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Ribuan Lulusan 
Perguruan Tinggi 

Menganggur /
Y O G Y A K A R TA  - K o o rd in a to r K o p e rtis  W ila ya h  V,

D r Ir B am bang  S u p riya d i C E S  D E A  m en gu ngka pka n  

te rd a p a t 4 9 5 .0 0 0  d a ri 6 6 8 .0 0 0  lu lusa n  

b e rg e la r sa rja n a  m enganggur.

Lulusan perguruan tinggi saat 
ini melebihi kebutuhan namun 
tidak ada kesesuaian profil. 
‘ 'Jurusan-jurusan meluluskan 
lulusan yang tidak bisa diserap 
dan dibutuhkan masyarakat. 
Karena itu, tantangan bagi seluruh 
kampus untuk meningkatkan kua
litas lulusan yang mempunyai 
academic skill, life skhl, interper
sonal skill, dan global skill yang 
bisa diserap dan dibutuhkan ma
syarakat,” paparnya di kampus 
terpadu Universitas M uham
madiyah Yogyakarta.

Ia m engungkapkan hal itu 
dalam  pelantikan rektor baru 
UMY, Dr Gunawan Budiyanto 
menggantikan Prof Dr Bambang 
Cipto MA. Lebih jauh dia men
jelaskan terdapat sejumlah tan

tangan baru yang dihadapi PTS 
di Indonesia. Data menunjukkan 
mahasiswa Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) sebanyak 1,8 juta 
orang, Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) 3,9 juta orang. Tantangan 
bagi PTS lebih besar karenajum- 
lah m ahasiswanya juga  lebih 
besar. Jika ada kerusakan terjadi 
di Indonesia di masa mendatang, 
PTS juga ikut andil.

M engenai UMY, Bambang 
mengatakan kampus tersebut 
merupakan salah satu dari 12 
PTS yang didorong m enjadi 
1.000 besar World Class Univer- 
sity. Ia berharap kampus-kam
pus swasta di DIY dapat m e
ningkatkan kualiasnya supaya 
tidak kalah dengan kampus di 
daerah lain.

Bertam bah
Pengamat Ekonomi Prof Dr 

Edy Suandi Hamid menambah
kan setiap tahun jumlah angkat
an kerja bertambah dan tidak 
semuanya bisa terserap dunia 
kerja. Begitu pula lulusan per
guruan tinggi yang tidak ter
tam pung di lapangan kerja 
dalam negeri.

‘’Jumlah pengangguran ter
masuk lulusan perguruan tinggi 
sangat besar tapi tidak terserap dan 
sekarang malah masuk tenaga 
keija asing. Bukan soal legal atau 
ilegal tetapi akan lebih baik kalau 
memprioritaskan tenaga kerja 
dalam negeri dulu,” ujar mantan 
rektor UH itu.

Masuknya tenaga kerja asing 
tentu bakal menambah panjang 
daftar pengangguran apalagi 
pekerja asing bukanlah yang 
kompeten. Mereka pekerja kasar 
yang sebenarnya bisa dilakukan 
oleh tenaga kerja dalam negeri. 
Pemerintah sebaiknya memprio
ritaskan tenaga kerja sendiri. 
(D19-52)


