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تاريخ المؤسسات اإلسالمية للتعليم العالي في
أندونيسيا

االستقالل قبل 

بداية الصحوة تتمثل في ظهور العديد من المنظمات والجمعيات اإلسالمية أمثال:

جمعية الخيرات، وشركات إسالم، وجمعية اإلرشاد، الجمعية المحمدية، وجمعية

نهضة العلماء، وجمعية الوصلية

طلب مجلس اإلسالم األعىل األندونيسي للحكومة اليابانية بإنشاء المؤسسات

للتعليم العالي

إنشاء معهد اإلسالم العالي بجاكرتا عام 1943 م من قبل مشيومي

االستقالل عد  ب

تحويل معهد اإلسالم العالي إىل الجامعة اإلسالمية األندونيسية ، ومن ثم فتح فروعها

في مختلق الواليات، التي تتحول فيما بعد إىل المعهد العالي اإلسالمي الحكومي

ومن ثم إىل الجامعة اإلسالمية الحكومية
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Sejarah Pendidikan Tinggi Islam di
Indonesia
PRA  KEMERDEKAAN

awal kesadaran ditandai dengan lahirnya banyak organisasi

keislaman, mulai dari jam'iyah al-Khairat, serikat islam, Al-Irsyad,

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Al-Washliyah, dll.

MIAI meminta kepada pemerintah kolonial Jepang membuka

pendidikan tinggi islam

Masyumi tahun 1943 mendirikan STI (Sekolah Tinggi islam) di

jakarta

PASCA  KEMERDEKAAN

STI diubah menjadi UII, kemudian didirikan PTAIN yang cikal

bakalnya adalah Fakultas Agama Islam di UII, yang kemudian

bertransformasi menjadi IAIN dan UIN
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أوضاع المؤسسات اإلسالمية للتعليم العالي قبل

وباء كوفيد 19 في أندونيسيا

في الكوادر البشرية
في اإلدارة

في التمويل
في الجواتب األخرى

التعليم العالي اإلسالمي في الغالب  يمكن تقسيمه إىل قسمين: مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة. بينما
المؤسسات الخاصة للتعليم العالي اإلسالمي  يمكن تقسيمها إىل قسمين، منها ما هي مؤسسات وقفية، ومنها ما هي

تجارية

بالنسبة إىل الجامعات اإلسالمية الحكومية بالمقارنة إىل الجامعات الحكومية غير اإلسالمية فهي متخلفة نوعا ما. فمن
ً محليا ضمن العشر األوائل لترتيب جودة الجامعات في أندونيسيا لم تدخل واحدة منها ضمن الجامعات األعىل ترتيبا

وعالميا

إن تأخر المؤسسات اإلسالمية، حكومية أو خاصة تتمثل في الجوانب التالية:
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KONDISI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
PRA PANDEMI COVID 19

SDM
Administrasi dan manajemen
Pembiayaan dan dana
aspek lainnya

Pendidikan Tinggi islam di Indonesia secara umum dalam dikelompokkan menjadi dua bagian;
pendidikan tinggi Islam negeri, dan pendidikan tinggi islam swasta. Adapun yang swasta; ada yang
bentuknya waqaf dan adapula yang komersil.
Secara umum, jika dibandingkan dengan pendididkan Tinggi Umum, pedidikan tinggi islam masih jauh
tertinggal. Dari 10 besar lembaga pendidikan tinggi di Indoensia, tidaka daa satupun lembaga
pendidikan tinggi islam yang masuk, baik negeri maupun swasta.
Ketertinggalan lembaga pendidikan tinggi islam, negeri maupun swasta terlihat dari aspek berikut:



ة مشكل وهما  ي،  ل عا ل ا يم  تعل ل ل اإلسالمية  لمؤسسات  ا ا  جه وا ي أساسيتان  تان  مشكل ظهرت 

تدريس. ل ا ة  ومشكل ة،  دي قتصا ا

ر ؤث ت ثم  ومن  اسة،  در ل ا رسوم  د  سدا عىل  بة  طل ل ا ة  قدر عدم  في  تمثل  ت ة  دي القتصا ا ة  لمشكل ا

لمحاضرين ا رواتب  دفع  عىل  لي  عا ل ا يم  تعل ل ل لمؤسسة  ا ة  قدر عدم  إىل  هرة  لظا ا هذه 

وعدد ة. ي ر تجا ل ا و ا  ه من وقفية  ل ا لخاصة،  ا لمؤسسات  ا في  غالب  ل ا لوضع  ا هو  ا  هذ لموظفين.  ا و

لي عا ل ا يم  تعل ل ا مؤسسات  عدد  من  ة  ئ ما ل ا ب  75 تمثل  ا  يسي دون ن أ في  لخاصة  ا لمؤسسات  ا

ز اإلسالمي

في معا  بة  طل ل ا و لمحاضر  ا ة   ي هز جا عدم  في  فيتمثل  تدريس،  ل ا ة  بمشكل تعلق  ي ما  ما  أ

منهما لكل  لدخل  ا ة  لمحدودي وذلك  آلفتراضي،  ا شكل  إىل  قع  وا ل ا أرض  من  تدريس   ل ا تجويل 

ات لصعوب ا إىل  فة  لإلضا ا ب تمويل.  ل ا بجاتب  تعلق  ي فيما  خاصة  الزمة  ل ا لشروط  ا ر  وفي ت عىل 

بحوثهم. استكمال  عىل  رة  ألخي ا لسنة  ا في  بة  طل ل ا ا  جهه وا ي لتي  ا

07

أوضاع المؤسسات اإلسالمية للتعليم العالي
بعد زباء كوفيد 19 في أندونيسيا



Muncul  dua  problem  utama  yang  dihadfapi  pendidikan  t inggi  i s lam  di

Indoensia  se lama  pandemi  COVID  19 ;  yakni  preblem  ekonomi ,  dan

problem  pembela jaran

Problem  ekonomi   dikarenakan  kebanyak  mahasiswa  t idak  mampu

membayar  biaya  perkul iahan ,  yang  ber imbas  terhadap  t idak

dibayarkannya  gaj i  dan  honor  tenaga  pendidik  dan  kependidikan .  Hal

in i  ter jadi  di  beberapa  univers i tas  dan  sekolah  t inggi   swasta  yang

persentasenya  75  % dar i  lembaga  pendidikan  t inggi  yang  ada  di

Indones ia .

Adapun  problem  pengajaran  dikarenakan  se lama  COVID  19

pembela jaran  di lakukan  secara  dar ing ,  dan  in i  terkendala  karena

ket idakmampuan  dosen  dan  mahasiswa  memenuhi  persyaratan

utamanya  yai tu  adanya  paket  dana  yang  cukup .  Sela in  i tu ,  mahasiswa

semester  akhir  juga  terkendala  menyelesa ikan  penul isan  skr ips inya .

08KONDISI PENDIDIKAN TINGGI
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تحديات المؤسسات اإلسالمية

للتعليم العالي في وسط كوفيد 19 في
أندونيسيا

تحدي للجامعة في المحافظة عىل جودة التدريس

تحدي للجامعة في التمويل  لتوفير الشروط الالزمة ألمكانية التدريس بشكل افتراضي

تحدي لألسرة و لألبوين فيالقيام بدور فعال من أجل تشكيل شخصية الطلبة

تحدي للمدرسين تجديد اساليب التدريس وتجهيز التكنولوجيا المطلوبة

تحدى للموظفين للتكيف واالستعداد في الدخزل إىل عصر التكنولوجيا 4.0

تحدي للطلبة في جعل الدراسة مرتكزة عليهم ال عىل المدرسين
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TANTANGAN PENDIDIKAN
TINGGI ISLAM DI MASA
PANDEMI COVID 19

Tantangan bagi Lembaga bagaimana menjaga kualitas pembelajaran

Tantangan bagi lembaga bagaimana menyediakan fasilitas

pembelajaran jarak jauh

Tantangan bagi keluarga dan kedua orang tua dalam memainkan

peranan aktif dalam membentuk kepribadian anak

Tantangan bagi para dosen untuk memperbaharui gaya pembelajaran

dan menyiapkan tekhnologi yang dibutuhkan

Tantangan bagi para pegawai untuk beradaptasi dan menyiapkan diri

menghadapi era tekhnologi 4.0

Tantangan bagi mahasiswa untuk menjadikan pembelajaran berporos

pada mahasiswa bukan pada dosen
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للتعليم اإلسالمية  المؤسسات  أمام  فرص 
أندونيسيا في  كورونا  وباء  وسط  العالي 

فرص لتطوير التكنولوجيا في التدريس، وتوفير المرافق الالزمة للتعليم عن بعد باستثمار في مجال التكنولوجيا

المعلوماتية

فرص في جعل عملية التدريس تتحول من التمركز عىل المدرس إىل التمركز عىل الطلبة، حيث يكون الطلبة هم

العنصر األهم في البحث عن المعلومات، بينما دور المدرس ما هي إال إعطاء المفاتيح المهمة لتيسير تلك العملية

فرص إلشراك األسرة واألبوين للقيام بدور فعال متكامل مع دور الجامعة في صقل المواهب وترقية قدرات الطلبة،

ومهاراتهم

فرص للحكومة للقيام بدور أكبر في تطوير التعليم اإلسالمي العالي وتوفير المرافق المساندة للتعليم العالي
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PELUANG  PENDIDIKAN  TINGGI

ISLAM  DI  MASA  COVID  19
Peluang untuk mengembanagkan tekhnologi dalam pengajaran, dan penyediaan

fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh, dengan menginvestasikan

dana yang cukup dalam pengembangan teknologi informasi

Peluang dalam mengubah mindset bahwa dalam proses pembelajaran, harusnya

terpusat pada mahasiswa bukan lagi pada para dosen, dimana mahasiswalah elemen

terpenting yang seharusnya mencari informasi lebih banyak. peran dosen memberikan

keteladfanan dan kunci - kunci yang dibutuhkan dalam memudahkan proses

pembelajaran

peluang partisipasi keluarga dan kedua orang tua dan peran yang aktif dan integratif

bersama lemabaga pendidikan dalam menggali bakat, meningkatkan kemampuan dan

skill mahasiswa

Peluang bagi pemerintah lebih memainkan peran besar dalam pengembangkan

pendidikan tinggi dan menyediakan fasilitas umum pendukung.




