BAB 1
PENDAHULUAN

Strategi jangka panjang pendidikan tinggi yang tercantum dalam Higher Education Long
Term Strategi (HELTS) 2003 – 2010, merumuskan tiga kebijakan dasar pengembangan
pendidikan tinggi yaitu daya saing bangsa, otonomi dan desentralisasi dan kesehatan organisasi.
Oleh karena itu, Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi kekuatan moral yang mampu
membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas tinggi, menumbuhkan masyarakat
yang demokratis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan serta pembentukan sumber daya
manusia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini akan berhasil apabila
perguruan tinggi sehat, mandiri dan mampu berinteraksi dengan baik, untuk mendapatkan
dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah, industri dan masyarakat dalam pemanfaatan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.
Universitas Muhammadiyah Malang sebagai perguruan tinggi di usia yang ke empat puluh
tujuh terus berbenah diri untuk mewujudkan menjadi perguruan tinggi sehat dan mandiri serta
telah menunjukkan diri sebagai 20 besar Universitas terbaik se Indonesia, termasuk 50 besar
Promising Indonesian Universities, 10 Perguruan Tinggi Terunggul di Jawa Timur oleh Kopertis
Wilayah VII Jawa Timur selama 4 (empat) tahun berturutturut (2008, 2009, 2010 dan 2011)
sehingga memperoleh Anugerah Kampus Unggulan KARTIKA, serta memperoleh anugerah
bintang dua dari lembaga akreditasi internasional QS Star yang berpusat di London. Sejak tahun
2010 UMM sudah menerapkan pelayanan berstandar internasional yakni dengan diberikannya
sertifikasi ISO 9001:2008 oleh National Quality Assurance (NQA) yang merupakan representasi
lembaga akreditasi internasional dari UKAS (badan akreditasi di Inggris).
UMM yang juga dikenal sebagai kampus putih, memiliki 3 (tiga) lokasi kampus yang
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni. Beberapa prasarana pendukung di antaranya laboratorium di setiap program
studi, perpustakaan yang bisa diakses secara online, areal hotspot untuk intranet maupun
internet, fasilitas olahraga, seni maupun pusat pembinaan keagamaan berupa masjid (AdDa'wah
di kampus II dan AR. Fachrudin di Kampus III, serta Masjid di area Rumah Sakit UMM) yang
difungsikan sebagai tempat ibadah serta tempat kajian dan pendalaman wawasan keislaman dan
kemasyarakatan. Beberapa fasilitas yang telah dibangun di antaranya adalah UMM Inn, Books
Store, Bengkel Otomotif, Dome UMM, Rusunawa, Pembangkit Listrik Mikrohidro, UMM
Medical Center (poliklinik spesialis, dokter umum dan dokter gigi), Apotek UMC dan yang
sedang dalam tahap pelaksanaan adalah Rumah Sakit, SPBU dan Rusunawa tahap2.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UMM memberikan suasana akademik yang kondusif
bagi sivitas akademikanya, di dalamnya berlangsung proses pembelajaran yang utuh, baik di
kelas, di ruangruang seminar bahkan di seluruh lingkungan kampus, tentu saja dengan dukungan
fasilitas yang memadai. Dalam suasana akademik yang kondusif maka komunitas akademiknya
memiliki ciri khas mengedepankan keberanian yang bertanggung jawab, kebebasan yang
didasari nalar yang kokoh, dan terbuka dalam menerima informasi yang diperlukan dengan
dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam mengemban amanah Tridarma perguruan tinggi yang
meliputi; pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1.1. SEJARAH SINGKAT DAN PERKEMBANGAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MALANG
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berdiri pada tahun 1964, atas prakarsa tokoh
tokoh dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang. Pada waktu itu, Universitas
Muhammadiyah Malang merupakan cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang
didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta dengan akte Notaris R. Sihojo
Wongsowidjojo di Jakarta No.71 tanggal 19 Juni 1963 berdasarkan Gouvernement Besluit
Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.
Pada awalnya, Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai 3 (tiga) fakultas yaitu (1)
Fakultas Ekonomi (2) Fakultas Hukum, dan (3) Fakultas Pendidikan dan Pengajaran (FPP)
Jurusan Pendidikan Agama. Ketiga fakultas ini mendapat status Terdaftar dari Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1966 dengan
Surat Keputusan Nomor 68/BSwt/p/1966 tertanggal 30 Desember 1966.
Pada tanggal 1 Juli 1968 Universitas Muhammadiyah Malang resmi menjadi universitas
yang berdiri sendiri (terpisah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta) yang
penyelenggaraannya berada di tangan Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang,
dengan Akte Notaris R. Sudiono, No. 2 tertanggal 1 Juli 1968. Pada perkembangan berikutnya
akte ini kemudian diperbaharui dengan Akte Notaris G. Kamarudzaman No.7 tanggal 6 Juni
1975, dan diperbaharui lagi dengan Akte Notaris Kumalasari, S.H. No.026 tanggal 24 Nopember
1988 dan didaftar pada Pengadilan Negeri Malang No. 88/PP/YYS/XI/1988 tanggal 28
Nopember 1988.
Pada tahun 1968, Universitas Muhammadiyah Malang menambah fakultas baru, yaitu
Fakultas Kesejahteraan Sosial yang merupakan filial dari Fakultas Kesejahteraan Sosial
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian, pada saat itu Universitas
Muhammadiyah Malang telah memiliki empat fakultas. Selain itu Fakultas Pendidikan dan
Pengajran Jurusan Pendidikan Agama mendaftarkan diri sebagai Fakultas Agama yang berada
dalam naungan Departemen Agama dengan nama Fakultas Tarbiyah.
Pada tahun 1970 Fakultas Tarbiyah ini mendapatkan status yang sama dengan Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN), dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 50 Tahun
1970. Pada tahun ini pula Fakultas Kesejahteraan Sosial mengubah namanya menjadi Fakultas
Ilmu Sosial dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial. Kemudian pada tahun 1975 Fakultas ini resmi
berdiri sendiri (terpisah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta) dengan Surat Keputusan
Terdaftar Nomor 022 A/1/1975 tanggal 16 April 1975.
Fakultas yang kemudian dibuka pada tahun 1978 adalah Fakultas Teknik dengan nama
Akademi Teknik Malang dan pengaktifan kembali Fakultas Ekonomi dengan program
pendidikan Sarjana Muda bernama Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM). Pada tahun
1980 dibuka Fakultas Pertanian dengan Program Studi Budidaya Pertanian.

Pada tahun 1985 dibuka program studi Psikologi sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik. Setahun kemudian menjadi Fakultas Psikologi berdasarkan surat keputusan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0502/O/1986 tertanggal 28 Juli 1986.
Kemudian pada tahun 1987dibuka Fakultas Peternakan. Untuk meningkatkan produktifitas
bidang Ilmu Pertanian dan Peternakan dengan sistem yang terpadu dan berkelanjutan serta dapat
bersaing secara global maka dilakukan integrasi antara Fakultas Pertanian dengan Fakultas
Peternakan menjadi Fakultas PertanianPeternakan berdasarkan SK Rektor Nomor 1 Tahun
2009 bulan Juli Tahun 2009.
Tahun 1983 sampai dengan tahun 2008 dibuka fakultas dan program studi baru, serta
peningkatan statusnya. Fakultas yang dibuka adalah Fakultas Kedokteran tahun 2001 dan
Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2007 dengan dimulai berdirinya program studi Diploma
Keperawatan tahun 1993. Adapun program studi yang dibuka adalah Program Studi Pendidikan
Dokter, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Teknik Informatika dan Program
Studi Farmasi, S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan S1 PGSD. Pada tahun 1993 Universitas
Muhammadiyah Malang membuka Program Pascasarjana Program Studi Magister Managemen
dan Magister Sosiologi Pedesaan, tahun 1996 membuka program pascasarjana Program Studi
Magister Agama Islam, dan pada tahun 2004 menambah 3 (tiga) Program Studi, yaitu Program
Studi Magister Agribisnis, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Magister
Ilmu Hukum, serta tahun 2006 dibuka Magister Psikologi. Selanjutnya pada tahun 2007 dibuka
Program Doktor Ilmu Sosial dan Politik.
Sampai tahun akademik 2011/2012, UMM memiliki 10 Fakultas dengan:
§ 32 program sarjana (S1)
§ 7 program magister (S2)
§ 1 program doktor (S3)
§ 3 program diploma (D3)
§ 4 program profesi.
Pada rentang empat puluh tujuh tahun perjalanan UMM ini (19642011) perkembangan
yang paling pesat dimulai pada tahun 1983an. Sejak saat itu dan seterusnya UMM mencatat
perkembangan yang sangat mengesankan, baik dalam bidang peningkatan status Jurusan, dalam
pembenahan administrasi, penambahan sarana dan fasilitas kampus, maupun penambahan dan
peningkatan kualitas tenaga pengelolanya (administrasi dan akademik).
Dalam pengembangan sarana fisik dan fasilitas akademik, kini telah tersedia 3 kampus :
Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Malang 65113, Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 562124
Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188 A 65145 Malang, Telp. (0341) 551149, 552443
Fax. (0341) 582060
Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144, Telp. (0341) 463513, 464318319
Fax. (0341) 460782

1.2. VISIMISI UNIVERSITAS
1.2.1.Visi :
Menjadikan Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni (IPTEKS) berdasarkan nilainilai Islam.
1.2.2.Misi :
a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan
kesejahteraan manusia.
c. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
d. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga
mampu beruswah khasanah.
e. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan .
1.3. DASAR DAN TUJUAN
Universitas Muhammadiyah Malang menyusun dan mengembangkan program berdasarkan
pada:
1. Pancasila dan UUD 1945,
2. UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
Adapun dalam kegiatan operasionalnya Universitas Muhammadiyah Malang berpedoman
pada:
a. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999,
b. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2001,
c. Peraturanperaturan lain yang terkait.
Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebagai
berikut.
1. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEKS, profesional, kreatif,
inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan
mengembangkan IPTEKS.
3. Menghasilkan, mengamalkan, mengembangkan dan menyebar luaskan IPTEKS dalam skala
regional, nasional dan internasional.
4. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien, dan
terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.
5. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
6. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional
untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut Universitas Muhammadiyah Malang memaksimalkan
pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
1. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
2. penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu
pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni serta mempergiat dan memperdalam penelitian
ilmu agama Islam dalam rangka mendapatkan kemurnian untuk diamalkan,
3. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
1.4. KOMPETENSI LULUSAN
Kompetensi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dapat berkehidupan yang Islami
dan beruswah khasanah, sehingga mampu :
1. Merancang dan mengimplementasikan pengetahuan dan ketrampilan di bidang keilmuan
yang ditekuni.
2. Memiliki kreatifitas dan integritas ilmiah.
3. Memiliki kemampuan mengkaji dan memecahkan masalah di bidang keilmuan saat ini dan
yang akan datang dengan dukungan IPTEKS.

