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U niversitas M uham m adiyah  
Ekspansi ke M alaysia ^

•  HASANULRIZOA

Tak semata bisnis, 
langkah ini juga demi 
pengembangan 
sumber daya 
manusia.

JAKARTA — Muhammadiyah 
melalui 12 universitas Muhamma
diyah melebarkan sayap ke Malay
sia dengan membeli saham mayo
ritas salah satu perguruan tinggi di 
negeri jiran itu, yakni Asia E Uni- 
versity.

Rektor Universitas Muhamma
diyah Surabaya (UMS) Dr Sukadio- 
no menjelaskan, pembelian mayo
ritas saham Asia E University Ma
laysia ini berdasar surat tugas No
mor 04/TGS/IA/2017 dari Pimpin
an Pusat (PP) Muhammadiyah ter
tanggal 2 Februari 2017.

“Sebanyak 12 perguruan tinggi 
Muhammadiyah itu, yaitu Uni
versitas Muhammadiyah (UM) Yog
yakarta, UM Surakarta, UM Sura- 
jaya, UM Malang, UM Jakarta, UM 
Semarang, UM Sumatra Utara, UM 
Palembang, UM Purwokerto, UM 
Vlakassar, Universitas Ahmad 
Jahlan, dan UM Prof Dr Hamka. 
Selain itu, 12 perguruan tinggi ini 
litunjuk PP Muhammadiyah men

jadi pemegang saham,” kata Su- 
kadiono, Selasa (7/ 3).

Di Malaysia, dia menerangkan, 
terdapat dua jenis perguruan tinggi, 
yakni perguruan tinggi negeri dan 
perguruan tinggi swasta. Pada per
guruan tinggi swasta, sahamnya di
miliki oleh beberapa orang atau 
konsorsium. Dalam hal ini, 12 uni
versitas Muhammadiyah tersebut 
mengakuisisi perguruan tinggi 
swasta, yakni Asia E University.

“Nilai investasinya sekitar Rp 
150 miliar yang dibagi ke 12 PTM,” 
kata Sukadiono.

Menyusul akuisisi ini, pimpinan 
perguruan tinggi ini pun nantinya 
berasal dari kalangan Muhamma
diyah yang ada di Malaysia. "PP 
Muhammadiyah yang akan menun
juk (pimpinan perguruan tinggi, 
red),” ujarnya.

Proses akusisi ini sudah beija- 
lan hampir dua tahun sejak penca
nangan program internasionalisasi 
dari PP Muhammadiyah.

"Akusisi bukan semata-mata 
demi bisnis, melainkan juga pe
ngembangan sumber daya manusia 
(SDM). Muhammadiyah menar
getkan, dalam tiga tahun ke depan 
ada 1.000 dosen dengan gelar 
doktor di PT Muhammadiyah,” kata 
dia.

Dengan adanya perguruan ting
gi di Malaysia, menurut Sukadiono, 
akan memudahkan Muhammadi
yah memenuhi target tersebut. Bila

terpenuhi, dapat menunjang pe
ningkatan Akreditasi Institusi Per
guruan Tinggi (AlPT).

“Muhammadiyah menargetkan, 
perguruan tinggi Muhammadiyah 
dengan AIPT B dapat menjadi A pa
da 2020 mendatang. Salah satu pe
nilaian AIPT adalah ada dua dok
tor di satu program studi,” ujarnya.

Ketua PP Muhammadiyah Prof 
Yunahar Ilyas saat dikonfirmasi 
tentang akuisisi universitas di Ma
laysia ini membenarkan, pihaknya 
telah mengambil alih kepemilikan 
saham mayoritas Asia E University.

"Muhammadiyah ingin mendi- 
. rikan perguruan tinggi di Kuala 
Lumpur, Malaysia. Kalau mendiri
kan dari awal kan, prosesnya pan
jang dhn sulit. Jadi, kita meng
akuisisi perguruan tinggi yang su
dah ada. Namanya, insya Allah, 
nanti Universitas Muhammadiyah 
Kuala Lumpur atau Universitas 
Muhammadiyah Malaysia,” kata 
Yunahar kepada Republika, Rabu 
(8/3).

Mengenai nilai investasi sebesar 
Rp 150 miliar untuk mengakuisisi 
universitas tersebut, Yunahar me
ngatakan, biaya untuk pengem
bangan Universitas Muhamma
diyah Malaysia ke depannya di
prediksi lebih besar dari itu.

Menurut dia, langkah Muham
madiyah ini ikut merintis ekspansi 
lembaga-lembaga pendidikan Indo
nesia ke luar negeri. Hal ini cukup

penting di tengah era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA). Artinya, 
jangan sampai Indonesia hanya 
menjadi sasaran kekuatan-ke
kuatan luar negeri.

Dia mengungkapkan, banyak 
negara maju, seperti Inggris atau 
Amerika Serikat yang sudah me
miliki kampus swasta di Malaysia. 
“Jadi, mengapa kita dari Indonesia 
tidak membuat kampus juga di 
Malaysia?” Ujarnya.

Muhammadiyah memilih Ma
laysia lantaran ildim akademiknya 
yang cukup bagus. Negara ini juga 
cukup dekat dengan Indonesia, baik 
dari segi geografis ataupun budaya. 
Proses pendirian kampus swasta di 
Malaysia juga tidak berbelit-belit.

“Mahasiswa Indonesia yang 
belajar di Malaysia kita tahu juga 
cukup banyak. Banyak dari mereka 
yang warga Muhammadiyah pula,” 
ujar Yunahar.

Universitas Muhammadiyah 
Malaysia diharapkan sudah dapat 
beroperasi pada akhir 2017. Mu
hammadiyah membuka kesempa
tan bagi akademisi Indonesia untuk 
ikut berkiprah sebagai tenaga pe
ngajar di sana.

“Ya mudah-mudahan tahun 
ajaran depan sudah bisa (menerima 
mahasiswa baru). Kampusnya kan 
sudah ada. Tinggal peralihan kepe
milikan ke Muhammadiyah, nanti 
kita kembangkan bersama-sama.” 
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