
M
enurut Rek-
tor Prof. 
Dr.  Fathur 

Rokhman MHum, pen-
ingkatan kualitas itu 
mau tidak mau perlu 
dilakukan, sebagai 
investasi masa depan. 
Pembangunan SDM 
berarti fokus pada 
pendidikan, termasuk 
pelatihan. Unsur yang 
terpenting dalam pen-
didikan adalah kualitas 
guru.

Seperti perguruan 
tinggi yang berasal 
dari Lembaga Pen-

didikan Tenaga 
Kependidikan 
(LPTK) lain, Unnes 
juga konsentrasi 
utamanya untuk 
penyiapan guru. 
Sekitar 85 persen 
program studi  
di Unnes mer-
upakan program 
studi kpendidikan 
dan menyiapkan 
mahasiswanya men-
jadi guru. Muaranya 
adalah menyiapkan 
guru yang berkualitas 
sekaligus berkarakter.
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Meninggalkan Zona 
Nyaman Pendidikan Tinggi

Secara teori, apalagi teori politik, 
ungkapan “ganti Menteri, ganti 
kebijakan” adalah soal biasa. 
Karena politik adalah aktivitas 

memilih cara untuk mencapai tu-
juan. Dalam politik pemerintahan 
demokratis yang dipimpin oleh 
seorang presiden, maka kebija-
kan itu dieksekusi melalui  para 
menteri yang bertanggungjawab 

pada bidang masing-masing. 
Maka jika seorang presiden ingin 
mengubah  kebijakan, pilihannya 
akan terlihat dari apa yang akan 

dilakukan para menterinya.

K
ebijakan yang paling menyentuh kehidupan sehari 
hari sebagian besar masyarakat, pasti yang akan 
banyak mengundang tanggapan. Apakah kebijakan 

di sektor pangan, energi, pendidikan, dan sebagainya.  
Stress nasional sering terjadi sebagai dampak dari kebija-
kan di bidang pendidikan. Pertama biasanya menyangkut 
biaya yang harus ditanggung masyarakat, ketika terjadi 
perubahan, misalnya ganti Menteri selalu disertai ganti 
buku, ganti kurikulum. Pendidikan sellau dikaitkan den-
gan nasib dan masa depan.

Di bidang pendidikan tinggi, suasana serba tidak pasti 
membayangi ditunjukknya Nadiem Makarim sebagai 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama menyang-
kut dileburnya bidnag Pendidikan tinggi yang semula su-
dah dipisahkan dalam Kemneterian Riset dan Pendiidkan 
Tinggu, kembali ke pangkungan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Kedua keraguan terhadap pengalaman 
Mas Menteri” dalam mengelola pendidika n yang multi 
kompleks, khususnya pengalaman berkecimpung di dun-
ia pendidikan tinggi. 

Apalagi dunia pendidian tinggi juga sudah tertekan 
karena berbagai keinginan yang dampaknya tidak mu-
dah untuk memenuhinya. Pertama ambisi untuk men-
jadikan pendidikan tinggi Indonesia berstandar inter-
nasional. Sampai saat ini ranking tertinggi yang dicapai 
oleh perguruan tinggi  terbauk di Indonesia, seperti yang 
tercermin dalam daftar  QS World University Rankings 
masih berkisar di peringkat 300 an. Mungkin inilah yang 
membuat presiden Jokowi gemas, sehingga pernah 
punya gagasan untuk mengontrak rektor asing untuk 
menggenjot prestasi perguruan tinggi di Indonesia.

Tekanan yang tak kalah membebani dunia pendidikan tinggi adalah kemam-
puannya menjawab tantangan dunia kerja. Bukan hanya menjamin lulusan akan 
bisa memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk dunia kerja, tetapi sekaligus 
juga penuh daya cipta dan keberanian untuk menyiapkan lapangan kerja baru. 
Inilah yang mungkin sebagai pilihan kebijakan presiden, yang akan dieksekusi oleh 
Menteri Nadiem, dan mengarahkan dunai pedidikan tinggi,lima tahun ke depan.

Prestasi dan Karakter
Di depan sivitas akademika Universitas Indonesia, Desember 2019, Nadiem 

Makarim menegaskan bahwa untuk lima tahun ke depan, yang menjadi prioritas 
nomor satu bagi dunia pendidikan tnggi di Indonesia adalah mencetak pemimpin 
masa depan. Artinya, mahasiswa yang yang saat ini sedang duduk dibangku kuliah 
harus disiapkan menjadi pemimpin setelah lulus dari perguruan tinggi. Tuntutan 
ini tentu lebih tinggi dari sekadar bisa bekerja, atau mengisi lapangan kerja yang 
tersedia. Tetapi bisa memimpin, sehingga punya kapasitas profesional, sekaligus 
juga mempunyai kompetensi manajerial. 

Salah satu pesan kebijakan pendididikan tinggi lima tahun ke depan agaknya 
lebih ke perubahan, dari zona nyaman yang penuh formalitas, ke zona realitas 
yang penuh tantangan dan kompetisi. Sebuah kritik pada budaya pendidikan tinggi 
yang seakan sudah menjadi industri, bahkan bisnis yang mejanjikan gelar akademis, 
tanpa disertai jaminan kompetensi. Institusi yang menawarkan ijazah tetapi bukan 
kesiapan untuk menghadapi tantangan kecakapan profesional, dan keberanian un-
tuk mengambil resiko. Akreditaasi bukan mendorong standarisasi kualitas, karena 
pasar telah menuntut standar yang menyesuaikan dengan kultur lapangan yang 
pragmatis.

Jawabannya bisa disederhanakan, kualitas dan eksisitensi 
perguruan tinggi bisa dipotret dari alumninya. Di mana mer-
eka berada, dalam peta dunia kerja. Tidak cukup hanya bisa 
bekerja, atau menciptakan lapangan kerja, bagaimana presta-
sinya. Kalaupun mereka berhasil di bidangnya, bagaimana 
manfaat untuk lingkungannya, bahkan untuk public yang leb-
ih luas. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi, tidak tergantu 
darui seberapa banyak mahasiswa yang  bisa ditampung, dan 
seberapa jumlah yang bisa diluluskan. Tetapi berapa banyak 
alumni yang bisa mengharumkan nama almamater kare-
na prestasi dan karakternya. Sehingga seperti kalau orang 
menyebut alumni Harvard, Berkeley, Oxford, dan sebagainya, 
orang sudah bisa mengukur seberapa kredibilitasnya.

Mungkin inilah yang ingin dicapai Menteri Nadiem dalam 
lima tahun mendatang. Pasti Namanya perubahan, respon 
tergantung pada bayangan resiko, bagi yang terimbas oleh 
kebijakan baru tersebut. Bagi yang terlanjur menikmati zona 
nyaman, terlindung oleh birokrasi dan berbagai formalitas, 
menjalankan “bussiness as usual” pasti merasa terusik dan 
berusia untuk menangkal. Namun bagi yang mementingkan 
kaulitas produk, daripada formalitas prosedural, akan men-
ganggap medan baru ini sebagai  tantangan untuk mengh-
adapi persaingan terbuka, bukan sesama insan pendidikan 
tinggi Indonesia, tetapi kompetisi antar bangsa di dunia. 

Lanjutkan yang Baik
Perubahan sekedar berubah, jika tidka menjamin per-

baikan kualitas. Sistem akreditasi perguruan tinggi yang 
sudah teruji jika harus diteruskan. Hanya moralitas harus 
menjadi karakter dalam menjalani sistem tersebut. Jangan 
kerena ingin banyak mahasiswa yang lulus, demi peringkat 
akreditasi, kualitas kelulusan menjadi nomor sekian. Atau 

demi citra lembaga, dilakukan cuci gudang, semua mahasiswa seperti apapun kual-
itas akademisnya diluluskan, agar tidak membebani citra perguruan tinggi yang 
bersangkutan, dengan lama waktu kuliah yang tidak bisa ditoleransi.

Rasio dosen-mahasiswa, juga menyebabkan perguruan tinggi menerima 
mahasiswa sebanyaknya-banyak, walaupun lapangan kerjanya sudah jenuh, yang 
penting masih ada calon mahasiswa yang berminat untuk masuk. Rasio guru besar, 
dengan segala persyaratan formalitas yang membebani, sehingga membuat ada 
yang tega mencari jalan pintas untuk sekadar memenuhi persyaratan. Karena 
semua dosen harus meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat, demi formali-
tas persyaratan naik pangkat, darma mengajarnya menjadi dinomorduakan.

Apa yang sudah diusahakan dan dicapai sampai saat, bukan tidak ada yang cuk-
up berhasil, hanya konsistensi, disiplin, dan moralitas penegakannya yang selama 
ini banyak disalahfahami perlu diperkuat, sehingga menimbulkan trust publik. Para 
lulusan, baik sarjana, magister, maupun doktor, yang sudah terjun di masyarakat, 
akan ikut meyakinkan, mereka benar-benar bagian dari solusi untuk menyelesaikan 
masalah bangsa, atau bahkan bagian dari masalah itu sendiri yang harus dicarikan 
jalan keluar.

Selamat Berjuang. Bertemu lagi lima tahun mendatang untuk membuktikan apa 
yang kita kerjakan saat ini.

Januari 2020

Satu Edisi, Banyak Segmen

T
abloid Jawa Tengah, yang mer-
upakan bentuk fisik dari jawa-
tengah-online, mencoba men-

yajikan liputan yang memudahkan 
untuk pembaca. Pada edisi Novem-
ber selain liputan yang umum yang 
bertema menumbuhkan ekonomi 
Jawa Tengah ada suplemen, ulang 
tahun Partai Golkar, total 24 hala-
man. Pada edisi Desember, tabloid 
dipecah 2 masing-masing dengan 
tema pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah, dengan menampilkan 
Walikota Semarang Hendrar Prihadi, 

dan Bupati Karanganyar Juliatmono. 
Harapannya pembaca bisa fokus 
pada materi liputan yang diminati.

Untuk edisi Januari ini, ternyata 
ada beberapa tema, yang muncul di 
tangan pembaca ini  adalah segmen 
pendidikan tinggi, untuk membantu 
para lulusan SMA/SMK dan kalan-
gan orang tua untuk memilih dan 
menentukan perguruan tinggi yang 
akan dimasuki. Selain itu juga ada 
tema Pilakada serentak, dna tetap 
ada tema menumbuhkan ekonomi 
Jawa Tengah. Untuk mencari bentuk 

yang makin 
ideal, mas-
ing-masing 
segmen  kami 
sajikan untuk 16 
halaman.

Kemungk-
inannya, makin 
lama akan makin banyak segmen 
yang bisa disajikan. Kami menung-
gu usulan pembaca, segman apa 
saja yang kira kira diperlukan. 
Mudah-mudahan pilihan kami 
membantu untuk memberi refer-

ensi dalam membuat keputusan. 
Ada juga kami sajikan iklan yang 
memerikan diskon baik untuk hotel 
maupun restorab. 

Semoga bermanfaat.



T
anggungjawab mencetak SDM 
yang mumpuni menjadi kewa-
jiban semua pihak; pemerintah, 

sekolah, maupun masyarakat. Na-
mun, kampus layak disebut sebagai 
kawah candradimukanya SDM. 

“Kampuslah yang akan banyak 
mempengaruhi sejauh mana kualitas 
generasi mendatang,” kata Rektor 
Universitas Negeri Semarang, Prof. 
Dr.  Fathur Rokhman MHum .

Sadar dengan tantangan tersebut, 
Universitas Negeri Semarang (Unnes) 
telah merancang sejumlah strategi. 
Apalagi ke depannya, jumlah maha-
siswa akan semakin banyak dan tidak 
bisa hanya dibekali ilmu akademik 
semata. Harus ada nilai plus saat para 
sarjana ini lulus. Sebagai gambaran, 
saat ini ada 36 ribu mahasiswa yang 
tengah menempuh pendidikan di 
Unnes. Pihak kampus menargetkan, 
setidaknya ada 45 ribu mahasiswa 
pada 2022 nanti di kampus dengan 
motto ‘’Unnes Berkelas Dunia’’ terse-
but.

Prof Fathur mengatakan ada satu 
target yang mesti dicapai Unnes pada 
2020 yakni menempatkan kampus 
yang berada di Sekaran Gunung Pati 
Semarang tersebut di Klaster 1 pada 
peringkat kampus-kampus se-Indone-
sia, karena sekarang masih berada di 
Klaster 2.  Saat ini yang sudah masuk 
Klaster 1, ada 13 perguruan tinggi 
negeri yakni ITB, UGM< IPB, ITS< UI, 
Undip, Anair, Unhas, Unibraw, Un-
pad, Unand, UNS, dan USU. 

Siapkan Langkah
Untuk mencapai targetnya itu, 

menurut Rektor, ada beberapa 
langkah yang telah disusun. Pertama, 

menambah prodi yang terakreditasi 
internasional. Saat ini ada empat 
program studi   dan ditargetkan 
bertambah menjadi 16 prodi di tahun 
2020. Empat prodi yang mendapat 
sertifikasi internasional oleh ASEAN 
University Network Quality Assurance 
(AUN QA), yakni . Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa 
dan Seni, Biologi  Fakultas Matem-
atika dan IPA, Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas 
Ilmu Keolahragaan, dan  Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi).  

Kedua, meningkatkan publikasi 
bereputasi internasional menjadi 
1.500. Saat ini yang telah terindeks 
Scopus sebanyak 998 publikasi.  

Langkah ketiga adalah mengem-
bangkan kerjasama dengan dunia 
industri. Semua prodi di Unnes 
dikembangkan dan sebisa mungkin 
menerapkan sister curriculum dengan 
perguruan tinggi ternama dari luar 
negeri. Saat ini sudah banyak dari 
97 prodi di Unnes yang bekerjasa-
ma dengan kampus-kampus di 
Malaysia, Singapura, Thailand, 
Vietnam.  

“Dilakukan pertukaran 
dosen, mahasiswa, serta kerjasa-
ma riset dan publikasi. Ini pent-
ing untuk terus meningkatkan 
kualitas,”  kata Fathur.

Dari sisi fisik, lanjutnya, 
Unnes juga menyiapkan un-
tuk peningkatan kualitas as-
rama mahasiswa, asrama untuk 
Pendidikan profesi guru (PPG0 ,  
laboratorium berstandar inter-
nasional, dan sebagainya. 

Selain ada ciri khas khusus 

kampus Unnes, yakni pengembangan 
konservasi lingkungan dengan pena-
naman pohon, pembuatan embung, 
penghematan listrik. Saat ini luas 
bangunan kampus masih jauh lebih 
kecil dari lahan konservasi. Unnes 
juga melakukan konservasi seni serta 
budaya dan konservasi nilai serta 
karakter, mislanya dengan Pendi-
dikan Pancasila dan  bela negara.

Sejumlah Prestasi
Tahun 2019, genap 

berusia 54 tahun, Uni-
versitas Negeri Sema-
rang terus berbenah 
menuju kampus 
konservasi bereputasi 
internasional. Sejumlah 
prestasi telah ditoreh-

kan, baik di tingkat 
nasional maupun 
dunia. Sebagai 
green campus yang 
memiliki komitmen 
konservasi, dalam 
ranking UI Green-
metric , menempati 
peringkat lima di 
Indonesia dan pering-
kat 85 dunia. 

“Unnes juga din-

yatakan sebagai Terbaik II nasional 
dalam pemanfaatan media sosial dan 
ini memberikan pengaruh yang sig-
nifikan bagi calon mahasiswa untuk 
mendaftar,” ujar Rektor Prof Fathur 
Rokhman.

Rektor juga  menjelaskan, tema 
“Mendunia Untuk Indonesia” menun-
jukkan semangat kampus konservasi 
tersebut untuk bersanding sejajar 
dengan perguruan tinggi kelas dunia, 
namun tetap memberikan peran 
penting bagi Indonesia. 

Ditinjau dari akreditasinya, Unnes 
telah menyandang akreditasi institusi 
A sejak tahun 2016 dan 58 program 
studinya terakreditasi unggul.

“Ditinjau dari publikasi interna-
sional, juga menunjukkan peningka-
tan yang signifikan.    Mendapatkan 
penghargaan Kemenristekdikti 
dengan jumlah jurnal terbanyak yang 
terindeks SINTA (Science and Technol-
ogy Index),” katanya.

Torehan prestasi tersebut juga 
didukung dengan konsistensi penge-
lolaan keuangan dengan perolehan 
opini wajar tanpa pengecualian 
(WTP) selama delapan tahun ber-
turut-turut.(*)

ADVERTORIAL

Menjadikan Unnes
Klaster 1 dan 

Berkelas Dunia
DUNIA pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan 

besar. Menyiapkan sumber daya manusia di era industri 
4.0 yang sesuai dengan “pangsa pasar”. Tak hanya itu, 

kesiapan SDM itulah yang akan menentukan apakah bonus 
demografi di Indonesia pada 10-15 tahun mendatang akan 

menjadi berkah atau justru sebaliknya. 
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P
esan yang disampaikan bisa hasil renungannya 
sendiri, maupun kutipan atau saduran dari tokoh 
lain. Setelah kurang lebih tiga tahun, berbagai 

kutipan inspiratif yang dibagikan dikumpulkan pada 
sebuah buku “”.

Beberapa contoh kutipan tersebut sebagai berikut :

Quote 1  
Peradaban perguruan tinggi bukan hanya tampak 

dari semaraknya prestasi dan reputasi sivitas akademi-
kanya, melainkan pula dari semaraknya bermedia sosial 
dengan etika dan menginspirasi.  

Quote 14 
Prestasi dan harmoni adalah modal utama dalam 

membangun reputasi Unnes. Mari bersama tingkatkan 
prestasi, dan rajut harmoni, agar Unnes makin men-
julang tinggi.

Quote 18 
Kekuatan terbesar sebuah perguruan tinggi di era 

disrupsi adalah kepercayaan warga untuk mengikuti 
visi besarnya dengan senang hati. Mari bekerja dengan 
senang hati untuk menggapai visi Unnes berwawasan 
konservasi dan bereputasi internasional.

Quote 23  
Reputasi Unnes men-

julang tinggi karena 
pengakuan publik pada 
prestasi dan karak-
ter mahasiswa yang 
berdayaguna. Mari 
Bersama bombing 
mahasiswa kita meraih 
prestasi dan karakter 
mulia.

Quote 27
Cara cepat untuk melakukan 

banyak hal adalah melakukan suatu 
hal yang terbaik saat ini. Mari ber-
sama melakukan yang terbaik dalam 
tugas kita saat ini. Semoga Unnes 
tambah prestasi.

Quote 35  
Orientasi akademik yang telah kita 

bangun sekarang ini akan membawa 
Unnes pada lompatan besar. Saya yakin 
Unnes ke depan akan menjadi big ten 
di Indonesia (Ketua Senat Unnes, Prof. 
Dr. Susanto-2018). Mari bersama lurus 
dan rapatkan barisan dalam orientasi 
akademik Unnes bereputasi inter-
nasional.

Quote 39 
Ada dua hal besar yang 

membedakan orang yang sukses 
dan gagal dalam memberi peran 
dalam setiap institusi ternama, 
yakni niat luhur dan kesunggu-
han. Mari bersama luruskan niat 
luhur dan kesungguhan peng-
abdian kita untuk kemajuan 
Unnes dan Indonesia.

Quote 41  
Perubahan yang terjadi di 

era disrupsi adalah tantan-
gan untuk  terus berinovasi, 
menumbukan kapasitas 
institusi. Peningkatan mutu 
berkelanjutan (istikamah) mem-
beri kecemerlangan Unnes bereputasi. Semoga berkah 
dalam menjalankan amanah.

Quote 51 
Tiga kata kunci sukses membangun prestasi dan 

reputasi Unnes adalah kebersamaan, integritas, dan 
kerja nyata. Mari bersama memberi peran pada prestasi 
Unnes dengan kebersamaam, integritas, dan kerja 
nyata.

Quote 63 
Keunggulan perguruan tinggi tingkat dunia dicapai 

melalui kemajuan yang konsisten dalam pengemban-
gan keilmuan dan inovasi. Mari bersama lakukan kiner-
ja yang terbaik dengan senantiasa menjaga konsistensi 
dalam kemajuan. Semoga keunggulan Unnes makin 
menjulang.

Quote 65  
Perguruan tinggi akan cemerlang ketika ada 

insan akademisnya yang mampu melakukan inovasi 
cemerlang.  Apabila tidak mampu melahirkannya, 
maka cukuplah tindakan baik yang didasarkan atas 
kebanggaan pada institusinya dan mengabarkannya 
pada dunia. Mari bersama lakukan inovasi atau tin-

dakanbaik untuk Unnes yang kita banggakan.

Quote 69 
Perubahan cepat yang terjadi di era disrupsi 

harus direspon secara berbeda oleh perguruan 
tinggi. Jangan kita terjebak pada zona nyaman 
yang tahu ada peruvahan tapi tidak cepat mer-

espon perubahan-perubahan yang 
ada (Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 
Rabu 10 Oktober 2018). Mari 
bersama merespon perubahan 
dengan cepat dan tepat dengan 
semangat kebersamaan, integri-
tas, dan kerja nyata membangun 
reputasi Unnes untuk Indonesia.

Quote 77 
Wisuda di perguruan 

tinggi bermakna bukan skedar 
pelantikan atas capaian gelar 
akademik melainkan titik 
pijak baru dalam memberikan 
peran lebih bagi kemaslhatan 
masyarakat luas yang didasari 
atas gairah keilmuan dan rasa 
bangga pada almamaternya. 
Mari bersama sambut dan 

doakan wisudawan Unnes untuk 
meraih kemuliaan dengan tetap mili-
ki rasa bangga pada Unnes tercinta.

Quote 87  
Capaian peringkat perguruan ting-

gi kelas dunia selalu ditopang oleh 
SDM yang menghargai visi dna memi-
liki tradisi inovasi. Mari bersama hargai 
visi besar Unnes bereputasi internasi-
onal dengan tradisi inovasi.

Quote 117 
Pemimpin yang baik adalah mreka 

yang mampu membentuk orang orang 
melakukan lebih baik dari hal yang 
buruk dan membantu mereka untuk 
berbuat lebih baik lagi ketika Sudha baik 

(Jim Rohn). Mari bersama tumbuhkan 
kepemimpinan dengan melakukan yang terbaik di seti-
ap pengabdian agar Unnes menjadi terdepan.

Quote 129 
Penguatan daya saing perguruan tinggi kelas dunia 

ditopang dua pilar utama, yakni inovasi teknologi dan 
pengakuan public. Untuk mendongkrak keduanya dibu-
tuhkan kepemimpinan. Mari bersama tumbuhsuburkan 
kepemimpinan kita agar Unnes mampu memimpin 
dalam kemajuan berkelas dunia.

Quote 139  
Meskipun apa yang kita lakukan hari ini di Unnes  

tampak sederhana, namun boleh jadi memberi andil 
besar bagi Indonesia. Jangan meremehkan hal hal 
sederhana seperti turut bahagia dengan kemajuan lem-
baga. Mari bersama lakukan yang terbaik dalam tugas 
hari ini dengan bahagia. Semoga Allaah meridai ikhtiar 
kita. Membawa Unnes mendunia untuk Indonesia.

Quote 155 
Unnes Bereputasi Internasional adalah pilihan visi 

besar agar Unnes dapat bersanding dengan keunggu-
lan dalam jajaran universitas ternama di dunia. Sukses 
atas capaian ini adalah rentang waktu Panjang yang 
dibangun  olh warga Unnes yang memiliki kebanggaan 
dan komitmen meningkatkan  kapasitas keilmuan dan 
pengabdian untuk lembaga. Mari bersama kabarkan 
kebanggaan kita pada Unnes dan tingatkan kapasitas 
keilmuan dan pengabdian terbaik kita. Unnes Mendun-
ia untuk Indonesia.

Bambang Sadono
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Mendorong Prestasi dan 
Membangun Karakter

Melalui Motivasi Kreatif dan Inspiratif 

PERGURUAN TINGGI

Rektor Universitas Negeri Semarang, 
Prof. Dr.  Fathur Rokhman MHum mem-

punyai cara yang khas dalam memimpin, 
dan mengelola kinerja di institusinya. Ia 
memanfaatkan media sosial yang ada, 

dengan mengirim pesan setiap saat untuk 
membagi informasi, menambah wa-

wasan, dna membangkitkan motivasi. 

Prof. Dr.  Fathur Rokhman MHum
Rektor Universitas Negeri Semarang
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Prof. Dr. Ravik Karsidi
Ketua LTMPT

Seleksi Mahasiswa Baru 2020
Menggunakan Tiga Jalur
Penerimaan mahasiswa baru 2020 tetap menggunakan tiga jalur, mirip seperti 
2019, yakni Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk 
PTN (SBMPTN) dan Ujian Mandiri. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tes ma-
suk ini dilakukan oleh institusi permanen yang bernama Lembaga Tes Masuk 
Perguruan Tinggi (LTMPT). Kehadiran LTMPT ini hanya fokus mengembangkan 
instrumen dan sistem tes masuk perguruan tinggi.

S
ebelumnya, tes dasar utama pada 
bidang studi, sekarang ini  menggu-
nakan TPS (Tes Potensi Skolastik). Tes 

ini menggali lebih pada kemampuan dasar 
anak. Sehingga siapa bisa mengerjakan 
soal, kalau memang memiliki intelegensia 
yang bagus.

Selain itu menggunakan TKA (Tes 
Kompetensi Akademik),  TKA itu tesnya 
sesuai dengan bidang ilmunya, misalnya 
IPS, tesnya Sosiologi, Antropologi, Sejarah, 
Ekonomi dan Bahasa  Inggris. Sementara 
untuk TKA IPA, tesnya Biologi, Fisika dan 
Kimia. 

“Kemudian kami lakukan pembo-
botan,  TPS menjadi 60%, TPA 40%,” 
katanya.

 Hasil test SNMPTN diumumkan oleh 
LTMPT. Bahkan nilai hasil tes ini bisa 
digunakan sebagai tiket untuk mendaft-
ar sekolah-sekolah kedinasan maupun 
politeknik. “Sebab siswa itu memiliki serti-
fikat, jadi ‘tiket’ itu bisa untuk melamar ke 
perguruan tinggi yang lain. LTMPT akan 
memfasilitasi ke perguruan tinggi yang 
dituju,” ungkap Mantan Rektor Universi-
tas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
tersbut.

Alasannya, karena perguruan tinggi  
itu membutuhkan verifikasi, apakah nilai 
siswa itu betul. Artinya, LTMPT  member-
ikan jasa kepada perguruan tinggi yang 
menggunakan hasil nilai tadi.

Sebuah buku yang mencatat perjalanan karir para tokoh 
kebanggaan Jawa Tengah.  Mereka adalah gur dengan 
prestasi di bidangnya masing-masing. Sumber inspirasi 
untuk mengejar masa depan.

AKAN TERBIT JANUARI 2020

Membangun SDM
dengan Teladan

Sistem Tes
Tentang sistem penerimaan 

tentang mahasiswa baru 2020 
kelihatannya tidak jauh berbeda 
dengan 2019. Jadi ada 3 jalur, 
yakni SNMPTN (PMDK), SBMPTN 
dan Mandiri dari masing-masing 
PTN. Jadi masuknya melalui test 
tertulis seperti 2019, satu anak 
bisa mengambil satu pilihan IPA 
saja atau IPS saja, serta dua pilihan 
yakni IPA dan IPS. Formulirnya 
cukup satu.  Kalau hanya satu pili-
han saja harganya Rp200.000/lem-
bar. Sementara kalau dua pilihan 
harganya Rp300.000/lembar. Ujian 
Tertulis Berbasis Komputer (UTBK),  
hasilnya akan diumumkan setelah 
10 hari mengikuti test. 

“Sehingga siswa tahu, nilai 
yang diperolehnya,” katanya.  

UTBK ini hanya diselenggara-
kan di dalam kampus. Waktunya 
satu sampai dua minggu,  setiap 
hari ada tes, diatur bergantian. 
Tahun 2019,  diselenggarakan satu 
minggu sekali setiap Sabtu dan 
Minggu. Penyelenggaraan selama 
12 minggu, ternyata itu memakan 
energi cukup banyak. Tempat tes 
hanya akan dilakukan di dalam 
kampus. Ini untuk mengurangi 
stres sosial. Tes 2019, waktunya 
satu hari  sehingga  mobilitas 
massa luar biasa. Nanti, kehidupan 
kampus biasa saja, seperti hari-hari 
biasanya.

Perkiraan jumlah siswa yang 
lulus SMA tahun ini mencapai 
1,2 juta siswa. Siswa yang belum 
diterima masuk pada tahun lalu 
masih bisa ikut tes. Padahal kuota 
74 perguruan tinggi negeri (PTN) 
itu hanya sekitar 340.000 orang.

Tetapi kini tahun ini ada 
kebijakan yang baru, mereka yang 
akan mendaftar ke Politeknik neg-
eri, Universitas Terbuka (UT), serta 
mendaftar di sekolah sekolah ting-
gi kedinasan, boleh menggunakan 
tes ini. Jadi mirip seperti Test of 
English as a Foreign Language 
(TOEFL).  Bisa dipakai berkali-kali.

Perhatikan Waktu
Waktu untuk registrasi akun 

LTMPT kata Ravik Karsidi, dibagi 
menjadi dua yaitu untuk PDSS dan 
SNMPTN dilaksanakan tanggal 02 
Desember 2019 sampai 07 Januari 
2020 dan registrasi akun LTMPT 
untuk UTBK dan SBMPTN dilak-
sanakan tanggal 07 Februari — 05 

April 2020.
PDSS adalah Pangkalan Data 

Sekolah dan Siswa. PDSS merupa-
kan sistem informasi penyimpanan 
data nilai rapor siswa dalam rang-
ka pendaftaran Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN)

 “Kepada siswa, sekolah atau 
masyarakat diharapkan memper-
hatikan dengan cermat dan teliti 
kerangka waktu pelaksanaan SN-
MPTN, UTBK dan SBMPTN 2020,” 
katanya.

Waktu untuk SNMPTN yaitu, 
Registrasi Akun LTMPT 02 De-
sember 2019 – 07 Januari 2020, 
Pengisian PDSS dan pemeringka-
tan siswa oleh sekolah 13 Januari 
– 06 Februari 2020, Pendaftaran 
SNMPTN 1 1-25 Februari 2020 dan 
Pengumuman SNMPTN 04 April 
2020.

Waktu pelaksanaan UTBK 2020 
yaitu, Registrasi Akun LTMPT 07 
Februari –  05 April 2020, Pendaft-
aran UTBK 30 Maret – 11 April 
2020, Pelaksanaan UTBK 20 – 26 
April 2020 dan Pengumuman hasil 
UTBK dijadwalkan pada 12 Mei 
2020.

Adapun kerangka waktu 
SBMPTN 2020 yaitu, Pendaftaran 
SBMPTN 02 – 13 Juni 2020 dan 
Pengumuman Hasil SBMPTN pada 
30 Juni 2020.

Bagi siswa pendaftar dari 
keluarga kurang mampu secara 
ekonomi dapat mengajukan 
bantuan biaya pendidikan melalui 
program Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah (KIP-K) atau Afirmasi Pen-
didikan Daerah 3T (ADik) dengan 
terlebih dahulu mempelajari 
prosedur pendaftaran program 
KIP-K dan ADik yang dapat dilihat 
melalui laman sebagai berikut, 
http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ 
dan http://adik.kemdikbud.go.id/

Kemudian untuk mengeta-
hui informasi resmi atas semua 
tahapan seleksi, baik persyaratan 
maupun ketentuan pelaksanaan 
SNMPTN, UTBK dan SBMPTN 2020 
dapat diakses pada laman resmi 
LTMPT https://ltmpt.ac.id atau 
melalui Call-Center 0804 1 450 450 
(mulai Senin, 18 November 2019) 
dan Helpdesk http://halo.ltmpt.
ac.id/ serta dapat menghubungi 
Humas PTN.

Bambang Sadono



K
arenanya, sistem pembelajaran 
yang diterapkan di UMS, juga 
diupayakan mengacu sistem 

pembelajaran internasional. Di antara-
nya, dengan memberlakukan 
sistem belajar jarak jauh untuk 
mengantisipasi era revolusi 
4.0. Di samping menerapkan 
sistem pembelajaran berbasis 
student center, bukan lagi 
lecture center.

Prof Dr Sofyan Anif MSi 
dilantik menjadi Rektor UMS 
pada 22 April 2017. Jabatan itu 
akan disandangnya hingga ta-
hun 2021 mendatang. Di era ja-
batannya inilah, pria kelahiran 
Demak,  25 Juni 1963  ini 
ingin menancapkan 
momen-momen 
khusus yang 
bisa mem-

buat UMS memiliki daya tarik tersendiri 
dan dikenal sebagai perguruan tinggi 
yang berkualitas.

“Saya pribadi tidak pernah bermimpi 
untuk menduduki jabatan se-

bagai rektor ataupun menjadi 
guru besar. Namun takdir 
telah menggiring saya untuk 
memimpin perguruan tinggi 
ini,”.kata pria alumnus 
program dokter Universitas 
Negeri Semarang ini.

Dia mengakui, se-
nior-seniornya terdahulu, 
adalah orang-orang hebat. 
Di antaranya, Djazman Al 

Kindi, Dochak, mau-
pun Bambang 

Setiaji. 

Karenanya, dia pun tidak ingin 
ketinggalan. Kehebatan 
para seniornya harus 
dapat ditingkatkan 
lagi menjadi kehe-
batan UMS.

“Peluang un-
tuk membuat UMS 
menjadi hebat, 
masih terbuka lebar, 
Dan saya optimistis 
dapat mengarahkan-
nya,” kata Prof Sofyan 
yang sebelumnya men-
duduki jabatan sebagai 
Wakil Rektor ini.

Sofyan Anif, pada 8 Agustus 
2019 lalu, dikukuhkan sebagai guru 
besar ke-24 di UMS dan merupakan pro-
fesor ketiga khusus di bidang Manaje-
men Pendidikan. Dalam pidato penguku-
hannya sebagai guru besar, mengambil 
judul ”Pengembangan Sumber Daya 
Pendidikan Berbasis Continous Profes-
sional Development (CPD) pada Distrup-
tion Era”.

Mahasiswa Terbesar
UMS saat ini sebenarnya sudah men-

jadi salah satu perguruan tinggi yang 
besar  dengan jumlah total mahasiswan-
ya yang mencapai kisaran 30 ribu orang 
orang. Jumlah penerimaan mahasiswa 
per tahunnya, juga terus mengalami 
peningkatan. Di tahun 2017 misalnya, 
jumlah mahasiswa baru secara keseluru-
han (S1, S2, S3) mencapai 8.103 maha-
siswa. Di tahun 2018 sebanyak 9.191 
mahasiswa, dan di tahun 2019 tercatat 
sebanyak  9.754 mahasiswa.

Bahkan jumlah mahasiswa asing dari 
beberapa negara yang kuliah di UMS 
pun,  terus meningkat. Saat ini 
tercatat ada 128 mahasiswa 
asing.Karena itu, ia  ingin 
menjadikan UMS sebagai 

perguruan tinggi yang dikenal di 
seluruh dunia. 

“Saya ingin UMS 
meraih status World 
Class University,” 
katanya.

Pria lulusan S1 
dan S2 Universi-
tas Gajahmada ini 
juga berharap, pada 
saatnya nanti UMS 
akan mendapat ruang 

yang makin lebar, se-
bagai perguruan tinggi 

yang dapat memberikan 
kontribusi riil terhadap 

berkembangnya peradaban 
dunia yang dinamis dan berkemajuan. 

Dia percaya, UMS saat ini sudah 
mendapatkan kepercayaan dan penga-
kuan dari masyarakat, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Itulah 
sebabnya, hingga akhir masa jabatannya 
di tahun 2021 mendatang, dirinya akan 
berjuang untuk menjadikan UMS lebih 
terkenal dan lebih berprestasi lagi.

Dikatakan, untuk menjadikan UMS 
lebih maju lagi, pihaknya tidak han-
ya akan meningkatkan kualitas para 
mahasiswanya saja. Namun kualitas 
para dosennya pun terlebih dahulu akan 
ditingkatkan. Begitu pula dengan wajah 
pendidikan di tanah air, baik buruknya 
juga tergantung dari kompetensi guru.

“Guru harus mampu memotivasi para 
siswanya untuk mengembangkan poten-
si yang dimilikinya,” katanya.

Suroko/HLS
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Prof Dr Sofyan Anif MSi

Berobsesi Menduniakan UMS
MENJADIKAN Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

mendunia, adalah obsesi yang ingin diraih Prof Dr Sofyan Anif 
MSi, Rektor UMS. Yang dia inginkan, tidak sekadar UMS ada 

di dunia ini, melainkan diperhitungkan oleh dunia internasional 
karena prestasi yang diembannya.

R
eputasi ini didukung kebradaraan 
UMS yang mempunyai mahasiswa 
sekitar 30 ribu orang. Tersebar 

di 12 fakultas, yaknik Fakultas Kedok-
teran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi, 
Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 
Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ekonomi 
(FE), Fakultas Hukum (FH), Fakultas 
Farmasi (FF), Fakultas Psikologi, Fakul-
tas Geografi (FG), Fakultas Agama 
Islam (FAI), Fakultas Komunikasi dan 
Informatika (FKI). 

UMS juga mempunyai sepuluh 
program Pasca Sarjana, yakni Magister 
Manajemen (MM), Magister Manje-
men Pendidikan (MPd), Magister Ilmu 
Hukum (MH), Magister Teknik Sipil 
(MT), Magister Psikologi, Magister 
Profesi Psikologi, Magister Pengkajian 
Bahasa dan Sastra, Magister Farma-
si, Magister Teknik Mesin, Magister 
Akuntansi, Magister Pemikiran Islam 
(MPI), Magister Pendidikan Islam 
(MPdI) dan Magister Hukum Islam 
(MHI). Untuk program Doktor, terdiri 

program studi Ilmu Hukum dan Ilmu 
Farmasi.

Begitu besar kepercayaan publik 
terhadap UMS, yang salah seorang 
rektornya Prof. Malik Fadjar, pernah 
dipercaya menjadi Menteri Pendidikan 
Nasional. Salah satu konsentrasinya 
adalah menjadikan para lulusannya 
bisa mendapat lapangan pekerjaan 
sesuai dengan disiplin ilmunya. 

Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif 
MSi, menyatakan juga selalu men-
cari jalan keluar yang terbaik bagi 
para alumnusnya, agar bisa langsung 
bekerja seusai lulus kuliah tanpa harus 
menjalani masa tunggu yang terlalu 
lama.

“Ini merupakan tanggung jawab 
kami, selaku perguruan tinggi yang 
telah meluluskannya,” katanya.

Kurikulum Cepat Kerja
Untuk mengantisipasi lapangan 

kerja yang tersedia bagi lulusan-
nya, maka UMS berusaha sellau 
menyesuaikan kurikulumnya dengan 

kebutuhan yang ada di lapangan 
kerja. Dengan penyesuaian kurikulum 
tersbut, diharapkan bekal ilmu dan 
ketrampilan yang diperolehnya selama 
kuliah benar-benar langsung berman-
faat untuk bekerja.

“Kami targetkan zero tahun atau 
maksimal tiga bulan setelah lulus 
kuliah, para mahasiswa sudah bisa 
mendapatkan pekerjaan sesuai bidang 
keahlian yang dimilikinya,” katanya.

Diakui, untuk menggapai impiann-
ya itu, memang bukanlah sesuatu hal 
yang mudah. Namun dengan tekad 
dan usaha maksimal, diharapkan apa 
yang dicitakan itu dapat terwujud. Da-
lam hal ini, pihak UMS berupaya mem-
beri bekal kepada para mahasiswanya 
berupa ‘life skills’ atau ketrampilan 
menghadapi kehidupan yang nyata. Di 
samping mengajari cara berkomunika-
si yang baik, cara menjalin kerja sama 
di bidang pekerjaan, dan memanfaat-
kan pengalaman yang ada.

Suroko/HLS

Masuk 5 Besar PTS di Jawa Tengah 
UMS Ciptakan Kurikulum Cepat Kerja

Dalam daftar 100 besar universitas yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi tahun 2019, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) masuk pada 
ranking ke-63. Di Jawa Tengah menjadi rangking kedelapan 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sedangkan 
untuk khusus di lingkungan perguruan tinggi swasta, ma-

suk lima besar.  
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J
umlah mahasiswa yang 
memilih program studi 
di Fakultas Ilmu Pendi-

dikan (FIP), prosentasenya 
lebih besar. Itu terlihat 
total mahasiswa yang ada 
sekarang ini 12.000-an 
orang, lebih dari 60 persenn-
ya juga terdiri dari  FIP.

“Upgris akan selalu be-
rusaha untuk meningkatkan 
kualitas para calon guru,” kata 
Dr. Muhdi, S.H., M.Hum Rektor 
UPGRIS.

Kualitas Upgris sebagai lembaga 
pendidikan tinggi bisa diandalkan, kare-
na termasuk 10 besar perguruan tinggi 
swasta terbaik versi Kemristekdikti tahun 
2019.

 
Beban Administratif
Salah satu masalah di lapangan 

saat ini, yang belum terantisipasi dalam 
penyiapan tenaga guru adalah tugas 
sampingan yang dibebankan pada mer-

eka, yakni tugas-tugas admiis-
tratif. Menurut Dr. Muhdi, 

sebaiknya guru lebih fokus 
pada tugas mengajar untuk 
meningkatkan kualitas 
anak didiknya. Sedangkan 
masalah adminisgtrasi dis-
erahkan pada petugas yang 

khusus disiakan untuk itu.
“Banyak guru yang saat ini 

terbebani dengan tugas-tugas 
administrasi, hingga menguran-

gi konsentrasinya untuk menga-
jar, ” katanya.
Apalagi dengan model pembelaja-

ran baru yang akan diperkenalkan di se-
kolah, yang akan membutuhkan banyak 
konsentrasi guru untuk mendampingi 
para siswa berdiskusi.

Belum lagi kebutuhan guru untuk 
terus meningkatkan pengetahuan untuk 
mengimbangi kebutuhan anak didiknya. 
Misalnya para guru harus studi lanjut 
lagi. 

Perhatian Pemerintah
Dr. Muhdi menyatakan, Upgris bang-

ga dan berterimakasih pada perhatian 
pemerintah pada pendidikan calon guru. 
Itu terlihat daru alokasi beasiswa yang 
disiapkan untuk mereka. Melalui FIP 
Upgris tahun 2019, 500 mahasiswa 
mendapatkan program bea 
siswa.

FIP, mempunyai program 
studi (Prodi) untuk calon guru 
yang berasal dari lulusan SLTA. 
Dan PPG (Pendidikan Profesi 
Guru), bagi mahasiswa yang 
sudah berprofesi sebagai guru 
dan melanjutkan pendidikann-
ya ke S1. 

Selain itu juga ada prodi 
Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD), Pendidikan 
Guru PAUD (PG 
PAUD), Pendiikan 
Pancasilan dan 
Kewarganegaraan 
(PPKn), Pendi-
dikan Ekonomi, 
PJKR (Pen-
didikan 
Jasmani, 
Keseha-
tan, dan 
Rekreasi), 

dan Pendidikan Matematika
Juga tersedia Prodi untuk Pendi-

dikan Biologi, Pendidikan Fisika, PTI 
(Pendidikan Teknologi Informasi), PBSI 

(Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia), PBI (Pendidikan 

Bahasa Inggris), serta PBSD 
(Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Daerah).

Menurut rencana, 
dalam waktu dekat ini 
Upgris akan membuka 
program pasca sarjana. 
Masing-masing untuk S2 
Pendidikan Bahasa In-
donesia, S2 Manajemen, 
S2 PGSD, S2 Pendidikan 
Bahasa Inggris, dan S2 

Pendidikan IPA. 
Herus Listiyan-

to

Upgris Pencetak 
Calon Guru

 Segenap Pimpinan, Karyawan,
dan keluarga besar 

PT Citra Almamater Baru

Mengucapkan
SELAMAT MENEMPUH

Oki Widiana (Oki)
Putri dari Bp. Drs. Kasbardjono, Hp & 

Ibu Sri Sudjiah (Almh)
Dengan

Didi Supperiyanto (Ferry)
Putra dari Bp. Nasrun (Alm) & 

Ibu Supriyati (Alm)

HIDUP BARU

UNIVERSITAS PGRI Semarang (Upgris), lebih berkonsentrasi  
sebagai lembaga pendidikan tinggi pencetak guru. Mulai dari 
guru SD, SMP/SLTP, hingga SMA/SLTA. Namun sebagai lemba-
ga universitas, juga mencetak tenaga-tenaga ahli, seperti Sar-
jana Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Infor-
matika, Teknologi Pangan, Sarjana Hukum, Manajemen serta 
Bimbingan dan Konseling (BK).

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum
Rektor UPGRIS

“Pak Jokowi tepat sekali jika mem-
fokuskan pembangunan SDM. Tapi 
investasi SDM ini memang tidak bisa 
dipetik dalam waktu yang pendek,” 
katanya.

Investasi di bidang Pendidikan seka-
lin membutuhkan wkatu, juga mem-
butuhkan anggaran yang cuku besar. 
Karenanya sayang jika tidak diren-
canakan dengan baik, dan hasilnya juga 
dimanfaatkan secara maksimal. Prof 
Fathur mengkritisi kebijakan pemerin-
tah dalam hal pengangkatan guru. 

“Salah satunya karena kuota yang 
terbatas dan tidak sesuai dengan kebu-
tuhan riil di sekolah,” kata guru besar 
Bahasa dan Sastra Indonesia tersebut.

Sebagai solusi, Unnes memberikan 
bekal softskill berupa entrepreneur-
ship. Hal ini untuk menekankan pada 
mahasiswa bisa menciptakan lapangan 
pekerjaan. Di sisi lain, banyak lulusan 
yang diminati di sektor lain selain 
pendidikan.  Banyak bisnis perbankan 
yang menghendaki lulusan Unnes untuk 
menjadi karyawan.

“Mungkin karena lulusan Unnes 
juga dibekali karakter yang disiplin dan 
karakter melayani,” katanya.

Kompetensi Digital
Dalam pengembangan kurikulum di 

Unnes,  juga memasukkan kompetensi 
era digital. Caranya dengan literasi 
data, literasi teknologi. Termasuk me-
nekankan pelatihan kepemimpinan dan 
kewirausahaan. 

“Banyak yang belum lulus tapi 
sudah memiliki usaha berbasis online,” 
ujarnya. Di era milenial saat ini, Unnes 
juga telah berinovasi di bidang pendi-
dikan yang memanfaatkan teknologi in-
formasi. Seperti pengembangan sistem 
pembelajaran online yang bekerjasama 
dengan Kemenristekdikti. Unnes mem-
berikan materi pendidikan dan inovasin-
ya untuk beberapa mata kuliah. 

“Kemenristekdikti hanya menunjuk 

kampus yang dianggap mampu dan 
siap dalam memberikan sumbangsih 
inovasinya,” tambahnya.

Prof Fathur juga mengemukakan, 
tantangan di era revolusi industri 4.0 
lebih berat dan itu semua dibutuhkan 
ketrampilan serta literasi baru. Selain 
literasi keilmuan, kemudian literasi 
data yaitu bagaimana membaca data 
bagaimana kita memproduksi data, 
bagaimana menafsirkan data baru di 
era disrupsi ini, kalau tidak mampu 
membaca data bisa gagal. Selanjutn-
ya, literasi teknologi yaitu bagaimana 
kita mampu memanfaatkan teknologi 
dengan baik dalam berbagai situasi dan 
kondisi.

“Yang terakhir adalah literasi kema-
nusiaan untuk meningkatkan kemam-
puan dalam berbahasa, komunikasi, dan 
kepemimpinan untuk menumbuhkan 
jiwa mandiri dan kepekaan sosial,” 
katanya ketika mewejang lulusan yang 
diwisuda November lalu.

Unnes juga membuka bengkel guru, 
sebuah lembaga pelatihan guru khusus 
untuk meningkatkan kompetensi 
lulusannya. Lembaga  ini dibuat untuk 
membuktikan bahwa Unnes bertang-
gungjawab terhadap lulusannya. Tidak 
setelah lulus dilepas begitu saja, tetapi 
terus dipantau kualitas dan kinerjanya 
selama di dunia kerja, khususnya mere-
ka yang berprofesi sebagai guru.

Bengkel Guru ini diperlukan, bukan 
saja untuk meningkatkan kualitas guru 
yang dianggap kurang kompeten di 
bidangnya, tetapi juga untuk menye-
suaikan kapabilitas seorang guru, untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan 
yang begitu cepat di masyarakat. Jika 
tidak ditingkatkan kemampuannya, 
para guru tersebut akan ketinggalan 
bahan ajarnya. Selain itu juga metode 
mengajar, yang dnegan perkembangan 
teknologi informasi, membutuhkan 
banyak penyesuaian.

Bambang Sadono
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Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M.Pd.Kons
Ka LL Dikti Wilayah Jateng

I
tulah sebabnya, terkadang ada PTS 
yang diserbu mahasiswa karena prodi 
unggulannya memang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan selera para 
calon mahasiswa,” kata Kepala Lemba-
ga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) 
Wilayah Jateng, Prof. Dr. Dwi Yuwono 
Puji Sugiharto, M.Pd.Kons.  

LL Dikti sebelumnya bernama Ko-
pertis (Koordinator Perguruan Tinggi 
Swasta). Otomatis sebelumnya , yang 
diurusi dan dibina pun, hanya kalangan 
PTS. Kini Kopertis ditiadakan dan LL 
Dikti sebagai pengganti, tugasnya, ti-
dak hanya membina PTS, tapi keseluru-
han perguruan tinggi, termasuk PTN.

Karenanya, upaya peningkatan 
kualitas PTN maupun PTS, benar-benar 
memperoleh perhatian serius. Tujuann-
ya, agar semua perguruan tinggi yang 
ada di Jawa Tengah mampu memenuhi 
pasaran kerja yang dibutuhkan, baik 
di tingkat, lokal, regional, nasional 
maupun internasional.

Delapan PTS Terbaik
Kemenristekidikti telah mengu-

mumkan ranking 100 perguruan tinggi 
terbaik tingkat nasional, tahun 2019 
baik untuk perguruan tinggi vokasi 

maupun non vokasi. Yang membang-
gakan, di wilayah Jawa Tengah ada 
delapan PTS yang masuk kategori 
peringkat terbaik untuk perguruan 
tinggi non vokasi. Masing-masing 
adalah, Unika Soegijapranata, 
Universitas Dian Nuswantoro 
(Udinus), UKSW Salatiga, 
Universitas Islam Sultan 
Agung, Universitas Mu-
hammadiyah Surakarta, 
Universitas PGRI Semarang, 
Universitas Muhammadiyah 
Magelang, dan Universitas 
Stikubank Semarang.

Yang menjadi tolok 
ukur antara lain adalah, 
performance pergu-
ruan tinggi dari 
infrastruktur, 
SDM, proses in-
teraksi antara 
pengajar, 

dan kreativitas mahasiswa. Kriteri 
itu, menurut Parof DYP, masih perlu 
dilengkapi persepsi dan kebutuhan  
masyarakat akan perguran tinggi dan 
keterserapan lulusannya dalam lapan-
gan kerja yang tersedia. 

Saat ini, para calon mahasiswa 
lebih memilih prodi yang dibutuh-
kan lapangan kerja. Sebagai contoh 
misalnya, perguruan tinggi maritim 
dan perguruan tinggi yang menyeleng-
garakan Prodi Teknologi Pemeliharaan 
Pesawat Terbang.

“Prodi-prodi semacam itu, ternyata 
banyak diminati, karena dinilai lebih 
mudah untuk bisa segera mendapat-

kan pekerjaan,” tutur Prof Sugi-
harto.

Jawab Lapangan Kerja
Prof DYP berharap agar 

kalangan PTN dan PTS 
berlomba-lomba membu-
ka prodi-prodi unggulan 
sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan lapan-

gan kerja yang saat ini 
sedang dbu-

tuhkan. 
Sedan-
gan 
tolok 

ukur pemeringkatan perguruan tinggi, 
di samping melihat akreditasinya, juga 
perlu dipertimbangkan penyerapan 
alumnus dalam dunia kerja, dan lama 
waktu tunggu alumnus dalam mem-
peroleh pekerjaan sesuai bidang ilmu 
yang dimilikinya.

“Karena itu perlu dipertimbangkan 
akreditasi yang diberika  oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,” 
katanya.

Untuk membantu masyarakat 
mengetahui prestasi perguruan tinggi 
swasta di Jawa Tengah, tahun 2019 
LL Dikti Jateng, telah memberikan 
penghargaan berdasarkan keunggulan 
masing-masing program studinya. Saat 
ini di Jawa Tengah, perguruan tinggi 
tercatat ada 9embilan PTN dan 252 
PTS. Jumlah PTS sebelumnya ada 255, 
namun karena ada beberapa pergu-
ruan tinggi yang jumlah mahasiswan-
ya relatif sedikit, akhirnya dimerger 
dengan pergururuan tinggi lain. Dari 
jumlah tersebut, tercatat jumlah uni-
versitasnya ada 52.

Untuk memacu perguruan tinggi 
membuka prodi-prodi baru, Ka LL Dikti 
akan berupaya memangkas panjang-
nya birokrasi dalam perizinan penam-
bahan program studi. Sementara guna 
menyediakan tenaga kerja yang tepat 
sesuai dengan kebutuhan lapangan 
kerja, hendaknya pihak dunia kerja 
bisa menjelaskan secara detail tentang 
prodi apa yang dibutuhkan dengan 
kriteria yang bagaimana. Dengan 
cara itu, antara pencetak tenaga kerja 
(perguruan tinggi) dan yang membuka 
lapangan kerja (industri) dapat sinkron.

 Heru LS

PERGURUAN TINGGI

8

Program Studi Unggulan 
Lebih Dipertimbangkan

Masyarakat, khususnya para calon mahasiswa, kini tidak lagi 
menomorsatukan status perguruan tinggi. Apakah itu pergu-
ruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS). 
Sebaliknya, para mahasiswa baru itu lebih memilih program 
studi (prodi) yang kredibilitas ya terjamin, sesuai dengan 
cita-citanya,  dan lulusannya dibutuhkan oleh lapangan kerja.
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PENDIDIKAN TINGGI
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Unika Soegijapranata

Menjaga Kualitas, 
Tapi Bukan 

Kampus Elite

Nomor Satu 
Karena Mutu
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sebelum 
akhirnya digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agustus lalu 
sempat   mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2019. 

D
ari Jawa Tengah, Universitas 
Diponegoro berada di rank-
ing ke-6, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta ke-12, Universitas 
Negeri Semarang ke-18, Universi-
tas Negeri Semarang ke-18, dan 
Universitas Jenderal Soedirman 
Purwokterto ke-33. 

Universitas Katolik Soegi-
japranata muncul di ranking 
ke-48. Walaupun demikian, itulah 
prestasi terbaik yang bisa diraih 
perguruan tinggi swasta di Jawa 
Tengah. Memang tidak terla-
lu mengejutkan, karena Unika 
sudah beberapa tahun terakhir ini 
dikenal sebagai perguran tinggi 
papan atas. Menurut Rektor Prof 
Dr Ridwan Sanjaya SE S Kom MS 
IEC,  awal pendirian perguruan 
tinggi yang dipimpinnya memang 
mengutamakan mutu akademik. 

“Siapa pun yang memimpin, 
akan tetap mengarah pada hal 
yang sama,” kata pria yang lahir 
di di Demak, 17 Juli 1977 ini.

Namun,katanya, menguta-
makan mutu akademik, bukan 
berarti melupakan softskill ma-
hasiswanya , karena membangun 
kualitas manusia tidak sekadar 
meningkat kemampuan intelek-
tual,  tetapi memperkat karak-
ternya.

Apa kita untuk sukses men-
jaga mutu, sehingga Unika bisa 
mempertahankan prestasi sebagai 
PTS terbaik ?

“Kami ini UKM, universitas 
kecil menengah. Jumlah maha-
siswa tidak terlalu banyak. Antara 
8-9 ribu. Universitasnya kecil, 
mahasiswanya dikesankan dari 
masyarakat menengah. Jadi harus 
kuat di mutu,” kata rektor yang 
dikukuhkan sebagai guru besar 
dalam usia 39 tahun ini.

Perkuat Standar
Untuk menjaga standar 

kualitas, Unika memanfaatkan 
perkembangan teknologi. Dengan 
control yang ketat menggu-
nakan teknologi informasi, sivitas 
akademika tidak bisa mengelak 
atau menawar. Ketika penjam-
inan mutu meminta syarat-
syarat tertentu, sekaligus 
disiapkan alat ukurnya 
yang bekerja secara 
otomatis, terukur, 
dan pasti obyektif. 
Misalnya kedi-
siplinan kehad-
iran kuliah, 
pemberian 

nilai, pencatatan kegiatan, dan 
sebagainya.

Penjaminan mutu juga 
tercermin dari seleksi mahasiswa, 
misalnya di Fakultas Kedokteran, 
karena sebagai program studi 
baru hanya diijinkan menerima 
40 sampai 50 mahasiswa. Seleksi 
ketat dilakukan, dan hanya 44 
yang dapat lolos.

“Dari jumlah yang diterima 
itu, 20 persen dialokasikan untuk 
mahasiswa asal daerah 3 T, terde-
pan, tertinggal, terluar, khususnya 
di Indonesia Timur, ” tambahnya.

Menurutnya meski jumlah 
mahasiswa kecil, tidak otomatis 
mutunya baik, kualitas itu harus 
terus dijaga . Karena itu jika ingin 
membesar, mislanya menambah 
program studi, dan tambah maha-
siswa, tetap saja kulitasnya harus 
diperhitungkan. Misalnya men-
yangkut fasilitas belajar mengajar, 
jumlah pengajar, fasilitas labora-
torium, dan sebagainya.  Tidak 
bisa hanya menambah kapasitas 
penerimaan mahasiswa, tetapi 
mutu dikorbankan.

Caranya dengan mengunci, 
masing-masing program studi 
dibatas, jumlah mahasiswa yang 
akan diterima. Bukan karena 
misalnya peminatnya cukup besar, 
maka bisa diterima 
mahasiswa seban-
yak-banyaknya. 
Walaupun 
dengan tetap 
berusaha 
memo-
tret apa 
kebutu-
han yang 
berkem-
bang, 
agar tidak 
ditinggal 
masyarakat.

“Kami 
tetap 
berusaha 
untuk 

berkembang, dengan menam-
pung mahasiswa yang lebih ban-
yak,” katanya. 

Pemimpin Muda
Sebagai perguruan tinggi yang 

berafiliasi dengan Gereja Katolik, 
Unika Soegijapranata sebenarnya  
berada dalam pembinaan yayasan 
Pendidikan yang bukan berdasar-
kan agama. Walaupun pada 
awalnya meminta pada gereja 
untuk mengampu, untuk menjaga 
soliditas sebagai perguruan tingg-
hi baru. Ini terlihat pada awaln-
ya, Unika dipimpin opleh rektor 
yang dikirim oleh gereja. Namun 
kemudian diserahkan pada para 
pendidik professional. Seperti 
rektor saat ini, yang diangkat saat 
berusia 40 tahun.

Walaupun demikian, bagi 
Prof. Ridwan, yang ketika diang-
kat sekitar 70 persen staf pengajar 
maupun tenaga kependidikan 
merupakan para seniornya, tidak 
merasa kesulitan. Sejak awal kul-
tur di lembaganya memang terke-
nal egaliter. Hubungan pimpinan 
dan bawahan sangat cair, tidak 
hanya dosen dengan dosen tetapi 
juga antara dosen dengan tenaga 
kependidikan.  

Keuntungan kedua, adalah 
gelar guru besar didapatkannya 

sebelum diberi amanat untuk 
menjadi rektor. Kultur 

di perguruan tinggi,  
seorang dosen dilihat 

dari jenjang karir 
akademiknya dan ke-
tika menjadi rektor 
sudah menjadi guru 
besar, itu satu hal 
yang menguntung-
kan.

“Meski di Unika 
tidak mempermas-
alahkan gelar guru 

besar, untuk bisa di-
calonkan sebagai rek-

tor, minimal bergelar 
doktor,” katanya.

Bambang 
Sadono

Universitas Katolik (Unika)  Soegi-
japranata, merupakan perguruan tinggi  
swasta pertama di Jawa Tengah, yang 

terakreditasi  A untuk institusi. 

D
iselenggarakan oleh Yayasan Sandjojo yang 
terafiliasi dengan Keuskupan Agung Semarang. 
Merupakan kelanjutan dari Universitas Katolik 

Indonesia Atmajaya Cabang Semarang yang lahir 
tahun 1964 dan yang kemudian berubah menjadi 
Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS) pada tahun 
1973. Pada tahun 1983 berubah menjadi Universitas 
Katolik Soegijapranata.

Awalnya berlokasi di Jl. Pandanaran 100 Semarang 
mepunyai dari tiga fakultas yakni Fakultas Teknik, 
Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Sejak perten-
gahan dekade 1990 seluruh aktivitas Unika Soegi-
japranata dipusatkan di Kampus Bendan Dhuwur. 
Kemudian berkembang dengan fakultas-fakultas baru 
yang menjadi unggulan. Antara lain Fakultas Psikolo-
gi dan Teknologi Pangan. Sedang pola ilmiah pokok 
tetap di bidang lingkungan. 

“Ini bermula sejak masih institut teknik, dengan 
program studi arsitektur ekologi,” kata Ridwan.

Karena itu sampai sekarang Unika mempunyai 
program S-2 Lingkungan dan Perkotaan yang dan 
program studi S-3 Lingkungan, juga ada S-1 Rekayasa 
Infrastruktur dan Lingkungan. Program studi ini lebih 
mengarah ke cara mengelola kota dan lingkungan 
lebih cerdas, mengarah ke smart city , yang tidak han-
ya ramah ditinggali tetapi juga ramah lingkungan.

32 Program Studi 
Hingga saat ini Unika Soegijapranata mengelola 

22 Program Studi Sarjana, 1 Program Studi Diploma 
III, 8 Program Magister, dan 1 Program Doktoral . 
Rinciannya, Fakultas Arsitektur & Desain, dengan 
Program S-1 Arsitektur, dan S-1 Desain Komunikasi 
Visual. Fakultas Teknik terdiri dari Program S-1 Teknik 
Sipil. S-1 Teknik Elektro, dan S-1 Teknologi Energi. 
Fakultas Hukum dan Komunikasi, terdiri dari Program 
S-1 Ilmu Hukum dan S-1 Ilmu Komunikasi. Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, terdiri Program S-1 Manajemen, 
S-1 Akuntansi, dan D-3 Perpajakan. Fakultas Psikologi 
dengan Program S-1 Psikologi.  Fakultas Ilmu Kom-
puter terdiri dari Program S-1 Teknik Informatika,  
S-1 Sistem Informasi, S-1 Game Technology, dan S-1 
E-Commerce. Fakultas Teknologi Pertanian terdiri dari 
Program S-1 Teknologi Pangan dan S-1 Nutrisi dan 
Teknologi Kuliner. Fakultas Bahasa dan Seni terdiri 
dari Program S-1 Sastra Inggris, S-1 Englishpreneurship 
dan S-1 Digital Performing Arts. Fakultas Ilmu dan 
Teknologi Lingkungan dengan Program S-1 Rekayasa 
Infrastruktur dan Lingkungan. Fakultas Kedokteran 
dengan Program S-1 Sarjana Kedokteran dan Profesi 
Dokter

Program Magister, terdiri dari Magister Lingkun-
gan dan Perkotaan (M.Si.), Magister Sains Psikologi 
(M.Si.), MagisterProfesi Psikologi (M.Psi.), Magister 
Hukum (M.H) konsentrasi Hukum Kesehatan, Magis-
ter Manajemen (M.M.), Magister Akuntansi (M.Akt). 
Magister Arsitektur (M.Ars.), Magister Teknologi Pan-
gan (M.TP). Sedangkan Program Doktoral dengann 
program Doktor Ilmu Lingkungan (Dr).

Bambang Sadono

Prof Dr Ridwan Sanjaya SE S Kom MS IEC

Rektor Unika Soegijapranata
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D
ia berharap agar berbagai pili-
han kebijakan, yang benar-benar 
didasari pada pertimbangan yang 

komprehensif, dan akan berdampak 
positif pada dunia pendidikan di negeri 
ini. Ini sesuai dengan posisinya sebagai 
Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, 
yang fungsi utamanya membantu gu-
bernur dalam membuat kebijakan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan.

Misalnya dalam program penyediaan 
dan peningkatan kualitas guru. Mendik-
bud sering mengemukakan bahwa peran 
guru sangat penting, harus kompeten 
baik bidang ilmu maupun kemampuan 
mengajarnya. Sebagai Rektor Universitas 
yang sebelumnya IKIP Veteran (UnIvet), 
Rustono mengingatkan bahwa kualitas 
guru ditentukan proses penyiapannya, 
dan pembinannya setelah bertugas. 
Guru yang ideal, selain menguasi bidang 
mata pelajaran yang menjadi tugasnya, 
juga mempunyai pengetahuan dna ket-
rampilan untuk mengajarkannya.

“Guru tidak hanya cukup menguasai 
ilmu. Tetapi harus praktek 
mengajar, karena itu ha-
rus melihat contoh dari 
para dosennya ketika 
mengajar. Itu akan 
menjadi acuannya 
ketika mengajar 
nanti,” katanya.

Maka, 
katanya, untuk 
guru dibutuhkan 
semester khusus 
untuk mendapatan 
sertifikasi atau akta 
mengajar, yang 
diberi-

kan secara langsung. Maka jika Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), 
sebaiknya kembali menjadi IKIP 
seperti dulu. Jika tidak bisa 
dikembalikan menja-
di IKIP lagi, tetapi 
diperlukan IKIP yang 
khusus memeberi-
kan pembakalan 
mengajar secara 
langsung, seti-
daknya untuk 
empat semes-
ter. Pendidikan 
Profesi Guru 
(PPG) ini setida-
knya dua tahun, 
diasramakan, diberi 
beasiswa, dan ada 
jaminan pengangkatan 
dan penempatan.

“Jadi untuk menyiapkan 
guru tidak bisa dilakukan dengan pendi-
dikan jarak jauh,” tambahnya.

 Ujian Nasional
 Kebijakan lain yang sea-

rang sedang dipertimbangkan 
Mendikbud adalah soal ujian 
nasional (UN). Siswa maupun 
orang tuanya sering merasa 
diombang-ambingkan oleh 
pro kontra mengenai UN. 
Menurut  Prof Rustono yang 
mantan  Wakil Rektor Bidang 
Akademis Universitas Negeri 
Semarang ini, sebelum diam-

bil keputusan harus disertai 
berbagai pertimbangan yang 

lengkap.
“UN tetap diperlukan jika 

fungsinya jelas. Misalnya bisa menjadi 
alat seleksi untuk masuk jenjang pendi-

dikan berikutnya,” katanya.
Prakteknya khusus untuk 
UN untuk siswa SMA dan 

SMK, praktis tidak ber-
fungsi, karena untuk 

masuk perguruan 
tinggi diseleng-
garakan tes lagi. 
Bahkan penjar-
ingan langsung 
lewat sekolah 
juga tidak mem-
perhatikan UN. Di 
sisi lain UN juga 

tidak berfungsi 
untuk menentukan 

kelulusan, karena 
kelulusan lebih ditentu-

kan nilai rapor yang dibuat 
oleh masing-masing sekolah.

Inilah yang membuat para siswa SMA 
maupun SMK, tidak begitu bersemangat 
mengikuti UN. UN tinggal sebagai simbol 
citra baik sekolah maupun daerah, jika 
ada yang mendapat nilai terbaik tingkat 
provinsi atau nasional.

Jadi menurut Rustono, posisi UN 
tergantung pada fungsinya. Jika 
memang ada manfaatnya 
yang besar baik bagi siswa 
maupun sistem pendi-
dikan, maka perlu diper-
tahankan. Jika ternya-
ta tidak signifikan 
fungsinya bisa saja 
dihapuskan.

Prodi Guru Paud
Karena pentingnya posisi guru ini, 

dan persyaratan formalnya yang minimal 
harus sarjana, maka Universitas Ivet 
yang dipimpinnya juga punya perha-
tian khusus terhadap  pendidikan guru, 
khususnya guru yang akan mengajar di 
Pendidikan Usia Dini (Paud). Karenanya 
universitas   yang sebelumnya adalah 
IKIP Veteran Semarang, mempunyai 
Program Studi Pendidikan Guru Paud, 
yang peminatnya cukup besar. Selain 
menerima mahasiswa baru, juga mener-
ima mahasiswa trasnfer yang berasal 
dari lulusan program diploma, atau guru 
yang pernah mengikuti pendidikan atau 
pelatihan yang bisa diperhitungkan dan  
dikonversi menjadi kredit. Sehingga 
untuk menyelesaikan program sarjana 
cukup waktu 2 tahun, atau 4 semester.

Prodi Guru Paud tersebut, merupakan 
salah satu  Prodi dalam 4 Fakultas yang 
ada di UnIvet, yakni Fakultas Kesehatan, 
Fakultas Kemaritiman, Fakultas Saintek, 
dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. 
Prodi ini termasuk yang paling banyak 
peminatnya. Prodi ini dibagi menjadi dua 
bagian, yakni PG Paud, bagi yang sudah 
berprofesi sebagai guru dan PG Paud 
bagi mahasiswa yang baru lulus SLTA.  

Rektor Universitas Ivet mengungkap-
kan pula rasa bangganya, karena prodi 
PG Paud juga mendapat perhatian serius 
dari pemerintah. Terbukti, prodi ini mem-
peroleh bantuan bea siswa dari Dirktur 
Pembinaan Mahasiswa Depkdikbud,  yang 
diperuntukkan bagi 187 mahasiswa. 

 Universitas Ivet saat ini memiliki  
3.200 mahasiswa. Pendaftaran untuk 
penerimaan mahasiswa baru, telah dib-
uka sejak Oktober 2019 hingga Januari 
2020 (Gelombang I). Sedang pendaftaran 
Gelombang II, dimulai Februari hingga 
Juni 2020. Dan Gelombang III akan dibu-
ka mulai Juli hingga September 2020. 

Heru Listiyono

Prof. Dr. Rustono, M, Hum
Rektor UnIvet

Pendidikan Guru 
Sebaiknya Kembali ke IKIP
Sebagai orang yang hampir sepanjang pengabdiannya berkecimpung di dunia pendidikan dan 
keguruan, Prof. Dr. Rustono M Hum juga mencermati berbagai langkah yang akan diambil oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makariem. 

Karena pentingnya posisi guru ini, dan persyaratan formalnya 
yang minimal harus sarjana, maka Universitas Ivet yang dipimp-
innya juga punya perhatian khusus terhadap pendidikan guru, 
khususnya guru yang akan mengajar di Pendidikan Usia Dini 
(Paud). Karenanya universitas yang sebelumnya adalah IKIP 
Veteran Semarang, mempunyai Program Studi Pendidikan Guru 
Paud, yang peminatnya cukup besar. Selain menerima maha-
siswa baru, juga menerima mahasiswa trasnfer yang berasal 
dari lulusan program diploma, atau guru yang pernah mengikuti 
pendidikan atau pelatihan yang bisa diperhitungkan dan dikon-
versi menjadi kredit.

PENDIDIKAN
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P
ada tahun 2001, kemudian ber-
gabung dengan Sekolah Tinggi 
lain di bawah yayasan yang 

sama, dan menjadi Universitas Dian 
Nusawantoro. Selain STIMIK yang 
menjadi Fakultas Ilmu Komputer, 
yang ikut bergabung adalah, Seko-
lah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) yang 
menjadi Fakultas Ekonomi,  Sekolah 
Tinggi Bahasa Asing (STBA) yang 
menjadi Fakultas Bahasa dan Sastra,  
dan Sekolah Tinggi Kesehatan 
(STKES) menjadi Fakultas Kesehatan. 
Ditambah satu fakultas baru yakni 
Fakultas Teknik. Sampai saat ini, Udi-
nus memiliki 5 Fakultas dengan 18 
Program Studi dan Program Pascasa-
rjana dengan 1 program studi.

 Saat ini menurut Rektor Undinus 
Prof. Dr. Ir. Edi Nursa-

songko,  berdasarkan pemeringka-
tan yang dilakukan oleh Webomet-
rics, lembaga internasional yang  
memberikan penilaian terhadap 
kemajuan seluruh universitas atau 
perguruan tinggi terbaik di dunia 
(World Class University) melalui 
website nya, menyatakan Udinus 
tercatat sebagai universitas terbaik 
urutan ke-25, bersama dengan berb-
agai perguruan tinggi negeri (PTN) 
dan perguruan tinggi swasta (PTS) di 
seluruh Indonesia. 

Apabila digolong-
kan hanya 
khusus 
perguruan 
tinggi swas-
ta, maka 
posisi Udinus 
berada 
pada nomor 

urut ke tiga, 
setelah Telkom 
University dan 
Universitas Bina 
Nusantara.  

Posisi Udi-
nus di tingkat 
internasional itu 
sejalan dengan 
penilaian dari 
Badan Akreditasi 
Nasiona (BAN) Perguruan 
Tinggi yang memberi akreditiasi A. 
Akreditasi A ini dari 5.410 perguruan 
tinggi negeri maupun swasta yang 
ada di tanah air,  baru sebanyak 96 
perguruan tinggi yang mendapa-
tkannya. Di Jawa Tengah hanya 5 
perguruan tinggi swasta yang suda-
ha berakreditasi A.  

“Sertifikasi akreditasi A tersebut, 
dilampirkan bersama dengan ijasah 
resmi para wisudawan. Agar mem-
bantu memudahkan alumnus untuk 
masuk dunia kerja,” katanya.

Panen Doktor dan Profesor
Menurut  Prof Edi Noersasongko, 

keberhasilan Udinus untuk meraih 
prestasi tersebut tidak dilakukan 
dengan cara sulapan. Namun berkat  
kerja keras  dari semua unsursivitas  
akademika. Di antaranya, pihaknya 
memacu para tenaga pengajarnya 
untuk meraih gelar doktor hingga 
profesor. Dari 334 dosen tetap yang 
dimilikinya, tujuh orang di antara-
nya atau 2,09 persennya sudah 
bergelar profesor. Dan sebanyak 
71 orang dosen atau 21,26 persen 
berjenjang akademik doktor.

Saat ini tercatat sebanyak 58 
orang dosen atau 17, 36 persen 
tengah menempuh pendidikan S3 
diberbagai perguruan tinggi  di 
dalam maupun luar negeri. Sedang 
sisanya adalah dosen dengan kuali-
fikasi master. Karena itu tidak lama 
lagi dosen Udinus yang bergelar 
doktor akan bertambah. Begitu pula 
dengan dosen yang bergelar profe-
sor, juga akan semakin banyak. 

“Udinus akan segera panen dok-
tor dan profesor. Sehingga kualitas 
pendidikan di Udinus akan mening-
kat lagi dengan pesat,” ujarnya.

Hal ini ini juga  berkait dengan 
kualitas lulusannya. Terbukti, para 
alumnus Udinus, mampu menduduki 
jabatan diberbagai jenis pekerjaan. 
Di samping banyak di antaranya 
yang berwirausaha secara mandiri 
dan hasilnya sangat memuaskan, 
karena mampu merekrut banyak 
karyawan.

Sejak Udinus menggunakan 
nama AMIK Dian Nuswantoro pada 
tahun 1990, kemudian berubah 
menjadi STIMIK Dian 
Nuswantoro di 
tahun 1994, 
dan sejak 
tahun 

2001 menjadi 
universitas, 
Udinus telah 
meluluskan 
sejumlah 34.108 
orang. Dengan 
rincian, Diplo-

ma 9.485 orang, 
Sarjana 21.053 

orang, dan Magister 
1.767 orang. Sedang-

kan total jumlah maha-
siswa Udinus saat ini tercatat sekitar 
15.000 orang. Dan jumlah karyawan-
nya sebanyak 645 orang.

 Saat ini dengan melibat-
kan alumni, Udinus juga sedang 
mengembangkan program ‘ Startup 
Bisnis’ yang diberi nama Madhang 
yang artinya makan. Yakni, konsep 
wirausaha bekerjasama dengan 
ibu-ibu rumah tangga yang dikem-
bangkan menjadi sebuah bisnis 
digital. Masakan dari ibu-ibu rumah 
tangga yang dipesan, nantinya 
diantar dengan jasa online. Bisnis ini 
maju karena ternyata masakan yang 
paling enak adalah masakan ibu-ibu 
rumah tangga.  

Prestasi Diakui
Diakui Prof Edi Noersasongko, 

dalam pembelajaran pihaknya 
mengutamakan agar para ma-
hasiswanya benar-benar mampu 
menyerap keseluruhan ilmu yang 
diajarkan. Meski demikian, bukan 
berarti pihaknya tidak memacu 
para anak didiknya untuk meraih 
prestasi di luar ilmu yang dituntut-
nya. Terbukti, Udinus memberikan 
rangsangan berupa bea siswa bagi 
anak didiknya yang meraih prestasi 
di berbagai prestasi baik local,  nasi-
onal dan internasional.

Misalnya untuk peraih prestasi 
tingkat, diberi hadiah berupa pem-
bebasan SPP selama satu semester. 
Peraih prestasi tingkat provinsi 
mendapat pembebasan SPP dan dan 
pembayaran SKS selama satu semes-
ter. Juara tingkat nasional meraih 
hadiah pembebasan SPP dan SKS 
selama satu tahun. 

Dan siapapun yang meraih 
prestasi di tingkat internasional akan 
memperoleh hadiah istimewa, beru-
pa bebas biaya uang kuliah sampai 
lulus. Meski demikian ada satu syarat 
yang harus dipenuhi selaku maha-
siswa, yakni harus memiliki IPK di 
atas tiga.

“Rangsangan hadiah bea siswa 
tersebut, ternyata disambut antusias 
oleh mahasiwa. Mereka berupaya 
keras agar dapat meraih juara,” 
katanya.

Heru Listiyono

ADVERTORIAL

11

Udinus PTS Terbaik Ketiga 
Versi Webometrics
Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) 
Semarang, telah mengalami lompatan yang 
luar biasa. Berawal dari sebuah lembaga 
kursus komputer, yang berdiri tahun 1986, 
dengan nama  kursus, yang dikelola oleh 
Ir. Edi Nursasongko. Kemudian menjadi 
Akademi Manajemen Informatika  Komput-
er (AMIK) pada tahun 1990, dan menajdi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer (STIMIK)  pada tahun 1994,yang 
dikelola Yayasan Dian Nuswantoro.

TEST URIN: Udinus, satu-sat-
unya perguruan tinggi yang 
memerangi narkoba hingga 
tuntas. Tes urin terhadap ma-
hasiswanya dilakukan secara 
rutin
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USM, Segera Buka 
Prodi Pariwisata
Universitas Semarang (USM) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) 
terbesar di Jawa Tengah, dengan jumlah mahasiswa mencapai 22 ribu, terus 
bergerak maju ke depan. Beragam inovasi, terobosan dan penguatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) terus dilakukan. Terbaru, universitas yang terletak di Jl 
Soekarno Hatta Semarang tersebut, membidik program studi (prodi) Pariwisata.

P
ada 2015, kami mengajukan empat pro-
gram studi baru ke Yayasan, yakni Olahraga, 
Pariwisata, Kedokteran, dan Bahasa Inggris. 

Saat itu, yang disetujui Kedokteran, namun seiring 
waktu dengan adanya moratorium untuk Fakultas 
Kedokteran, kemudian fokusnya kita alihkan ke 
Prodi Pariwisata,” papar Rektor USM Andy Krida-
susila S.E, M.M.

Pariwisata dinillai menjadi potensi yang menjan-
jikan untuk dikembangkan. Terlebih, pemerintah di 
bawah Presiden Joko Widodo, menjadikan sektor 
pariwisata salah satu sector yang bisa memacu 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa.  
Karenanya menjadi sektor prioritas Kabinet Kerja 

maupun Kabinet Indonesia Maju. Bahkan pemerin-
tah telah menetapkan 10 destinasi unggulan, yang 
sering disebut Bali Baru, salah satu adalah Boro-
budur.

Pariwisata dinilai mempunyai peranan penting, 
dalam pembangunan, karena dapat menciptakan 
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, 
dan dapat mendorong pemerintah daerah mem-
bangun serta memelihara infrastruktur.Program 
pariwisata juga menjadi unggulan setiap kabupaten 
kota di Indonesia, Bahkan  Pemkot Semarang, men-
yatakan fokus menjadi pariwisata sebagai pemaacu 
pertembuhan ekonomi. 

“Saat ini izin pendiriannya sudah kita ajukan 

dan sedang dalam proses,” 
katanya.

Kurang Guru Besar
Dengan jumlah maha-

siswa 22 ribu, USM tergolong 
perguruan tinggi swasta (PTS)  
terbesar di kota Semarang, 
dan terbesar kedua di Jawa 
Tengah, setelah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
(UMS). Terbagi dalam enam 
fakultas, masing-masing 
Fakultas Ekonomi, Teknik, 
Hukum, Psikologi, Pertanian, 
dan Komputer. 

Sedangkan 15 program 
studi, antara lain Akuntansi, 
Manajemen Perusahaan, Ilmu 
Hukum, Teknik Sipil, Teknik 
Elektro, Perencanaan Wilayah 
dan Kota, Teknologi Hasil 
Pertanian, Psikologi, Sistem 
Informasi, Teknik Informatika, 
dan Ilmu Komunikasi. Untuk 
program Magister, ada Ma-
gister Manajemen, Magister 
Ilmu Hukum dan Magister 
Psikologi.  

Setiap tahun USM me-
nerima sekitar 4.300 maha-
siswa baru, dan meluluskan 
sekitar 3.500 sarjana dan 
magister. Sampai sekarang 
alumninya sudah mencapai 
sekitar 34 ribu orang. Dari 
segi akreditasi, saat ini USM 
baru mencapai tingkat B, dan 
sedang berusaha keras untuk 
mendapatkan status A. 

Andy menuturkan, jumlah 
mahasiswa yang besar menye-
babkan rasio staf pengajarnya 
menjadi tantangan tersendiri. 
Apalagi untuk penyediaan 
guru besarnya. Idealnya, 
jumlah guru besar itu 25% 
dari keseluruhan dosen. Sep-
erti di USM ini, ada sebanyak 
600 dosen, idealnya ada 150 
gubes. 

“USM guru besarnya be-
lum ada 10 orang,” katanya.

Berawal dari Politeknik
USM didirikan pada 23 

Juni 1987 dengan bentuk 
awal politeknik (Politeknik 
Semarang) yang memiliki 4 
program studi (prodi) D-III 
yaitu Kepaniteraan Hukum, 
Manajemen Perusahaan, 
Teknik Sipil Hidro, dan Te-
knologi Hasil Pertanian. Pada 
tahun 1994, Politeknik Sema-
rang resmi berubah bentuk 
menjadi universitas dengan 
nama Universitas Semarang 
(USM). 

Sistem pembelajaran 
menggunakan Sistem Kredit 
Semester (SKS), menggunakan 
Bahasa Indonesia sebagai ba-
hasa pengantar, 30% materi 
kuliah/handout diupayakan 
berbahasa Inggris. Sesuai den-
gan visinya, USM menghasil-
kan lulusan yang memiliki 
keunggulan kompetitif dan 
kompetensi di bidangnya 
dengan kemampuan global, 
terutama kemampuan berba-
hasa Inggris dan penggunaan 
teknologi informasi (komput-
er) yang dilakukan dengan 
sistem sertifikasi.

“Untuk program Magister 
ada mahasiswa yang dari luar 
negeri, jadi harus disiapkan 
pengajar dengan bahasa 
pengantar Bahasa Inggris,” 
katanya.

USM memiliki 27 unit 
kegiatan kemahasiswaan 
(UKM). Kegiatan UKM ini 
telah banyak berprestasi baik 
di tingkat regional, nasional 
hingga internasional. Fasilitas 
lain yang disediakan meliputi 
Pusat Kegiatan Mahasiswa 
(PKM), Pusat Pelatihan Bahasa 
(LTC), Kantor Internasional 
(IO), Gelanggang Olahraga 
(Gelora), serta beragam fasili-
tas pendukung lainnya.

Bambang Sadono

Andy Kridasusila S.E, M.M
Rektor USM
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Asip Kholbihi, S.H. M.Si 
Bupati Pekalongan

Memfasilitasi Pusat 
Pendidikan Tinggi
 PERTUMBUHAN ekonomi di wilayah Kabupaten Pekalongan, tergolong lebih baik dibanding rata 
rata Jawa Tengah, maupun Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Pekalongan tercatat 5,76 persen, dan merupakan ranking ke-11 di antara 35 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Y
ang menarik 
atau bahkan 
unik, karena 

penyumbang  per-
tumbuhan tersebut, 
tidak hanya kegiatan 
industri, pertanian, 
dan wisata, tetapi 
juga kegiatan di 
sektor pendidikan 

tinggi.
Menurut Bupati Asip 

Kholbihi, S.H. M.Si, Kajen 
sebagai ibu kota Kabupaten Peka-

longan, sekarang sudah berkembang 
menjadi kota pendidikan tinggi. Tercatat ada 8 

perguruan tinggi yang mempunyai kampus di sini, 
seperti IAIN, Universitas Diponegoro, ITS NU, Po-
liteknik NU, AKN Kajen, Universitas Mughamadiyah 
Pekajangan, Politeknik Kajen, dan Akademi Analisa 
Kesehtan (AAK). Jumlah mahasiswanya, mencapai  
puluhan ribu orang. Sehingga dampak ekonomisnya 
bagai masyarkat sekitar cukupt signifikan.

Salah satu dampaknya pada harga tanah di 
sekitar kampus, karena dibutuhkan lahan untuk 
mendirikan berbagai sarana pendukung keberadaan 
kampus, termasuk untuk tempat kost mahasiswa. 
Sebelum banyak perguruan tinggi, harga tanah 
di sekitar kampus berkisar Rp 300 ribu per meter 
persegi, sekarang  sudah berkisar antara Rp 1,5 juta 
hingga Rp 2 juta. “Dampak ekonomisnya sangat 
terasa,” kata Bupati.

Memberi Fasilitas
 Selain berdampak ekonomi, menurut Asip 

misinya menarik banyak kampus perguruan tinggi 
ke wilayah kabupaten Pekalongan, sekaligus juga 
untuk meningkatkan kualitas sember daya manusia 
(SDM) di situ. Walaupun banyak juga kampus, yang 
mahasiswanya sebagian besar dari luar Pekalongan. 
Mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama 
Universitas Diponegoro (PSDKU Undip) misalnya, 90 
persen dari luar Pekalongan.

Pemkab Pekalongan memang menyediakan fasil-
itas bagi perguruan tinggi, khususnya yang negeri 
supaya mau membangun di Pekalongan, antara lain 
dengan hibah tanah. Bahkan Polri merencanakan 
untuk memindahkan   Sekolah Pendidikan Kepoli-
sian (SPK) ke kabupaten Pekalongan, dan membu-
tuhkan tanah sampai 17 hektar.

Kabupaten Pekalongan antara lan dipilih oleh 
Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagau untuk mem-
bangun Stasiun Lapangan, sebuah tempat untuk 
penelitian dan Kuliah kerja Nyata (KKN) semua 
mahasiswa, berkaitan dengan hasil-hasil penelitian 
mereka. Pemkab Pekalongan memfasilitasi dengan 
menyediakan tanah seluas dua hektar yang terletak 
di Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen. Stasiun ini 
akan fokus pada pengembangan dan penguatan 
teknologi pangan. 

Selain IPB, Pemerintah Kabupaten Pekalongan 
juga menyaipkan lahan untuk IAIN di Bojong, Undip 
di Kesesi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi 
(Lemdikpol) di Karanganyar, IPB dan AKN di Kajen. 
Sedangkan Politeknik Nahdlatul Ulama dan Universi-
tas Pekalongan di Desa Brondong, Kecaatan Kesesi.

“Kami terbuka bagi perguruan tinggi lain yang 
akan membuka kampus di Kabupaten Pekalongan.
Mudah-mudahan kami akan menyusul sebagai pusat 

untuk pertumbuhan perguruan ting-
gi baru di Jawa Tengah,” katanya.

Asip merasa bersyukur, sebelum 
ia menjabat bupati,  Kabupaten Pe-
kalongan bisa dikatakan zero pergu-
ruan tinggi. Selain delapan kampus 
peguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta yang sudah ada, akan segera 
menyusul perguruan tinggi lainnya 
karena wilayah Kabupaten Pekalon-
gan sangat kondusif untuk pengem-
bangan perguruan tinggi. 

Kehadiran mahasiswa di Kabu-
paten Pekalongan ini sangat mem-
berikan peran yang positif. Mem-
berikan motivasi para pelajar yang 
masih belajar di pendidikan menen-
gah, dan akan  menjadi agen bagi 
Kabupaten Pekalongan di daerahnya 

masing-masing.

Ada Universitas
Perkembangan  lembaga Pendi-

dikan tinggi di wilayah Kabupaten 
Pekalongan juga cukup menggem-
birakan. Tidak hanya akademi dan 
sekolah tinggi , tetapi juga hadir 
universitas. Selain Unversitas Peka-
longan yang merupkan  pindahan 
dari Kota Pekalongan, juga  hadir 
Universitas Muhamadiyah, gabungan 
dari Sekolah Tingg Ilmu Ekonomi 
(STIE), Politeknik, dan Stikes Peka-
longan. 

Bukan hanya Universitas Mu-
hammadiyah, di Kabupaten Peka-
longan juga dipersiapkan Universtas 
Nahdlatul Ulama (NU).  Universitas 

NU akan merupakan gabungan dari  
Institut Teknologi dan Sains (ITS) 
Nahdatul Ulama dengan Politeknik 
Pusmanu Pekalongan.

Banyaknya perguruan tinggi di 
wilayahnya menurut Bupati, dihara-
pkan bisa memudahkan para pelajar 
untuk meneruskan ke jenjang pendi-
dikan yang lebih tinggi. Di Kabu-
paten Pekalongan terdapat sekitar 
6 ribu lulusan SMA setiap tahunnya. 
Selama ini yang berminat melan-
jutkan  ke Pendidikan tinggi baru 
sekitar 1.500 atau hanya 20 persen.

“Dengan banyaknya perguruan 
tinggi akan  tercipta pendidikan 
murah dan berkualitas segera,” 
katanya.

Heru LS



B
ukan hanya Dinas Koperasi atau De-
kopin saja yang bertanggung jawab 
memajukan, mengembangkan, 

dan memasyarakatkan koperasi. Namun 
semua pihak harus ikut bertanggung 
jawab, termasuk lembaga pendidikan, 
keseluruhan instansi negeri mau-
pun swasta, dan seluruh mas-
yarakat tanpa terkecuali,” 
tuturnya ketika dihubungi 
‘tabloid Jateng’, belum 
lama ini.

Dikatakan, seandainya 
seluruh kalangan instansi 
mendirikan koperasi di 
lingkungannya masing-mas-
ing dan seluruh karyawan 
diwajibkan menjadi anggota 
koperasi, dipastikan koperasi akan tum-
buh secara pesat.

Belum lagi ditambah dengan adanya 
sosialisasi dari berbagai pihak, tentu ko-
perasi yang oleh pendahulunya dihara-
pkan dapat menjadi tulang punggung 

perekonomian rakyat, pasti dengan 
mudah akan terwujud.

“Sayangnya, hingga kini belum 
ada gerakan yang mewajibkan seluruh 
karyawan menjadi anggota koperasi. 
Semoga dengan dicanangkannya Kota 
Semarang sebagai Kota Koperasi, nan-
tinya akan muncul gerakan tersebut,” 
tandas Dr Sunarto.

Diakui, hingga kini koperasi belum 
mampu menjadi alat yang bisa mense-
jahterakan masyarakat. Hal ini dikare-
nakan adanya keterbatasan disemua 
lini. Sehingga meski diberi peluang 
diberbagai sektor usaha, tetap saja 
belum mampu dilaksanakan seperti yang 
diharapkan.

Semua itu terjadi karena kurangnya 
pendidikan dan pelatihan yang diberikan 
kepada para pengurus dan anggota ko-
perasi. Untuk itu prinsip-prinsip koperasi 
yang ‘dari, oleh, dan untuk anggota’ 
harus benar-benar diterapkan.

Ketua STIE Semarang ini optimistis, 
kalau keseluruhan koperasi yang ada 
dapat dikelola secara maksimal dan 
lembaga ekonomi ini bisa bersatu, dipas-
tikan dapat memiliki modal besar yang 
bisa dipergunakan untuk membangun 

pabrik serta kegiatan ekonomi 
lainnya yang dapat mengun-

tungkan.
Keuntungan yang diper-

oleh, nantinya diterimakan 
kepada pengurus yang 
mengelola, keseluruhan 
anggota koperasi, dan 

anggota yang melakukan 
pinjaman uang kepada 

koperasi. Keuntungan diwu-
judkan dalam bentuk Sisa Hasil 

Usaha (SHU) yang akan diberikan pada 
akhir tahun.

Yang sangat disayangkan sambun-
gnya, lembaga koperasi sering diman-
faatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 
melakukan usaha dengan label koperasi, 

tapi sebenarnya itu mer-
upakan usaha pribadi.

“Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) yang 
berkembang pesat 
akhir-akhir ini 
misalnya, benarkah 
itu merupakan lem-
baga koperasi yang 
sesungguhnya atau 
usaha milik peroran-
gan,” ujarnya dengan 
nada optimis.

Pendampingan
Guna membangkitkan lembaga 

perkoperasian agar dapat lebih memas-
yarakat dan berkembang sesuai yang 
diharapkan, Ketua STIE Semarang ini 
mengusulkan adanya program pen-
dampingan di setiap koperasi. 

Nantinya, petugas pendampingan 
tersebut, akan mendampingi para pen-
gurus koperasi agar bisa melaksanakan 
tugas-tugasnya sesuai ketentuan. Juga 
akan mendampingi para anggota serta 
mendampingi masyarakat yang ada diseki-
tar koperasi. Keseluruhannya akan diajari 
cara hidup berkoperasi yang benar.

Untuk sementara, tidak perlu semua 
koperasi dilakukan program pendamp-
ingan, cukup beberapa koperasi saja. 
Setelah itu, baru menyusul koperasi-kop-
erasi lain secara bertahap.

Hanya diakui, untuk melaksanakan 
program tersebut dibutuhkan biaya 
yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerin-
tah perlu mengucurkan anggaran guna 
membiayai program tersebut.

Beasiswa
STIE Semarang yang sebelumnya ber-

nama Akademi Koperasi, otomatis dalam 
program studinya (prodi) memunculkan 
mata kuliah tentang perkoperasian. 
Guna menarik minat lulusan SLTA untuk 
kuliah di perguruan tingginya, member-

ikan subsidi khusus (bea 
siswa) kepada dekopin-

da-dekopinda untuk 
mengirimkan lima 
orang utusannya agar 
kuliah di STIE Sema-
rang dengan tanpa 
biaya sepeserpun. 

“Tapi, kesempatan 
itu belum dimanfaatkan 

maksimal oleh dekopin-
da-dekopinda yang ada di 

Jateng,” katanya.
Pihaknyapun memberikan 

kesempatan kepada muda-mudi lu-
lusan SLTA yang ingin kuliah, tapi tidak 
punya uang. Caranya, para mahasiswa 
tersebut dicarikan pekerjaan, sehingga 
memiliki uang yang bisa untuk bayar 
kuliah dan biaya hidup. Dalam hal ini, 
pihaknya telah bekerja sama dengan 
beberapa perusahaan, terutama peru-
sahaan garmen yang siap menampung 
para mahasiswa yang ingin bekerja.

STIE Semarang yang saat ini memiliki 
dua program studi, yakni Prodi S1 Akun-
tansi dan Prodi S1 Manajemen, dalam 
waktu dekat akan membuka Prodi Pasca 
Sarjana. Desember 2019 mendatang, 
pihaknya juga akan melakukan wisuda 
yang ke-27 untuk kedua prodi tersebut.

Disinggung tentang nasib para alum-
nusnya dikatakan, cukup membangga-
kan. Rata-rata bisa diterima diberbagai 
instansi, baik negeri maupun swasta 
dengan menduduki berbagai jenis peker-
jaan. 

Hal ini dikarenakan, prodi yang disa-
jikan sangat ‘luwes’, sehingga alumnusn-
ya mudah mencari pekerjaan.

“Dari para alumnus itulah, justru 
kami bisa mendapatkan mahasiswa baru. 
Para alumnus mampu mengarahkan 
dan memotivasi masyarakat yang ada 
dilingkungan sekitarnya untuk kuliah di 
STIE Semarang,” tandas Dr Sunarto.

Bangsar

PERGURUAN TINGGI
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Dr. ST. Sunarto, MS
Ketua STIE Semarang

KULIAH Gratis Bagi 
5 Orang Utusan Daerah

LEMBAGA koperasi saat ini 
terkesan belum dapat berkem-
bang seperti yang diharapkan. 

Terbukti, masih banyak mas-
yarakat yang hingga kini belum 
mengenal koperasi. Itu sebab-
nya, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi (STIE) Semarang, Dr. 
ST. Sunarto MS meminta agar 

semua pihak dapat secara 
bersama-sama bertanggung 

jawab untuk memajukan kop-
erasi di tanah air.

Pelantikan Anggota BEM STIE Semarang



Y
ayasan Al-Firdaus merupakan 
sebuah yayasan yang bergerak 
dibidang pendidikan dan sosial 

sejak tahun 1990. Yayasan ini mele-
takkan pondasi pembangunan menuju 
Indonesia baru, melalui pendidikan yang 
berwawasan internasional dan berakhlak 
mulia untuk generasi bangsa dari berb-
agai etnis, ras dan agama.

Sistem pendidikan berbasis siswa, 
dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris 
khususnya untuk mata pelajaran Matem-
atika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer 
dan Bahasa Inggris. Dengan didukung 
fasilitas pendidikan yang modern serta 
tenaga pengajar lokal dan asing ber-
pengalaman yang siap mengantarkan 
putra-putri Indonesia dalam persaingan 
pendidikan, baik tingkat nasional mau-
pun internasional.

“Awalnya saya diminta kolega, untuk 
membantu mengelola sekolah SD yang 
sudah mau ambruk, AL Firdaus. Saya 
benahi, dan alhamdulillah berhasil dan 
bertahan hingga sekarang,” terangnya 
Ketua Yayasan Al Firdaus, H Suwanto.

Pengalamannya itu, mendorongn-
ya untuk mendirikan sekolah sendiri. 
Berkonsep boarding school atau seko-
lah berasrama, Sekolah Semesta pun 
hadir di daerah Gunungpati Semarang. 
Tidak mau setengah-setengah, dirinya 
juga mendatangkan para guru dari luar 
negeri, terutama Turki serta mengusung 
kurikulum internasional.

“Konsepnya moving class. Jadi siswa 
yang berpindah ruang kelas, sesuai 
dengan pelajaran mereka. Satu mata 

pelajaran satu ruangan 
sendiri, misalnya Bi-

ologi, semua 

konsep ruangan kelas tentang Biologi, 
kalau Matematika ya semuanya tentang 
pelajaran tersebut,” tandasnya.

Keberhasilannya dalam mengelola 
Sekolah Semesta pun menjadikan per-
contohan bagi sekolah-sekolah lainnya. 
Banyak dari mereka yang datang, untuk 
melakukan studi banding. Termasuk saat 
pemerintah mencanangkan program Se-
kolah Berstandar Internasional (SBI), juga 
melakukan studi di Sekolah Semesta.

“Banyak anak pejabat yang berseko-
lah disana, dari Bupati, sampai Kapolres. 
Anak warga negara asing juga banyak 
disana. Semua agama juga ada, tidak ha-
nya Islam saja, Katholik, Hindu juga ada. 
Semesta bukan sekolah Islam namun 
rohnya Islam,” terangnya.

Pihaknya punya slogan ‘Otak Jerman, 
Hati Mekah, Akar Budaya Indonesia’, 
artinya pihaknya ingin muridnya memili-
ki kepandaian yang tidak kalah dengan 
lulusan luar negeri, namun memiliki 
karakter keislaman ahlussunnah wal ja-
maah, serta pribadi yang bertata krama 
dengan nilai-nilai ketimuran.

Terapkan Teknologi Digital
SMA Semesta Semarang telah me-

nerapkan Technology Integrated Class. 
Murid SMA Se- mesta 
Semarang tak 
lagi repot 
mencatat 
hasil 
pembe-
lajaran 
di 
kelas. 

Mulai diterapkan 2018 
lalu, seluruh proses bela-
jar-mengajar untuk kelas 
11 dan 12 SMA Semesta 
menerapkan teknologi 
kekinian bernama Tech-
nology Integrated Class 
(TIC).

Guru yang bersangku-
tan cukup mengaktifkan 
smart panel  dengan, 
tampilan seperti tampilan 
pada notebook. Lalu, guru akan memilih 
bakal membuka bahan yang telah ter-
simpan pada panel tersebut atau men-
erangkan materi melalui tulisan tangan, 
dibantu menggunakan bolpoin digital.

Menariknya, panel sebagai media 
guru mengajar telah secara otomatis ter-
koneksi dengan laptop tiap siswa. Tiap 
siswa telah memperoleh sarana produk 
bernama Chromebook Spin 11. Apa yang 
dibuka oleh guru melalui panel, secara 
otomatis pula muncul pada layar di tiap 
siswa.

“Jadi semua materi sudah terkumpul 
dalam satu perangkat itu. Semuanya 
serba elektrik. Bahkan dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), tiap 
guru sudah wajib mempersiapkannya 
yang berbentuk digital,” kata Kepala 
SMA Semesta Didin Sopandi.

Berbagai kelebihan yang diperoleh 
melalui pembelajaran bersistem TIC 
tersebut. Selain teknis pembelajaran 
yang semakin menarik, tiap peserta didik 
bisa secara mudah dan cepat merekam 
maupun menyimpan apa yang tercatat 
di panel oleh gurunya

“Jadi, siswa dijamin tidak akan 
kerepotan lagi untuk menyimpan bahan 
atau materi hasil pembelajaran di kelas. 
Apalagi tidak perlu mencatatnya secara 
manual di buku ataupun laptop di tiap 
siswa. Sebab seluruhnya sudah terinte-
grasi secara otomatis,” ungkapnya.

Keuntungan lain, lanjutnya, secara 
cepat dan mudah pula para guru ketika 
hendak mencari bahan referensi di suatu 
materi yang sedang diajarkan.

Terus Berkembang
Saat ini, Sekolah Semesta 

pun sudah berkembang, ada 
tiga lokasi di Semarang, 

yakni kawasan 

Gunungpati untuk SMA 
dengan konsep boarding 
school, PAUD-TK dan SD 
di Semesta Srondol, serta 
jenjang SMP di Semesta 
kawasan Perumahan Candi 
Golf.

Semesta Bilingual Play 
Group-Kindergarten men-
jadi lembaga pendidikan 
yang bertujuan mengopti-
malkan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik 
halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, 
daya cipta, kecerdasan emosi dan kec-
erdasan spiritual) dan sosial emosional 
(sikap dan perilaku serta agama).

Semesta PG-TK merupakan pendi-
dikan anak usia dini yang menggunakan 
sistem belajar bilingual dengan bahasa 
pengantar resmi dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa Inggris.

Sementara, SD Semesta merupakan 
sekolah nasional yang menggunakan 
sistem belajar bilingual dengan bahasa 
pengantar resmi dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Inggris. SD Semesta sebagai 
lembaga pendidikan yang berdiri pada 
tahun 2010 bertujuan melahirkan lulu-
san-lulusan yang mampu berperan dalam 
kehidupan sosial dan budaya dengan 
didasari akhlak yang mulia.

Untuk mewujudkan tujuan terse-
but, sekolah berusaha mengoptimalkan 
sistem akademik yang akan mendorong 
siswa untuk dapat menyalurkan bakat-
nya dan semakin giat dalam mencapai 
cita-cita dengan orientasi prestasi dalam 
proses belajar. 

“Kami berkomitmen untuk mengajar 
dan membimbing siswa baik dalam pe-
menuhan kebutuhan akademik maupun 
pemenuhan bimbingan budi pekerti 
yang meliputi penanaman nilai kejuju-
ran, menghargai hak dan kepentingan 
orang lain, serta memberikan kesadaran 
bahwa kebebasan adalah bagaimana 
bertanggung jawab menjaga hak dan 
kewajiban yang bersandar pada budi 
pekerti yang luhur,” paparnya.

SD Semesta adalah lembaga pendi-
dikan yang memiliki cara pan-

dang global guna melahir-
kan lulusan yang memiliki 
kemampuan untuk ber-
saing dan berkontribusi 
positif untuk kepentin-
gan masyarakat dunia di 
masa mendatang. 

Advertorial
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Semesta School 

Sekolah Nasional Berpendidikan 

Kualitas Internasional
SEMESTA Bilingual Boarding School merupakan sekolah nasi-
onal berasrama yang menerapakan sistem pendidikan berkual-
itas dengan kurikulum Satuan Pendidikan (SPK), yang bekerja 
sama dengan Fulton Science Academy Georgia USA dibawah 
nota kesepahaman Yayasan Al Firdaus Semarang Indonesia. 

Keberhasilannya dalam men-
gelola Sekolah Semesta pun 
menjadikan percontohan bagi 
sekolah-sekolah lainnya. Banyak 
dari mereka yang datang, untuk 
melakukan studi banding.

H Suwanto 
Ketua 
Yayasan 
Al Firdaus




