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40 Dosen UMP Difasilitas 
Lanjukan Kuliah S-3

PU R W O K E R T O  - Dosen Universitas M uhammadiyah 
Purwokerto (UMP) yang belum menempuh studi S-3 (doktoral) 
didorong untuk segera menempuh jenjang pendidikan tertinggi ter
sebut. Bahkan untuk dosen yang masih tergolong muda, diberi 
kesempatan atau difasilitasi untuk kubah ke luar negeri.

Rektor UMP, Dr Syamsuhadi Irsyad SH MH mengatakan, kam
pusnya kini terus mengembangkan SDM berkualitas nasional 
maupun internasional. Hal ini untuk menyongsong internasional
isasi kampus UMP yang ditarget mulai 2020.

Saat ini, katanya, tenaga pengajar yang sedang kubah S-3 di dalam 
dan luar negeri lebih dari 40 orang dari berbagai disiplin ilmu. Tidak 
hanya itu, UMP juga mempersiapkan lebih dari 70 dosen muda usia 
di bawah 35 tahun untuk menempuh S3 luar negeri.

"Kalau saat ini, UMP telah memiliki lebih dari 30 doktor, maka 
pada akhir 2020, kampus ini akan memiliki lebih dari 70 doktor,” 
kata rektor, kemarin.

Menurutnya, UMP yang sudah memiliki 11 fakultas dengan 34 
program studi ini membutuhkan semua elemen untuk bersungguh- 
sungguh dalam mengelola universitas secara modem dan profesion
al, dan menumbuhkan budaya Islami dalam kehidupan universitas.

"Dengan semuanya itu, kita berharap akreditasi institusi AIPT 
dapat meningkat dari B menjadi A, dan akreditasi semua prodi bisa A 
dan minimal B dalam waktu dekat ini,” harapnya.

Rektor mengungkapkan, pada 20 Juni lalu, Wakil Rektor Bidang 
Akademik, Anjar Nugroho, sudah lulus doktor dari Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. Ia merupakan doktor ke -40 yang dilu
luskan dari UMY.

"Pak Anjar salah satu kebanggaan UMP, karena satu lagi dosen ter
baik sudah menyelesaikan kubah S-3,” katanya memuji.

Anjar mampu mempertahankan disertasi dengan judul "Pe
mikiran Ah Syari’aii tentang Islam Revolusioner.” Kelulusan yang 
bersangkuatan diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi seluruh 
karyawan dan dosen UMP untuk terus berkarya dan berjuang men- 
lanjutkan studi lanjut.

Sementara Anjar mengakui, keberhasilannya menyelesaikan studi 
S3 berkat dukungan pihak kampus dan sivitas akademika maupun 
keluarga. Setelah kembali ke kampus, ia mengaku akan memaksi
malkan kemampuan akademik yang dimiliki maupun manajerial 
dengan jabatan yang dipegang sekarang. (G22-21)

PRESENTASI: Wakil Rektor UMP Bidang Akademik, 
Dr Anjar Nugroho Ag MSi, saat memaparkan hasil 

desertasinya di hadapan promotor, dalam sidang promosi 
doktoralnya di UMY, beberapa waktu lalu. (21)
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