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BERADA DI URUTAN 71 v/

UMY Pertanyakan Tak Masuk 100 Besar PT
YOGYA (KR)- Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) mempertanyakan rilis 
Kemenristek Dikti yang tidak 
mencantumkan perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia. Da
lam rilis tersebut disebutkan 
100 besar perguruan tinggi 
non-politeknik dan 25 besar 
perguruan tinggi politeknik di 
Indonesia. Dari 100 tersebut, 
14 berada dalam klaster 1 per
guruan tinggi dan 78 klaster 2.

"Kami mempertanyakan, 
meski UMY juga merupakan 
perguruan tinggi klaster 2 
akan tetapi, dalam daftar 100 
Besar perguruan tinggi terse
but, mengapa nama UMY 
yang berada di urutan 71 tidak 
tercantum di dalamnya," tan
das Wakil Rektor bidang Kerja 
Sama dan Internasional UMY 
Prof Dr Ahmad Nurmandi ke
pada wartawan, Selasa (29/8). 
Tidak tercantumnya nama 
UMY tersebut membuat rivi- 
tas akademika banyak yang 
bertanya sekaligus heran.

Untuk klarifikasi, pertama- 
tama UMY menelepon lewat 
centre Kemenristek Dikti dan 
diterima petugas bernama 
Putra. Dalam penjelasannya 
diperoleh jawaban bahwa ka
rena UMY masuk kluster 2. 
Kemudian sebagaimana disa
rankan lanjut, Nurmandi di
cari pada laman http://peme
ringkatan. ristekdikti.go. id 
seperti yang disarankan petu
gas. Dari laman tersebut me
nurut Kemenristek Dikti ter
nyata ada juga yang kluster 2 
dalam daftar pemeringkatan 
tersebut. "Dari website peme
ringkatan Kemenristek Dikti 
tersebut, UMY berada di 
Peringkat Umum di nomor 71.

Dengan rincian untuk kategori 
sumberdaya manusia UMY di 
peringkat 653, kategori kema
hasiswaan di peringkat 50, ka
tegori akreditasi UMY berada 
di peringkat 17, dan kategori 
penelitian dan publikasi di pe
ringkat 48," paparnya.

Apa yang terjadi tidak ha
nya menjadi pertanyaan na
mun juga dinilai Nurmandi 
sangat merugikan. Mengingat 
hasil pemeringkatan pada se
buah institusi saat ini sering
kah digunakan masyarakat 
sebagai referensi untuk meli
hat kapasitas dan kualitas 
dari institusi tersebut. Hal itu 
juga berlaku untuk perguruan 
tinggi. (Fsy) -c

subsidi: bantuan uang dan yang lainnya, biasanya dari pe
merintah kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya .

Contoh: Subsidi parpol. (KR 30/8 hal 1)
divestasi: pelepasan; pembebasan; pengurangan modal.
Contoh: Lakukan divestasi 51 persen saham. (KR 30/8 hal 8)-c
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