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UMSurabaya – Universitas Muhammadiyah Surabaya tengah menyongsong Milad ke-33 dengan
berbagai pencapaian di bidang riset dan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia,
Universitas Muhammadiyah Surabaya menegaskan keinginan untuk mampu menjadi salah satu
kampus bertaraf Internasional

Di periode kedua ini kita akan membuat akselerasi untuk menjadikan UMSurabaya sebagai
kampus bertaraf Internasional . Kita juga menargetkan UMSurabaya pada tahun 2019 bisa
terakreditasi A Oleh AIPT” Tegas Rektor UMSurabaya Dr.dr Sukadiono, MM dalam
Pembukaan Outlook 2017 di Gedung G Lantai 6 , Sabtu (21/1)

Pria yang juga bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur lalu
menjelaskan Bahwa Outlook 2017 dengan tema “Harmoni dan Akselerasi untuk Kampus
berkelas International “ ini merupakan awal dari rangkaian Acara Milad UMSurabaya yang ke
33 Puncaknya adalah panggung Sejuta Inovasi yang baru diadakan Bulan April Mendatang .

Outlook 2017 ini menghadirkan Staf Khusus Kemenristek Dikti Drs.Abdul Wachid
Maktub sebagai Keynote Speaker , Mantan Konjen RI di Arab ini menyatakan, di jaman yang
terus berubah seperti saat ini , UMSurabaya mampu menjawab setiap tantangan yang ada dengan
tetap fokus , dan bergerak cepat serta senantiasa fleksibel, agar umsurabaya semakin maju
untuk persaingan secara global

Ia pun mengakui dalam segi publikasi di Indonesia masih sangat rendah karena diperlukan
kesadaran untuk membudayakan hal terbsebut sehingga hasil penelitian (riset) tidak hanya
sekedar selsesai dengan data saja , akan tetapi dapat memberi manffat kepada masyarakat dan
menghasilakn sebuah publikasi International.

Prioritas sasaran strategis Dikti 2015-2019 adalah peningkatan mutu, maka dari itu program-
program yang sudah di susun dikti adalah bagaimana meningkatkan mutu Perguruan Tinggi (PT)
Se-Indonesia , “ tuturnya.

Dengan zaman yang semakin maju , lanjut Wachid, tantangan harus dihadapi juga barang
tentu baru, karena itu ditawarkan solusi juga harus baru. Semua bisa berubah. Karena tidak
selamanya seseorang itu diatas maupun terus dibawah. Salah satu alat untuk maju adalah
jaringan (Network)

Selain itu diisi dengan paparan Staf Khusus Kemenristek Dikti, Outlook 2017 UMSurabaya
ini juga menghadirkan Round Table Discussion yang dipandu langsung oleh Rektor
UMSurabaya Dr.dr Sukadiono, MM. Diskusi membahas teentang berbagai topik, seperti
Internationalisasi kampus dan bagaimana membuat semua program studi bisa terakreditasi A,
serta peningkatan inovasi karya tulis dosen maupun mahasiswa.


