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PTS yang ada di D IY  

layak m enjadi kam pus  

berkelas dunia a tau  world 
class university (W CU).
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Kopertis pun mendorong perguruan 
tinggi swasta (PTS) di DIY yang 
lain untuk berupaya keras menjadi 
kampus kelas dunia.

"Dari hasil pengelompokan yang 
dilakukan Kopertis Wilayah V. 
Seharusnya ada 15 PTS di DIY yang 
kami nilai mampu dan harus berani 
ikut berkompetisi di WCU. Bahkan 
kami menargetkan dari 15 PTS itu 
ada yang bisa masuk 1.000 besar 
perguruan tinggi terbaik dunia," 
ujar Koordinator Kopertis Wilayah 
V DIY Bambang Supriyadi saat 
menghadiri acara puncak peringatan 
milad ke-56 Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) di kampus setempat, 
Sabtu (24/12).

Bambang menyebutkan beberapa 
PTS di DIY yang layak berkompetisi 
WCU, antara lain Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD), Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 
Universitas Islam Indonesia 
(UII), Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY), Universitas 
Sanata Dharma (USD), STMIK 
AMIKOM, Universitas Kristen 
Duta Wacana (UKDW) dan IST 
AKPRIND. Pengelompokan yang 
dilakukan Kopertis Wilayah V 
pada 104 PTS di DIY tersebut 
dilakukan untuk membedakan 
pemberian pembinaan.

"Dari prestasinya, kami memang 
membedakan PTS-PTS di DIY ini 
menjadi dua. Kategori pertama, 
yang layak berkompetisi WCU dan 
kategori satunya yakni 89 PTS lainnya 
masih membutuhkan peningkatan 
akreditasi dan pembinaan standar 
mutu," tutur dia.

Bambang memaparkan 104 
PTS yang ada di DIY sejak dulu 
selalu mendapatkan pembinaan 
dari Kopertis Wilayah V sesuai 
dengan kondisi PTS. Khusus,untuk 
15 PTS yang didorong berkompetisi 
WCU, Dihaknva telah m m h n .it

►  Sebanyak 15 
perguruan tinggi 
swasta di DIY dinilai 
memiliki kualitas 
yang memenuhi untuk 
bersaing di tingkat 
dunia.

> Kopertis Wilayah 
V DIY optimistis 
kelimabelas kampus 
itu bisa masuk jajaran 
1.000 kampus terbaik 
di dunia.

program khusus agar target ada 
PTS DIY yang masuk 1.000 besar 
perguruan tinggi terbaik dunia bisa 
tercapai.

"Masih banyak upaya yang harus 
didorong dan dilakukan 15 PTS ini 
agar bisa masuk 1.000 besar dunia. 
Beberapa hal yang perlu ditingkatkan 
lagi misalnya dalam hal publikasi, 
penelitian, internasionalisasi, inovasi 
dan lain sebagainya," katanya.

Rektor UAD Kasiyarno mengatakan, 
sudah menjadi kewajiban bagi UAD 
untuk terus mengembangjan diri 
menjadi perguruan tinggi yang 
terpercaya. Karena hanya dengan 
upaya bersama, reputasi baik di 
nasional maupun internasional 
bisa diraih.

"Untuk penjaminan mutu misalnya, 
hal itu merupakan suatu keniscayaan. 
Oleh karena itu, budaya mutu di 
kalangan civitas akademika perlu 
terus ditumbuhkembangkan. Untuk 
mahasiswa sendiri, selalu kami 
lakukan pembinaan bahkan saat pra 
kuliah atau sejak calon mahasiswa 
dinyatakan telah diterima berkuliah," 
ungkapnya.

Terkait internasionalisasi, Kasi
yarno menuturkan, hal yang perlu 
disyukuri ialah dari tahun ke tahun 
kepercayaan dunia internasional 
pada UAD makin meningkat. Hal 
tersebut dapat dilihat dari tingkat 
ketertarikan mahasiswa asing untuk 
belajar di UAD. Pada 2016, jumlah 
mahasiswa baru dari negara lain 
mencapai 148 orang.

"Mahasiswa asing di UAD 
berasal dari 24 negara, diantaranya 
Ukraina, Belanda, Prancis, Inggris, 
Hirki, Irak, India, Korea Selatan, 
Tiongkok, Jepang, Thailand dan 
Filipina. Kami berharap UAD 
dapat terus mengembangkan diri 
dan meningkatkan kualitasnya,"

JAKARTA -  Alasan biaya menduduki 
persentase tertinggi sebagai alasan tidak 
melanjutkan sekolah di Indonesia. Alasan 
itu disampaikan oleh 35,9 % anak berusia 
7-17 tahun di pedesaan dan perkotaan 
yang tidak atau belum pernah sekolah 
maupun tidak bersekolah lagi.

"Dari beberapa alasan yang disampaikan, 
tidak ada biaya menjadi penyebab paling 
dominan bagi anak usia 7-17 tahun 
untuk tidak sekolah atau belum pernah 
sekolah atau juga tidak bersekolah lagi," 
ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana 
Yembise saat dihubungi dari Jakarta, 
Sabtu (24/12).

Yohana mengatakan, pendidikan yang 
diupayakan pemerintah sebagai usaha 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Program itu, kata dia, menegaskan 

bahwa anak-anak Indonesia harus 
bersekolah minimal hingga sembilan 
tahun atau lulus Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Namun, program tersebut 
dirasakan belum optimal jika melihat 
masih banyak anak yang putus sekolah.

"Pendidikan murah atau gratis yang 
banyak diwacanakan dan diinginkan 
kalangan masyarakat memang akan 
menolong jika ditinjau secara faktor 
ekonomi," kata Menteri Yohana.

Meski demikian, menurutnya kebijakan 
tersebut harus juga ditunjang dengan 
kebijakan lain untuk menuntaskan 
berbagai faktor penyebab putus sekolah 
yang lainnya. Sebab, faktor ekonomi 
bukanlah oenvebab satu-satnnua .im i

ada beberapa alasan lain, seperti faktor 
psikologis, geografis dan lingkungan sosial 
yang mengakibatkan anak mengalami 
putus sekolah.

Data Kementerian PPPA mencatat, 
selain faktor tidak ada biaya terdapat 
tujuh alasan lain yang mengakibatkan 
anak mengalami putus sekolah. Pertama, 
bekerja/mencari nafkah sebesar 15,06%. 
Kedua, menikah/mengurus rumah tangga 
7,52%.

Ketiga, merasa pendidikan cukup 
sebesar 4,9%. Keempat, malu karena 
ekonomi sebesar 2,11 %. Kelima, sekolah 
jauh 3,1%. Keenam, cacat/difabilitas 
4,56%. Ketujuh, karena faktor lainnya 
sebesar 26,84%.

Untuk menangani masalah itu, pemerintah

Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Hamid Muhammad beberapa 
waktu lalu menuturkan pihaknya sudah 
mendistribusikan sebagian besar KIP 
dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik), tercatat ada puluhan juta siswa 
yang mendaftarkan kartunya ke sekolah 
atau lembaga pendidikan. Para siswa 
tersebut berasal dari keluarga penerima 
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan 
Program Keluarga Harapan (PKH).

"Bagi siswa yang belum mendapatkan KIP 
namun merasa layak, dapat menggunakan 
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 
sebagai syarat pendaftaran penerima 
PIP di Dapodik. Sampai dengan saat
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