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PTMA Pusat Keunggulan 
Muhammadiyah
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Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah 
(PTMA) berhasil menjadi acuan bagi 
pembuatan regulasi terkait PT di Indonesia.

P
emerintah dewasa 
ini terus berupaya 
untuk meningkat
kan aksesibilitas 
masyarakat terha
dap dunia pendidi
kan. Karena disadari bahwa ke

timpangan infrastruktur pendidi
kan di pelosok nusantara cukup 
besar. Oleh sebab itu dalam bebe
rapa tahun kedepan pemerintah 
akan meningkatkan aksesibilitas 
pendidikan.

Bagi Majelis Pendidikan Ting
gi Penelitian dan Pengembangan 
(Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) 
Muhammadiyah, semakin banyak 
jumlah Perguruan Tinggi (PT) saat 
ini memang diperlukan. Namun 
jika mutunya tidak terkendali, ma
ka justru akan mencoreng wajah 
dunia pendidikan di Indonesia.

"Ini yang menjadi sorotan ka
mi, sekalipun masyarakat mem
butuhkan aksesibilitas yang tinggi 
dengan adanya jumlah PT yang 
mencukupi, namun masyarakat 
juga layak untuk mendapat PT de
ngan mutu yang terjamin,” kata 
Wakil Ketua Majelis Diktilitbang 
PP Muhammadiyah, Edy Suandi 
Hamid di Yogyakarta, Rabu (12/7).

Pandangan yang ia sampaikan 
berkaitan dengari potret aktual 
dari dunia PT di Indonesia selama 
ini. Dari sini, ia percaya diri bahwa 
Perguruan Tinggi Muhammadi
yah Aisyiyah (PTMA) berhasil 
menjadi acuan bagi pembuatan 
regulasi terkait PT di Indonesia. 
"Acuan itu terkait orientasi pada 
kualitas dibanding kuantitas," ujar 
Edy menambahkan.

Meskipun demikian, pria yang 
juga Guru Besar pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Islam Indo
nesia (UII) tak menampik, kuan
titas merupakan unsur yang pen
ting, namun sebelum membicara
kan kuantitas, alangkah baiknya 
hal itu juga dibarengi dengan ada
nya capacity building sehingga 
menghasilkan PT yang berkualitas.

Terbanyak di dunia
Ia mengatakan, begitu banyak

nya jumlah PT di Indonesia di- 
mana saat ini jumlahnya cende
rung tidak terkendali, akhirnya 
menyadarkan pemerintah untuk 
kemudian menerapkan morato- 
rium terbatas. Dengan adanya

moratorium terbatas itu, maka 
perizinan pendirian PT untuk be
berapa program studi di beberapa 
wilayah menjadi tak semudah 
sebelumnya.

"Muhammadiyah telah mene
rapkan pembatasan pendirian 
Perguruan Tinggi Muhammadi
yah Aisyiyah (PTMA) ini jauh se
belum kebijakan pemerintah yang 
mulai diterapkan pada awal tahun 
ini," ucapnya.

Dari gambaran ini menunju- 
kan, lanjut Edy, Muhammadiyah 
lebih dahulu menyadari bahwa pe
ningkatan kualitas adalah sebuah 
keniscayaan. Hal tersebut juga 
dibuktikan melalui realisasi dari 
visi dan misi PTMA menjadi PT 
dan progrm studi yang unggul. 
Tak mengherankan, lanjut dia, ki
ni yayasan yang memiliki jumlah 
institusi PT terbanyak di dunia itu 
telah berhasil menelurkan empat 
PTMA (UMY, UMM, UHAMKA, 
dan UMS) dengan Akreditasi A 
dan 85 Prodi dengan Akreditasi A.

Meskipun begitu, ia juga me
nyadari dari sisi kuantitas, jumlah 
PTMA relatif stagnan. Bahkan, se

cara kelembagaan maupun jumlah 
mahasiswa, terjadi penurunan dari 
sisi market share. "Ini bukan di
sebabkan oleh penurunan jumlah 
PTMA atau jumlah mahasiswa, 
melainkan karena pertumbuhan 
PTMA jumlahnya dibawah angka 
pertumbuhan nasional," ucap Edy.

Namun secara substantif, ia 
mengklaim bahwa PTMA memi
liki kualitas yang relatif lebih baik 
dibandingkan kebanyakan PTS 
'perorangan', terutama PTS yang 
terdapat di daerah-daerah. Apa
lagi, dari semua PTMA, jumlah 
institusi yang telah terakreditasi 
sudah lebih dari 48 persen. Se
mentara PTS lain masih berkisar 
di angka 20 persen.

Dari sini Edy pun optimistis 
bahwa PTMA bukanlah pemain 
pinggiran, karena PTMA dapat 
bermain di kelas menengah dan 
kelas atas. Bahkan, terdapat 
PTMA yang kualitasnya lebih ung
gul dibanding Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN).

Beberapa keunggulan berhasil 
diraih oleh PTMA karena adanya 
sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas. Indikatornya terlihat 
dari jumlah Guru Besar atau pang
kat fungsionalnya, jenjang pen
didikan akademik dari staf penga
jar atau dosen. "Hal itu juga didu
kung dengan hasil riset dan publi
kasi yang berkualitas," tegasnya.

Tak hanya itu, seluruh keung
gulan yang dimiliki PTMA juga di

dukung oleh sarana dan prasaran 
pendidikan yang baik serta proses 
belajar mengajar yang terstruktur, 
baik serta disiplin. Seluruh indi
kator itu tentu memiliki kontribusi 
dalam melahirkan lulusan yang 
unggul baik dari sisi akademis, 
keterampilan serta karakter.

Menurutnya, indikator-indika
tor itulah yang membuat PTMA 
berhasil mendapatkan kepercaya
an publik dan membuatnya men
jadi pilihan bagi para calon maha
siswa.

Oleh karena itu, ia pun sangat 
sepakat dengan adanya morato
rium pendirian PT. Karena, lanjut 
Edy, meski kuantitas penting seba
gai organisasi dakwah, namun kua
litas jauh lebih penting sehingga PT 
mampu hadir sesuai dengan kebu
tuhan masyarakat dan dapat mem
berikan manfaat yang optimal.

"PTMA hadir bukan sekedar 
ada, namun hadir untuk berkon
tribusi dalam melahirkan insan 
cerdas, percaya diri dan berakhlak 
mulia," ucapnya.

Selain itu, ia juga menekankan 
bahwa masyarakat tak perlu kha
watir akan adanya intoleransi atau 
radikalisme dalam PTMA, karena, 
visi PTMA dalam memajukan dan 
mengembangkan ilmu pengeta
huan serta keterampilan untuk 
pembangunan dan masyarakat 
Indonesia dilakukan berdasarkan 
pada Pancasila dan UUD 1945.
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Muhammadiyah Perekat 
Kebhinekaan dan Toleransi

Pendidikan yang berkualitas 
sebagaimana misi PP Mu
hammadiyah juga diterap

kan di wilayah Indonesia Timur 
termasuk di daerah terluar, ter
depan dan tertinggal. "Menjadi ke
bijakan dari PP Muhammadiyah 
untuk memberikan perhatian ke 
daerah' 3T (terluar, terdepan dan 
tertinggal) serta daerah yang Mu
slimnya minoritas agar mendapat 
perhatian dalam konteks dakwah,” 
tegas Sekretaris Majelis Diktilit
bang PP Muhammadiyah, Mu
hammad Sayuti, Rabu (12/7).

Kebhinekaan bagi Muhamma- 
diyahbukan hanya kata-kata dan 
retorika, tetapi aksi dan kerja 
nyata. Saat ini ada enam PTMA 
yang memiliki 70-80 persen ma
hasiswa non-Muslim. Dari jumlah 
itu empat PTMA di Papua dan dua 
di Nusa Tenggara Timur (NTT). 
PTMA di Papua yaitu Universitas

Muhammadiyah Sorong, Sekolah 
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pen
didikan (STKIP) Muhammadiyah 
Sorong, STKIP Muhammadiyah 
Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu 
Komunikasi (STIKOM) Muham
madiyah Jayapura.

Kemudian di NTT yaitu Uni
versitas Muhammadiyah Kupang 
dan IKIP Muhammadiyah Mau
mere. Di kampus tersebut, maha
siswa yang sebagian besar bera
gama Protestan dan Katolik me
miliki kewajiban mempelajari Al 
Islam dan Kemuhammadiyahan 
(AIK) untuk memberi pemaha
man tentang Islam secara benar.

"Selama kuliah mereka tidak 
pernah merasa diintimidasi, dan 
teman-teman dosen tentu mela
kukan modifikasi mata kuliah Al 
Islam tersebut," kata Sayuti.

Sayuti menjelaskan, orientasi 
mutu pendidikan sangat ditekan

kan di PTMA karena mengacu pa
da regulasi yang ditetapkan peme
rintah. PTMA mempunyai dosen 
tidak tetap yang non-Muslim un
tuk mata kuliah tertentu, bahkan 
ada juga Pastur yang ikut meng
ajar. "Kualitas dosen tentu sangat 
kami jaga.”

Selain menjaga kualitas pendi
dikan, kehadiran PTMA juga me
miliki tugas baru sebagai agen pe
rubahan sosial, terutama pola pi
kir masyarakat lokal tentang pen
didikan.

"Alhamdulillah itu terjadi, mi
salnya sampai ada pernyataan ka
lau mahasiswa-mahasiswa di Mu
hammadiyah itu jadi wangi dar 
bersih, jadi hidden curriculun 
adanya perubahan budaya, sebal 
modernisasi tidak cuma teknologi 
dan wangi atau bersih itu sendir 
merupakan nilai Islam," kata Sa
yuti. ■  wahyu suryana ed: yusuf assidiq


