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Berdaya Saing Internasional,Terakreditasi A
YOGYAKARTA -  Kemampu
an Program Studi (Prodi) Agri- 
bisnis Universitas Muham
madiyah (UMY) dalam me
ningkatkan daya saing inter
nasional telah diakui. Karena 
kemampuan itu pula Prodi 
Agribisnis UMYberhasil mem- 
perolehakreditasiAdariBadan 
Akreditasi Nasional Perguru- 
anTinggi (BAN-PT).

Pemberian akreditasi A ter- 
sebuttertuangdalamSuratKe- 
putusan (SK) BAN-PT dengan 
nomor 3031/SK/BAN-PT/ 
Akred7S7XTl72016 pada akhir 
Desember 2016 lalu. Kini, 
kualitas tata kelola dan penga
jaran di prodi tersebut diakui 
memenuhi syarat terbaik.

“Proses akreditasi menuju 
A ini memang menuntut Prodi 
Agribisnis menggelar kegiatan 
internasional. Kegiatan ber
skala internasional dulunya

belum ada. Kegiatan berskala 
internasional ini ternyata 
mempengaruhi skor menuju 
akreditasi A karena dengan se
perti itu prodi kami mempu
nyai daya saing internasional,” 
kata Kepala Prodi Agribisnis 
UMY Ir Eni Istiyanti MP, ke
marin.

Eni menyatakan, raihan 
akreditasi Atersebut diraih se
telah tiga tahun mendapat 
akreditasi B. Dalam waktu itu 
pula, prodi berupaya mening
katkan kegiatan-kegiatan in- 
‘ ternasional, baik dosen mau
pun mahasiswa sebelum pe
ngajuan akreditasi kembali. 
Diakuinya, upaya meraih akre
ditasi A tersebut juga dalam 
rangka mempertahankan 
Akreditasi Institusi Perguruan 
Tinggi (AIPT) UMY yang telah 
berpredikatA.

“Pihak universitas terus

mendorong prodi-prodi yang 
berpotensi dinaikkan akredi
tasinya. Jadi meskipun belum 
habis masa berlaku akreditasi 
B yang dulu, kami mengajukan 
lagi tahun 2016. Visitasi pun 
dilakukan pada September 
2016 dan alhamdulillah kami 
dapat meraih akreditasi A,” ka
ta Eni.

Menurut Eni, dengan pen
capaian akreditasi A tersebut 
masih ada beberapa hal yang 
perlu dibenahi oleh Prodi Agri
bisnis, di antaranya kualitas 
dosen. Menurut Eni, masih ba
nyak dosen yang belum mem
punyai jabatan fungsional. Un
tuk memperoleh jabatan fung
sional, dosen harus melakukan 
penelitian.

“Karenanya, kami akan do
rong para dosen mengadakan 
penelitian. Tentu tidak hanya 
kuantitasnya tapi juga kualitas

penelitian agar bisa dipublika
sikan di jurnal. Kami juga akan 
mendorong mahasiswa untuk 
menyelesaikan masa studi te
pat waktu. Caranya dengan me
ngajak para dosen lebih perha
tian pada mahasiswa, karena 
dengan kerja sama dosen dan 
mahasiswa, lulus kuliah tepat 
waktu bisa dicapai,” kata Eni.

Sementara itu, Kepala Biro 
Humas dan Protokol UMY Ra- 
tih Herningtyas MA mengata
kan, pihak universitas me
mang terus mendorong tiap 
prodi di UMY untuk dapat me
raih akreditasi A. Berbagai du
kungan dan bantuan tenti 
akan dilakukan. “Hasil ini jug; 
tentu tidak lepas dari upay; 
dan kerja keras civitas akade
mika Agribisnis sendiri. Semo 
ga akreditasi ini bisa terus di 
pertahankan,” kata Eni.
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