
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, Universitas Muhamma 
yah Yogyakarta (UMY) terus berkomitmen untuk mencapai universitas kel 
dunia. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan impian tersebut tel 
dirancang hingga tahun 20 4 0 . Namun untuk mewujudkan langkah di tah  
2 0 4 0  tersebut, ada satu fase  yang harus dilalui yakni langkah jang 
pendek tahun' 21)15 -  202 0 .

Transfer Credit Program

Sebagaimana dijelaskan oleh Rektor UMY, Dr. Ir. 

Gunawan Budiyanto, MP bahwa langkah jangka pan

jang UMY di tahun 2 0 4 0  adalah bisa masuk ke dalam  

kelompok 3 0 0  Perguruan Tinggi besar dunia. "Jadi 

kami tergetkan seperti itu, tapi Itu nanti, masih 20 40 . 

Target jangka pendek saat ini yang harus kami fokus

kan hingga tahun 2 0 2 0 , yakni menjadi perguruan 

tinggi Internasional yang punya reputasi," jelas Dr. 

Gunawan.

Untuk menjadi perguruan tinggi internasional 

yang punya reputasi tersebut, sebuah perguruan 

tinggi sudah sepatutnya meningkatkan kerjasa- 

ma-kerjasama internasional. Hal itu pula yang dilaku

kan oleh UMY. Sampai saat ini, UMY sudah bekerjasa- 

ma dengan lebih dari 50  perguruan tinggi asing, beber

apa dlantaranya seperti Korea University, Yonsei 

University (Korea Selatan), University of Curtin (Aus

tralia), Thammasat University (Thailand), dan National 

Cheng Kung University (Tiongkok) yang juga merupa

kan Top 5 0 0  perguruan tinggi dunia. Kerjasama yang 

dijalin UMY dengan lebih dari 5 0  perguruan tinggi 

asing tersebut dilakukan baik dalam bentuk kerjasama 

riset, pertukaran mahasiswa-, visiting profesor, atau 

pun program jo lnt degree. Tak hanya itu, UMY juga 

bekerjasama dengan mereka dalam bentuk pengiriman 

dosen untuk mengajar atau mengadakan seminar di 

universitas-universitas luar negeri.

Di samping itu, UMY juga terus berupaya m en

jalin kerjasama dengan institusi non akademik di luar 

negeri, seperti Perdana Global Peace Foundation
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Cross (Palang Merah Dernmark), Institut Francais < 

donesie (IFI), The Singapore International Foundal 

dan Southern Border Province Administrative Cei 

(SBPAC).

Untuk lebih mempercepat internasionali 

tersebut, maka sudah mulai diimplementasi 

dengan didirikannya International Program of Inte 

tional Relations (IPIR6L) pada tahun 2 0 0 4 , yang c 

vitasnya meliputi student mobility programs sep 

double degree, transfer credit, dan cultural excha 

program. Kemudian International Program for Law  

Sharia (IPOLS) pada tahun 2 0 0 8  dengan kegiatan 

yang meliputi pelatihan softsfkill dan organisasi, tr 

ing motivasi, Engiish camp, melakukan pembin 

pada desa-desa binaan, teaching assistant, dan int 

ship program. Dilanjutkan dengan mendirikan Inte 

tional Program for Islamic Economics and Fina 

(IPIEF) pada tahun 2 0 0 9 . Aktivitas yang dijalar 

IPIEF ini meliputi kerjasama dengan institusi aki 

mik/non akademik di luar negeri, student exchai 

summer school, International conference, field  

KKN internasional, dan International internship.

Kemudian pada tahun 2 0 1 0 , UMY kerr 

mendirikan program internasional yakni Internatii 

Program of Governmental Affairs and Administra 

(IGOV). Kegiatan IGOV yang dijalankan selama in i: 

erti exchange program, visiting fellow, riset collab 

tion, International seminar, student mobility, tran  

credit dan visiting professors dari United Kingc 

USA, Taiwan, dil.


