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PENDIDIKAN BERNAS

PTS Harus Mampu Berkompetisi
JO GJA, BERN AS—Kop

ertis Wilayah V DIY berharap 
perguruan tinggi swasta (PTS) 
di kota ini mampu berkom
petisi di tingkat internasional 
sebagai universitas bertaraf 
internasional atau World Class 
University(WCU). Hal itu diper
lukan agar PTS di DIY mampu 
meningkatkan mutu dan layanan 
pendidikan.

Kopertis telah melakukan 
pengelompokan PTS yang dini
lai mampu menjadi WCU. Saat 
ini ditargetkan 15 PTS seperti 
U AD, UMY, UII, UAJY, USD, 
STMIK AM IKOM , UKDW 
dan IST AKPRIND mampu

berkompetisi menjadi WCU 
dari total 104 PTS yang aktif 
di DIY.

“Ditargetkan dari 15 PTS itu 
ada yang bisa masuk 1.000 besar 
perguruan tinggi terbaik dunia,” 
papar Dr Bambang Supriyadi, 
Koordinator Kopertis Wilayah V 
DIY saat menghadiri peringatan 
Milad Universitas Ahmad Dah- 
lan (UAD) ke-56 di kampus 
setempat, Sabtu (24/12).

M enurut Bam bang, p i 
haknya melakukan pengelom
pokan PTS di DIY dalam dua 
kategori. Selain 15 PTS yang 
layak berkompetisi WCU, se
banyak 89 PTS lainnya perlu

meningkatkan akreditasi dan 
pembinaan standar mutu.

Peningkatan standar mutu 
yang perlu ditingkatkan antara 
lain publikasi, penelitian, inter
nasionalisasi.

Selain itu PTS harus mampu 
mengembangkan berbagai ino
vasi agar semakin diakui.

“Pengelompokan dilaku
kan agar kami bisa melakukan 
pembinaan pada pts yang mem
butuhkan sesuai prestasinya. 
Masih banyak upaya yang harus 
didorong dan dilakukan 15 PTS 
ini agar bisa masuk 1.000 besar 
dunia,” jelasnya.

Sementara Rektor UAD Dr

Kasiyarno MHum mengung
kapkan, UAD terus berupaya 
mengembangkan mutu dan la
yanan pendidikan.

Hal itu dilakukan agar 
m ereka m enjadi PTS yang 
terpercaya dan memiliki repu
tasi baik di nasional maupun 
internasional.

Apalagi dari tahun ke tahun 
kepercayaan dunia internasional 
pada kamus tersebut semakin 
m eningkat. Hal itu terlihat 
dari peningkatan ketertarikan 
mahasiswa asing untuk belajar 
di UAD.

“Pada 2016 jum lah m a
hasiswa baru dari negara lain

mencapai 148 orang,” jelasnya.
Kasiyarno menambahkan, 

mahasiswa asing di UAD ber
asal dari 24 negara. Diantaranya 
Ukraina, Belanda, Prancis, Ing
gris, Turki, Irak, India, Korea 
Selatan, China, Jepang, Thailand 
dan Filipina.

“Kami terus mengembang
kan diri dan m eningkatkan 
kualitas, termasuk budaya mutu 
di kalangan civitas akademika. 
Untuk mahasiswa misalnya, 
kami melakukan pembinaan 
bahkan saat pra kuliah atau sejak 
calon mahasiswa dinyatakan 
telah diterima berkuliah,” im- 
buhnya. (ptu)


