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PMY MERGER KE UMY

P T S d i D IY S u d a h B e r k u r a p S a tu
YOGYA (KR)-Perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di wilayah V sudah
berkurang satu dan sehingga tinggal 105 institusi. Hal ini terjadi karena SK merg
er Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta (PMY) ke Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY) telah turun bulan September 2016. Dengan demikian, kini
PTS di DIY berkurang satu dan tinggal 105. Ironisnya, dari 105 ini ada PTS yang
sudah enam bulan tidak memberikan laporan ke Kopertis.
"Mungkin sebentar lagi PTS
tersebut akan masuk dalam
daftar non aktif dan juga akan
tutup,"tandas Koordinator
Kopertis Wilayah V Dr Bambang Supriyadi dalam pem
bukaan seminar 'Peningkatan
Reputasi Internasional Per
guruan Tinggi' dalam rangka
Rapat Koordinasi Nationwide
University National NetWork
(NUNI) di Auditorium Uli J1
Kaliurang, Selasa (20/9). Nara
sumber dalam senanar ialah

Miftahul Fauziah PhD,Dr BM
Purwanto MBA dan Mr
Samuel Wong.
Dikatakan Bambang, kelak
dari 104 PTS yang ada Koper
tis akan membagi meiyadi
dua. 'Yang mana, kurang dari
15% di antaranya akan kami
dorong untuk bisa beijuang
dan bersinergi maju mening
katkan kualitas. Bahkan kalau
bisa memiliki reputasi interna
sional," ujarnya. Sedang yang
lain disebut Koordinator

Kopertis adalah dalam hal
peningkatan standar penjamim mutu internal (SPMI)nya, supaya akreditasi bisa
meningkat.
Lewat strategi ini katanya,
harapan Kenienristek-Dikti
bisa meningkatkan PTS yang
jumlahnya sangat besar dan
benar-benar dikelola dengan
baik, bisa dilaksanakan. Se
moga, katanya, keinginan ini
dapat terdukung dengan ada
nya NUNI. Sehingga network-

ing perguruan tinggi (PT) yang

ada di DIY maupun wilayah
lain dapat saling bersinergi
dan kemudian mengangkat PT
di Indonesia
Meraih Reputasi
Rektor UII Dr Harsoyo da
lam sambutan mengatakan, di
era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) dengan tingkat
persaingan global yang se
makin tanpa batas, maka selu
ruh PT juga dituntut terus me
ningkatkan kualitas. Selain
juga sebagai upaya meraih re:
putasi di tingkat internasional.
"Sebuah PT tentu tak akan
mampu maju sendirian meng
hadapi arus globalisasi. Ada
nya organisasi kemitraan PT
seperti NUNI akan sangat
membantu upaya tersebut,"

katanya.
NUNI sebagai forum jejaring diinisiasi Binus Univereity dan beranggotakan 21
PTN/PTS. Ke-21 anggota ter
sebut Binus University, Uni
versitas Brawijaya,. UAJY,
Universitas Kristen Petra,
Universitas Udayana, UII,
Universitas Sebelas Maret.
Kemudian '
Universitas
Surabaya* UKSW, Uni
versitas KHsten Maranatha,
Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Anda
las, Unhas, Universitas Parahyangan, Universitas Ka
tolik Indonesia Atmajaya,
Universitas Islam Sultan
Agung, USU, Undip dan
Universitas Muhammadiyah!
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