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Tersedia 28 ribu kursi

yang tersebar pada 361
program studi di 27

perguruan tinggi swasta.

S
elama ini, antara perguruan tinggi
negeri (PTN)dan perguruan tinggi
swasta (PTS), terdapatjurang

, pemisah yang besar. Mulai dari
kualitas hingga biaya pendidikan.
Namun, lambat laun jurang

pemisah tersebut semakin menghilang. Biaya
pendidikan di PTNdan PTS pun kini tidakjauh
berbeda. Bahkan, dalam beberapa hal, biaya
pendidikan PTN lebih mahal ketimbang PTS.
Dari segi kualitas pun, PTS semakin membaik.

Salah satu hal yang membuat kualitas PTN
lebih baik karena sistem penerimaan maha-
siswabaruyangdigunakanjauh lebih baik.
Sistem yang saat ini dikenal dengan nama
Seleksi Nasional Mahasiswa PTN(SNM-PTN)
yang diselenggarakan di seluruh Indonesia.
Seleksi ini merupakan seleksi untuk menjaring
calon mahasiswa yang diadakan serentak di
seluruh Indonesia. Dengan seleksi ini, hanya
siswa berkualitas saja yang dapat masuk ke
PTN.

Lain halnya dengan PTSyang mengadakan
seleksi penerimaan mahasiswa baru secara
mandiri dan terpisah dari PTN. Sehingga, maha-
siswa PTS memiliki kualitas yang bervariasi dan
sulit terukur. Mahasiswa PTS A pasti berbeda
dengan mahasiswa PTS B. Tidak heran jika
kemudian banyak orang yang lebih memilih
untuk masuk ke PTNdibanding PTS.

Karena itulah, mulai tahun akademik
2009/2010, diselenggarakan ujian masuk
bersama perguruan tinggi swasta (UMB PTS).
Dengan sistem ini, diharapkan dapat menjaring
calon mahasiswa yang memiliki kualitas sama
dengan PTN. "Dengan adanya seleksi ini,
membuktikan bahwa PTStidak kalah dengan
PTN. Ini dapat pula menjadi kesempatan PTS
untuk unjuk gigi kepada masyarakat," ujar
Rektor Universitas Yarsi (UY) Jakarta, Prof dr
Abdul Salam M Sofro Phd.

UY merupakan satu dari 27 PTSdi Indonesia
yang ikut dalam UMB PTS. UY masuk dalam

iping Humos

Regional I bersama dengan Universitas Islam
Sumatra Utara (UISU) Medan, Universitas
Medan Area (UMA), Universitas HKPB
Nommensen Medan, Universitas Bandar
Lampung (UBL), Universitas Malahayati (Unimal)
Bandar Lampung, Institut Teknologi Indonesia
(ITI) Jakarta, Universitas Tarumanegara (Untar)
Jakarta, Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta,
Universitas Katolik Atmajaya (Unika Atmajaya)
Jakarta, Universitas Nasional (Unas) Jakarta,
Universitas Pancasila (UP) Jakarta, Universitas
Parahyangan (Unpar) Bandung, serta Institut
Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

Di Regional II ada Universitas Islam Sultan
Agung (Unissula) Semarang, Universitas Siamet
Riyadi (Unisri) Surakarta, Universitas Achmad
Dahlan (UAD) Yogyakarta, Universitas Ajma Jaya
npo
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Yogyakarta, dan Universitas Widya Mataram
Yogyakata. Totalnya, ada 28 ribu kursi di 361
program studi yang diperebutkan.

Sisanya, mas uk dalam Regional.lll yang
terdiri atas Universitas Surabaya (Ubaya),
Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Surabaya, Universitas 17 Agustus Surabaya,
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sekolah
Tinggi IImu Ekonomi Perbanas Surabaya,
Sekolah Tinggi IImu Ekonomi Indonesia
Surabaya, Universitas Islam Malang, serta
Universitas Merdeka Malang.

Salam menyambut baik adanya seleksi
bersama ini karena banyak memberikan
keuntungan. Baik kepada perguruan tinggi
peserta seleksi, maupun calon mahasiswa.
"Untuk perguruan tinggi, ini menjadi kesempat-
an untuk terus meningkatkan kualitas
pendidikannya dan lebih mengenalkan diri,"
ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Rektor I Unas,
Ngadino Surip. la menjelaskan, ada beberapa
keuntungan yang diperoleh melalui seleksi ini.
Bagi PTSyang menjadi peserta, seleksi ini
salah satu kesempatan untuk meningkatkan
grade institusi. "Seleksi ini juga menjadi salah
satu batu loncatan bagi perguruan tinggi yang
ingin menjadi world class university. Karena
salah satu syarat untuk itu, harus ada sistem
penerimaan mahasiswa dengan standar
nasional," ujar Ngadino.

Dengan adanya seleksi ini, tambah Ngadino,
juga mendorong PTS untuk terus maju dan

lJIenjr1g!<atkandiri. Tida~ itu, UMB PIS

juga menjadi ajang untuk berpromosi. Karena
seperti SNM PTN, seleksi ini diadakan di
seluruh Indonesia. Sehingga dapat menjangkau
lebih banyakdaerahdancalon mahasiswa.

Untuk mahasiswa, kata Ngadino, sistem ini
memberikan kemudahan. Sebelumnya, untuk
mendaftar di sebuah PTS harus datang ke kam-
pusnya. Kini, calon mahasiswa dapat mendaftar
dan ujian di daerahnya tanpa harus datang ke
kampus yang diinginkan. "Melalui seleksi ini,
kami berharap dapat meningkatkan kuantitas
dan kualitas mahasiswa yang masuk ke Unas,"
ujar Ngadino.

Harapan serupa diungkapkan Salam. Selain
itu, tambahnya, ia juga berharap UYyang
selama ini lebih dikenal sebagai kampus kedok-
teran dapat berubah. "Saya ingin merubah
image UY menjadi kampus yang tidak hanya
bagus dalam bidang kedokteran, namun juga
semua ilmu lain yang kami miliki," ujar Salam.

Untuk seleksi masuk ini, Unas membuka
ser;nua program studinya yang telah terakredi-
tasi. Fakultas di Unas yang diprediksi Ngadino
akan populer antara lain, IImu Komunikasi,
Sastra, Hukum dan Ekonomi. Sementara,
Salam memperkirakan, Kedokteran, Psikologi,
Hukum, dan Ekonomi yang akan lebih diminati.

Salam menjelaskan, tidak menutup kemung-
kinan jika UMB PTS menjadi acuan untuk
seleksi reguler UY.Hal ini mengingat standar
soal UMB PTS samadengan SNM PTN.Tes
yang diberikan kepada peserta bersifat prediktif
dengan menggunakan sistem readiness test
untuk membantu dan mencerminkan kesiapan
calon mahasiswa sukses belajar di perguruan
tinggi. Namun, ia masih akan melihat lebih
lanjut bagaimana pelaksanaan dan perkem-
banganprogram ini.

la juga menegaskan, tidak akan ada perbe-
daan antara mahasiswa yang masuk melalui
jalur UMB PTSdan reguler. Terutama dalam hal
biaya pendidikan. "Yang membedakan hanya
jalur masuknya saja," ujar Salam.

UMB PTS akan diselenggarakan dua kali,
yaitu pada 14 Februari dan 11 Juli 2009. Atau
sebelum dan sesudah SNM PTN. Karena itu,
banyak pihak yang beranggapan, UMB PTS akan
dijadikan ajang latihan oleh calon mahasiswa
sebelum menghadapi SNM PTN.

"Bagi kami hal ini tidak masalah. Karena
memang untuk saat ini, PTN masih lebih dimi-
nati masyarakat. Meskipun dalam segi kualitas,
PTStidak kalah. Karena itu, dengan UMB PTS
ini, semoga saja dapat membantIJ mengubah
paradigma masyarakat yang selama ini meng-
anggap PTS memiliki kualitas di bawah PTN,"
papar Salam. _ fai
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I Seleksi Bersama:Kalanganperguruantinggi swasta (PTS)mulai tahun ini menggelarujian masuk bersama untuk mahasiswa baru. Programini diharapkan mampu meningkatkan kualitas PTS.


