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A. PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN

A.1. Berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang Saudara lakukan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan dampaknya!

1. Usaha Kreatif

Sebagai mahasiswa pascasarjana tahun 1983-1986 dan 1993-1997, saya yakin akan jauh
lebih mudah bagi para mahasiswa untuk memahami bahan pelajaran jika sejak awal dosen
pengampu menjelaskan silabus dan acara perkuliahan, termasuk buku rujukan yang
digunakan, untuk setiap waktu tatap muka. Oleh karenanya saya sangat menyadari
kesulitan yang mungkin dihadapi para mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan
jika kegiatan perkuliahan tanpa perencanaan dan metode yang diterapkan adalah metode
tradisional, metode ceramah saja. Lebih-lebih bagi para mahasiswa program pascasarjana
yang umumnya waktu kuliahnya sore hari sehabis kerja. Kondisi fisik yang lelah dan
konsentrasi yang sudah menurun ditambah dengan metode kuliah yang membosankan
akan berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan bahan ajar, apalagi jika tanpa
persiapan yang baik.
Di awal tahun 2000an, ketika sarana dan media pembelajaran masih terbatas, usaha
peningkatan kualitas pembelajaran saya lakukan dengan penggunaan overhead projector
(OHP). Materi kuliah, selain dalam bentuk modul, juga saya siapkan dalam bentuk pointers
(butir-butir atau pokok-pokok materi kuliah) disertai gambar-gambar, grafik dan tabel di
media tranparant-sheets yang disajikan pada waktu pertemuan tatap muka. Materinya
kemudian diperbanyak dengan cara difotokopi. Penyiapan bahan menggunakan
transparant-sheets dipermudah dengan adanya fasilitas software (MS-Power Point)
sehingga penyiapannya tidak butuh waktu lama tetapi tetap dengan penampilan yang
menarik. Gambar dan grafik akan sangat mudah dibuat. Tidak perlu ditulis tangan karena
ada printer yang dapat mencetak ke media tranparant-sheets. Ketika OHP sudah out-of
date dan digantikan dengan media yang lebih canggih, LCD Projector, yang bisa
tersambung langsung dengan komputer dan media lain, semua bahan/materi kuliah saya
sajikan dalam format Power-Point. Tayangan menggunakan LCD Projector menjadikan
proses pembelajaran lebih mudah dan menarik. Penggunaan electronic-mail (e-mail)
dengan segala kemudahannya, memungkinkan saya menempatkan semua materi kuliah
dalam Blog yang saya siapkan khusus untuk bahan-bahan kuliah. Komunikasi, diskusi dan
informasi dilakukan melalui Blog. Mailing-list, BBM Group, FBGroup dibuat untuk sarana
komunikasi yang efektif untuk para mahasiswa pascasarjana yang waktunya memang
terbatas.  
Beberapa Blog yang saya buat untuk keperluan komunikasi, diskusi dan distribusi bahan
ajar adalah : Untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial,
http://ekonomimanajerial.wordpress.com; Untuk mata kuliah  Manajemen Produksi:
http://mkmop.wordpress.com/, sedangkan untuk mata kuliah Metode Penelitian :
http://metlitbisnis.wordpress.com/;  untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional:
http://mkmpi.wordpress.com/; untuk mata kuliah Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro,
bahan-bahan dapat diunduh di: http://principlesofeconomics.wordpress.com/; untuk bahan
kuliah  Ekonometrika dapat diunduh di Blog Ekonometrika dengan alamat:
http://ekonmetrika.wordpress.com. Satu mata kuliah yang saya berikan untuk mahasiswa
Program Pascasarjana di Universitas Nusa Bangsa, Bogor, yaitu Perencanaan
Pembangunan Daerah di mana saya merupakan anggota dalam tim pengajar (team
teaching), Blog-nya tetap saya siapkan dan dapat diakses oleh para mahasiswa di

sistem administrasi sertifikasi dosen - serdos.dikti.go.id 



http://ppdunb.wordpress.com/. Di Program Pascasarjana ISTN Jakarta, saya sempat
mengampu beberapa mata kuliah, mulai dari Dasar-Dasar Manajemen Teknologi,
Manajemen Teknologi Strategis, Ekonomi Teknik, Inovasi dan Persaingan Bisnis serta
Sistem Bisnis Terintegrasi. Beberapa tahun terkahir saya hanya mengampu dua mata
kuliah saja, yaitu Sistem Bisnis Terintegrasi dan Inovasi dan Persaingan Bisnis.
Bahan-bahan ajar untuk mata kuliah tersebut saya letakkan di Blog dengan alamat :
http://mmtistn.wordpress.com. Terakhir, mata kuliah Manajemen Investasi dan Risiko yang
baru saya ampu mulai Semester Gasal 2012/2013, bahan-bahan perkuliahan dapat melalui
Blog di  http://manajemeninvestasidanpasarmodal.wordpress.com/
Penugasan secara individual maupun kelompok dimaksudkan untuk menyediakan
kesempatan bagi para mahasiswa untuk lebih memahami konsep dan aplikasi ekonomi
dalam pengambilan keputusan manajerial  dari bahan/materi kuliah. Tugas menulis paper
dimaksudkan agar para mahasiswa lebih mendalami pemahaman tentang teori dan konsep.
Biasanya akan diikuti dengan pengalaman aplikasinya dalam pekerjaan sehari-hari. Tugas
kelompok untuk mengamati, menganalisis dan mengkomunikasikannya dalam diskusi
kelas, misalnya pada praktek manajemen operasi/produksi pada suatu organisasi, akan
memberi kesempatan dan tanggungjawab bagi tiap kelompok untuk memahami esensi
materi perkuliahan. Pada Program Studi Sarjana (S-1) Manajemen atau Akuntansi
UHAMKA yang memiliki kelas khusus, yang disebut kelas unggul, quiz di awal pertemuan
dan penugasan di akhir pertemuan menambah semangat dan tanggungjawab mahasiswa
untuk memahami lebih mendalam materi perkuliahan. Pernah saya terapkan di Kelas
Internasional, Universitas Islam Negeri Jakarta di mana semua materi disajikan dalam
Bahasa Inggris, mahasiswa saya tugaskan untuk menjawab materi quiz yang ditayangkan
di Blog 2-3 hari sebelum waktu tatap muka. Hard-copy dikumpulkan pada waktu tatap muka
berikutnya. 
Saat ini, untuk mahasiswa pascasarjana, tugas individu pada mata kuliah Ekonomi
Manajerial, misalnya, dalam bentuk jawaban atas pertanyaan diskusi dan soal-soal latihan
pada Buku Pegangan yang digunakan kelas. Jawaban itu kemudian diorganisasi oleh satu
atau dua orang, untuk kemudian didokumentasikan sebagai suatu hasil pembelajaran.
Sebelumnya disediakan waktu untuk mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut dalam
sebuah Diskusi Kelas. Biasanya,  saya sediakan dua kali waktu tatap muka untuk
membahas/mendiskusikan jawaban-jawaban tersebut.  
Khusus mata kuliah Manajemen Investasi saya sertakan juga permainan (games) on-line,
cashflow game dimana permainan ini melatih pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
Mungkin karena pembuatnya lebih fokus pada sektor property, maka investasi wahana lain
seperti bisnis dan pasar modal menjadi kurang menarik. Bagaimanapun, upaya kreatif
dalam membuat proses pembelajaran lebih menarik, itu menjadi penting untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

2. Dampak Perubahan

Apa dampak usaha tersebut terhadap kualitas pembelajaran ? Semangat, minat belajar dan
motivasi mahasiswa meningkat. Indikasinya adalah kehadiran mahasiswa di kelas akan 
tepat waktu karena mereka merasa rugidatang terlambat dalam kegiatan perkuliahan.
Selain itu karena saya biasanya menyampaikan informasi penting di awal pertemuan yang
tidak akan saya ulang. Lebih-lebih ketika jadual presentasi dan mereka bertugas sebagai
penyaji dalam diskusi kelas. Dengan menjawab soal-soal quiz sebelum waktu tatap muka,
jawaban-jawaban spontan muncul untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mempelajari
bahan perkuliahan sebelum tatap muka. Mereka sudah menyiapkan diri untuk kuliah.
Upaya mengkaitkan teori dengan praktek sehari-hari lebih menarik bagi mahasiswa
pascasarjana. Studi kasus menjadi materi kuliah yang favorit karena mengkaitkan teori-teori

sistem administrasi sertifikasi dosen - serdos.dikti.go.id 



dengan praktek-praktek manajemen. Penyelesaian latihan soal-soal telah secara signifikan
menaikan nilai ujian, baik Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester. Yang
lebih penting, bagaimana proses belajar yang berkualitas terus melekat di memori
mahasiswa; sebagai sesuatu yang mengesankan.
Tersedianya Blog dan media komunikasi sosial lainnya akan sangat memudahkan
komunikasi, baik diantara mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen. Di masa
mendatang, agaknya model cyber-campus dapat dikembangkan sehingga kegiatan
perkuliahan dapat dilakukan secara on-line, untuk melengkapi kegiatan tatap muka. 
Dengan demikian, menjelaskan silabi dan rencana kegiatan perkuliahan, tugas-tugas dan
metode assessment di awal perkuliahan, menyarankan untuk memiliki Buku Pegangan,
menyediakan materi/bahan ajar dalam bentuk pointers dalam format Power-Point,
meletakkannya di Blog, sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mengunduhnya,
menyediakan soal-soal quiz dan memberi tugas, baik secara individu maupun kelompok,
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi dan latihan soal-soal merupakan cara-cara
yang saya pikir kreatif dan terbukti layak diterapkan serta mempunyai dampak yang
signifikan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik untuk mahasiswa
Program Sarjana (S1) maupun mahasiswa Program Pascasarjana (S2).

A.2. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik
yang Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran.

3. Kedisiplinan

Pada Program Sarjana (S1) jadual kuliah saya biasanya di sesi pertama, 07.30-10.00 dan
Program Pascasarjana juga di sesi pertama 16.30-18.30. Jadual kuliah pagi berada pada
jam-jam yang kritis untuk situasi di Jakarta. Waktu tempuh dari rumah ke kampus seringkali
sulit diprediksi karena kondisi jalan yang juga sulit diprediksi. Satu jam merupakan waktu
tempuh tercepat di pagi hari, dari rumah ke kampus. Saya harus berangkat paling telat jam
06.30 agar bisa tiba di kampus sesuai jadual sesi-1. Untuk memastikan, biasanya saya
harus berangkat lebih pagi lagi, misalnya jam 06.00, untuk mengejar waktu kuliah jam
07.30. Toleransi keterlambatan untuk mengikuti kuliah adalah 30 menit, kecuali bagi yang
sudah memberitahu sebelumnya. Saya upayakan untuk selalu datang ke kampus sesuai
jadual, sebagai contoh berdisiplin memenuhi jadual yang sudah ditetapkan. Jika terlambat
atau terpaksa berhalangan karena ada tugas-tugas terkait dengan tugas manajemen
Universitas, saya pastikan bahwa saya sudah mengkomunikasikan dengan Sub-Bag
Akademik di Fakultas atau memberitahu langsung kepada mahasiswa  seminggu
sebelumnya; kalaupun mendadak setidaknya 2-3 hari sebelumnya, dan langsung mencari
waktu pengganti berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Pada Program
Pascasarjana (S2), penegakan kedisiplinan banyak terkait dengan jadual perkuliahan,
batas waktu (due-date) pengumpulan tugas-tugas, mengingat sebagian besar dari mereka
adalah karyawan. Contoh lain kedisiplinan sebagai dosen adalah dalam hal memeriksa
hasil ujian dan menyerahkan nilai tepat waktu. Di beberapa Fakultas bahkan disediakan
"bonus" bagi dosen yang menyerahkan nilai dalam rentang waktu yang ditetapkan.
Sayangnya belum ada sangsi bagi yang menyerahkan nilai terlambat. Ada wacana, yang
mestinya bisa juga didukung oleh sistem informasi akademis yang terintegrasi, jika dosen
menyerahkan nilai melebih batas waktu yang ditetapkan maka sistem akan memberi nilai
"B" untuk semua mahasiswa. Sayangnya, dengan cara ini, lagi-lagi, yang dirugikan malah
mahasiswa, bukan dosennya, sehingga gagasan ini belum bisa sepenuhnya bisa
diterapkan.
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4. Keteladanan

Satu contoh keteladanan adalah soal kedisiplinan. Keteladanan memang perlu perbuatan
nyata. Disiplin terhadap waktu adalah sikap menghargai waktu; dan itu ditunjukkan dengan
hadir tepat waktu (dan juga keluar tepat waktu). Saya yakin dan percaya bahwa sikap dan
prilaku disiplin, misalnya datang dan selesai tepat waktu dalam kegiatan perkuliahan, akan
menjadi teladan bagi para mahasiswa. Setidaknya ada rasa sungkan; perasaan kurang
enak karena datang terlambat, sementara kegiatan perkuliahan sudah berjalan. Apalagi
bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S2), yang sudah jauh lebih dewasa dibanding
dengan mahasiswa program sarjana (S1). Untuk mahasiswa Program Sarjana (S1) aturan
disiplin kehadiran waktu kuliah memang sudah sangat ketat. Disiplin terhadap waktu solat
merupakan hal yang sangat penting. Apalagi dalam komunitas di Muhammadiyah; di
UHAMKA khususnya. Jadual kegiatan perkuliahan diatur sedemikian rupa agar tidak
berlangsung saat adzan berkumandang. Jadual kuliah saya di sesi pertama pascasarjana,
16.30-18.30 menjadi dilematis. Di selesaikan sebelum magrib, berarti pelaksanaan
perkuliahan mengurangi waktu tatap muka. Dilanjutkan sesuai jadual, melanggar waktu
solat. Saya cenderung mengganti waktu tersebut dengan tugas-tugas lain di luar jadual,
dimana mahasiswa saya beri tugas yang langsung dikomunikasikan secara on-line pada
waktu yang disepakati. Awalnya memang, jadual sesi pertama dimulai pukul 16.00.
Faktanya banyak mahasiswa yang jam kerjanya selesai pada jam itu. Padahal dibutuhkan
waktu, yang kadang-kadang lebih dari setengah jama karena terhambat macet, untuk
menempuh jarak dari tempat kerja ke kampus. 
Cara berpakaian yang rapih sesuai dengan norma dan etika berpakaian juga merupakan
contoh teladan yang harus selalu dijaga. Dulu, saya selalu mengenakan pakaian standar;
baju putih dan celana berwarna gelap. Tidak ada keberanian, untuk memakai pakaian yang
mencolok; baik dari segi warna maupun corak dan modelnya. Bagi saya sebenarnya lebih
nyaman jika ada pakaian seragam, uniform. Tidak susah-susah memilih warna dan model
pakaian. Batik merupakan solusi ketika ada masalah dengan pemilihan dasi, yang itu-itu
saja yang ada.
Sopan-santun dalam bertutur kata merupakan contoh lain dari keteladanan. Bagi
mahasiswa S1 sedikit-sedikit memahami bahasa, bahasa gaul, mereka akan memudahkan
komunikasi dan mencairkan suasana. Sebenarnya, penggunaan bahasa adalah soal
kesepakatan. Ukuran sopan-santun kadang jadi relatif. Tetapi yang penting, soal
penggunaan bahasa yang sopan terkait dengan efektivitas komunikasi. Tentu, soal
sopan-santun dan tata krama ada aturannya.
Kearifan dalam memahami persoalan yang dihadapi mahasiswa dan menghargai
mahasiswa sebagai orang dewasa, merupakan contoh keteladan yang lain yang selalu
saya terapkan (dan terus diupayakan) untuk meningkatkan  kompetensi kepribadian saya
sebagai dosen. Kearifan menurut saya penting karena ini merupakan bentuk empati
terhadap persoalan yang dihadapi orang lain. Tentu ada hal juga yang harus dipahami
terkait dengan sangsi dari suatu aturan.

5. Keterbukaan Terhadap Kritik

Kritik mahasiswa, teman sejawat ataupun atasan, misalnya Ketua Program Studi, terhadap
proses pembelajaran selalu saya sikapi secara terbuka. Saya beranggapan bahwa hal
tersebut semata-mata demi peningkatan kualitas pembelajaran. 
Misal, jika saya membuat jadual tugas presentasi kelompok yang waktunya dirasa tidak
tepat oleh kelompok tersebut dan apalagi jika tidak bentrok dengan jadual kelompok lain
saya dengan senang hati membuat perubahan jadual. Masukan dan bahkan komplain dari
mahasiswa menjadi bahan penting dalam penyusunan jadual, satuan acara perkuliahan
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(SAP).
Contoh lain, kesalahan memberi nilai jawaban baik pada Ujian Tengah Semester ataupun
Ujian Akhir Semester, tanpa diprotespun akan dengan senang hati saya perbaiki. Dalam
memberi nilai saya termasuk yang dianggap pelit, bahkan kadang terhadap mahasiswa
bimbingan saya sekalipun. Padahal, ini semata-mata demi obyektifiktas. Akan tetapi, jika
saya menilai baik, katakan A, insyaAllah mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh
nilai yang maksimal. Bagi saya, saya tidak akan rugi memberi nilai tinggi jika memang
sudah sesuai dengan standar. Sebaliknya, saya tidak memperoleh untung apa-apa ketika
memberi nilai yang rendah. Faktanya, sejauh ini saya belum pernah menerima kritik tentang
hal ini.
Kritik menyangkut substansi perkuliahan sudah seharusnya ditanggapi secara terbuka
karena ini merupakan forum akademis. Bagi saya, kritik terhadap substansi mata kuliah
sama sekali bukan masalah. Seharusnya memang ada pemikiran kritis dari peserta didik;
apalagi mereka adalah mahasiswa pascasarjana.
Bahkan, terhadap komponen penilaian (assessment) yang saya sampaikan di pertemuan
pertama sebagai materi kontrak kesepakatan dengan mahasiswa, dengan senang hati saya
merubahnya jika ada usulan untuk diubah, asalkan masih tetap dalam koridor peraturan
yang berlaku. Misalnya untuk komponen tugas, ketika saya merencanakan kegiatan diskusi
kelas dengan presentasi kelompok, tetapi kemudian kelas merasa berkeberatan dan
mereka lebih memilih menulis makalah sebagai elemen dalam penilaian tugas, saya kira
saya akan dengan senang hati untuk merubahnya. Juga terhadap persentase bobotnya.
Jika mahasiswa merasa bobot nilai presentasi lebih tepat 25 persen, dibanding 20 persen
yang saya usulkan, akan dengan sangat mudah saya setujui dengan ukuran dan kriteria
yang sesuai. 
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B. PENGEMBANGAN KEILMUAN/KEAHLIAN

B.1. Sebutkan produk karya-karya ilmiah (buku, artikel, paten, dll) yang telah Saudara
hasilkan dan pihak yang mempublikasikannya. Bagaimana makna dan kegunaannya
dalam pengembangan keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif

6. Produk Karya Ilmiah

Manajemen Teknologi dan Inovasi (Management Technology and Innovation) merupakan
disiplin ilmu yang saya tekuni sejak saya masih bekerja sebagai peneliti di Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan terus saya dalami setelah menjadi Dosen PNS
yang dipekerjakan (dpk) di UHAMKA. Penelitian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan
penerapan teknologi di pedesaan, model-model perekonomian wilayah (daerah) dan
pedesaan dan hubungan antara kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi adalah
topik-topik penelitian yang menjadi minat saya. Terakhir, lebih spesifik tentang hubungan
antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi
menjadi topik-topik penelitian yang relevan terkait peran dan kontribusi UHAMKA dalam
perekonomian nasional. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua bidang amal usaha
yang sangat penting di Muhammadiyah.  
Publikasi karya ilmiah berupa Buku atau Bagian dari Buku terkait dengan Manajemen
Teknologi, misalnya : Bab 1 dan Bab 3, dalam Atang Sulaiman (20050, Difusi Teknologi :
Teori, Pendekatan dan Pengalaman, (ISBN : 979-98496-3-2). Selanjutnya,  Konsep Daya
Saing Wilayah : Perspektif Teknologi dalam Yudi Widayanto dan Binuko Dani (2003), Daya
Saing Wilayah dalam Perspektif Teknologi, (ISBN : 979-3138-05-X) bersama Mien
Askinatin dan Yudi Widayanto. Juga, dalam buku yang sama tulisan berjudul: Indeks Iklim
Teknologi Wilayah : Kasus Provinsi Kalimantan Selatan dalam Yudi Widayanto dan Binuko
Dani (2003) Daya Saing Wilayah dalam Perspektif Teknologi, (ISBN : 979-3138-05-X)
bersama Binuko Dani Soewargono dan Suhandojo. Pengalaman mengikuti Pelatihan
tentang Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Korea, saya tulis sebagai bagian dari
Buku yang dipublikasikan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi BPPT,
berjudul : Kebijakan Teknologi Wilayah di Korea: Teknopolis Generasi Ketiga dalam Adi
Saptari (2002), Bangkitnya Inovasi Korea : Pengalaman Korea Membangun Kemampuan
IPTEK, (ISBN:979-970-680-7). Beberapa publikasi dalam bentuk Buku atau bagian dari
Buku yang lain, saya lampirkan dalam Curriculum Vitae Deskripsi Diri ini. 
Beberapa buku hasil penelitian ini bahkan menjadi rujukan mata kuliah di beberapa
Program Pascasarjana, ITB, IPB, UI, UGM, UNDIP, UNB dan ISTN. Buku-buku :
Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah, (ISBN : 979-95745-0-1), Tiga Pilar
Pengembangan Wilayah : Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi (ISBN :
979-95745-1-1)  dan Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu : Sebuah
Kajian Eksploratif, (ISBN : 979-95745-3-6) termasuk yang dijadikan rujukan mata kuliah
dimaksud.
Buku saya, yang terbaru terbit Agustus 2011, merupakan monografi yang saya tulis kembali
dari Tesis Doktor di Universitas Queensland, Brisbane Australia, diterbitkan oleh LAP
(Lambert Academic Publishing), Germany berjudul : Spatial Structure of the Island
Economy of Indonesia: A New Hybrid Procedure for Generation Inter-regional Input-Output
Tables (ISBN:978-3-8454-1847-6. Buku ini dijual di beberapa Toko Maya (Virtual
Bookstores), seperti :Amazon,
http://www.amazon.com/Spatial-Structure-Island-Economy-Indonesia/dp/3845418478; Toko
Buku Border, http://www.borders.com.au/by/eid-muchdie/; di Toko Buku Barnes & Noble,
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http://www.barnesandnoble.com/c/eid-muchdie; di Toko Samillion,
http://www.booksamillion.com/p/Spatial-Structure-Island-Economy-Indonesia/Eid-Muchdie/9
783845418476; di Toko Berkelouw Book,
http://berkelouw.com.au/browse/all/by/Eid-Muchdie; di Toko Buku Alibris,
http://www.alibris.com/search/books/author/Muchdie,%20Eid/aid/6126535 di
https://www.morebooks.de/search/gb?q=+Eid+Muchdie&via_keyword=1 sementara di untuk
India
http://www.nbcindia.com/Search.aspx?q=eid-muchdie&StoreId=1&SearchType=Author atau
 di lokasi lain Holisticpage, http://www.holisticpage.com.au/_Eid_Muchdie.php dan untuk
yang di New Zealand, http://www.mightyape.co.nz/Authors/Eid-Muchdie/All/. 
Publikasi di Jurnal Ilmiah merupakan kepuasan tersendiri bagi seorang peneliti. Artikel yang
saya tulis, terkait dengan hasil penelitian tentang manajemen teknologi, pemodelan
ekonomi dan hubungan antara teknologi dengan pertumbuhan ekonomi dipublikasikan
antara lain di : Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Pembangunan LIPI, Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Indonesia Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE-UI, Jurnal Studi
Indonesia Universitas Terbuka, Majalah Ilmiah Ilmu dan Wisata Univertitas Sahid, Jurnal
Ilmiah Teknologi dan Disain Universitas Trisakti, Jurnal Sains dan Teknologi BPPT dan di
Majalah Analisis Sistem BPPT. 
Saya juga pernah banyak menulis tentang masalah pembangunan kota dan pedesaan di
media massa cetak ibu kota (1989-1991, tulisan terahkir 1997). Sayang fasilitas yang ada di
Sistem Serdos ini tidak memungkinkan saya meng-upload daftar tulisan populer saya di
media masa. Tulisan di media masa (cetak) merupakan upaya pemasyarakatan ilmu dan
hasil-hasil penelitian yang perlu digalakkan di komunitas kampus. Tulisan saya di media
cetak memang lebih fokus pada permasalahan pembangunan kota Jakarta dan kaitannya
dengan wilayah sekitarnya.  Ada juga tulisan-tulisan tentang perumahan, tentang urbanisasi
dan soal kepemimpinan. Satu artikel saya pernah memperoleh penghargaan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena memenangkan Juara Pertama dalam
Lomba Karya Tulis yang diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Kota Jakarta ke-463
dan HUT RI ke-50. Artikel ini memang sengaja saya tulis dalam rangka mengikuti Lomba
Karya Tulis tersebut. Sebelumnya, saya agak surprise karena satu artikel saya secara tidak
diduga-duga memenangkan Juara Harapan II dalam Lomba Karya Tulis dalam rangka
Indoproduct89. Ini suatu kegiatan yang disponsori beberapa Departemen, seperti :
Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dan banyak
lagi Instansi Pemerintah lainnya. 
Untuk patent, sampai saat ini saya belum pernah mengajukan untuk memperolehnya
karena saya merasa belum ada karya saya yang layak untuk diajukan. Tetapi saya pernah
memimpin satu tim untuk melakukan penelitian secara intensif (selama dua tahun
anggaran) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat (terutama peneliti)
untuk mengajukan patent, termasuk prosedur cara memperolehnya serta berbagai
kendalanya sehingga saya kemudian  diminta Kantor Kementerian Riset dan Teknologi
untuk memandu Seminar terkait dengan Sistem Insentif untuk Patent dan Hak Cipta. 

7. Makna dan Kegunaan

Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku mempunyai arti yang penting, baik
bagi penulisnya maupun bagi komunitas sepeminatan. Untuk buku-buku kami terkait
dengan pemodelan ekonomi, ada ceritra yang membanggakan, ketika dua orang sejawat
yang waktu itu menempuh Program Doktor di Pascasarjana Universitas Indonesia. Dosen
pengampu merujuk pada buku yang kami tulis, beliau menyebut nama saya karena saya
telah mempublikasikan hasil penelitian yang merupakan implementasi teori dalam buku
kami tersebut. Tapi beliau tidak tahu kalau ada dua peserta Program Doktor yang sedang
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mengambil mata kuliahnya adalah juga penulis buku tersebut. Kedua teman sejawat kami,
saat ini sudah lama lulus dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia.
Buku saya yang diterbitkan oleh LAP (Lambert Academic Publishing) mempunayi arti
khusus bagi saya karena ini merupakan karya tulis yang monumental; bersejarah. Buku ini
dihasilkan bukan hanya dari cucuran keringat karena sambil menulis tesis ini saya juga
masih harus mencukupi biaya hidup karena bea-siswa yang diterima memang paqs-pasan
saja. Buku ini juga kadang ditulis dengan iringan derai air mata karena ditulis sambil
menahan sakitnya gigi di musim dingin. Tentu saja, buku ini mempunyai kontribusi penting
dalam pengembangan pemodelan ekonomi. Dalam buku ini kontribusi penting penelitian
secara jelas saya kemukakan. Selain itu, buku ini bernilai penting bagi UHAMKA yang
sedang menyiapkan diri menuju Universitas Kelas Dunia (World-Class University) karena di
buku itu disebutkan saya adalah dosen UHAMKA. Ini kebanggaan bagi saya dan juga bagi
UHAMKA.
Artikel-artikel yang saya tulis pada Jurnal Ilmiah, khususnya yang terkait dengan
pengembangan pemodelan ekonomi mempunyai arti yang penting dalam pengembangan
keilmuan karena telah memperkenalkan berbagai inovasi-inovasi dalam pemodelan
ekonomi. Ini semua mempunyai arti yang sangat penting bagi pengembangan teknologi,
khususnya dalam bidang Manajemen Teknologi dan Inovasi. 
Artikel-artikel yang saya publikasikan di media cetak populer; di surat kabar, mungkin tidak
berkontribusi langsung dan signifikan bagi pengembangan keilmuan. Tetapi bagi aktivitas
pemasyarakatan ilmu dan gagasan mencari solusi terhadap masalah-masalah
pembangunan, saya yakin bahwa artikel-artikel tersebut tetap memberi kontribusi yang
signifikan. Ini sudah dibuktikan bahwa salah satu publikasi tersebut dihargai oleh Gubernur
DKI waktu itu sebagai suatu pemikiran yang berkontribusi bagi upaya-upaya penyelesaian
masalah pembangunan di Jakarta.

8. Usaha Inovatif

Inovasi saya pahami sebagai upaya-upaya bagaiman menjadikan invensi dapat memasuki
gelanggang ekonomi. Invensi atau temuan baru yang bernilai ekonomi itu yang saya
pahami sebagai inovasi. Lalu, jika ditanyakan apakah karya-karya ilmiah yng saya hasilkan
merupakan usaha yang inovatif? Saya pastikan, jawabannya ya, kecuali untuk karya ilmiah
yang tidak dipublikasikan karena alasan-alasan tertentu. Semua artikel saya yang sudah
dipublikasikan ada imbalan ekonominya. Beberapa buku yang kemudian dijadikan rujukan
dalam mata kuliah di beberapa Program Pascasarjana, tentu mengandung nilai yang
inovatif. Buku-buku tersebut laku dijual. Bahkan bisa dibilang, sangat laku. Saya ingat
teman saya di bagian penerbitan melaporkan bahwa saldo hasil menjual buku-buku
tersebut cukup besar; sehingga sempat dijadikan bonus untuk THR Idul Fitri. 
Buku saya yang diterbitkan di LAP (Lambert Academic Publishing) bahkan dijual dengan
harga yang, menurut ukuran saya, sangat mahal, antara US $ 140.00 sampai dengan
hampir US$ 200.00. Ada toko maya yang menjualnya dalam satuan mata uang euro (79
euro). Kalau saja buku ini dijual dalam mata uang rupiah untuk pemasaran di Indonesia,
saya rasa pantas kalo dijual dengan harga antara 140 ribu sampai dengan 200 ribu saja.
Mungkin akan banyak perpustakaan yang menyimpan buku saya sebagai koleksinya.
Sayang perhitungan bisnis dan biaya produksinya tidak sama dengan perasaan saya.
Gagasan ilmiah yang dituangkan dalam tulisan populer yang dipublikasi oleh media masa
(cetak) dapat saya pastikan mempunyai nilai-nilai inovatif. Ukuran mudahnya, tulisan-tulisan
tersebut mempunyai nilai ekonomi; laku dijual. Jika tidak, bisa dipastikan tidak akan
diterbitkan. Saya kira sampai saat inipun, tulisan ilmiah populer dalam rubrik opini
mempunyai nilai-nilai inovatif, ada nilai dan imbalan ekonominya. Bahkan, Rektor UHAMKA
dalam rangka mendorong semangat memasyarakatkan gagasan dalam bentuk tulisan
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populer, yang mudah dipahami masyarakat, memberi insentif khusus kepada penulis civitas
akademika UHAMKA, baik mahasiswa maupun dosen jika menulis dengan memakai
identitas UHAMKA. 
Menulis di Jurnal Ilmiah pun merupakan usaha inovatif karena menerima imbalan, meski
tidak selalu dalam bentuk uang. Seingat saya, tidak ada satupun artikel saya yang
diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah yang tidak memperoleh imbalan. Mungkin waktu itu, minat
menulis masih terbatas sehingga perlu ada insentif-insentif berupa imbalan dalam bentuk
uang. Saat ini memang ada kecenderungan, jika akan mempublikasikan karya ilmiah di
Jurnal Ilmiah penulis harus membayar. Dalam konteks inovasi, sepertinya ada
pertentangan antara kecenderungan yang terjadi dengan apa yang saya pahami. Bagi
saya, untuk mudahnya, uapaya yang bersifat inovatif itu produknya laku dijual.

B.2. Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukkan dalam
pengembangan keilmuan/keahlian.

9. Konsistensi

Sebagai dosen, saya akan konsisten dan fokus pada bidang keahlian Manajemen
Teknologi dan Inovasi. Bidang ini jadi pilihan saya karena bidang ini telah menjadi minat
saya sejak awal menjadi peneliti, yang akan secara konsisten saya tekuni ketika berperan
sebagai dosen. Bagi saya, ini merupakan upaya konsisten dalam mencari/menemukan,
mengembangkan, memanfaatkan dan memasyarakatkan teknologi karena teknologi adalah
sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 
Aspek manajemen teknologi bisa jadi sangat luas, mulai dari tingkat perusahaan (misalnya
analisis kandungan teknologi), atau pada tingkat industri (kajian tentang status teknologi)
maupun pada tingkat ruang atau tingkat spasial (misalnya kajian tentang kemampuan
teknologi ataupun kajian mengenai kebutuhan teknologi). Kajian teknologi juga akan
mencakup aspek ilmu pengetahuan (science), seni (art), enjiniring (engineering), ekonomi
(economy) dan bisnis (business). 
Beberapa penelitian terkait dengan analisis kandungan teknologi pada tingkat
perusahaan/organisasi dan iklim teknologi, hubungan teknologi dan pertumbuhan ekonomi
(technology and economic growth), pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (education and
economic growth) dan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi (health and economic growth)
merupakan kegiatan yang saya targetkan untuk saya lakukan sampai dengan 2014. Ini
akan menjadi bukti sikap konsisten saya terhadap bidang ilmu yang akan saya tekuni.
Sebagai Wakil Rektor yang membidangi Pengembangan Akademik, Penelitian, Pengabdian
Masyarakat dan Penjaminan Mutu, sikap konsisten saya tunjukan terkait upaya
pengembangan akademis, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan
mutu. Mutu input, mutu proses, dan mutu produk. Pengembangan sumberdaya yang
bermutu tinggi akan berperan penting untuk menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi.
Proses pembelajaran yang berkualitas, kurikulum, sarana-prasarana dan prosedur standar
menjamin dihasilkan output yang bermutu tinggi.

10. Target Kerja

Sebagai Wakil Rektor yang membidangi pengembangan akademis, penelitian, pengabdian
masyarakat dan penjaminan mutu ada beberapa target terkait dengan pengembangan
keakhlian para dosen UHAMKA. Tugas ini sangat membutuhkan upaya-upaya yang
konsisten dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia yang bermutu tinggi untuk
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen-dosen UHAMKA. 
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Pertama, terkait dengan pengembangan akademis. Selain mempertahankan dan
meningkatkan kualitas akademis Program Studi yang ada saat ini melalui : pelaporan
kegiatan akademis setiap semester (selama ini dikenal dengan Laporan EPSBED),
perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi dan akreditasi Program Studi, juga ada
target-target berkaitan dengan pendirian Program Studi Baru yang dibutuhkan masyarakat
dan konsisten dengan kompetensi dan keunggulan UHAMKA. Ada 17 (tujub belas) usulan
Program Studi baru yang sudah diajukan ke Dirjen Dikti-Kemendikbud yaitu : 4 Program
Studi Doktor (S-3), 3 Program Studi Magister (S2) dan sisanya Programa Studi Sarjana
(S1).  Memang, saat ini sedang ada moratorium pendirian Program Studi baru dan
Universitas baru sampai dengan 31 Agustus 2014 sehubungan dengan telah
diundangkannya UU No.12/20012 tentang Pendidikan Tinggi.  Masih ada waktu yang cukup
untuk mempersiapkan usulan Prodi baru, tetapi hal-hal berhubungan dengan pengisian
borang usulan tersebut tetap harus disiapkan secara seksama.
Kedua, terkait dengan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat
ini di UHAMKA ada dua lembaga yang menangani kegiatan ini, yaitu: Lembaga Penelitian
dan Pengembangan, dan Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat.  Di sini
peran dosen (dosen tetap Persyarikatan maupun dosen PNS dpk) menjadi sangat
menentukan. Beberapa waktu yang lalu ada olok-olok bahwa dosen UHAMKA baru bisa
NgaJi; maksudnya Ngajar (Mengajar) dan Nguji (Menguji) karena kegiatan pendidikan dan
pengajaran merupakan tugas utama seorang dosen. Kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat, tugas utama yang lain, masih sangat terbatas. Untuk memfasilitasi kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat sudah dikembangkan Prosedur Operasi Baku
(Standard Operating Procedures), menyangkut pengajuan usulan, penilaian (review),
pendanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Hasilnya, pihak-pihak yang terlibat
kemudian secara konsisten mengikuti aturan dalam proses pengajuan usulan, proses
penilaian, pendanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Prosesnya menjadi lebih terprogram;
terjadual dan bersistem. Untuk penelitian reguler, misalnya setiap dosen tetap dapat
mengajukan usulan penelitian setahun dua kali dan waktunya disesuaikan dengan jadual
kegiatan dosen yang bersangkutan. Lembaga Penelitian dan Pengembangan memproses
usulan tersebut dengan jadual penilaian setiap bulan. Sedangkan untuk kegiatan penelitian
hibah bersaing, proses penilaian usulan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tahun
2011/2012, jumlah dana yang dialokasikan dapat membiayai penelitian dosen sebanyak
250an judul dengan pagu penelitian reguler antara tujuh juta rupiah untuk wilayah
JABODETABEK per judul dan lima belas juta untuk luar wilayah JABODETABEK per judul.
Sedangkan untuk penelitian hibah bersaing, pagu yang disediakan sebesar maksimum tiga
puluh lima juta rupiah per judul. Untuk tahun anggaran 2012/2013 alokasi anggaran
ditargetkan masih sama, dengan tekanan pada kualitas penelitian.
Ketiga, terkait dengan target kegiatan penjaminan mutu (quality assurance), dimana
Lembaga Penjamin Mutu (LPM) mempunyai tugas pokok terkait dengan pendirian Program
Studi baru, perpanjangan ijin operasional Program Studi, dan akreditasi Program Studi (dan
juga akreditasi Institusi). Tugas-tugas seperti ini membutuhkan konsistensi dalam
implementasinya. Selain itu, untuk tugas-tugas dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI), Lembaga Penjaminan Mutu telah dan sedang menyiapkan Standar Mutu, baik
untuk tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, Program Studi, Biro dan
Lembaga. Untuk tingkat Universitas, Lembaga penjaminan Mutu sudah menyelesaikan
Standar Mutu Universitas, selesai tahun ini. Tahun depan, 2013/2014, seluruh standar mutu
(Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, Biro dan Lembaga) ditargetkan sudah
selesai, sehingga kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) dapat dilakukan secara berkala.
Terakhir, sebagai dosen, dengan fokus pada bidang keahlian Manajemen Teknologi dan
Inovasi, target saya adalah memperoleh jabatan Guru besar dalam Bidang Manajamen
Teknologi dan Inovasi pada pertengahan 2014.
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C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

C.1. Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dan dukungan
masyarakat terhadap kegiatan tersebut!

11. Kegiatan PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya pahami sebagai kegiatan "membawa"
ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) untuk kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat. Kegiatan ini memang menjadi salah satu tugas utama; dharma seorang dosen.
Sebelum menjadi dosen, sebagai peneliti saya banyak melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. Misalnya, selama beberapa tahun, tahun 1980-1982 dan dilanjutkan
tahun 1986-1987 kami sangat menikmati kegiatan Penerapan Teknologi Gasifikasi dan
Solar Cell di Pedesaan Serang (Desa Pertanian; Kampung Picon) dan Tangerang (Desa
Nelayan; Kampung Cituis). Teknologi Sollar Cell, merupakan teknologi yang sangat
canggih, teknologi ruang angkasa yang diaplikasikan untuk mengonversi radiasi matahari
menjadi energi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. 
Selama dua tahun (2002-2003) kami melakukan kegiatan diseminasi teknologi peternakan
dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Teknologi yang
disebarluaskan adalah teknologi inseminasi buatan (IB) dalam rangka peningkatan populasi
ternak di kabupaten tersebut. Tentu saja kegiatan ini perlu ditunjang oleh kegiatan lainnya,
seperti kegiatan menganekaragamkan dan menyusun komposisi pakan ternak. Lebih
komersial, tahun 2003-2005, kami melakukan kegiatan difusi teknologi untuk
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan memperkenalkan budidaya rumput
laut di lahan tambak di Desa Randu Sanga Wetan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Kegiatan ini mencakup kegiatan pemasarannya yang lasung ke pabrik pengolahan agar di
Jakarta.
Kegiatan membawa ipteks ke masyarakat bisa dalam konteks profesi, misalnya kegiatan
asistensi dan konsultasi dalam  penyusunan dan pemanfaatan model Input-Output Daerah
dan Antar-Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Kalimantan
Selatan. Kegiatan ini dilakukan selama dua tahun, tahun 1991-1992 menggunakan dana
DIP-Pemda Kalimantan Selatan. Juga dalam kegiatan Fasilitasi Teknologi untuk
Pembangunan Daerah di  Kabupaten Madiun (1999). Selanjutnya, tahun 2006 saya terlibat
dalam kegiatan asistensi dan konsultasi pemanfaatan model Input-Ouput Antar-Daerah
untuk analisis perekonomian nasional kepada para ekonom dan peneliti Bank Indonesia
untuk Kantor Wilayah Barat, yang dilaksanakan di Jakarta. Tahun 2007, kegiatan serupa
yang dilakukan untuk Kantor Wilayah yang ada di Wilayah Timur dan dilaksanakan di
Denpasar, Bali. Kegiatan asistensi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan Good
University Governance di Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan. Ini adalah Program
Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) yang diterima dari Dirjen Dikti, tahun 2011. 
Kegiatan sosialisasi dan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian tentang teknologi dan
pertumbuhan ekonomi pada kalangan akademisi merupakan kegiatan yang lebih
mengesankan bagi saya. Kegiatan ini dilaksanakan tahun 2009 di beberapa kampus,
bekerjasma dengan : Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan, Program
Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; Program Pascasarjana Universitas
Darul Ullum, Jombang dan di Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan,  Universitas Sriwijaya,
Palembang. 
Membawa ipteks ke organisasi kemasyarakatan juga mempunyai arti penting tersendiri.
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Kegiatan pelatihan administrasi dan keuangan untuk Pimpinan Muhammadiyah Daerah,
Pimpinan Aisyiah Daerah, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Daerah, Pimpinan Nasyiatul
Aisyiah Daerah Kota Depok dilaksanakan di tahun 2010.

12. Dampak Perubahan

Membawa ipteks ke masyarakat bisa mempunyai dampak perubahan yang sangat berbeda
sehingga akan memperoleh dukungan yang juga berbeda. Membawa ipteks dalam arti
memberi seringkali kurang begitu berdampak besar terhadap perubahan masyarakat
karena ternyata yang dibawa seringkali tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan karena
kurang dibutuhkan masyarakat. Membawa dalam arti menjual seringkali mempunyai
dampak yang lebih signifikan karena masyarakat memang membutuhkan yang dibawa; di
sini ada transaksi bisnis dan bisa jadi ini yang dimaksudkan dengan inovasi. Begitu juga
membawa ilmu pengetahuan mempunyai dampak yang berbeda dengan membawa
teknologi dan seni. Ini atas dasar pengalaman pribadi yang cukup panjang. Di awal tahun
1980an saya terlibat secara aktif dalam upaya memperkenalkan teknologi luar angkasa
(teknologi yang sangat canggih) berupa panel solar cells (sebuah panel yang mengkonversi
radiasi matahari menjadi energi listrik) kepada masyarakat petani dan nelayan di pedesaan.
Kegunaan teknologi tersebut sangat jelas, misal di pedesaan padi sawah (desa pertanian,
Kampung Picon) energi yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan pompa yang dapat
mengangkat air untuk irigasi sawah sehingga panen dapat ditingkatkan menjadi paling
kurang dua kali setahun. Di desa nelayan (Kampung Cituis) teknologi ini digunakan untuk
energi pembuatan es curah yang digunakan nelayan untuk mengawetkan hasil tangkapnya.
Sayang tidak ada keberlanjutan dari program ini karena masyarakat sangat tergantung
kepada pembawa teknologi. Dampaknya terhadap pengenalan teknologi cukup baik, tetapi
terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung masih belum terlalu dirasakan.
Soal-soal non teknis agaknya menjadi faktor yang paling bertanggungjawab atas
keberhasilan penerapan teknologi (canggih) pada masyarakat pedesaan. Ketika teknologi
ini diterapkan pada masyarakat desa perkebunan (Desa Parakan Salak, Bogor) suatu
masyarakat yang tingkat adopsinya lebih tinggi, lebih terbuka terhadap gagasan baru,
dampaknya jauh lebih signifikan. Ini merupakan pengalaman saya dalam penerapan
teknologi desa perkebunan dimana teknologi konversi radiasi matahari digunakan untuk
penerangan rumah, dengan konstruksi terdesentralisasi, satu rumah satu panel, walaupun
hanya menghasilkan energi listrik 50watt dirasakan sangat bermanfaat oleh masyarakat.
Pengalaman mendifusikan teknologi ke masayarakat dalam konteks lebih komersial pernah
saya dan teman-teman lakukan antara tahun 2003-2005. Memperkenalkan budidaya
rumput laut di lahan tambak dan memasarkan komoditi tersebut ke pabrik menjadi kegiatan
yang menarik karena ini merupakan kegiatan inovasi yang sesungguhnya, yaitu menjadikan
hasil invensi (bahwa rumput laut jenis tertentu dapat dibudidayakan di lahan tambak)
menjadi kegiatan ekonomi yang nyata. Kegagalannya lebih banyak disebabkan oleh karena
faktor daya saing lokasi. Jarak yang jauh antara lokasi budidaya (Brebes) dengan lokasi
pabrik (Jakarta) menyebabkan usaha ini tidak kompetitif. Sesungguhnya ada beberapa
kasus lain yang memberikan ceritra sukses (succes story) yang lebih menggembirakan.
Strata masyarakat, juga akan menjadi faktor penting penerimaan masyarakat terhadap
upaya memperkenalkan dan menerapkan ipteks. Pengalaman saya tahun 2006-2007 ketika
memperkenalkan teknik pemodelan dan analisis model input-output antar-daerah kepada
para analisis dan penelitian di lingkungan Kantor Wilayah Bank Indonesia menjadi buktinya.
Juga, ketika memperkenalkan model dan analisis input output daerah untuk perencanaan
pembangunan kepada tenaga perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Madiun. Saya juga saya pernah diundang oleh
teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai nara sumber untuk
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kajian pemodelan antar-daerah.
Lebih mengasyikan lagi ketika melakukan sosialisasi hasil penelitian tentang hubungan
antara perubahan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kepada lingkungan
akademisi; civitas akademika. Dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan sangat
signifikan sehingga dukungan menjadi maksimal. 
Membawa ilmu pengetahuan dan teknologi kepada organisasi Persyarikatan
Muhammadiyah mempunyai makna yang penting sebagai wujud pengabdian kepada
Persyarikatan berupa kegiatan pelatihan administrasi dan keuangan sesuai tuntunan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dampaknya terhadap perbaikan penataan administrasi
dan keuangan, memang,  perlu waktu untuk evaluasi secara menyeluruh. Yang pasti,
dampaknya terhadap semangat untuk tertib administrasi dan keuangan sangat jelas
tercermin di wajah para peserta, yang merupakan Pimpinan di tingkat Cabang dan Ranting.

13. Dukungan Masyarakat

Dampak yang beragam akan menghasilkan dukungan yang juga berbeda. Tanpa manfaat
yang jelas dan berkelanjutan dukungan masyarakat dipastikan akan sangat terbatas,
bahkan mungkin negatif. Misalnya, sejumlah tokoh masyarakat di Picon menganggap
teknologi yang dibawa adalah "teknologi kafir" dan "teknologi penjajah" karena mereka tahu
bahwa teknologi tersebut dibawa dari Jerman. Memang, tidak ada yang terang-terangan
menolak. Ketika teknologi ini diterapkan pada masyarakat desa perkebunan (Desa Parakan
Salak, Bogor) suatu masyarakat yang tingkat adopsinya lebih tinggi, lebih terbuka terhadap
gagasan baru, dampaknya jauh lebih signifikan. Dampak yang sangat signifikan bagi
perubahan sosial menghasilkan dukungan masyarakat yang sangat maksimal, baik dalam
pendanaan operasional maupun dalam pengelolaan aset. 
Kebutuhan dan dampak positif bagi pengguna (user) akan menghasilkan dukungan yang
maksimal. Misalnya, ketika memperkenalkan teknik pemodelan dan analisis model
input-output antar-daerah kepada para analisis dan penelitian di lingkungan Kantor Wilayah
Bank Indonesia menjadi buktinya. Juga, ketika memperkenalkan model dan analisis input
output daerah untuk perencanaan pembangunan kepada tenaga perencana di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Madiun.
Undangan temana-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai nara
sumber untuk kajian pemodelan antar-daerah, juga menjadi buktinya. Sama halnya dengan
dukungan kalangan kampus, ketika kami melakukan sosialisasi hasil penelitian tentang
hubungan antara perubahan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kepada
lingkungan akademisi; civitas akademika. Penerimaan dan dukungan sangat positif.
Menurut teman-teman yang melanjutkan kegiatan ini, permintaan banyak berdatangan dari
kampus-kampus. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Persyarikatan
Muhammadiyah Daerah, berupa Pelatihan Administrasi dan Keuangan sesuai tuntunan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dukungan penuh Pimpinan Muhammadiyah Daerah,
Pimpinan Aisyiah Daerah, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Daerah dan Pimpinan
Nasyiatul Aisyiah Daerah menjadikan pelaksanaan kegiatan ini dinilai sukses. 

C.2. Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang Saudara
tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat.

14. Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan komunikasi dipahami sebagai proses simbolik yang menghendaki individu
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agar dapat mengatur lingkungan dalam hubungan sosialnya melalui pertukaran informasi
untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Kemampuan komunikasi adalah
kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang
lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik,
secara langsung lisan atau tidak langsung. Dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat, kemampuan berkomunikasi menjadi kunci keberhasilan kegiatan yang ditandai
oleh adanya dampak signifikan dan memperoleh dukungan masyarakat yang maksimal.
Dalam program penerapan teknologi, saya terlibat pada Tim Sosek (Tim yang lebih
menekankan aspek sosial-ekonomi penerapan teknologi) melengkapi Tim Teknis.
Kemampuan berkomunikasi pada Tim ini menjadi sangat penting bagi kesuksesan
program, karena kami langsung berhadapan dan bekerja bersama-sama masyarakat.
Berkomunikasi dengan masyarakat perkebunan (Desa Parakan Salak) dan masyarakat
nelayan (Cituis) terasa jauh lebih mudah dibanding berkomunikasi dengan masyarakat
pertanian padi sawah (Picon). Lebih-lebih pada komunitas yang lebih â€œke dalamâ€•
(catatan : Picon terletak di pinggir Jalan Raya). Walaupun tidak frontal, ada semacam
penolakan masyarakat dengan menyatakan bahwa teknologi yang dibawa adalah teknologi
kafir, teknologi penjajah. Pendekatan melalui tokoh agama dengan cara silaturahim yang
intensif dan peranserta aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, ternyata dapat
membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan penerapan teknologi budidaya (dan
pemasaran) rumput laut di lahan tambak dikomunikasikan dalam bahasa yang lebih
komersial. Basisnya adalah analisis komersial, analisis ekonomi dan finansial. Kelompok
masyarakatnya akan terseleksi karena pertimbangan komersil dalam jumlah yang lebih
terbatas sehingga gagasan dapat dikomunikasikan jauh lebih mudah. Tokoh/pemuka
masyarakatnya yang menjadi tokoh kunci (key-person), bahkan, orangnya sangat terdidik
sehingga jauh lebih memudahkan komunikasi.
Kegiatan pelatihan dan juga asistensi teknik-teknik analisis ekonomi dan perencanaan
pembangunan jauh lebih mudah dikomunikasikan karena penerima mempunyai tingkat
pengetahuan yang relative lebih tinggi dan kebetulan mereka merasakan adanya
kebutuhan yang mendesak akan hal tersebut. Berkomunikasi dengan kalangan akademis
memang jauh lebih mudah dilakukan karena menggunakan bahasa yang sama. Ini terbukti
pada kegiatan sosialisasi dan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian tentang teknologi dan
pertumbuhan ekonomi di kalangan akademisi/kampus. Mengkomunikasikan kegiatan
pengabdian masyarakat di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Depok juga
tidak terlalu sulit dilakukan terutama karena kesamaan ideologi dalam berMuhammadiyah.
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah karena saya berada di dua tempat. Saya juga
Dosen di Fakultas Ekonomi UHAMKA, walaupun penugasan saya lebih banyak pada
Program Studi Manajamen (S2), Program Pascasarjana UHAMKA. Sementara posisi saya
di Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Depok, saya menjabat sebagai Wakil Ketua
Pimpinan Muhammadiyah Daerah. Sehingga ketika kegiatan ini dikomunikasikan,
keputusan-keputusan dapat dengan mudah dibuat. Perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi dengan mudah dapat disiapkan.

15. Kemampuan Kerjasama

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kemampuan bekerjasama sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini ditandai oleh adanya dukungan
masyarakat yang maksimal. Kerjasama ini bisa saja melibatkan pihak-pihak internal
maupun pihak ekternal. Dalam kegiatan penerapan teknologi di pedesaan, misalnya,
pihak-pihak internal yang terlibat adalah Tim Teknis, yang lebih fokus pada hal-hal-teknis
dari teknologi yang diterapkan  dan Tim Sosek, yang lebih menekankan aspek
sosial-ekonomi dalam penerapan teknologi. Kerjasama yang baik terlihat dengan jelas dari
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kinerja yang baik; ini lebih lanjut akan memberi kesan (citra) yang baik bagi masyarakat
sehingga mereka tidak ragu-ragu dalam bekerjasama. Secara eksternal, kerjasama yang
baik antara pemasok, yang memasok berbagai peralatan teknologi menjadi sangat penting,
terutama terkait dengan penjadualan proyek. Lebih-lebih, kerjasama dengan warga
masyarakat, baik masyarakat pengguna, lingkungan (RT/RW), aparat pemerintah desa,
kecamatan dan bahkan aparat kabupaten. Pada kasus penerapan teknologi budidaya dan
pemasaran rumput laut, jumlah pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama memang lebih
terbatas. Ini menjadi, tentu saja, sangat memudahkan dalam bekerjasama. Kelompok tani
mitra kami, jumlahnya hanya sekitar 10 orang yang dipimpin oleh seorang Ketua yang
cukup maju dan terdidik dan bahkan memiliki lahan lambak yang cukup luas (kira-kira 20
hektar). Pihak pabrik pengolahan juga sudah lama kenal dengan beberapa anggota Tim,
sehingga karena komunikasi tanpa halangan, kerjasama di lapangan juga mudah terjalin.
Pada kegiatan pelatihan dan asistensi, kerjasama terwujud karena kesamaan minat dan
program. Juga terkait dengan kompetensi dan disiplin ilmu. Kerjasama dengan
Persyarikatan Muhammadiyah Daerah Depok dalam kegiatan pelatihan penataan
administrasi dan keuangan persyarikatan terwujud tanpa hambatan karena adanya
kebutuhan masing-masing pihak. 
Sebagai kesimpulan, kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan
kegiatan-kegiatan professional dan pengabdian masyarakat merupakan hal yang sangat
penting dan menentukan. Dengan didukung oleh kemampuan bekerjasama, baik dengan
pihak internal maupun eksternal, kegiatan-kegiatan professional dan pengabdian
masyarakat akan mendapat dukungan penuh oleh masyarakat sehingga output, dampak
dan manfaatnya dapat secara nyata dinikmati oleh masyarakat.
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D. MANAJEMEN/PENGELOLAAN INSTITUSI

D.1. Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen,  berupa pemikiran untuk
meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas,
jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll), implementasi
kegiatan, dan bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut.

16. Implementasi Keg. dari Usulan/pemikiran

Ketika saya belum mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi, sebagai
dosen saya pernah mengajukan usulan agar jam layanan perpustakaan di PPs ditambah
sehingga dapat melayani mahasiswa yang kegiatan perkuliahannya sampai jam 20.30. Ini
penting, mengingat perpustakaan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam
menentukan kualitas pembelajaran. Pimpinan PPs, bahkan Pimpinan Universitas,
memahami usulan tersebut terkait upaya peningkatan kualitas manajemen Program
Pascasarjana. Penugasan staf perpustakaan untuk melayani sampai dengan 20.30
memang terkendala pada terbatasnya tenaga perpustakaan. Apalagi kampus UHAMKA
tersebar di beberapa lokasi. 
Sebagai Ketua Program Studi dan sebagai Wakil Rektor sudah menjadi kewajiban saya
untuk mengajukan pemikiran-pemikiran dan mengimplementasikan hal-hal terkait upaya
peningkatan kualitas manajemen pengeloaan institusi. Misalnya, ketika proses pengajuan
usulan kegiatan dosen tentang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang
langsung diajukan kepada Wakil Rektor-2, ini telah menimbulkan beban kerja yang sangat
berat bagi Wakil Rektor-2, karena substansi kegiatan tidak mampu untuk dinilai. Wakil
Rektor-2 hanya menilai dari sisi anggaran. Kemudian, saya (dan sebenarnya beberapa
pejabat yang lain, termasuk Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan) mengajukan
usulan agar Prosedur Operasional Baku (POB) propses pengusulan kegiatan penelitian
ditetapkan dengan SK Rektor sehingga kegiatan penelitian dapat dikelola secara lebih
efisien, efektif , terjadual dan memiliki aspek legal.  
Contoh lain, terkait dengan usulan POB (Prosedur Operasional Baku) kenaikan jenjang
jabatan akademis. Ketika jumlah dosen masih sedikit, pengurusan kenaikan jenjang jabatan
akademis langsung ditangani oleh Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian. Saat ini
dengan jumlah dosen yang sudah cukup besar, pengurusan kenaikan jenjang harus
ditangani secara tersistem. Kasubbag umum/kepegawaian menginformasikan kepada
dosen yang sudah waktunya untuk naik jenjang agar melengkapi persyaratan untuk
diserahkan kepada  Kasubbag Akademis. Dokumen dinilai oleh Reviewer di tingkat
Fakultas sebelum diserahkan ke Biro Umum. Selanjutnya, Biro Umum memproses usulan
tersebut untuk diajukan ke Kopertis. Usulan POB ini masih dalam proses pembahasan. 

17. Dukungan institusi

Pimpinan Program Pascasarjana mendukung sepenuhnya usulan untuk memperpanjang
waktu layanan bagi mahasiswa pascasarjana yang kuliah sampai malam hari. Keterbatasan
sumberdaya tenaga UPT Perpustakaan menyebabkan perlu adanya prioritas. Layanan
perpustakaan di pascasarjana tidak perlu diperpanjang sampai jam 20.30 setiap hari.
Cukup ketika kegiatan perkuliahan sedang padat atau menjelang Ujian Tengah Semester
dan Ujian Akhir Semester atau menjelang Ujian Kendali Mutu. Bahkan, ketika akhirnya
semua kegiatan akademis pascasarjana dipindahkan ke kampus Limau, layanan
perpustakaan juga diberikan pada hari Minggu sekalipun. Alokasi anggaran untuk layanan
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perpustakaan di hari Minggu, bahkan, dibebankan ke Program Pascasarjana.
Saat ini POB (Prosedur Operasional Baku) kegiatan penelitian sudah terlaksana dengan
baik dimana usulan penelitian dibahas pada forum komunitas dosen di tingkat Program
Studi/Fakultas, usulan penelitian diketahui Ketua Program Studi/Dekan sebelum dikirim ke
Lembaga Penelitian dan Pengembangan, lalu Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengembangan membentuk Tim Reviewer yang menilai substansi dan bahkan anggaran.
Hasil penilaian Reviewer disampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengembangan, yang selanjutnya menetapkan usulan tersebut menjadi kegiatan penelitian
yang didanai. Atas dasar penetapan tersebut, kontrak kerja antara peneliti/dosen dengan
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan
kegiatan dan pencairan dana dengan persetujuan Wakil Rektor-2 yang diketahui Wakil
Rektor-1.
Usulan POB (Prosedur Operasional Baku) pengusulan kenaikan jabatan akdemis saat ini
masih dalam proses pembahasan. Gagasan ini dianggap dapat meningkatkan kualitas
manajemen dalam pengelolaan institusi karena dari sisi beban kerja, Biro Umum akan
sangat terbantu mengingat tugas Biro Umum akan lebih fokus pada aspek administratif
saja. Sementara substansi penilaian (Penilaian Angka Kredit, PAK) menjadi tanggungjawab
Reveiwer yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

D.2. Berikan contoh nyata kendali diri, tanggungjawab, dan keteguhan pada prinsip yang
Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen/ pengelolaan
institusi. 

18. Kendali Diri

Saya memahami bahwa masalah utama dalam manajemen adalah adanya kendala;
adanya keterbatasan sumberdaya dan teknologi. Misalnya, walaupun pimpinan Program
Pascasarjana menyadari sepenuhnya pentingnya layanan akademis, khususnya layanan
perpustakaan sampai malam (jam 20.30) terbatasnya tenaga kepustakaan haruslah juga
dipahami secara bijaksana. Adalah sangat berlebihan jika saya ngotot ketika saya tahu
bahwa usulan jam layanan perpustakaan di Pascasarjana tidak dapat sepenuhnya
dilaksanakan. Begitu juga ketika dalam proses pembahasan POB (Prosedur Operasional
Baku) untuk kegiatan penelitian, ada pendapat dan gagasan yang tidak bisa diakomodasi. 
Misalnya, ketika saya mengusulkan agar penilaian usulan kegiatan penelitian dibatasi
setiap enam bulan sekali dengan pertimbangan akan lebih mudah dalam pengendaliannya.
Ternyata, kondisi obyektif kegiatan para dosen memerlukan adanya keleluasan jadual
dalam mengajukan usulan kegiatan penelitian. Akhirnya, saya harus menerima bahwa
dalam POB tersebut bahwa para dosen boleh mengajukan usulan setiap saat dan penilaian
dilakukan setiap bulan. Saya juga harus dapat mengendalikan diri ketika pembahasan POB
(Prosedur Operasional Baku) pengajuan usulan kenaikan jenjang jabatan akademis masih
belum memuaskan saya. Faktanya, memang di beberapa Fakultas ada kesulitan karena
masih terbatasnya dosen yang berwenang sebagai reviewer.  Selain itu, struktur organisasi
ideal belum terdapat di semua Fakultas. Pada Fakultas yang lebih tua, Bagian Tata
Usahanya sudah diisi secara lengkap; ada Kasub Bagian Umum, Kasub Bagian Keuangan
dan Kasub Bagian Akademis. Akan tetapi, di beberapa Fakultas, misalnya Kasub Bagian
Akademis atau Kasub Bagian Umum dirangkap oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Ini
merupakan fakta obyektif, yang membuat saya harus bisa mengendalikan diri dalam
mengimplementasikan gagasan untuk mengelola manajemen institusi secara  efisien dan
efektif. Alhamdulillah, saya masih bisa mengelola pengendalian diri dengan baik. Wallahu
a'lam bisawab.
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19. Tanggung Jawab

Usulan perpanjangan jam layanan perpustakaan bagi mahasiswa pacsasarjana merupakan
contoh nyata bentuk tanggungjawab saya sebagai dosen dalam implementasi
manajemen/pengelolaan institusi. Tentu saja banyak contoh yang dapat diberikan terkait
dengan tanggungjawab saya sebagai dosen. Misalnya, tanggungjawab sebagai dosen
pengampu matakuliah dalam membuat perencanaan pembelajaran, penyiapan bahan ajar,
pelaksanaan, penilaian dan menyerahkan nilai tepat waktu. Kehadiran tepat waktu dalam
pertemuan tatap muka, juga merupakan contoh nyata tanggungjawab saya sebagai dosen.
Sebagai Ketua Program Studi Manajemen (S2) saya bertanggungjawab, misalnya dalam
hal penyiapan rencana kegiatan akademis, penyusunan jadual kuliah, pengendalian
pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan menjamin bahwa proses pelaporan semester
(EPSBED) dapat terlaksana dengan baik. Sebagai Wakil Rektor yang membidangi
pengembangan akademis, penelitian, pengabdian masyarakat dan penjaminan mutu saya
bertanggungjawab atas penyiapan rencana kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan Biro Akademis Kemahasiswaan dan Kemuhammadiyahan, Lembaga Penelitian
dan Pengembagan, Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat dan Lembaga
Penjaminan Mutu. Selain itu, secara spesifik saya juga bertanggungjawab atas proses
perpanjangan ijin operasional Program Studi, proses Akreditasi dan yang lebih pokok dan
menjadi dasar bagi keduanya adalah pelaporan semester. Tanggungjawab juga
mengandung konsekuensi-konsekuensi yang harus saya tanggung. Artinya, saya harus
memberi prioritas terhadap tugas-tugas saya dibanding terhadap urusan dan kepentingan
pribadi. Bahkan ketika pada hari Minggu harus ke kampus sekalipun. Itulah bentuk
tanggungjawab yang saya maksud.

20. Keteguhan pada Prinsip

Keyakinan bahwa pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa pascasarjana yang kuliahnya
sampai malam hari bahkan mereka yang kuliah di hari Sabtu dan selalu mengingatkan
pentingnya hal tersebut kepada pimpinan PPs merupakan contoh nyata keteguhan pada
prinsip sebagai dosen dalam implementasi manajemen/pengelolaan institusi. Berupaya
secara sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengendalian
pelaksanaan akademis di Program Studi Manajemen (S2) sesuai dengan  prosedur
operasional baku, merupakan contoh lain keteguhan prinsip dalam implementasi
manajemen/pengelolaan institusi. Penegakan dan mentaati aturan dalam upaya
pengembangan akademis, pembinaan dosen, perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan penjaminan mutu
merupakan contoh-contoh nyata keteguhan pada prinsip dalam implementasi
manajemen/pengelolaan institusi. Keteguhan pada prinsip memang sering kali
menimbulkan rasa tidak nyaman. Misalnya, ketika aturan menyatakan bahwa batas
toleransi ketidakhadiran dalam kegiatan perkuliahan adalah 25 persen. Mereka yang tidak
hadir lebih dari 25 persen tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester. Ini ujian
bagi sikap teguh pada prinsip dan aturan. Contoh lain sikap teguh pada prinsip dalam
implementasi manajemen/pengelolaan institusi dalam posisi sebagai Wakil Rektor Bidang
Akademis adalah ketika dalam proses rekruitmen dosen. Prosedur Operasional Baku
(POB) mensyaratkan bahwa untuk diterima sebagai dosen, pelamar harus berpendidikan
S2 dan bidang studinya linier dan konsisten dengan kompetensi Program Studi. Ada
seorang pelamar, yaitu anak lelaki dari seorang Anggota PWM (Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah) DKI Jakarta dan mantan Sekretaris Badan Pembina Harian UHAMKA.
Yang bersangkutan sedang menyelesaikan pendidikan S2 pada program studi yang tidak
ada di UHAMKA. Dalam rapat pimpinan, pelamar dianggap tidak memenuhi syarat karena
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dua hal. Pertama, tidak ada Program Studi yang sesuai dengan bidang ilmu pelamar,
walaupun sebenarnya ada mata kuliah yang relevan pada berbagai Program Studi. Yang
kedua karena syarat kualifikasi pendidikan. Rapat memutuskan untuk memberi jawaban
--dan saya adalah pejabat yang menandatangani surat tersebut-- sebagai informasi dan
respon kepada pelamar bahwa yang bersangkutan tidak/belum memenuhi syarat. Syarat
yang kedua ini yang menjadi dasar pertimbangan utama. Beberapa waktu kemudian ketika
surat sudah diterima, saya dikomplain dan diprotes. Kader Muhammadiyah saja didzolimi,
bagaimana dengan orang lain. Begitu bunyi protes ini disampaikan lewat pesan singkat
kepada Ketua Badan Pembina Harian, yang Ketua PP Muhammadiyah dan seolah-olah
saya mendapat tembusan. Saya sampaikan bahwa saya akan bersikap konsisten dan
teguh pada prinsip terhadap aturan yang mengikat saya dalam melaksanakan tugas
tambahan ini. Kemudian, secara bijak saya sampaikan bahwa jika pelamar sudah lulus S2,
silahkan melamar kembali, kalau perlu langsung ditujukan kepada saya. Juga saya
tekankan bahwa sikap saya ini tidak lebih dari menjalankan amanah PWM DKI Jakarta.
(Catatan: Anggota PWM mempunyai hak memberi pertimbangan dalam pengangkatan
Wakil Rektor yang diajukan oleh Rektor untuk ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Saya tidak tahu apakah penjelasan saya dianggap
memadai ataukah beliau merasa bersalah karena memaksa putranya untuk diterima
sebagai dosen, padahal belum memenuhi persyaratan. Kasus seperti ini  memang
mempunyai konsekuensi operasional karena institusi harus menanggung resiko terkena
sangsi dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa dihentikannya layanan
kependidikan dan tenaga kependidikan. Bersikap teguh pada prinsip mengandung risiko
menjadi tidak populer. Itu sebuah fakta.
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E. PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN MAHASISWA

E.1. Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun
pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana
dukungan institusi dalam implementasinya. 

21. Peran pada Kegiatan Mahasiswa

Ada tiga contoh nyata yang dapat saya berikan tentang peran saya sebagai dosen dalam
meningkatkan kualitas mahasiswa. Pertama, sebagai dosen pengampu mata kuliah saya
selalu memotivasi mahasiswa saya untuk memahami bahan ajar melalui proses
pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan orang dewasa. Belajar kelompok sangat
saya anjurkan ketika mereka mendapat tugas kelompok. Ini akan mendorong timbulnya
semangat kerjasama. Menyelesaikan soal gabungan No. 15 setiap Bab pada mata kuliah
Ekonomi Manajerial, misalnya akan memperkaya pengalaman mereka dalam mengikuti
proses pembelajaran. Tugas kelompok untuk mempelajari, misalnya, praktek manajemen
operasi/produksi pada suatu organisasi yang menjadi obyek telaah memerlukan kunjungan
ke lokasi obyek. Selain akan memberi pengalaman tersendiri, tugas ini merupakan latihan
mengidentifikasi persoalan-persoalan manajemen operasi/ produksi. Di beberapa Program
Studi, kegiatan ini bisa jadi proyek studi lapangan yang menarik. Bukan hanya studi lapang
di dalam negeri, bahkan juga bisa jadi proyek studi lapang di luar negeri.
Kedua sebagai dosen pembimbing tesis, saya selalu mendorong agar mahasiswa saya,
mahasiswa pascasarjana, bisa lulus tetap waktu. Ini saya lakukan melalui pembimbingan
terjadual dan berkelompok; tidak individual. Kelulusan tepat waktu bukan hanya
menguntung bagi mahasiswa yang bersangkutan, tetapi juga bagi institusi. Bagi mahasiswa
yang bersangkutan ini menguntungkan karena mereka tidak memerlukan biaya kuliah
tambahan dan bisa segera kembali bekerja dengan tenang karena urusan studi sudah
tuntas. Bagi institusi, ini juga menguntungkan karena kelulusan tepat waktu menjadi
prestasi tersendiri karena terkait dengan angka persentase kelulusan tepat waktu.
Persentase ini mempunyai skor yang tinggi pada borang akreditasi. Lulus tepat waktu yang
saya maksud adalah lulus sesuai jadual/progam pendidikan di pascasarjana, tetapi tetap
mengikuti prosedur dan aturan baku yang berlaku. Contoh nyata, ada satu angkatan
dengan jumlah mahasiswa 21 orang. Berbekal motivasi untuk lulus tepat waktu, melalui
proses pembimbingan yang terjadual dan rutin, di awal semester-4, enam orang sudah siap
untuk seminar proposal. Kemudian di tengah semester ada lebih banyak lagi yang
termotivasi untuk segera menyelesaikan proyek tesisnya. Di akhir semester-4, hanya
tertinggal tiga orang saja yang belum ujian sidang; satu orang diantaranya karena memang
mengambil cuti kuliah di semester tersebut. Pada angkatan sebelumnya, dan juga angkatan
sesudahnya yang tidak mengikuti proses bimbingan secara terjadual, hanya kira-kira
separuh dari jumlah mahasiswa yang bisa selesai tepat waktu.
Ketiga, sebagai anggota tim penilai proposal kegiatan pada Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) dan juri pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, saya berupaya seobyektif
mungkin dalam melaksanakannya. Kegiatan penilaian proposal kegiatan pada Program
Kreativitas Mahasiswa biasanya dilakukan secara konsinyiring di sebuah Hotel atau tempat
lain yang disediakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Dikti. Ini
pekerjaan yang membutuhkan waktu tersendiri  yang menyita waktu kerja. Membaca dan
menilai 250 proposal dalam waktu empat hari bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan santai.  
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Begitu juga, ketika berperan sebagai Juri pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional.
Pemberian nilai yang obyektif, mengikuti aturan dan prosedur operasi yang baku
merupakan integritas dalam upaya meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa
Indonesia. Integritas ini penting dan perlu digarisbawahi. Suatu ketika, Universitas
penyelenggara PIMNAS memberikan uang saku berlebihan di awal kegiatan. Seluruh Tim
Juri sepakat untuk mengembalikan uang tersebut demi menjaga integritas para Juri; agar
para Juri tetap obyektif dalam memberi penilaian, kepada mahasiswa tuan rumah
sekalipun. 

22. Implementasi Peran

Dukungan positif dari institusi terhadap peran dan gagasan untuk melakukan kegiatan
lapang sebagai praktek dari konsep yang dipelajari di kelas ditandai dengan kesediaan
pimpinan menerbitkan surat keterangan atau surat pengantar kepada para mahasiswa yang
akan melakukan kunjungan lapangan. Memang pernah ada implementasi terkait dengan
kegiatan praktek lapang, seperti ini, yang menimbulkan pro dan kontra. Ini karena
menyangkut hal yang sensitif, yaitu hal yang berkaitan uang. Ketika kegiatan praktek
lapang digagas secara spontan, maka muncullah soal pendanaan kegiatan yang tidak
terdanai. Ini jadi sensisitif karena dikelola di luar sistem yang berlaku. Mahasiswa dikutip
sejumlah dana untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan lapang dan pengelolaannya tidak
terstandar. Bisa dikelola oleh dosen pengampu. Kadang mahasiswa yang mengelolanya.
Bisa juga Ketua Program Studi yang mengelolanya. Sebaiknya kegiatan yang baik ini, yang
sangat menunjang proses pembelajaran, tetap mengikuti prosedur yang ada. Kegiatan ini
sudah ada dalam perencanaan, sehingga semua pendanaan juga sudah teranggarkan
dengan baik.
Pembimbingan tesis yang terjadual dan dalam kelompok terbukti bisa mempercepat proses
penyelesaian studi. Tetap menjaga spirit menjadi kata kunci yang penting. Pihak institusi
sangat mendukung kegiatan pembimbingan terjadual ini. Ini dibuktikan dengan oleh
disediakannya  ruang kelas  dan fasilitas lain untuk kegiatan ini.
Kegiatan penilaian proposal mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa menyita
waktu yang cukup banyak, sekitar empat hari sehingga mengakibatkan ada pekerjaan yang
tertunda, dan bisa jadi terbengkalai. Begitu juga dalam kegiatan penjurian pada Pekan
Imliah Mahasiswa Nasional. Dukungan dari institusi terhadap peran dalam kegiatan
penilaian proposal mahasiswa dari Program Kreativitas Mahasiswa diberikan berupa ijin
untuk meninggalkan tugas demi melaksanakan tugas nasional. Begitu juga dukungan untuk
berperan sebagai juri dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dukungan institusi berupa
pemberian ijin untuk meninggalkan tugas rutin demi sukses pelaksanaan PIMNAS.

E.2. Berikan contoh nyata interaksi yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas
kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa institusi Saudara,
maupun pihak lain yang terlibat.

23. Interaksi dengan Mahasiswa

Ada tiga contoh nyata interaksi saya dalam peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa yang
akan saya deskripsikan. Pertama interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Saya biasanya mendapat tugas mengampu satu mata kuliah untuk setiap semester; satu
mata kuliah pada mahaiswa semester-1, satu mata kuliah pada mahasiswa semester-2 dan
satu mata kuliah pada mahasiswa semester-3. Ini artinya pada saat yang bersamaan saya
berinteraksi dengan mahasiswa dari tiga angkatan. Interaksi ini menurut saya bersifat
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intensif dalam melakukan kegiatan perkuliahan tatap-muka, diskusi kelas dan presentasi
kelompok. Interaksi yang intens penting dalam proses pembelajaran karena kita akan bisa
berkomunikasi secara terbuka. Saya menyediakan waktu khusus untuk berkonsultasi
tentang mata kuliah yang saya ampu. Biasanya saya menyediakan satu jam per minggu per
mata kuliah untuk konsultasi. Sayang, sangat jarang mahasiswa memanfaatkan waktu ini,
kecuali dalam keadaan kepepet. Saya akui bahwa tidak mudah untuk mengingat
nama-nama mahasiswa satu demi satu, apalagi mahasiswa semester-1. Saya butuh
setidaknya satu semester untuk mengenal secara familier mahasiswa saya.
Contoh kedua interaksi dengan mahasiswa adalah dalam proses penyusunan tesis; tugas
akhir dan syarat untuk memperoleh gelar magister. Tugas sebagai pembimbing tesis
didasarkan pada SK Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana yang disiapkan
oleh Ketua Program Studi. Hakekatnya, mahasiswa mempunyai hak untuk memilih
pembimbing tesis, walaupun kenyataannya lebih ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Program
Studi. Karena interaksi yang cukup intens dalam proses pembelajaran banyak mahasiswa
yang meminta saya sebagai pembimbing.  Pengalaman saya sebagai Ketua Program Studi
memberi pelajaran bahwa sebaiknya penetapan pembimbing tesis menjadi tanggungjawab
Ketua Program Studi terutama untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan. Dalam
proses pembimbingan saya mensyaratkan adanya interaksi yang intens. Di tahap awal,
dua-tiga minggu adalah durasi yang wajar. Mereka yang konsultasinya tidak rutin, bisa
dipastikan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian tesisnya.
Biasanya, di awal pertemuan saya kemukakan bahwa saya ada untuk membantu
mahasiswa; tapi saya bukanlah mesin cuci yang harus membersihkan (memperbaiki) tesis
mahasiswa. Kelancaran penyelesaian tesis akan sangat ditentukan oleh intensitas interaksi;
intensitas konsultasi antara mahasiswa dan pembimbingnya. Ini direkam dalam catatan
buku konsultasi yang menjadi tanggungjawab mahasiswa dan pembimbingnya. Bagi saya
tidak ada alasan untuk mempersulit mahasiswa; tetapi juga tidak alasan untuk
mempermudah mereka dalam penyelesaian tesis. Kadang, saya tidak habis pikir
bagaimana seorang pembimbing begitu mudahnya menandatangani lembar persetujuan,
baik pada proposal tesis maupun pada tesis lengkapnya, padahal masih jauh dari
memenuhi syarat minimal. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menghambat penyelesaian
tesis mahasiswa justru sebaliknya, tetapi sering saya temukan dosen lain begitu mudahnya
menandatangani lembar persetujuan padahal kualitas tesis jauh dari memenuhi syarat
minimal. Menurut saya ini tidak mendidik. Akibatnya, mahasiwa tersebut menjadi
tanggungjawab saya sepenuhnya agar setidaknya tesisnya memenuhi standar minimal; jika
tidak sempurna.  
Contoh ketiga, sebagai Wakil Rektor bidang pengembangan akademis, penelitian dan
pengabdian masyarakat, saya punya kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan
pimpinan organisasi mahasiswa; Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Perwakilan
Mahasiswa (MPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan bahkan Himpunan
Mahasiswa (HIMA) yang berada pada tingkat Program Studi. Peran saya dalam interaksi
tersebut lebih pada mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan universitas terkait dalam
upaya pengembangan kualitas pembelajaran; permasalahan terkait dengan akademis,
penelitian, pengabdian masyarakat dan penjaminan mutu. Komunikasi ini penting agar
segala kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas dipahami oleh pimpinan
mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ataupun secara umum
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada berbagai kesempatan dialog dengan
pimpinan lembaga mahasiswa saya selalu menekankan pentingnya latihan berorganisasi.
Mereka saya contohkan bahwa di era sekarang banyak perusahaan yang merekrut alumni
bukan hanya karena indeks prestasi saja, tetapi juga pengalaman berorganisasi. Saya
mensyaratkan pimpinan organisasi mahasiswa adalah mereka yang mempunyai indeks
prestasi kumulatif yang di atas rata-rata. Bagi aktivis mahasiswa dengan indeks prestasi
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yang tinggi memperoleh penghargaan khusus dari Rektor, ketika mereka di wisuda.

24. Manfaat Kegiatan

Saya yakin bahwa melakukan interaksi yang intens dalam proses pembelajaran akan
memberi manfaat bagi mahasiswa. Setidaknya ada saluran komunikasi sehingga
permasalahan dapat dicari solusinya. Dengan komunikasi yang tanpa hambatan, ada saling
percaya yang memudahkan kerjasama. Interaksi yang intens dalam proses pembelajaran
akan bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi institusi pada umumnya. 
Interaksi yang intens dalam proses pembimbingan tesis memungkinkan dihasilkannya tesis
yang bermutu tinggi. Juga, dengan interaksi yang intens, kesalahan yang fatal bisa
dihindari. Dalam pembimbingan tesis, saya agak ketat dalam menerapkan standar.
Misalnya, untuk bisa memulai menulis proposal kegiatan telaah pustaka, mahasiswa harus
secara intensif berkonsultasi. Saya menyiapkan sebuah tabel yang harus diisi oleh
mahasiswa. Tabel itu terdiri dari beberapa kolom, misalnya nomor urut, variabel, sumber
referensi, definisi, dimensi, preposisi. Kolom paling akhir adalah sintensa yang dihasilkan
dari mengurai dan membentuk definsi, dimensi dan indikator yang nantinya digunakan di
Bab 3 untuk merumuskan definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel yang
dipelajari. Bisa jadi ada mahasiswa yang harus bolak-balik untuk mengikuti standar
tersebut. Tapi saya percaya, proses ini akan memberi manfaat yang besar bagi mahasiswa
pada tahap penulisan. Prosesnya akan jauh lebih mudah dan lancar. Tadinya saya pikir,
sikap saya dalam proses pembimbingan tesis menjadikan saya tidak populer. Ternyata,
banyak mahasiswa senang karena merasakan manfaatnya dalam proses pembimbingan
tersebut. Dengan proses seperti ini, dalam banyak kasus mahasiswa saya mendapat nilai
yang sangat baik dalam ujian sidang tesisnya.  
Berinteraksi dengan para pimpinan lembaga mahasiswa juga sangat banyak manfaatnya,
tidak hanya bagi pimpinan Universitas, tetapi juga bagi pimpinan lembaga mahasiswa. Bagi
para pimpinan mahasiswa akan lebih mudah memahami kebijakan-pimpinan Universitas
sehinga implementasi berbagai program kemahasiswaan akan lebih mudah dilaksanakan.
Bagi pimpinan Universitas interaksi seperti ini juga sangat penting dan bermanfaat karena
akan interkasi seperti ini akan menghindari  kesalahan interpretasi terhadap berbagai
kebijakan pimpinan.
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PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat diskripsi diri ini menyatakan bahwa semua yang
saya diskripsikan adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima
sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang
sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak
benar.

_______________, 11 November 2012
Dosen yang diusulkan

MUCHDIE
NIDN 0420105401
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