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MIPUMY Tingkatkan
Reputasi Internasional

YOGYAKARTA -  Magister Ilmu Peme
rintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY)telah berhasil menaik
kan akresitasi dari B ke A.

Keputusan reakreditasi terse
but berdasarkan Surat Kepu
tusan (SK) BAN PT NO. 
333 6 /S K /B A N -P T /A K - 
RBD/M/HI/2016.

“Alhamdulillah, setelah 
enam tahun berdiri, MIP ak
hirnya bisa akreditasi A. Pe
netapan resminya per 27 De
sember 2016 lalu. Akreditasi 
MIP sebelum ini memang ber
laku hingga Januari 2019, na
mun kamimelakukanprogram 
percepatan akreditasi,” kata 
Ketua Program Studi MIP 
UMY Dr Dyah Mutiarin MSi, 
kemarin.

Dyah mengatakan, dalam 
melakukan reakreditasi yang 
lebihcepatdariseharusnyater- 
sebut semua proses persiapan 
dilakukan dalam waktu yang

cepat. Prosesnyadenganmem- 
bentuktim, melakukankompi- 
lasi data, sinkronisasi data, ke
mudian menyampaikannya 
padaBAN-PT. Visitasi BAN-PT 
pun dilakukan pada 20161alu.

Meski telah mendapatkan 
akreditasi A, Dyah mengaku 
MIP masih perlu melakukan 
pembenahan di bidang repu
tasi Internasional. Dengan 
segeraMIPinginmemilikyoint 
degree maupun double degree 
dengan universitas yang me
miliki reputasi baik di luar ne
geri.

“Harapan lainnya, prodi ini 
kami inginkan bisa mendu
kung universitas untuk men
capai reputasi internasional 
yaitu masuk posisi 500 uni
versitas pada QS Star. Jadi
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manajemen untuk mencapai 
keinginan tersebut menjadi 
pekerjaan rumah bagi kami. 
Selain itu kami juga berharap 
MIP bisa memiliki profesor, 
sehinggabisamendorongkami 
untuk membuka S3 Ilmu 
Pemerintahan,” kata Dyah.

Dyah menjelaskan, untuk 
mencapai standar akreditasi A, 
MIP perlu memenuhi tujuh 
standar utama. Salah satunya, 
wajibmemilikivisidanmisiyang 
jelas. Dalam hal ini, MIP pun te
lah menargetkan hingga tahun

2020memilildvisidanmisiyang 
unggul di tingkat ASEAN. Stan
dar lainnya mencakup kema
hasiswaan dan alumni. Dalam 
hal ini MIP telah membuktikan 
pencapaian hingga 90% terse
rap di pasar kerja.
* “Untuk mendapat akredi
tasi Aini, kami jugamendorong 
MIP untuk memiliki Sumber 
Daya Manusia yang berkuali
tas. Dosen harus setingkat 
doktor yang sudah terserti- 
fikasi. Standar kurikulum pen
didikan tinggi pun harus me
menuhi KKN Profesi. Pene
rapan internasionalisasi yang 
sudah kami lakukan selama ini 
pun ternyata memberi nilai 
tambah,” kata Dyah.

Sementara itu, Kepala Biro 
Humas dan Protokol UMY 
Ratih Hemingtyas MAmenga- 
takan, pihak universitas me
mang terus mendorong tiap 
prodi di UMY, termasuk pasca- 
sarjanauntukdapatmeraihak- 
reditasiA.
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