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Fordipas PTKIN Usulkan Pascasarjana 
Jadi Model Fakultas

Demikian benang merah 
yang diperoleh dari Workshop 
Internasionalisasi dan Tata 
Kelola Pascasarjana PTKIN 
yang digelar di Auditorium 
Sekolah Pascsarjana (SPs) UIN 
Jakarta, Rabu (18/7). Workshop 
Fordipas diikuti oleh sekitar 50 
direktur pascasarjana perwakil-
an dari 56 PTKIN di seluruh 
Indonesia.

Dalam keterangannya 
kepada BERITA SEKOLAH, 
Ketua Fordipas Ahmad Rofiq 
mengatakan, perubahan struk-
tur kelembagaan dan keseta-
raan pimpinan seperti dekan di 
fakultas harus dilakukan. Hal 
itu untuk memberikan keluwes-
an bagi pascasarjana dalam 
mengembangkan programnya. 

Jika masih seperti sekarang, 
sulit bagi pascasarjana untuk 
menginternasionalisasikan di-
rinya di masa mendatang.

“Karena itu, Fordipas 
mengusulkan kepada Kemen-
terian Agama bahwa perlu 
ada perubahan kebijakan baru 
terhadap pengelolaan pasca-
sarjana seperti model fakultas. 
Regulasinya entah melalui 
Peraturan Menteri Agama 
(PMA) atau Keputusan Men-
teri Agama (KMA),” katanya.

Menurut Rofiq, tata kelola 
pascasarjana di hampir semua 
PTKIN hingga kini belum 
optimal sebagaimana diharap-
kan. Selain masih ada yang 
dikelola oleh hanya satu atau 
dua pimpinan, nama atau no-

Pembukaan Workshop Internasionalisasi dan Tata Kelola Forum Direktur Pas-
casarjana (Fordipas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia di 
Auditorium Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Selasa (17/7). Dari kiri ke kanan: 
Ketua Fordipas Ahmad Rofiq, Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada, dan Direktur 
SPs UIN Jakarta Masykuri Abdillah. Baca juga hal 2.

Forum Direktur Pascasarjana (Fordipas) Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia mengusul-
kan agar struktur kelembagaan program pascasarjana di 
seluruh PTKIN diubah menjadi model fakultas. Selain secara 
kelembagaan, pimpinan dan sistem administrasi pascasarjana 
juga harus memiliki kesetaraan seperti fakultas.

menklaturnya pun tidak sera-
gam. Misalnya ada sekolah 
pascasarjana, ada juga program 
pascasarjana.

“Padahal, dengan jumlah 
mahasiswa di pascasarjana 
yang banyak, tentu tak cukup 
hanya dikelola oleh satu atau 
dua orang pimpinan saja,” jelas 
Direktur Sekolah Pascasarjana 
UIN Semarang itu.

Idealnya, kata Rofiq, pe-
ngelolaan pascasarjana itu ha-
rus seperti model fakultas, mi-
salnya ada dekan, wakil dekan, 
kepala bagian, dan beberapa 
kepala sub bagian. Lagi pula, 
lanjutnya, keputusan dan pene-
tapan dekan fakultas itu meng-
gunakan atas nama menteri, 
sedangkan direktur sekolah 
atau program pascasar-jana cu-
kup menggunakan keputusan 
rektor.

“Karena perbedaan pene-
tapan pimpinan tersebut, men-
jadi berbeda pula sumber ang-
garannya,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur 
SPs UIN Jakarta Masykuri 
Abdillah menyatakan hal se-
rupa. Saat ini Sekolah Pas-
casarjana yang dipimpinnya 
masih mengalami kelemahan, 
baik secara struktural kelem-
bagaan maupun kurikulum-
akademiknya.

Sebagai contoh, secara 
kelembagaan, penyelengga-
raan pascasarjana di PTKIN di 
satu sisi harus mengikuti pera-
turan dan kebijakan yang ada, 
tetapi di sisi lain keilmuan 
monodisiplin harus berada di 

fakultas. Padahal, di berbagai 
negara, sekolah pascasarjana 
itu menjadi leading sector. Arti-
nya, meskipun secara terpisah 
pembukaan program pascasar-
jana monodisiplin berada di 
fakultas, tetapi ada kerja sama 
dan komunikasi dengan seko-
lah pascasarjana.

“Tetapi faktanya sekarang 
tidak. Masing-masing ya jalan 
sendiri-sendiri saja,” keluhnya.

Karena itu, Masykuri lalu 
mengusulkan agar di masa 
mendatang pascasarjana ha-
rus tersentralisasi, baik secara 
administratif maupun muat-
an kurikulum-akademiknya. 
Kecuali jika perguruan tinggi 
tersebut sudah berstatus Per-
guruan Tinggi Negeri Berba-
dan Hukum (PTNBH), boleh 
diberi kesempatan untuk me-
nyelenggarakan pascasarjana 
di fakultas.

Keresahan lain yang hing-
ga kini masih dialami pascasa-
rjana di PTKIN adalah me-
ngenai status homebase dosen. 
Menurut Masykuri, homebase 
dosen sebaiknya tetap di fakul-
tas (program S1) tetapi diberi 
kesempatan juga mengajar di 
pascasarjana. Namun, yang 
terjadi sekarang justru terke-
san seperti ada “pengotakan” 
homebase dosen, yaitu ada di 
pascasarjana dan ada juga di 
fakultas.

Workshop Fordipas PTKIN 
se-Indonesia diselenggarakan 
selama dua hari pada 17-18 Juli 
2018 dan dibuka Rektor UIN 
Jakarta Dede Rosyada.(ns)

Farid indria Mubarok
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BERITA UJIAN

Promosi Doktor Ujian Tesis

Iksan(bawah), mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab, 
meraih yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,48 pada Promosi Doktor yang 
digelar di Auditorium pada 16 Juli 2018. Disertasinya berjudul Dinamika Islam 
Tradisional: Respons Pesantren Salafiyah terhadap Agenda Pembaharuan Pendidikan  
Islam di Indonesia berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan)  
Prof Dr Zulkifli,  Prof Dr Suwito, Prof Dr Sutjipto,  Prof Dr Masykuri Abdillah, dan  
Dr Usep Abdul Matin. Promotor adalah Prof Dr Iik Arifin Mansurnoor dan Prof 
Dr Abuddin Nata.

Femalia Valentine (bawah), mahasiswi Program Magister Konsentrasi 
Dakwah dan Komunikasi, meraih yudisium Sangat Memuaskan den-
gan IPK 3,62 pada Ujian Tesis yang digelar di Auditorium pada 19 Juli 
2018. Tesisnya berjudul Komunikasi Ritual Tabut (Studi Kasus Mak-
na Tabut bagi Pengikutnya, Pemerintah, dan Masyarakat di Bengkulu) 
 berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan) 
Dr Arief Subhan, Prof Dr Zulkifli,  Prof Dr Masykuri Abdillah , dan Dr JM Mus-
limin. Promotor adalah Prof Dr Andi Faisal Bakti (kanan).

FoTo-FoTo Farid indria Mubarok

ReKToR UIN Jakarta Dede 
Rosyada membuka secara res-
mi perhelatan Forum Direktur 
Pascasarjana (Fordipas) Pergu-
ruan Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (PTKIN) se-Indonesia 
di Auditorium Sekolah Pas-
casarjana (SPs) UIN Jakarta, 
Selasa (17/7). Acara pembu-
kaan dihadiri Ketua Fordipas 
Ahmad Rofiq dan Direktur 
SPs UIN Jakarta Masykuri 
Abdillah selaku tuan rumah.

“Saya sangat mengapreasi 
kepada para direktur pascasar-
jana yang telah hadir di forum 
ini. Forum ini diharapkan da-

pat berkontribusi bagi kema-
juan pascasarjana di lingkung-
an PTKIN dan melahirkan 
para sarjana magister serta 
doktor berkualitas,” ujar Rek-
tor.

Rektor menjelaskan bah-
wa keberadaan pascasarjana 
sangat berperanan penting da-
lam pengembangan riset dan 
publikasi ilmiah. Penguatan 
terhadap riset dan publikasi, 
baik nasional maupun interna-
sional, dengan sendirinya akan 
memberikan citra positif bagi 
kemajuan PTKIN.

“Kita harus kembangkan 

tradisi riset dan publikasi ilmi-
ah tersebut secara konkret dan 
diarahkan kepada publikasi 
internasional yang terindeks 
Scopus,” tandasnya.

Dalam kasus di SPs UIN 
Jakarta, penguatan terhadap 
riset dan publikasi interna-
sional terus didorong. Hal itu 
dilakukan agar setiap karya 
ilmiah hasil riset dapat dibaca 
secara luas di dunia interna-
sional.

“Tradisi itu terus kita do-
rong dan usahakan agar dibaca 
dunia,” ujarnya.

Forum Fordipas yang di-

selenggarakan untuk kedua ka-
linya ini diikuti oleh 50 peserta 
perwakilan dari 56 pascasar-
jana PTKIN se-Indonesia. Ta-
hun lalu Forum Fordipas 
PTKIN digelar di Kendari, Su-
lawesi Tenggara.

Agenda forum yang dige-
lar pada 17-18 Juli 2018 itu di 
antaranya merumuskan tentang 
tata kelola pascasarjana, baik 
terhadap struktur kelembagaan 
maupun muatan kurikulum-ak-
ademik. Selain itu juga dibahas 
persoalan-persoalan yang terkait 
dengan rumpun ilmu serta sta-
tus homebase dosen. (ns)

Rektor Dede Rosyada Buka Forum Fordipas PTKIN


