


Kepemimpinan di PT : pengurus KUI 

semua potensial menjadi pemimpin 

PTM....

Penumbuhan budaya akademik

Prioritas pada penguatan SDM yang 

terus menerus

Mampu mandiri (?)  endowment 

funds!





GATS/WTO
Perpres 77/2007
UU 12/2012
MEA 2015
Jumlah PT Indonesia 

meningkat signifikan

Pendidikan Tinggi
Indonesia: 
Coopetition…….?



(1) Cross-border supply, institusi pendidikan tinggi
luar negeri menawarkan kuliah-kuliah
melalui internet dan on-line degree 
program; 

(2) Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan
jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, 
mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar
negeri

(3) Commercial presence, atau kehadiran perguruan
tinggi luar negeri dengan membentuk
partnership, subsidiary, twinning 
arrangement dengan perguruan tinggi lokal

(4)  Presence of natural persons, dosen atau
pengajar asing mengajar pada lembaga
pendidikan lokal



 Zaman kolonial: lahir dan bisa tumbuh dan

berkembang

 Zaman Kemerdekaan, sudah lebih 72 tahun: 

semakin dewasa dan semakin siap bersaing

dalam iklim yang fair

 Pemikiran dan jaringan: Global

 Anggota dan organisasi: Global

 Kelembagaan pendidikan: mulai global



 Internasionalisasi

 PCIM : 34 buah

 Sekolah:

 PAUD Mesir

 Australia      : Narra Warren East  - 585 Belgrave

Hallam Road Melbourne



 Sebelum merdeka, saat awal Muhammadiyah, 

siapa yang membayangkan Muhammadiyah 

akan bertahan lebih 100 tahun dan memiliki 

ribuan sekolah dan aset trilyunan

 Sekarang, setelah kokoh di dalam negeri, 

masih banyak yang ragu saat digemakan 

internasionalisasi lembaga pendidikan 

Muhammadiyah

 Saat di Australia: getar keharuan dan 

optimisme akan meluasnya peran 

Muhammadiyah di level dunia menggema



 KUI diharapkan menjadi agen untuk ikut 
berperan dalam kancah global

 Ikut merintis kerja sama dengan mitra-mita 
global

 Mendorong komitmen kerja sama yang sudah 
dibuat untuk diimplementasikan 

 Melakukan pendampingan dan supervisi atas 
kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan

 Melanjuti MOA, LOI, ataupun MOA yang sudah 
ada

 Menjadi penghubung dengan mitra global

 Membantu administratif untuk urusan-urusan 
kerja sama internasional



 PTN secara umum lebih dipilih

 Murah?

 Kualitas? 

 Sarana dan prasarana?

 Gengsi?

 PTS (ptm?): 

 LEBIH SERING MENJADI 2ND CHOICE

 TAPI BERBASIS PRODI BISA 1ST CHOICE

 ATAU UNTUK PTM TERTENTU BISA UNGGUL PTN 

“DAERAH” 



meningkatkan
penjaminan mutu, 
relevansi, 
keterjangkauan, 
pemerataan yang 
berkeadilan dan
akses pendidikan
tinggi yang 
berkelanjutan….

Kecenderungan
penurunan porsi
PTS berlanjut?

PTS Kecil?
 Small is beautiful?

 Entrepreneurship 
University?

 Orientasi pasar
yang spesifiks?

Kredibilitas: bisa dibangun dengan kepercayaan dan 

pengakuan  Global

Pentingnya kerja sama internasional 



 Paling Kompetitif?

 Keterserapan Pasar Kerja?

 Murah? 

 Cepat Lulus?

 Populer dan prestisius?

 Berbasis agama?

 Pengakuan/recognition : -

 Akreditasi  nasional dan internasional

 Pemeringkatan /Klustering Dikti

 Pemeringkatan global: QS, Webometrics, 4 ICU dll



 Zaman kolonial: lahir dan bisa tumbuh dan

berkembang

 Zaman Kemerdekaan, sudah lebih 72 tahun: 

semakin dewasa dan semakin siap bersaing

dalam iklim yang fair

 Pemikiran dan jaringan: Global

 Anggota dan organisasi: Global

 Kelembagaan pendidikan: mulai global







 Internasionalisasi

 PCIM : 34 buah

 Sekolah:

 PAUD Mesir

 Australia      : Narra Warren East  - 585 Belgrave

Hallam Road Melbourne



Sekian, terima kasih


