tenaga bidan (Ahli Madya Kebidanan) di Kabupaten
Sumedang yang didirikan pada bulan Februari tahun
2009. Keberadaan Perguruan Tinggi ini didukung
potensi wilayah yang strategis karena akan dibangun

kebun yang asri dan produktif menghasilkan
buah-buahan dan sayuran.   Akademi kebidanan
Respati Sumedang pada tanggal 30 Maret 2015 lalu
memperoleh   penilaian dari Kopertis Wilayah IV
sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta Sehat dan
kinerja laporan institusi mencapai 100%. Mahasiswa
yang menempuh kuliah di Akademi Kebidanan
Respati Sumedang berasal dari berbagai wilayah di
Indonesia seperti Bangka, Kalimantan Barat, NTT,
NTB, Timor Leste, Bandung dan wilayah Sumedang
dan sekitarnya.
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Prestasi yang Diraih
Prestasi Akademi Kebidanan Respati
Sumedang yang baru berusia 9 tahun ini cukup
membanggakan antara lain dengan meraih hibah
PKM dan hibah Pemprov Jawa Barat dan masih
banyak prestasi yang diraih lainnya. Kampus yang
memiliki VISI “Menjadi Program Studi D-III
Kebidanan yang Berkualitas, yang menghasilkan
bidan yang profesional, berkarakter, berdaya
saing global, serta memilili keunggulan di bidang
Kebidanan Komunitas pada tahun 2018” ini memiliki
berbagai prestasi yang diraih oleh dosen maupun
Mahasiswa, yaitu salah satunya Finalis Mahasiswa
Akademi Andalan, Juara III Poster Karya Ilmiah,
Penulisan Essai tingkat nasional dan masih
banyak lagi. Selain itu mahasiswa kebidanan Respati
memiliki prestasi dibidang akademik dan non
akademik seperti, 1.Nominasi penerima Beasiswa
Akademi Andalan Oktober 2013, Nama Mahasiswa:
Lina Darliani Nasional masuk dalam Finalis 50
besar, 2. Lomba Paduan suara menyanyikan Mars dan
Hymne IBI antar Mahasiswa Prodi D III Kebidanan
PTS Kesehatan Jabar- Banten dan PD IBI Jabar

Wilayah, Juara Harapan III, 3. Pengabdian Kepada
Masyarakat (PKM-K): Pemanfaatan Noodle of
Banana Skin Sebagai Alternatif Hidup Sehat Tahun
2014 Wilayah Dana Hibah PKM-K KEMEN
RISTEK DIKTI.
Keberadaan Akademi Kebidanan Respati
tidak terlepas dari prestasi yang diraih juga oleh
dosen-dosennya, antara lain pada tahun 2012
menjadi pembicara di kongres internasional Bidan
di Vietnam. Th. 2012-2013, menjadi pembicara di
kongres ikatan Bidan Indonesia Andalan KB, dan di
tahun yang sama juga berhasil meraih penghargaan
karya tulis “sejuta cinta untuk negeri” dikaitkan
dengan ibu dan anak.
Keunggulan Akademik
Kurikulum Akademi Kebidanan Respati
diadopsi dari kedokteran, mahasiswa pada 2 tahun
pertama memperoleh mata kuliah teori, dan 1 tahun
terakhir kelapangan yang diberlakukan sejak tahun
2012. Pengembangan kurikulum yang berbasis
praktek di masyarakat menghasilkan lulusan
yang membanggakan karena kurang dari 3 bulan
lulusan terserap sekira 80%. Untuk meningkatkan
kompetensi mahasiswa, kerjasama dilakukan dengan
berbagai Rumah sakit daerah maupun kota seperti
Cikarang, RS Hermina Arcamanik, RS Al-Islam, RS
Majalengka, RS. Garut, RS Tasik, RS Sumedang . Di
tempat praktek tersebut mahasiswa mempelajari                          
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Direktur Akademi Kebidanan Respati
Teni Nurlatifah HR, SST., M.Keb

manajemen dan juga melakukan praktek
kebidanan. Kerjasama dengan Dinas kesehatan
juga memberikan peluang memberikan peluang
baik bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Respati
Sumedang, karena mereka diterjunkan ke daerah
yang membutuhkan keberadaan mereka sebagai
tenaga medis kebidanan.
Keterampilan mahasiswa dibidang kebidanan
didukung dengan keahlian dalam menghipnosis.
Kemampuan mahasiswa dalam menghipnosis harus  
ditunjukkan menjelang mereka melaksanakan
tugas akhir. Semua keterampilan yang diberikan
mahasiswa substansinya untuk mengatasi angka
kematian ibu, sehingga kurikulum yang diandalkan
berorientasi other oriented  dengan mengutamakan
ibu hamil.           
Komunitas
kebidanan
dan
hypnosis
telah dilakukan sejak tahun 2012, mahasiswa

memperolehnya setelah semester 3. “Kurikulum
yang unggul disusun berdasarkan pemikiran bahwa
bidan-bidan saat ini harus didorong untuk berempati
dengan ibu hamil “, demikian disampaikan Direktur
AKBID Respati Sumedang Ibu Teni Nurlatifah
HR,SST.,M.Keb. Selain itu terdapat beberapa
keunggulan lainnya di bidang akademik di AKBID
Respati antara lain : 1. Studi Orientasi Kegiatan
yang diadakan bagi mahasiswa semester 4. Dengan
memberikan pengenalan langsung ilmu baru yang
tidak didapatkan di kelas. Seperti yang dilaksanakan
tahun lalu berupa study orientasi mengunjungi
RS.Bunda Menteng, di tempat tersebut mahasiswa
melihat langsung proses “Bayitabung”,  2. Pelatihan
Hypnostetri Kegiatan unggulan diluar SKS sebagai
bekal mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik
Klinik Kebidanan, agar mahasiswa dapat menangani
pasien dengan “ketidaknyamanan secara psikologis”.
3.Program NEC Exhibition, adalah kegiatan yang
diadakan pihak NEC sebagai evaluasi pembelajaran
dalam satu semester, mahasiswa membuat open
stand dengan tema tertentu dan menyajikan materi
kebidanan dan berdiskusi dalam bahasa Inggris, 4.
Kuliah Pakar, merupakan kuliah tambahan yang
diberikan bagi mahasiswa dengan mendatangkan
pakar kebidanan, seperti Ibu Dr. Emi Nurjasmi, MKM
Ketua PP IBI dengan tema kebidanan komunitas,
5.Pelatihan PPGDON, adalah pembekalan klinis
yang diberikan kepada alumni bekerjasama dengan
pihak luar, dengan tujuan agar mahasiswa mampu
mendeteksi dan menangani kasus kegawatan,
6. Pelatihan APN Pembekalan klinis yang
diberikan kepada alumni bekerjasama dengan pihak
luar, dengan tujuan memenuhi keinginan lapangan
kerja. 7. Pembekalan soft skill yang diberikan pada
mahasiswa baru agar mahasiswa memiliki sikap
yang baik. 8. Praktik Lapangan ISBD Pe n g e n a l a n
budaya yang berbeda dari masyarakat dengan
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mengutamakan kualitas lulusan, sebagai contoh
untuk meningkatkan keahlian di Bidang Bahasa
khususnya Bahasa Inggris pada setiap akhir semester
Akademi Kebidanan bekerjasama dengan National
English Centre sejak 2011. Kemampuan mahasiswa
di bidang IT didukung dengan keberadaan fasilitas
laboratorium multimedia. Ketrampilan Kebidanan
didukung dengan dibangunnya Laboratorium
kebidanan mulai dari proses kehamilan sampai
dengan proses kelahiran, laboratorium penunjang
pendekatan kesehatan bagi mahasiswa semester 2. keahlian juga disediakan untuk praktek mahasiswa
9. Penghargaan Dosen terbaik setiap semester agar seperti laboratorium kimia, laboratorium fisika,
para Dosen terus memperbaiki kegiatan PBM yang
diberikannya kepada mahasiswa.
Fasilitas Pendukung Keterampilan Mahasiswa
Pengembangan keterampilan mahasiswa
AKBID Respati Sumedang didukung dengan
kerjasama yang baik dengan beberapa lembaga
yang kompeten seperti RS Sumedang, Puskesmas,
rumah sakit di daerah maupun kota lainnya
yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
praktek mahasiswa AKBID Respati Sumedang.
Profesionalitas dalam bidang akademik telah
ditunjukkan   mahasiswa AKBID Respati yang
mengikuti uji kompetensi Kebidanan Nasional
selama dua kali berturut turut dinyatakan lulus 100%.
Berdasarkan SK Panitia Uji Kompetensi Nasional
No: 011/PUK-Nas/II/2015 dan No: 215/PUKNas/X/2015. Akademi Kebidanan Respati Sumedang

biologi, analisis, dan perpustakaan. Selain
keterampilan akademik, mahasiswa juga dibangun
akhlaknya melalui model pembelajaran terintegrasi
dengan ahli agama, psikolog, hukum, dan sebagainya.
Sehingga tercipta mahasiswa yang memiliki ahlakul
karimah. Mahasiswa yang memiliki masalah diatasi
melalui bimbingan dan konseling.

o
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R.A. KARTINI
Biografi R.A Kartini - lahir pada tanggal
21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. RA. Kartini
dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan
derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal
ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya
diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita
pada masa itu, dimana beberapa perempuan sama
sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan.
Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak
diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang
yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi
dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya
surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon
dan diterbitkan sebagai buku dengan judul “Habis
Gelap Terbitlah Terang”. Semasa hidupnya dimulai
dengan lahirnya Kartini di keluarga priyayi. Kartini
yang memiliki nama panjang Raden Adjeng Kartini
ini ialah anak perempuan dari seorang patih yang

kemudian diangkat menjadi bupati Jepara, Raden
Mas Adipati Ario Sosroningrat. Ibu dari Kartini
memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari
Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di
salah satu sekolah di Telukawur, Jepara. Silsilah
keluarga Kartini dari ayahnya, bisa dilacak terus
hingga Sultan Hamengkubuwono IV, dan garis
keturunan Sosroningrat sendiri bisa terus ditelusuri
hingga pada masa Kerajaan Majapahit.   
Ayah Kartini sendiri awalnya hanyalah
seorang wedana (sekarang pembantu Bupati) di
Mayong. Pada masa itu, pihak kolonial Belanda
mewajibkan siapapun yang menjadi bupati harus
memiliki bangsawan sebagai istrinya, dan karena
M.A. Ngasirah bukanlah seorang bangsawan,
ayahnya kemudian menikah lagi dengan Raden
Adjeng Moerjam, wanita yang merupakan
keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan
tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayah
Kartini menjadi bupati, menggantikan ayah dari
R.A. Moerjam, yaitu Tjitrowikromo.
Sejarah perjuangan RA. Kartini semasa
hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun
dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya
bersekolah di Europese Lagere School (ELS) dimana
ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk
Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari
orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya
sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di
rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun,
berarti ia sudah bisa dipingit. Selama masa ia tinggal
di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat
kepada teman korespondensinya yang kebanyakan
berasal dari Belanda, dimana ia kemudian mengenal
Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun
yang direncanakan Kartini. Dari Abendanon jugalah
Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan
koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati
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Kartini, yaitu tentang bagaimana wanitawanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api
tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat
perempuan-perempuan Indonesia ada pada strata
sosial yang amat rendah. Kartini juga mulai banyak
membaca De Locomotief, surat kabar dari Semarang
yang ada di bawah asuhan Pieter Brooshoof. Kartini
juga mendapatkan leestrommel, sebuah paketan
majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada
langganan mereka yang di dalamnya terdapat
majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu
pengetahuan. Kartini kecil sering juga mengirimkan
beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada
salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca,
yaitu De Hollandsche Lelie. Melalui surat-surat
yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu
membaca segala hal dengan penuh perhatian sambil
terkadang membuat catatan kecil, dan tak jarang
juga dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah
karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang
pernah ia baca. Sebelum Kartini menginjak umur
20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti De
Stille Kraacht milik Louis Coperus, Max Havelaar
dan Surat-Surat Cinta yang ditulis Multatuli, hasil
buah pemikiran Van Eeden, roman-feminis yang
dikarang oleh Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek,
dan Die Waffen Nieder yang merupakan roman
anti-perang tulisan Berta Von Suttner. Semua bukubuku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada tanggal
12 November 1903, Kartini dipaksa menikah
dengan bupati Rembang oleh orangtuanya. Bupati
yang bernama K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo
Adhiningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri,
namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita
Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun
sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya,
Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi
nama Soesalit Djojoadhiningrat. Kartini kemudian

menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah
melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun.
Pemikiran dan Surat-Surat Kartini
Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri
perjuangan RA. Kartini semasa hidupnya karena
salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H. Abendanon
mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah
dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di
Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh
surat itu dan diberi nama Door Duisternis tot Licht
yang jika diartikan secara harfiah berarti “Dari
Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku ini diterbitkan
pada tahun 1911, dan cetakan terakhir ditambahkan
sebuah surat “baru” dari Kartini.
Pemikiran-pemikiran Kartini dalam suratsuratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa
orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda.
Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan
versi translasi buku dari Abendanon yang diberi
judul “Habis Gelap Terbitlah Terang: Buah Pikiran”
dengan bahasa Melayu. Pada tahun 1938, salah
satu sastrawan bernama Armijn Pane yang masuk
dalam golongan Pujangga Baru menerbitkan versi
translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap
Terbitlah Terang. Versi milik Pane membagi buku ini
dalam lima bab untuk menunjukkan cara berpikir
Kartini yang terus berubah. Beberapa translasi
dalam bahasa lain juga mulai muncul, dan semua
ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah
perjuangan RA. Kartini semasa hidupnya itu.                                             
Sumber : portalsejarah.com

BULETIN KOPERTIS WILAYAH IV | Vol. 16 No. 1 | 1 April 2016 | 22

BULETIN KOPERTIS WILAYAH IV © 2016
Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 38 Bandung 40124, Jawa Barat, Indonesia
Website: http://www.kopertis4.or.id, E-Mail: informasi@kopertis4.or.id

