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Ketjka Mahasiswa Pasca 
Asal Sumut Berkiprah

Kaum muda dapat berkiprah di mana saja, ter
masuk di luar daerahnya sendiri. Demikian Ikatan 
Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana Sumatera 
Jtara (IMAPASU Yogyakarta) menggelar Seminar 
ieasiswa Dalam Negeri, bertajuk “Meningkatkan 
Daya Saing Bangsa-Melalui Pendidikan” di Gedung 
Magister Manajemen UPN “Veteran” Yogyakarta, 
leberapa saat lalu.

Dr Wisnalmawati MM selaku Kaprodi Magis- 
er Manajemen UPN “Veteran” menyampaikan 
MAPASU sebagai organisasi daerah tingkat pas- 
asarjana telah mengembangkan jiwa akademisi, 
Saya berharap ada sinergitas antara IMAPASU dan 
JPN untuk kegiatan penelitian dan publikasi kede- 
annya,” ujar Wisnalmawati.

Mahasiswa dan Aurnni Pascasarjana asal 
sumatera Utara (IMAPASU) mengadakan 
seminar Beasiswa Dalam Negeri di Gedung 
Magister Manajemen UPN "Veteran”, Yogyakarta.

Sementara Ketua Panitia, Reza Rangkuti, men
capkan rasa terima kasih atas partispasi seluruh 
serta yang berasal darjjserbagai perguruan tinggi 
Yogyakarta, “Saya sangat berterimakasih atas par- 
ipasi peserta dari UGM, UNY, UPN, UIN, UP 45 , 
n kampus lainnya serta antusias mahasiswa yang 
gitu tinggi,” terang Reza.
Seminar ini mendapat respon dari masyarakat 
mut yang menetap di Yogyakarta.' Tr Zulkifli Na- 
ion MSc selaku pembina kegiatan, menyatakan • 
a senang dan bangga atas diselenggarakannya 
ira ini, “Kami akan selalu mendukung serta 
mbantu IMAPASU dalam setiap kegiatan yang 
■sifat positif dan membangun,” ucap Zulkifli 
am sambutannya.
tdapun awardee yang menjadi pembicara adalah 
nin Musadri Asbi, SHut (Awardee Beasiswa BPI- 
DP RI), Moh. Khoerul Anwar, MPd (Awardee 
isiswa Afirmasi-LPDP RI), MH Firdani Asri, SSi 
irardee Beasiswa PMDSU-Ristekditi); dan Di- 
iti Isnani Siregar, SHut (Awardee Beasiswa Ung- 
an BPKLN-Kemdikbud RI), 
idnin Musadri Hasbi, memaparkan syarat dan 
rntuan mendapatkan beasiswa LPDP Reguler 
g saat ini sangat diminati oleh scholarship hunter. 
uk tahap seleksinya, informasi selengkapnya 
at diakses melalui laman lpdp.kemenkeu.go.id. 
ementara Moh Khoerul Anwar menyampaikan,, 
>P Afirmasi terbuka untuk mahasiswa yang 
isal dari daerah 3T, mahasiswa miskin namun 
irestasi dan mahasiswa penyandang disabilitas 
irestasi.
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DI tengah tuntutan dunia pendidikan untuk meningkatkan 
kualitas guru dan dosen, Kementerlan Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Justru membuat terobosan kebijakan 
mengenai syarat seorang pengajar atau dosen di perguruan 
tinggi. Jika selama ini syarat utama seorang dosen 
berijazah $2, maka ke depan sudah tidak

T
u n t u t a n  guru/dosenpro- 
fesTonaljuga salan satunya 
dengan meningkatkan syarat 
akademik. Guru sekolah 
setidaknya sarjana (SI) dan 
jika memungkinkan ditingkatkan men

jadi master (S2). Sedangkan untuk dosen 
bergelar master dan jika dimungkinkan 
menjadi doktoral (S3). Namun, tidak 
demikian dengan pandangan Menristek- 
dikti.

Mohammad Nasir menilai banyak 
sekali orang yang memiliki kompetensi 
tapi tidak bergelar. Potensi ini harus di
manfaatkan dunia kampus. Tujuannya 
agar dunia kampus semakin memiliki 
dinamika yang lebih baik. “Sehingga 
orang tak harus berburu mencari ijazah. 
Sebaliknya, kompetensi menjadi sangat 
penting sekali,” kata Nasir kepada media, 
beberapa waktu lalu di Jakarta.

Namun, Nasir memberi catatan harus 
mengantongi kualifikasi dari Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 
Kualifikasi KKNI ada jenjang atau level 
mulai dari 1 - 9. Level 5 setara dengan di
ploma, level 6 setera dengan sarjana, level 
7 setara profesi, level 8 setara dengan S-2 
dan level 9 setara dengan gelar doktor.

Seseorang yang ingin mengajar tapi 
tidak punya gelar akademik harus me
menuhi syarat KKNI minimal level 8. 
“Saat ini banyak orang yang memiliki 
keahlian tapi tak memenuhi syarat aka

demik. Padahal, kompetensi orang terse
but sangat berpengalaman dalam bidang 
tertentu,” imbuhnya. .

Topik ini seperti kembali kepada perde
batan lama yang membandingkan antara 
pendidikan formal dengan pengalaman. 
Mana yang lebih penting? Dosen Fisipol 
UGM, Bambang Purwbko, lebih me
nyoroti soal kompetensi. Menurutnya, 
kompetensi itu adalah kombinasi antara 
knowledge, skill, dan attitude, “Secara 
formal kompetensi dibuktikan dengan 
ijazah untuk mengukur bidang keilmuan 
dan keterampilan yang dimiliki,” jelas 
Bambang.

Sedangkan attitude sangat terkait soal 
memanfaatkan ilmu dan keterampilan 
tersebut untuk bekerj'a sesuai bidang
nya, “Untuk jabatan politik atau posisi 
‘elected’ mungkin gelar tidak penting • 
asal ada pembuktian ‘kompetensi’ dan 
pengalaman. Tapi untuk posisi pekerjaan 
yang ‘selected’ gelar ijazah tetap penting 
-sebagai bukti kompetensi sekaligus pem
beda kualifikasi dalam kompetisi proses 
seleksi,” ucapnya.

Lebih lanjut Bambang menuturkan 
kriteria dan kualifikasi akademik secara 
formal berdasar ijazah dibutuhkan lebih 
banyak untuk alasan administrasi. “Su
paya ada tertib administrasi, dan ada jus
tifikasi siapa berhak mendapatkan gelar 
atau posisi akademik apa. Misal, untuk 
menjadi profesor harus 2 tahun setelah

bergelar doktor,” ungkap Bambang.
Namun diakuinya, dalam praktek ban

yak profesor (yang sudah doktor) tidak 
memiliki kompetensi sebaik sarjana biasa 
yang bahkan mungkin belum master, dan 
sebaliknya juga begitu. Tapi bagaimana
pun, Bambang setuju bila persyaratan ad
ministrasi tersebut tetap diperlukan untuk 
menjaga “ketertiban” administrasi.

Senada, Bambang Eka Cahya Widodo,. 
dosen Fisipol UMY menyampaikan ge
lar akademik hanya salah satu indikator 
kompetensi. “Universitas memang perlu 
mengembangkan indikator pendamping 
bagi orang yang ahli tapi tidak memiliki 
gelar akademik. Sehingga ilmu penge
tahuan bisa disebarluaskan kepada ma
syarakat,” tutur Bambang Eka.

Petrus, seorang alumnus mahasiswa ba
hasa dan sastra USD beranggapan, tetap 
harus menempuh pendidikan. Menurut
nya, karena kecanggihan teknologi men
jadikan orang cenderung malas belajar 
dan nilai kelulusan semakin menurun. 
Artinya, jangan sampai ada pendapat 
orang bisa berhasil tanpa proses belajar. 
Untuk itu, semangat belajar harus selalu 
ditumbuhkan.

Pandangan lain disampaikan Ah Sukra- 
jab SE MBA, Wakil Rektor III Universitas 
Proklamasi 45 Yogyakarta. Menurutnya, 
prasyarat seorang staf pengajar atau dosen 
di perguruan tinggi tidaklah masalah,

asalkan yang bersangkutan m<
kompetensi dan keahlian dala 
yang diajarkannya.

Untuk itu, yang bersangkut* 
berasal dari praktisi yang men 
dangnya itu. Sedangkan, tugas 
pengajar untuk senantiasa mei 
menjadi komitmen bagi dosen 
Penelitian yang dilakukan oleh 
jar atau dosen pada dasarnya a 
tung pada individu dosen. Sela 
sistem yang dibangun oleh per 
tinggi untuk senantiasa mendc 
erja penelitian bagi semua staf 
atau dosen.

Ilmal Yaqin SH LLM, dosen 
Hukum UP 45 Yogya mengung 
"Rencana kebijakan itu akan m 
masalah, dengan adanya Perafi 
bahwa dosen minimal jenjangj 
kannya S2. Meskipun, menyanj 
tivitasnya, tidak menjamin sepi 
bergelar S2 pasti dapat mencipt 
sana proses belajar mengajar ya 
“Untuk menilai kompetensi kei 
seseorang mumpuni atau tidak, 
ing mudah dari ijazahnya, mesl 
itu tidak mutlak.”

Putri Minajati, mahasiswa pri 
studi perencanaan tata kota Uni 
Sebelas Maret Surakarta berhar; 
pengajar paling tidak harus lulu 
agar kemampuan keilmuannya: 
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