
Telaah Kritis terhadap Pendidikan Tinggi Indonesia Kini dan Nanti di Era 

Revolusi Industri 4.0 

Oleh: Nur Faizatus Sa’idah 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) berpartisipasi pada forum ‘’The 

Education World Forum 2018: Global Summit for Education Minister”, yang diselenggarakan di 

London, Inggris pada 22-24 Januari 2018. Forum bergengsi ini diselenggarakan oleh lima Kementerian 

Inggris (Department for Education, Foreign and Commonwealth Office, Department for International 

Development, Department for International Trade, British Council), bersama potensial mitra strategis 

dari berbagai Institusi Pendidikan Tinggi dan kalangan pebisnis dari seluruh dunia. 

Menristekdikti Nasir memaparkan visi, misi dan program Kemristekdikti dalam rangka mempersiapkan 

generasi muda, menyongsong Revolusi Industri ke-4. Menteri Nasir mengemukakan bahwa Indonesia 

melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), mengundang Perguruan 

Tinggi terbaik di dunia untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu Institusi Pendidikan Tinggi di 

Indonesia, mempersiapkan oritentasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, terutama yang 

sangat terkait erat dengan persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi Revolusi Industri ke-4.  

Revolusi Industri 4.0 (4 IR) 

 

Gambar 1. Bagan garis waktu revolusi industri 

Revolusi industri yang merupakan awal mula kebangkitan negara Eropa setelah masa dark ages telah 

dimulai saat James Watt menemukan mesin uap pada akhir abad ke-18. Sebelumnya, perubahan-

perubahan yang terjadi ini diawali di awal abad ke-18 oleh revolusi Prancis. Kebangkitan semu barat 

ini akhirnya dapat dicapai setelah ribuan tahun berusaha untuk memadamkan cahaya Islam di 2/3 dunia. 

Pada saat itu, bahkan ketika Kekhilafahan Utsmani belum resmi runtuh, kiblat pengetahuan dan 

peradaban sudah berbalik ke barat. Ideologi mereka menguasai dunia dan mereka sebarkan di berbagai 

negeri, seiring dengan terus berkembangnya pengetahuan, informasi dan teknologi. Revolusi industri 

1.0 yang awalnya hanya soal mesin uap terus mengalami perkembangan. Revolusi industri 2.0 pada 

akhir abad ke-19 ditandai dengan produksi massal, sebagai contoh, saat itu muncul pabrik mobil Ford 

dengan hanya 1 (satu) jenis mobil. Revolusi industri 3.0 di awal abad ke-20 ditandai dengan otomasi 

produksi menggunakan elektronik dan IT. Terakhir, awal abad ke-21 ini kita dihadapkan pada revolusi 

industri 4.0 yang ditandai dengan 5 (lima) kunci teknologinya: (1) Artificial Intelligence, (2) Internet 

of Things, (3) Advanced Robotics, (4) Wearables/Augmented Reality/Virtual Reality dan (5) 3D 



Printing. Revolusi industri 4.0 tidak hanya meningkatkan nilai dari suatu produk, tapi juga nilai dari: 

individu (skill baru, menjadi operator berbasis teknologi), masyarakat (mempercepat produksi yang 

berkelanjutan), industri (produktivitas & efisiensi, pertumbuhan dan nilai tambah baru, digitalisasi), 

perusahaan (smart innovation and engineering, digital orchestration of the supply chain, smart and 

personalized products, new business models), dan pabrik (smart processes, operator-machine 

productivity, smart structure, location and scale). Tantangan yang harus dihadapi adalah kesiapan 

teknologi, keamanan, standar-standar, manajemen data, manajemen perubahan, budaya, kemampuan 

membangun, dll.  

 

Gambar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan suatu negara  

dalam revolusi industri 4.0  

Indonesia, berdasarkan paparan dari Menteri Nasir, masuk dalam kategori Negara yang siap untuk 

menjalankan Revolusi Industri ke-4. Hal ini merujuk kepada report awal dari “the preliminary 4IR 

Country Readiness Evaluation”, dimana Negara Indonesia dikatakan sebagai kandidat yang potensial 

dan siap untuk menyambut Revolusi Industri ke-4 (4-IR). Selanjutnya, Menristekdikti Nasir dengan 

bangga mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai peringkat ke-36 (2016/2017) dari 137 

Negara didunia, merujuk dari laporan Global Competitiveness Index (GC). Angka ini melonjak 5 angka 

dari peringkat 41 (2015/2016). Posisi ini antara lain dipengaruhi oleh indeks ‘market size’ Indonesia 

yang mencapai ranking ke-9, perkembangan ‘macroeconomic environment’ yang mencapai peringkat 

ke-26, serta kenaikan indeks infrastruktur dalam 5 tahun terakhir (termasuk meningkatnya aplikasi 

mobil selular telephone dan mobilitas sumber daya manusia baik untuk perjalanan luar negeri dan dalam 

negeri). Data-data yang digunakan Menteri Nasir nampaknya didapatkan dari presentasi ATKearney 

(sebuah perusahaan konsultan manajemen global) dalam Seminar Nasional di Kementrian Industri, 11 

Desember 2017. Jika kita perhatikan, dalam presentasinya, ATKearney menyebutkan Indonesia masih 

ada dalam fase planning. Bahkan dibandingkan dengan Singapura (yang menjadi leader 4IR di 

ASEAN), Thailand dan Malaysia yang menjadi pemenang 4IR serta Filipina dan Vietnam yang menjadi 

follower dalam revolusi industri 4.0.  



 

Gambar 3. Garis waktu untuk peluncuran kebijakan 

Meski rakernas Kemenristekdikti kemarin dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri 

Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki 

Hadimujono, dan sejalan dengan salah satu wawancara Menperin Airlangga, bahwa mereka 

(pemerintah) sepakat bahwa Indonesia sudah siap menghadapi 4 IR, nyatanya itu seharusnya hanyalah 

wacana awal yang seharusnya tidak perlu digembar-gemborkan hingga akhirnya membuka peluang 

bagi 10 (sepuluh) perguruan tinggi asing untuk membuka kelasnya di dalam negeri. Pemerintah 

Indonesia seharusnya sadar diri, seperti tertera pada presentasi ATKearney, bahwa kenaikan GDP 

sangat dipengaruhi oleh pengeluaran konsumen (55% dari pertumbuhan) dan investasi (36%).  

Menteri Nasir ternyata cukup sadar diri, ia mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta (29/1), “Tetapi 

jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, kita masih di bawah. Tahun ini global 

competitiveness index Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ketiga. Beberapa penyebab 

Indonesia masih kalah ini karena lemahnya higher education and training, science and technology 

readiness, dan innovation and business sophistication. Inilah yang perlu diperbaiki supaya daya saing 

kita tidak rendah”.  

Pelaku 4 IR, selain pemerintah, adalah seluruh lapisan masyarakat. Generasi yang akan menjalani 4 IR 

hampir seluruh jenisnya, mulai dari generasi baby boomers, X, Y, Z dan mungkin kelak alpha. 

Khususnya dalam ranah pendidikan, dosen Indonesia saat ini masih didominasi oleh generasi baby 

boomers dan generasi X yang merupakan digital immigrant. Sementara mahasiswa yang dihadapi 

merupakan generasi millennial atau digital native. Masih menurut menteri Nasir, perubahan dalam 

bidang sumber daya sangat penting, meliputi pengembangan kapasitas dosen dan tutor dalam 

pembelajaran daring. Jadi dosen ini perannya juga sebagai tutor. Kemudian pengembangan infrastruktur 

MOOC (Massive Open Online Course), teaching industry, dan e-library. Pada beberapa perguruan 

tinggi besar, seperti ITB, memang sudah diadakan pelatihan MOOC terhadap dosen dan asisten dosen. 

Nasir menambahkan informasi bahwa Presiden memberikan arahan setidaknya ada 1.000 profesor kelas 

dunia yang dapat berkolaborasi. Izin tinggal para professor itu kelak bukan izin kerja tetapi dalam 

kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan tinggi Indonesia.  

Bagaimana menempatkan 4 IR dalam analisa kita? Sebenarnya 4 IR tidak lebih dari sebuah 

perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari akibat pengetahuan yang terus berkembang. Sama 

halnya seperti alat transportasi yang dahulunya binatang dan berubah menjadi gerobak kuda dan 

akhirnya mobil, demikian pula kita memposisikan 4 IR. Meski 4 IR dihasilkan dari perkembangan 

pengetahuan dan teknologi di dalam era ideologi kapitalis, 4 IR (kesemuanya) bukan produk tsaqofah 



rasumaliyah. Perkembangan pengetahuan dan teknologi ini adalah fakta yang harus bisa kita hukumi 

dengan tsaqafah Islam yang khas, bukan malah dielu-elukan dan dijadikan dasar untuk menghukumi 

perbuatan yang akan kita lakukan.   

Pendidikan Tinggi Indonesia Kini 

Pembukaan 10 (sepuluh) perguruan tinggi asing oleh kemenristekdikti sebenarnya sejalan dengan hasil 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenristekdikti awal tahun 2018 (17/1). Rakernas bertajuk 'Ristek 

Dikti Di Era Revolusi Industri 4.0' yang digelar di Universitas Sumatra Utara (USU) menghasilkan 

beberapa analisis terkait kebijakan pendidikan tinggi yang harus dijalankan menghadapi Revolusi 

Industri 4.0. Selain itu, ternyata hal ini juga sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. Dijelaskan dalam UU tersebut kriteria perguruan tinggi lembaga negara lain, 

kewajiban-kewajibannya serta sangsi yang harus mereka terima jika melanggar. Jadi sebenarnya, bukan 

hal yang heboh jika kita melakukan penelitian terhadap isu yang berkembang. Kemenristek pun 

senantiasa diarahkan oleh Presiden dan bekerja sama dengan kementrian-kementrian lain, yang 

kesemuanya tidak melanggar konstitusi yang ada. Bahkan, untuk memuluskan pembukaan perguruan 

tinggi asing segera disiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Standar Pendidikan Tinggi Jarak Jauh 

(PJJ), yang berisi fleksibilitas dan otonomi kewenangan kepada unit untuk mendorong kreativitas dan 

inovasi, serta memberi kesempatan untuk beroperasinya universitas unggul dunia di Indonesia. 

Hal aneh paling pokok yang dilakukan pemerintah, menurut penulis, adalah latar belakang/visi yang 

dijadikan dasar untuk melakukan kajian maupun tindakan teknis, seperti rakernas maupun pembukaan 

perguruan tinggi asing di Indonesia. Ini merupakan hal yang paling mendasar dari pelaksanaan 

pendidikan tinggi; fatal sejak dari dasar pelaksanaan pendidikan yang akan mengakibatkan kegagalan 

dimana-mana. Yang dilakukan pemerintah, baik kemenristekdikti maupun kemenperin, sependek 

pembacaan penulis terhadap berita di media tidak jauh dari visi sejenis “untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan daya saing bangsa” ala kemenristekdikti atau lebih rendahnya lagi adalah dalam rangka 

“memenuhi permintaan pasar yang sedang terjadi”, maksudnya dengan membuka jenis jurusan yang 

dibutuhkan perusahaan yang sedang in  di Indonesia, dll. Menteri Natsir mengatakan dalam suatu 

kesempatan bahwa Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari investasi asing langsung yang terus-

menerus membangun infrastruktur dalam bidang pendidikan tinggi. Dalam pertemuan perdana Seksi 

Pendidikan Tinggi, Akses dan Mobilitas dan Akreditasi UNESCO bulan September 2001, diketahui 

bahwa sektor dengan pertumbuhan tercepat secara global bukanlah praktik tradisional untuk 

memindahkan peserta didik untuk belajar di negara lain, namun memindahkan pendidikan kepada 

peserta didik dalam negara mereka sendiri. Dilihat dari perspektif komersial yang sempit, tren ini telah 

dianggap sebagai kemajuan. Meski, dari sudut pandang budaya dan sosial, siswa yang membayar harga 

pasar internasional untuk pendidikan mereka tentu mendapatkan jauh lebih sedikit daripada rekan 

mereka yang memiliki kesempatan emas untuk tinggal di masyarakat baru dan untuk belajar budaya 

uniknya. 

Membaca beberapa fakta yang telah dikemukakan di depan, dan fakta-fakta lain akan lebih meyakinkan 

kita bahwa pemerintah masih hanya mengejar kejaran kuantitatif yang dapat dijadikan “berita baik” 

tanpa melihat apakah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kalau tidak boleh dibilang langsung 

sesuai amanat asing dalam perjanjian internasional. Atau misalnya pemerintah memberikan itikad baik 

dengan melakukan upaya yang lebih besar dari sekedar capaian kuantitatif semacam GDP dan ranking-

ranking yang sebenarnya hanya membohongi diri (bangsa) sendiri.  

Pendidikan tinggi di Indonesia kini, menurut Presiden, lebih difokuskan kepada kegiatan penelitian, 

kemajuan teoritis dan ilmiah. Sementara kemendikbud bertugas mengurusi pendidikan dasar mulai dari 

SD-SMP-SMA. Alasan dilakukannya, menurut Presiden adalah agar universitas-universitas di 

Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam menghasilkan penelitian dan teknologi yang 

dapat diterapkan dalam dunia nyata. Dosen dan mahasiswa dalam kesehariannya disibukkan dengan 

kejaran paper terindeks internasional dan dengan berbagai tingkatnya, pemerintah mendukung habis-



habisan dengan dana pendidikan yang digelontorkan. Pemerintah, lagi-lagi sibuk mengejar indeks 

negara dengan jumlah jurnal ilmiah terindeks internasional yang terus naik. Sementara mungkin lima-

sepuluh proposal harus disubmit bergantian dengan laporan kemajuan, laporan keuangan, dan laporan 

akhir setiap bulannya. Mental pemerintah kita seolah mental inlander yang tidak punya pegangan dan 

minder terhadap bangsanya sendiri. Setiap kali ada fakta terbaru, pemerintah melihat apa yang harus 

dilakukan dengan berkaca terlebih dahulu pada negara-negara yang menurut pemerintah layak diikuti, 

negara superpower: Amerika Serikat.  

Tidak hanya pemerintah, dalam tulisannya yang dipresentasikan pada pertemuan rektor ASEAN-Uni 

Eropa, rektor UGM saat itu, Sofian Effendi menuliskan bahwa tidak ada alasan yang bisa diajukan 

Indonesia untuk mengabaikan kenyataan dari GATS yakni liberalisasi pendidikan di era globalisasi. 

Argumen tentang ketidakstabilan pemerintah, keadaan ekonomi, bahkan kurangnya dana, semuanya 

tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk melepaskan diri dari era globalisasi. Pada akhirnya, gaung 

nasionalisme yang didengungkan pemerintah tiba-tiba tidak ada artinya dibanding dokumen GATS 

tentang liberalisasi pendidikan di era globalisasi. Atas nama negara dengan “potensi pasar” tinggi untuk 

liberalisasi pendidikan, maka halal untuk mengubur nasionalisme dalam-dalam.  

Pada akhirnya, peneliti (dosen dan mahasiswa) kini hanyalah seperti budak yang berusaha membantu 

pemerintah atau lebih tepatnya barat (UNESCO, GATS, EU) mencapai mimpinya. Mereka yang 

memiliki niat ikhlas dan kecintaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan harus rela karyanya 

dihargai hanya sekian ratus juta, bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi hanya segelintir kapital 

di balik bisnis liberalisasi pendidikan internasional.  

Belum sederet aktivitas akademik; kuliah, praktikum, tugas, asistensi, laporan, ujian dll. yang mesti 

terus diatur kualitasnya. Akhirnya, dosen dan mahasiswa sudah sangat terbatas waktunya untuk bisa 

berpikir jernih, ikut memetakan apa yang sebenarnya terjadi dan membagi pengetahuan akan kebenaran 

itu ke tengah masyarakat. Tekanan dari pemerintah sudah cukup membuat kalangan intelektual di 

kampus tidak bisa berkutik, ditambah dengan adanya isu deradikalisasi, terorisme yang asalnya dari 

kampus dan sejenisnya.  

Tujuan pendidikan tinggi Indonesia yang seyogyanya untuk menjadikan anggota masyarakat memiliki 

kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU No. 2 Tahun 1989 Pasal 16 Ayat (1)) serta mengoptimalkan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (PP 

No. 30 Tahun 1990 Pasal 2 Ayat (1)) hanyalah tinggal wacana. Yang bisa ditarik-ulur dengan peraturan 

baru atau tindakan teknis lain agar tetap seolah sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Lantas dimana 

orang yang salah? Katanya sih seperti lingkaran setan yang tiada ujungnya. Dosen dan civitas 

kemenristekdikti konon menyalahkan masukan mahasiswa yang bahkan disebut “sampah” karena 

kemendikbud gagal mendidik generasi, namun ternyata kegagalan serupa juga terjadi pada 

kemendikbud. Tidak jauh berbeda.  

 

Politik Pendidikan Tinggi Indonesia  

Menristek M Natsir dalam rakernas di USU menjelaskan ada lima elemen penting yang harus menjadi 

perhatian dan akan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. Kelima elemen penting itu adalah (1) persiapan sistem 

pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi (2) rekonstruksi kebijakan kelembagaan 

pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan 

transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan (3) persiapan sumber daya manusia khususnya 

dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi 

industri 4.0 (4) terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0 dan 

ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan 



di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat dan (5) terobosan inovasi dan 

perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan 

pemula berbasis teknologi. 

Menperin Airlangga juga dalam salah satu wawancaranya mengungkapkan 4 (empat) strategi Indonesia 

untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Empat strategi itu adalah (1) mendorong tenaga kerja di 

Indonesia untuk terus berusaha dan terus mengupdate pengetahuan mereka tentang teknologi informasi 

dan penerapannya di jalur produksi (2) menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan 

produktivitas dan daya saing (3) menggunakan teknologi digital seperti Big Data, Autonomous Robots, 

Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality (4) melakukan inovasi melalui pengembangan startup 

dengan memfasilitasi situs inkubasi bisnis. 

Sudah bukan rahasia lagi, seperti telah dipaparkan sedikit pada sub bahasan sebelumnya, bahwa apa 

yang dilakukan pemerintah semuanya berkiblat pada lembaga internasional semacam UNESCO dan 

WTO dengan perjanjian-perjanjian di kemudian hari seperti GATS. Tercatat bahwa sudah sejak 1994 

di Doha, WTO mulai mengidentifikasi pendidikan sebagai sekotr jasa yang akan diliberasasi dibawah 

skema GATS, dan ini adalah gaya pandang baru (saat itu) yang menggemparkan komunitas pendidikan 

nasional maupun internasional. Pengenalan GATS menjadi katalis bagi sektor pendidikan untuk 

memeriksa bagaimana peraturan perdagangan dapat/mungkin mempengaruhi kebijakan pendidikan 

tinggi; dan juga untuk menentukan kerangka kerja pendidikan nasional, regional dan internasional yang 

diperlukan untuk menangani implikasi peningkatan pendidikan lintas batas, termasuk penyediaan 

layanan pendidikan nirlaba komersial. Imbas perjanjian-perjanjian internasional ini ada pada sistem 

pendidikan di Indonesia.  

Secara umum transformasi sistem perguruan tinggi negeri adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 

Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir 

PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 

1999 tentang Badan Hukum Milik Negara, sebanyak 4 buah PTN, yaitu: UI, UGM, IPB, dan ITB yang 

pada awalnya berstatus PTN berubah menjadi PT BHMN. Dalam keberjalanannya, perlu undang-

undang yang lebih kuat untuk memayungi BHMN. Sehingga dibentuk UU No. 9 tahun 2009 tentang 

Badan Hukum Pendidikan.  Namun, UU ini menuai protes karena dianggap melegalkan liberalisasi dan 

kapitalisasi pendidikan. Sehingga, pada tanggal 31 Maret 2010, MK secara resmi membubarkan UU 

tersebut. Setelah itu pengkajian mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi masih terus 

berlangsung hingga dikeluarkannya PP No. 66 tahun 2010 pada September 2010 yang mana terdapat 

perubahan status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perbedaan mendasar antara PTN, BHMN dan 

BLU dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 1. Perbedaan PTN, BHMN dan BLU (sumber: www.ditkeu.ugm.ac.id) 

No. Ranah PTN BHMN BLU 

1. Status Unit Kerja di 

bawah Kementrian  

Badan Hukum  Satuan Kerja Kementrian Teknis 

2. Visi misi sebagai 

pendidikan tinggi 

yang nirlaba 

Sesuai dengan visi 

misi kementrian  

Merupakan bentuk 

pertanggung 

jawaban ke 

stakeholder (exp 

MWA) 

Mengacu visi misi kementrian  

3. Wewenang 

pengelolaan 

Tidak ada otonomi 

dalam keuangan  

Otonomi luas baik 

akademik dan non 

akademik 

Ada otonomi dalam pengelolaan 

dana yang berasal dari masyarakat 

4. Anggaran Disusun 

berdasarkan renstra 

dan diusulkan ke 

kementrian 

Disusun 

berdasarkan renstra 

dan ditetapkan oleh 

MWA 

Disusun berdasarkan renstra dan 

diusulkan ke kementrian  



5. Belanja Setiap belanja harus 

melalui mekanisme 

KPPN 

Belanja sesuai 

dengan RKAT yang 

disusun 

Belanja yang berasal dari 

masyarakat dapat digunakan terlebih 

dahulu 

6. Pendapatan Semua pendapatan 

yang berasal dari 

PNBP yang harus 

disetor ke kas 

negara, tidak boleh 

dipergunakan 

terlebih dahulu. 

Pengelolaan 

pendapatan diatur 

oleh PT BHMN 

Semua pendapatan yang bukan 

PNBP harus disetor ke Bendahara 

Penerimaan Satuan Kerja BLU. 

Setiap triwulan dilakukan 

pengesahan realisasi pendapatan 

melalui mekanisme KPPN. 

7. Tarif Diatur oleh 

Kementrian 

Keuangan 

Tarif dari dana 

masyarakat diatur 

oleh Rektor 

Diusulkan satker dan ditetapkan oleh 

Kemenkeu 

8. Aset (Pencatatan, 

pengelolaan, 

pengalihan, dan 

penghapusan) 

Melalui persetujuan 

Menkeu 

Menggunakan 

prosedur yang 

ditetapkan oleh PT 

BHMN 

Melalui persetujuan Menkeu 

9. Pemeriksaan dan 

Pengawasan 

Pemeriksaan 

eksternal oleh 

BPKPemeriksaan 

internal oleh SPI 

Pemeriksaan 

eksternal oleh BPK 

Pemeriksaan 

internal oleh SPI, 

namun ada lembaga 

audit di tingkat 

MWA 

Pemeriksaan eksternal oleh BPK 

Pemeriksaan internal oleh internal 

BLU 

 

Pada tahun 2013 status hukum BLU diubah kembali menjadi PTN BH, di mana PTN BH dinilai 

memiliki otonomi yang lebih luas dibandingkan BLU. Tetapi dibalik perubahan tersebut ternyata masih 

terdapat beberapa kekhwatiran yang menghantui masyarakat, terutama dalam biaya kuliah yang tinggi 

seperti pada masa BHMN dan komersialisasi pendidikan tinggi. 

Skenario perubahan status menjadi PTN-BH dimulai dari 7 perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM, 

ITB, IPB, UPI, Unair, dan USU. Pertimbangan perubahan itu tentu melihat kesiapan dari perguruan 

tinggi mencakup kinerja akademik dan pengelolaan kelembagaan kampus. Sebagai salah satu antisipasi 

kekhawatiran uang kuliah yang akan menjadi mahal, pemerintah telah menetapkan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT). Dengan berlakunya sistem tersebut, diharapkan pemerintah juga dapat ikut mengawasi 

besaran uang yang harus dibayarkan setiap mahasiswa ke perguruan tinggi. 

 

Gambar 4. Perjalanan Status Hukum ITB 

Khusus kampus tercinta, pada tahun 2000, ITB menjadi Perguruan Tinggi BHMN (Badan Hukum Milik 

Negara). Dengan status BHMN ini, ITB menjadi perguruan tinggi yang lebih otonom dibandingkan 



sebelumnya. Landasan konstitusional perguruan tinggi yang otonom sudah dirumuskan oleh DPR sejak 

tahun 1999, namun masih diperlukan proses perumusan yang berlangsung secara seksama dan hati-hati 

karena munculnya berbagai kekhawatiran berkaitan dengan biaya kuliah dan komersialisasi layanan 

pendidikan. Dengan PP No. 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH  dan 

PP No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB,   status ITB  resmi berubah menjadi PTN BH (Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum). Semuanya tunduk dan patuh pada aturan sang pemain besar di dunia: 

permainan liberalisasi sektor pendidikan. Pendidikan dibuat bisnis.  

Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Revolusi Industri di Era Khilafah Ala Minhaj An-

Nubuwwah 

Dorongan menuntut ilmu dalam Islam asalah sebagai aktivitas ibadah, Allah SWT berfirman:  

نْ  ذَرَُْْوقَائًِماَْساِجدًاْاللَّي لِْْآنَاءَْْقَانِتْ ُْهوَْْأَمَّ ِخَرةَْْيَح  ُجوْاْل  َمةََْْويَر  ْأُولُوْيَتَذَكَّرُْْإِنََّماْْۗيَع لَُمونََْْلَْْوالَِّذينَْْيَع لَُمونَْْالَِّذينَْْيَس تَِويَْهلْ ْقُلْ َْْۗرب ِهَِْْرح 

َل بَابِْ  اْل 

“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu 

malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.(TQS. Az-Zumar 

: 9) 

فَعِْ ُْْيَر  دََرَجاتْ ْال ِعل مَْْأُوتُواَْوالَِّذينَِْْمن ُكمْ ْآَمنُواْالَِّذينَّْْللاَّ  

Allah akan derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang telah diberi ilmu. 

(TQS. Al-Mujadilah : 11) 

Rasulullah SAW bersabda:  

Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang orang yang beriman adalah seperti keunggulan bulan 

atas seluruh benda langit. Sungguh para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak 

meninggalkan Dinar atau Dirham. Satu-satunuya warisan para ulama adalah pengetahuan, sehingga 

siapapun yang mengambil hal itu,, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang paling cerdas. 

(HR. Qais bin Katsir)  

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. (HR. Ibnu Majah)  

Pada masa Rasulullah SAW tahanan perang Badar diharuskan mengajar 10 (sepuluh) Muslim membaca 

dan menulis untuk bisa bebas. Rasulullah SAW juga pernah mengirimkan tenaga pendidik untuk 

mengajarkan Islam kepada masyarakat. Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau menjadikan 

masjid sebagai tempat belajar, ibadah dan musyawarah. Pusat pendidikan adalah kota Madinah, dan tim 

pengajar adalah para sahabat Nabi SAW. Masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji untuk guru yang 

mengajarkan Al-Qur’an sebesar 15 dinar (31,875 juta rupiah) serta saat itu sudah mulai nampak tuntutan 

untuk belajar bahasa Arab. Masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukan penyalinan dan pengumpulan 

tulisan ayat-ayat Al-Qur’an. Pendidikan untuk semua menjadi kebijakan pendidikan pada masa Sultan 

Muhammad II di tahun 1830, beliau melarang anak yang belum selesai sekolah untuk bekerja – pada 

saat yang sama di Eropa anak kecil malah dipekerjakan. Sekolah perempuan masa Kekhilafahan 

Utsmani dibuka pada tahun 1842, selanjutnya mulai menyebar di tempat-tempat lain. Sekolah 

perempuan ini memiliki kurikulum tersendiri dan keunggulan sekolah ini diakui oleh dunia 

internasional. Muslimah intelektual tercatat dalam peradaban Islam, diantara segelintir mereka adalah 

Aisyah binti Abu Bakar ra, Maryam Al-Ijilya dan Fatimah Al-Fihri. Sistem pendidikan Islam juga 

tercatat dalam sejarah telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan unggulan seperti Ibnu Rusyd, Ibn Khaldun, 

Maimonides, Leo Africanus, dll.  



Kegemilangan pendidikan dalam Islam merupakan sebuah hal yang niscaya karena sistem pendidikan 

sudah disusun sejak awal dengan ciri khas tersendiri. Tujuan dan asas pendidikan dalam negara 

Khilafah, yaitu (1) membangun kepribadian Islami, pola pikir dan jiwa bagi umat; yaitu dengan 

menanamkan tsaqafah islam berupa akidah, pemikiran dan perilaku Islami ke dalam akal dan jiwa anak 

didik (2) mempersiapkan anak-anak kaum Muslim agar diantara mereka menjadi ulama-ulama yang 

ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu ke-Islaman maupun ilmu-ilmu terapan. Ulama yang 

mumpuni akan membawa negara Islam dan umat Islam menempati posisi puncak diantara bangsa dan 

negara lain di dunia, bukan sebagai pengekor maupun agen pemikiran dan ekonomi negara lain. Dalam 

Muqaddimah Dustur pasal 173 disebutkan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi 

seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan 

pendidikan tinggi secara cuma-cuma. 

Metode pengajaran dalam islam adalah sistem penyampaian (khithab) dan penerimaan (talaqqi) 

pemikiran dari pengajar ke pelajar. Pemikiran atau akal merupakan instrumen proses belajar mengajar. 

Akal merupakan aset yang Allah karuniakan kepada diri manusia, dan dalam sistem pendidikan Islam, 

akal ini sangat difungsikan. Dilakukan proses transfer pemikiran, bukan hanya transfer informasi. 

Bukan hanya belajar, tapi anak menjadi orang yang berpikir. Ketika guru mentransfer pemikiran, maka 

sarana yang guru gunakan adalah bahasa; bahasa yang akan mendeskripsikan fakta dengan baik 

sehingga proses berpikir siswa akan lengkap dan transfer pemikiran menjadi utuh. Jenis pemikiran yang 

ditransfer ada 2 (dua). Pertama adalah pemikiran tentang pandangan hidup, terutama akidah Islam. 

Pendekatan pemikiran ini harus mampu menyentuh perasaan, selain menyampaikan pemikiran. Bukan 

ditujukan untuk semata-mata kemewahan intelektual, tetapi agar tercermin dalam setiap perbuatan dan 

perkataannya (kepribadian Islam yang pendidik bangun). Kedua, adalah pemikiran yang tidak langsung 

berkaitan dengan pandangan hidup tertentu, yakni kimia, matematika, dll yang dipelajari untuk 

mempersiapkan anak didik untuk mengelola alam semesta yang disediakan Allah SWT untuk manusia.  

Teknik pengajaran (uslub) bisa berubah sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. 

Kesempurnaan suatu pekerjaan secara efisien dan efektif bergantung pada kreativitas dalam 

mewujudkan sarana dan uslub yang sesuai. Di era 4 IR hari ini, tidak masalah untuk melakukan 

pembelajaran jarak jauh, atau MOOC, dan kemajuan-kemajuan teknologi lainnya. Tidak boleh berkutat 

dengan metode ilmiah dan mantiq saja, karena metode ini hanya cocok untuk bahasan tertentu. Hal 

mendasar yang perlu diajarkan pada awal penyelenggaraan pendidikan adalah kemampuan peserta didik 

untuk mampu berpikir cemerlang. Maka dari itu, penggunaan teknik pengajaran yang tepat (sesuai 

teknologi yang berkembang misalnya – 4 IR) adalah untuk mengintensifkan metode rasional (aqliyah) 

pada siswa, karena metode tersebut merupakan landasan bagi proses berpikir yang cemerlang dalam 

kebangkitan yang berasaskan Islam. Bebas dengan kreativitas uslub sesuai dengan perkembangan 

zaman. Luar biasa detilnya Islam, bahkan dalam memilih uslub hendaknya: (1) memperhatikan kondisi 

siswa dan perbedaan individual di antara mereka (2) membuat siswa menggunakan sebanyak mungkin 

inderanya dalam proses belajar (3) memperhaikan penggunaan bahasa (4) memperhatikan karakteristik 

pemahaman manusia (untuk memberikan penjelasan).  

Sejak mulanya, pendidikan dalam Islam sudah memberikan perencanaan yang sederhana namun tepat 

sasaran. Berdasarkan fakta anak didik yang masih anak kecil ataukah baligh, pendidikan dalam Islam 

dibagi tingkatannya. Allah SWT berfirman, 

َُْوإِذَاْ ِلَكْيُبَي ُِنّْللاَّ َْْۚكذََٰ ْقَب ِلِهم  تَأ ذََنْالَِّذيَنِْمن  تَأ ِذنُواَْكَماْاس  فَاُلِْمن ُكُمْال ُحلَُمْفَل يَس  َط  َُْعِليم َْحِكيمْ بَلََغْاْل  ْآيَاتِِهَْْۗوّللاَّ ْلَُكم    

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti 

orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (TQS. An-Nuur : 59)  

Rasulullah SAW bersabda,  

:َْعِنْالنَّائِِمَْحتَّىْيَْ ْثَََلثَة  نُوِنَْحتَّىْيَع ِقلَُْرفَِعْال قَلَُمَْعن  تَِلَم،َْوَعِنْال َمج  َِْحتَّىْيَح  بِي  تَي ِقَظ،َْوَعِنْالصَّ س    



Diangkat(lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai orang tersebut kembali bangun, 

dan dari anak kecil sampai anak tersebut bermimpi (baligh), dan dari orang yang gila sampai dirinya 

menjadi berakal kembali. 

Beberapa hadits lain seperti hadits Asma ra. tentang keharusan menutup aurat perempuan ketika telah 

baligh, kewajiban shalat ketika sudah mencapai usia tujuh dan sepuluh tahun. Hadits-hadits tersebut 

menunjukkan bahwa pendidikan masa kanak-kanak dibagi dalam dua tahapan; pra baligh dan baligh. 

Makna َْال قَلَمُُْْرفِع  adalah diangkatnya beban hukum. Ini berarti mengharuskan adanya peradilan di sekolah-

sekolah yang para siswanya telah baligh, termasuk di jenjang perguruan tinggi.  

Tabel 2. Jenjang pendidikan berdasarkan sekolah di negara Khilafah berdasarkan usia anak didik, 

periode, materi pokok serta ketrampilan dan kerajinan 

Sekolah Kelompok 

Umur 

Periode Sekolah Materi pokok Keterampilan dan 

Kerajinan 

Sekolah jenjang 

pertama 

(Ibtidaiyah) 

6-10 tahun 1-12 Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan, 

matematika. 

Komputer, ketrampilan 

intelektual, olah raga, 

menggambar dan 

perpustakaan.  

Sekolah jenjang 

kedua 

(Mutawasithah) 

10-14 

tahun 

13-24 Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan 

umum, matematika, 

komputer. 

Menggambar, pertanian, 

industry, olahraga dan 

perpustakaan. 

Sekolah jenjang 

ketiga 

(Tsanawiyah) 

14- jenjang 

sekolah 

berakhir 

25-30 (seluruh 

siswa) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, kimia, biologi, 

fisika, geografi, 

matematika, komputer. 

Perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis. 

31-36 (Jurusan 

Tsaqafah) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan 

umum, matematika 

umum, komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis. 

31-36 (Jurusan IP 

dan Sains) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, kimia, biologi, 

fisika, matematika, 

komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis, 

penelitian ilmiah di lab. 

31-36 (Jurusan 

Industri) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan 

ttg industri, materi yang 

ditetapkan pakar industri, 

matematika indutri, 

komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis 

sesuai arahan pakar. 

31-36 (Jurusan 

Pertanian) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan 

ttg pertanian, materi yang 

ditetapkan pakar 

pertanian, matematika 

pertanian, komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis 

sesuai arahan pakar, 

pencangkokan tanaman 

dengan model lab. 

31-36 (Jurusan 

Perdagangan) 

Tsaqafah Islam, bahasa 

Arab, ilmu pengetahuan 

ttg perdagangan, materi 

yang ditetapkan pakar 

perdagangan, matematika 

perdagangan, komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, 

ketrampilan militer, 

materi sesuai geografis 

sesuai arahan pakar. 



31-36 (Jurusan 

Kerumahtanggaan) 

Tsaqafah Islam (khusus), 

bahasa Arab, ilmu 

pengetahuan umum, 

kesehatan di rumah, 

pemeliharaan anak, sosial 

dan kemasyarakatan, 

materi yang ditetapkan 

pakar, matematika umum, 

komputer. 

Berpikir dengan 

berbagai jenisnya, 

perpustakaan, menjahit, 

memotong rambut, 

memasak, pengaturan 

rumah, materi yang 

ditetapkan pakar dalam 

pemeliharaan rumah dan 

anak.  

 

Jenjang sekolah terdiri dari tiga puluh enam periode (daurah) sekolah yang berlangsung secara 

berurutan. Masing-masing lamanya 83 hari. Jika seorang sswa mengikuti studinya pada seluruh periode 

dan berhasil tanpa cuti, maka memungkinkan menyelesaikan semua jenjang dalam waktu 9 (tahun) 

yakni ketika usianya 15 tahun. Adapun paling telat dikarenakan sakit dan hal lainnya, siswa 

menyelesaikan seluruh jenjang ketika usianya 20 tahun.  

Landasan materi pengajaran adalah akidah Islam, maka setiap ilmu pengetahuan yang didapatkan anak 

didik di dalam negara Khilafah, semuanya merujuk akidah Islam. Jika bertentangan dengan akidah, 

maka seorang muslim tidak boleh mengambil dan meyakininya. Macam-macam materi pengajaran 

diantaranya (1) ilmu pengetahuan sains dan (2) ilmu pengetahuan tentang hukum syara. Adapun cabang 

materi pengajaran di ketiga jenjang sekolah adalah (1) bahasa arab (2) tsaqafah Islam (akidah, ilmu al-

quran, sunnah nabi, fiqih, sirah nabi, sejarah kaum muslim) dan (3) ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

Diakhir seluruh jenjang sekolah, siswa dapat mengikuti ujian umum, yaitu ujian umum untuk seluruh 

jenjang sekolah. Ujian ini akan dipergunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau sekolah-

sekolah lainnya.  

Pendidikan tinggi dalam Islam adalah pendidikan yang sistematis setelah pendidikan sekolah. Tujuan 

pendidikan tinggi dalam Islam:  

1. Penanaman dan pendalaman kepribadian Islam secara intensif pada diri mahasiswa perguruan 

tinggi, bagi yang telah sempurna pembinaannya di jenjang pendidikan sekolah. Peningkatan 

kualitas kepribadian ini ditujukan agar para mahasiswa bisa menjadi pemimpin dalam 

memantau permasalahan-permasalahan krusial (qadhaya mashiriyah) bagi umat, termasuk 

kemampuan mengatasinya; yaitu permasalahan yang diharuskan dalam Islam atas kaum 

Muslim untuk mengatasinya dengan resiko hidup atau mati.  

 

Dengan tidak adanya penerapan hukum Islam seperti sistem pemerintahan di tengah-tengah 

kehidupan, maka berarti permasalahan krusial bagi kaum Muslim adalah mendirikan negara 

Khilafah dan menegakkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Pada saat negara 

Khilafah sudah ada, maka yang menjadi permasalahan krusial bagi umat adalah menjaga negara 

Khilafah dan menjadikan Islam tetap hidup dan diterapkan di tengah-tengah umat, mengemban 

dakwah ke seluruh dunia, dan mencegah segala sesuatu yang dapat mengancam persatuan umat 

dan negara. Agar permasalahan krusial ini tetap hidup dan menjadi pusat perhatian di dalam 

benak dan perasaan umat, maka harus ada pendidikan tsaqafah Islam yang berkelanjutan, yang 

akan membantu mengatasi permasalahan tersebut, bagi seluruh mahasiswa di perguruan tinggi 

tanpa memandang spesialisasinya. Ini sebagai tambahan pendalaman dan pengkhususan dalam 

pendidikan tsaqafah Islam dengan seluruh cabang-cabangnya, seperti fiqih, hadits tafsir, ushul 

fiqih, dll.; berupa persiapan terhadap apa yang diperlukan para ulama, para mujtahid, para 

pemimpin, para pemikir, para qadhi, para ahli fiqih, dll. sehingga hanya Islam saja yang tetap 

hidup di tengah-tengah umat untuk diterapkan, dijaga dan diemban ke seluruh umat manusia 

melalui jihad. Rasulullah SAW bersabda:  

 



Dua golongan manusia yang jika keduanya baik maka akan baik manusia (masyarakat); dan 

jika keduanya rusak maka akan rusak pula manusia (masyarakat): yaitu ulama dan para 

pemimpin.  

 

Janganlah kalian bertanya kepadaku tentang keburukan, dan bertanyalah kepadaku tentang 

kebaikan. Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau berkata: “Ketahuilah 

sesungguhnya seburuk-buruknya keburukan adalah buruknya ulama, dan sebaik-baiknya 

kebaikan adalah baiknya ulama: (Riwayat ad-Darimi dalam kitab Al-Muqaddimah) 

 

Karenanya, membentuk sebaik-baik ulama harus dijadikan sebagai sesuatu yang penting. 

2. Membentuk himpunan ulama yang mampu melayani kemaslahatan hidup umat dan mampu 

menyusun rencana jangka pendek maupun jangka panjang (strategis).  

 

Kemaslahatan hidup adalah kepentingan demi menjaga kelestarian hidup umat, seperti 

kebutuhan akan tentara yang kuat yang mampu melindungi umat, sanggup mempertahankan 

kemaslahatan umat, dan mampu melawan ideologi-ideologi kufur dengan perang dan 

pengembangan risalah Islam. Termasuk dalam kemaslahatan hidup umat adalah terpenuhinya 

kebutuhan asasi, seperti air, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan pelayanan kesehatan. 

Perguruan tinggi dituntut untuk melahirkan para peneliti yang kompeten dalam ilmu dan 

praktek, untuk menciptakan berbagai sarana dan teknik yang terus berkembang di bidang 

pertanian, pengairan, keamanan, dan kemaslahatan hidup lainnya, sepanjang hal itu 

memungkinkan umat untuk senantiasa memiliki kendali atas urusannya sendiri, dengan penuh 

kesadaran dan kepuasan pribadi. Oleh karena itu, hendaknya dijauhkan agar tidak jatuh di 

bawah pengaruh negara-negara kafir, dengan alasan kemaslahatan apapun. Allah SWY 

berfirman:  

 

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan 

(menguasai) orang-orang beriman. (TQS. An-Nisaa : 141)  

 

Perguruan tinggi juga dituntut untuk melahirkan sekumpulan politikus, para pakar ilmu 

pengetahuan, dan orang-orang yang mampu memberikan pengajaran dan ide-ide yang 

ditujukan khusus untuk mengurus kemaslahatan hidup umat dan penyusunan rencana jangka 

panjang (strategis) yang diperlukan negara Khilafah dalam melayani kemaslahatan tersebut.  

3. Mempersiapkan sekumpulan orang-orang yang diperlukan dalam mengelola urusan umat, 

seperti para hakim, para pakar fiqih, dokter, insinyur, guru, penerjemah, manajer, akuntan, 

perawat, dll. Negara berkewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Islam dengan baik dan 

benar di bidang muamalah dan penerapan sanksi hukum, begitu juga negara berkewajiban 

menjamin segala hal yang diperlukan umat dalam hidupnya, seperti jalan-jalan, rumah sakit, 

sekolah dan lain-lain. Mempelajari spesialisasi bidang-bidang tersebut hukumnya fardhu 

kifayah bagi umat, dan merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan apa yang 

diharuskan oleh hukum syara.  

Pendidikan tinggi dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah pendidikan yang sifatnya 

menerima pelajaran (talaqqi), kelak mahasiswa akan bergelar Diploma atau Lc/Bachelor. Jenis yang 

kedua adalah pendidikan yang bersifat penelitian (riset), kelak mahasiswa akan bergelar Magister dan 

Doktor. Negara membuat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi, diantaranya: akademi teknik, 

akademi fungsional, universitas, pusat penelitian dan pengembangan serta akademi militer.  

Pada akademi teknik dispersiapkan tenaga kerja teknis khusus dalam teknik-teknik modern seperti 

perbaikan alat telekomunikasi dan komputer, juga kejuruan lainnya yang memerlukan pengetahuan dan 

ilmu mendalam dibandingkan yang ditawarkan oleh kejuruan biasa. Terdapat institut pertanian dibawah 

departemen pertanian, mereka kelak menjadi ahli dibidang pertanian dan peternakan. Pada akademi 



fungsional, fungsinya adalah mempersiapkan tenaga kerja yang mampu menangani beberapa pekerjaan 

yang tidak mensyaratkan siswa menjadi mahasiswa. Untuk mendaftar akademi ini, setidaknya siswa 

harus lulus ujian umum untuk jenjang sekolah. Akademi ini menghasilkan perawat dan asisten tenaga 

medis, pustakawan, teknisi di bidang zakat, guru, dan pekerjaan lainnya sesuai kondisi geografis tempat 

tinggal.  

Pada universitas, seperti layaknya universitas hari ini, seleksi masuk cukup ketat, yakni harus mencapai 

nilai rata-rata ujian umum, dan perlu nilai tinggi sesuai dengan jurusan yang diminati calon mahasiswa. 

Ada beberapa fakultas: Fakultas Kebudayaan Islam dan Ilmu-ilmu Islam, Fakultas Bahasa Arab dan 

Ilmu Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu, Fakultas Ilmu 

Kedokteran, Fakultas Ilmu Pertanian, Fakultas Keuangan dan Ilmu Administrasi, dll. sesuai kebutuhan. 

Terdapat pula pusat penelitian untuk menghasilkan penelitian yang tepat dan khusus di berbagai bidang 

bidaya dan ilmiah. Pusat penelitian ini akan menghasilkan rancangan strategi jangka panjang dakwah 

daulah dan inovasi dalam industri, ilmu nuklir, ilmu luar angkasa, dll. yang membutuhkan kedalaman 

dan keahlian riset. Beberapa pusat penelitian ada dalam universitas, lainnya ada di bawah Departemen 

Pendidikan.  

Pada akademi dan pusat penelitian militer, akan dihasilkan para pemimpin militer dan cara-cara serta 

gaya militer yang dapat mewujudkan tujuan mengalahkan musuh Allah SWT dan kaum Muslimin. 

Akademi ini terletak di bawah Amir Jihad. Dengan pendidikan yang terencana dengan matang mulai 

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, insyaAllah, akan terwujud generasi terbaik yang akan 

membawa jubbah kebesaran Islam dan kaum Muslimin, menebar rahmat bagi seluruh alam. Revolusi 

Industri 4.0 dapat memudahkan sistem pendidikan Islam, bahkan dengan lingkungan yang mencintai 

ilmu, sangat dimungkinkan untuk terus berkembang. 
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