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P B IU M Y  R a ih  A k re d ita s i A
YOGYA, TRIBUN - Setelah enam tahun 
berdiri, program studi Pendidikan Baha
sa Inggris Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta akhirnya meraih Akreditasi 

' A. Hal ini sejalan dengan Surat Keputus
an (SK) Akreditasi yang diterbitkan Ba
dan Akreditasi Nasional Perguruan Ting
gi (Ban-PT) pada 2 Desember silam.

Capaian Akreditasi ini tentunya bukan 
tanpa jerih  payah. Setelah berdiri pada 
tahun 2010 , PBI pernah mengajukan Ak
reditasi pada tahun 2 0 13  dan menda
patkan nilai C.

“ Pada saat itu tentu kita merasa sa
ngat harus ditingkatkan karena pasti 
akan mengecewakan para calon lulus
an," ujar Kepala program studi PBI, Sri 
Sudarsi, akhir pekan lalu.

Kemudian pada tahun 20 15 , prodi 
PBI sudah mempersiapkan re-akreditasi 
yang dilakukan di tahun 20 16 . Prodi PBI 
bahkan membentuk sebuah task force

yang bertugas mempersiapkan setiap 
dokumen untuk akreditasi.

“Setiap seminggu atau dua minggu 
sekali, task  force rapat untuk memper
siapkan apa-apa yang perlu didokumen
tasikan. Karena sebenarnya akreditasi 
itu lebih pada pendokumentasian ha
sil-hasil kerja,” je las Sri.

Sri juga menyebutkan bahwa PBI juga 
berusaha meningkatkan kualitas sesuai 
dengan alur yang ditetapkan oleh Ban-PT 
seperti peningkatan kualitas proses bel
ajar mengajar dan perbaikan sistem  ad
m inistrasi. Setelah semua proses ter
sebut, kemudian pada tahun 2 0 16  PBI 
mengirimkan dokumen-dokumen ke 
Ban-PT. Kemudian, Ban-PT melakukan vi
sitasi pada 1 dan 2 September lalu.

Meski telah mendapatkan akreditas A 
dengan nomor SK 2863/SK/BAN -PT/Ak- 
re d /S /X II/2 0 1 6 , Sri menjelaskan upaya 
PBI UMY untuk terus membenahi sistem

akademik akan terus ditingkatkan.
“Berada di akreditasi A artinya kita men

dapat penghargaan dari luar. Dengan de
mikian kita punya rasa tanggung jawab 
yang lebih lagi, bagaimana A itu bukan se
kedar predikat, tetapi benar-benar kita im
plementasikan ke dalam seluruh kegiatan 
akademik di PBI," tutur Sri.

Selaku kaprodi PBI UMY, Sri juga ber
usaha akan terus melakukan evaluasi 
pada kelemahan yang mungkin masih 
ditemukan dalam bidang akademik.

“ Kita akan tengok lagi rencana-ren
cana kedepan seperti apa, seperti con
tohnya dalam penyeleksian mahasiswa 
baru nanti. Dengan memiliki nilai A ber
arti gerak kita juga harus berada di le
vel A, terutama kualitas penelitian yang 
masih harus ditingkatkan. Dari segi la-, 
yanan dan SDM (Sumber Daya Manusia) 
juga akan lebih kita tingkatkan lagi,” tu
tupnya. (gya)


