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OSPEK: Mahasiswa baru UMY membentuk formasi lambang perguruan tinggi ini dalam kegiatan Ospek di kampusnya, Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Imbangi dengan Fasilitas Kampus

PTS MAKIN DIMINATI
Minat masyarakat luar Jogjakarta 

menempuh studi di kota ini 
i mengalami peningkatan.

SEJAK beberapa tahun terakhir, animo 

masyarakat menyekolahkan putra-putrinya 

di Jogjakarta mulai tumbuh.

Hal ini dapat dilihat dari antusiasme 
lulusan SMA dari luar Jogjakarta yang ingin 

melanjutkan studi di PT swasta di 

Jogjakarta. Misalnya di kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 

Universitas Ahmad Dahlan (UAD), 
Universitas Islam Indonesia (Uli), dan 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

Pada 2016, pendaftar di UMY mencapai 
33.189 orang dan tahun ini meningkat 

menjadi 33.857 pendaftar. Dari jumlah itu, 

calon mahasiswa yang dinyatakan lolos 

seleksi sebanyak 4.869 orang pada 2016, 

dan tahun ini yang diterima sebagai 
mahasiswa baru 5.233 orang.

“ Tahun ini animo masyarakat yang ingin 
melanjutkan studi di UMY meningkat

signifikan. Karena pendaftarnya meningkat, 

maka kuota mahasiswa yang kami terima 

pun ditambah,”  ujar Kepala Humas dan 

Protokol UMY Ratih Herningtyas kepada 

Radar Kampus kemarin.

Penambahan kuota mahasiswa baru tentu 

diimbangi dengan fasilitas sarana dan 

prasarana. Antara lain, ruang perkuliahan, 
laboratorium, dosen pengajar, dan fasilitas 

lainnya. “Tentu rasio mahasiswa kami 

sesuaikan dengan sarana pra sarana dan 
dosennya,” tambahnya.

Mahasiswa yang menempuh studi di UMY 

berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. 
Antara lain dari Jogjakarta sendiri, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Sumatera, Kalimantan, Nusa 
Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi.

Kondisi serupa juga terjadi di UAD. Rektor 

Dr Kasiyarno mengatakan, pada 2016 

jumlah pendaftar mencapai 9.000-an 

orang, dan tahun ini diperkirakan mencapai 
lebih dari 10.000-an orang. Seiring 

meningkatnya animo masyarakat yang 

ingin kuliah di UAD, pihaknya menambah

ruang perkuliahan. Penambahan ruang 

kuliah dilakukan di Kampus 4, Ring Road 

Selatan, Banguntapan. “ Pada 2016 lalu 

kuota mahasiswa sebanyak 5.000-an, 

tahun ini kami tambah menjadi sekitar 

5.600-an mahasiswa,” terang Kasiyarno.

Ditanya asal daerah mahasiswanya, 

Kasiyarno menyebut kebanyakan dari 

Jogja, Jawa, NTB, Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan, Aceh, dan Riau. “ Selain dari 

Jogja, mahasiswa baru paling banyak dari 
Jateng, Jatim, Jabar, dan NTB,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang 

Akademik UAJY The Jin Ai menyebutkan, 

meningkatnya minat calon mahasiswa ke PTS 

dipengaruhi beberapa factor, baik internal 
dan eksternal. Faktor internal dilihat dari 

kualitas PT-nya, sedangkan eksternal dari 

kemampuan orang tua, dalam hal ini finansial.

“ Yang calon mahasiswa utamakan adalah 

akreditasi program studi (prodi) yang akan 

di ambil. Di UAJY sendiri 12 prodi S1,10 di 

antaranya sudah terakreditasi A, dua 

sisanya B. Ini menunjukkan bahwa prodi di 

swasta tidak kalah dengan negeri,”  ujar Jin

saat ditemui Radar Kampus, di ruang 

rektorat kemarin (23/8).

Dikatakan, kualitas SDM dan fasilitas 

pendukung juga menjadi bahan 

pertimbangan kampus di kawasan 

Babarsari ini mampu bersaing dengan 

kampus pelat merah di Jogjakarta.
Pasalnya, tenaga dosen pengajar yang 

mengampu juga disesuaikan dengan jumlah 

kursi mahasiswa yang masuk setiap 

tahunnya, berikut fasilitas sarana dan 

prasarananya lebih modern dan mencukupi.

Dari data akademik UAJY hanya 

membuka kuota pendaftaran mahasiswa 

hingga 2.200. Jumlah ini disesuaikan 

dengan jumlah kelas dan prodi yang 
tersedia. Dari jumlah ini, setengahnya 

peminat dari DIJ, setengahnya lagi dari 32 

provinsi lain di Indonesia, mulai dari 

Sumatera hingga Papua.

Faktor eksternal yang mempengaruhi 
minat pendaftar adalah finansial. Dibanding 

PTS lain, biaya perkuliahan atau SPP yang 

ditetapkan saat ini tidak jauh berbeda, 

(mar/ita/laz) -


