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15 PTS D IY  D id o ro n g  B erkom petis i di W C U
YOGYAKARTA -  Kualitaspen- 
didikan tinggi, terutama di 
perguruan tinggi swasta (PTS) 
di DIY harus semakin baik. Hal 
tersebut mendorong PTS-PTS 
di DIY mampu bersaing dan 
berkompetisi dalam World Class 
University (WCU).

“Dari hasil pengelompokan 
yang dilakukan Kopertis Wila
yah V. Seharusnya ada 15 PTS di 
DIYyangkami nilai mampu dan 
harus berani ikut berkompetisi 
WCU. Bahkan kami sendiri 
menargetkan dari 15 PTS itu 
adayangbisaniasukl.OOObesar 
perguruan tinggi terbaik du
nia,” kata Koordinator Kopertis

Wilayah V DIY Dr Bambang 
Supriyadi saat menghadiri peri
ngatan Milad Universitas Ah- 
mad Dahlan (UAD) ke-56 di 
kampus setempat kemarin.

Bambang menyebutkan, 
beberapa PTS di DIY yang layak 
berkompetisi WCU, antara lain 
UAD, UMY, UII, UAJY, USD, 
STMIK AMIKOM, UKDW, dan 
IST AKPRIND. Pengelompokan 
yang dilakukan Kopertis Wila
yah V pada 104 PTS di DIY ter
sebut dilakukan untuk membe- 
dakanpemberianpembinaan.

“Dari prestasinya, kami me- 
mangmembedakan PTS-PTS di 
DIY ini menjadi dua. Kategori

pertama, yang layak berkom
petisi WCU dan kategori sa
tunya, yakni 89 PTS lainnya ma
sih membutuhkan peningkat
an akreditasi dan pembinaan 
standar mutu,” kata Bambang.

Bambang mengakui, ke-104 
PTS di DIY sejak dulu selalu 
mendapatkan pembinaan dari 
Kopertis Wilayah V sesuai de
ngan kondisi PTS. Khusus un
tuk 15 PTS yang didorong ber
kompetisi WCU, pihaknya telah 
membuat program khusus agar 
targetadaPTS DIY masukl.000 
besar perguruan tinggi terbaik 
dunia bisa tercapai.

“Masih banyak upaya yang

harus didorong dan dilakukan 
15 PTSiniagarbisamasukl.000 
besar dunia. Beberapa hal perlu 
ditingkatkan lagi, misalnya da- 
lamhalpublikasi,penelitian,in- 
ternasionalisasi, inovasi, dan 
lainnya,” kata Bambang.

Sementara Rektor UAD Dr - 
Kasiyarno MHum mengata-. 
kan, sudah menjadi kewajiban 
bagi UAD untuk terus meng
embangkan diri menjadi per
guruan tinggi yang terpercaya. 
Karena hanya dengan upaya 
bersamh, reputasi baik di nasio
nal maupun internasional bisa 
diraih.
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