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Pilih PTN atau PTS?
Semua dianggap wajar-wajar masih menjadi primadona bagi pun alasan ketiga, banyak PTN

saja Adakah ini pertanda para lulusan sekolah lanjutan menawarkan banyak jurusan,
bahwa perguruan tinggi ne- tingkat atas. Faktor biaya, repu- yang sering kali tidak terdapat

geri (pTN) bukan lagi menjadi tasi, kelengkapan sarana dan pra- pada PTS.
satu-satunya sandaran untuk sarana, banyaknya jurusan yang Selain itu, yang tidak kalah
menyiapkan masa depan? Atau- ditawarkan, sering kali menjadi penting, adanya anggapan bahwa
kah, para calon kini sudah mulai pertimbangan utama para lulus- lulusan PTN akanjauh lebih mu-
"sadar' bahwa untuk menjadi an SLTAuntuk memilih PTN. dah mencari pekerjaan dibanding
sarjana tidak harus melalui jalur "Sejauh yang saya ketahui, ke- lulusan PTS.
PTN. Dalam kenyataan, kini su- banyakan fakultas kedokteran itu "Katanya sih begitu, lulusan
dah banyak perguruan tinggi ada di (perguruan tinggi) negeri. (perguruan tinggi) negeri lebih
swasta (pTS) yangjuga memiliki Di (perguruan tinggi) swastajuga mudah cari kerja," kata Suryo,
kualitas yang bagus. ada, tetapi amat sedikit dan ma- lulusan SLTA yang . dang men-

Diberitakan, dari 447.201 ea- halo Selain itu, susah lulusnya," cari informasi hasi SNMPTN,
Ion mahasiswa yang mengikuti ujar Yongky, lulusan SLTA yang Sabtu (17/7).
SNMTPN 2010, hanya 88.401 md·ogmkt·ersarrekaliU·I.masukFakultas Ke- Badan hukum· ndidikan
orang yang dinyatakan lolos. Itu
berarti, perguruan tinggi pelat Besarnya minat lulusan SLTA Jikalau sebagian masyarakat
merahyangberjurnlah57buahdi masuk PTN mendorong pergu- menilai bahwa biaya pendidikan
seluruh Indonesia itu hanya me- ruan-perguruan tinggi milik pe- di PTN masih murah, agaknya
loloskan sekitar 19,77persen. Di- merintah itu membuka banyak pandangan didasari cerita lama
bandingkan dengan tahun 2009 jalur masuk. Ada banyak ragam Kisah murahnya pendidikan di
lalu, jumlah peserta seleksi 2010 jalur masuk PTN, dari masuk PTN mulai berubah saat sebagian
mengalami peningkatan. Akan tanpa tes, tetapi dengan biaya PTN menjadi badan hukurn pen-
tetapi, jurnlah kelulusan meng- yang amat mahal, jalur tes khu- didikan (BHP). Seb ah PTN yang
alami penurunan 4,44 persen. sus, hingga jalur SNMPTN. De- menjadi BHP akan mendapat
Menuruf catatan, SNMPTN ngan demikian, PTN "memper- otonomi untuk mengelola s.endiri
2009 diikuti 359.751 calon. Dari mudah"· jalur masuk menjadi manajemen perguruan tinggi.
jurnlah itu, yang lolos SNMPTN mahasiswa, Dalam keten armya, BHP
2009 sebanyak 92.511 orang Hingga kini, banyak lulusan memang bersifat nirlaba dan
(25,71 persen). SLTA memilih PTN sebagai sa- mengharnskan pergutuan tinggi
Lantas, bagaimana dengan rana pertama untuk meraih gelar bersangkutan untuk aktif, kreatif,

mereka yang tidak 1010s SN- sarjana Mengapa? Banyak orang dan inovatif dalam mencari in-
MPTN? Jika mereka ingin me- menilai, biaya kuliah di PTN ter- vestasi untuk pengembangannya,
neruskan pendidikan hingga per- golong murah dibandingkan ma- Keadaan ini agakn a mendorong
guruan tinggi, mau tidak mau suk PTS. Padahal, kenyataan se- sejurnlah PTN m lahirkan bera-
mereka harus mengambil PTS. karang sudah jauh berbeda, apa- gam jalur masuk PTN. Jalur per-
Perlu dicatat, kini banyak PTS lagi setelah PTN menjadi badan tama adalah SNMPTN. Jalur ke-
yang mempunyai kinerja bagus hukum pendidikan (BHP). dua adalah pro n penelusuran
dan terus meningkatkan diri se- Alasan kedua, reputasi PTN minat dan kemampuan yang di-
hingga bisa masuk dalam 10besar menjadi salah satu pertimbangan maksudkan untuk menjaring ea-
perguruan tinggi di Indonesia penting. Alasan ini tidak bisa di- lon-calon berpres i, sedangkan

sangkal. Kenyataan menunjuk- jalur ketiga sering disebut prog-
Primadona kan, banyak PTN memiliki re-- ram mandiri.
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Pengumuman hasil
seleksi masuk perguruan
tinggi negeri kini tak
sedramatis dulu. Hasil
seleksi masuk-kini
bernama Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi
Negeri atau
SNMPTN-201O yang
diumumkan pada hari
Sabtu (17/7) pukul 00.00
itu tak lagi mengundang
derai air mata.

Kliping Humas Unpad 2010



ini merniliki nama dan sistem
tersendiri.

Bagi mereka yang lolos seleksi,
bukan berarti semua akan berja-
lan mulus. Masalah besarnya ni-
lai sumbangan sering kali men-
jadi hadangan sekaligus hambat-
an bagi banyak calon mahasiswa,
Nilai sumbangan yang begitube-
sar dan bervariatif sering kali
membuat banyak orangtua ter-
paksa menghitung ulang kemam-
puannya Maklum, nilai sum-
bangan itu bisa berkisar mulai
Rp 30 juta hingga ratusan juta
rupiah, tergantung jurusan dan
kebijakan tiap PTN. Keadaan ini-
lah yang akhirnya melahirkan
anggapan, biaya masuk PTN
sama mahalnya dengan PTS.

"Banyak PTS kini
. melakukan seleksi
masuk lebih awal

dibandingkan dengan
PTN.

ring kali bukan lagi dianggap se-
bagai pilihan utama, Namun, se-
iring dengan perkembangan za-
man dan upaya memperbaiki di-
ri, banyak PTS kini tampil bagus
dan mempunyai reputasi yang
membanggakan. Karena itu, ti-
dak mengherankan apabila kini
banyak PTS juga sudah menjadi
incaran calon mahasiswa

Menyadari' beberapa jurusan
menjadi incaran, banyak PTS ki-
ni melakukan seleksi masuk lebih
awal dibandingkan dengan PTN.
Tidak hanya itu. Kini banyak PTS
juga menawarkan uang masuk
yang kompetitif berikut irning-
iming lain apabila berniat belajar
di perguruan itu.

"Meski banyak PTS yang di-
akui reputasinya oleh masyara-
kat, tetapi sering kali kami masih
dianggap 'kelas dua'. Buktinya,
bila ada calon mahasiswa dite-
rima di sebuah PTS dan sudah
melakukan pembayaran ikatan,
uang akan diminta kembali ka-
rena yang bersangkutan diterima
di PTN. Keadaan itu sering me-
nyulitkan kami, pengelola PTS.
ltu banyak terjadi dulu, Kini su-
asana sudah banyak berubah,"
ujar Holiq Raus, Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Ke-
mitraan Universitas Esa Unggul.

Meski banyak lika-liku dan
tantangan yang harus dihadapi,
tetapi banyak PTS yang hingga
kini masih mampu bertahan,
bahkan kian berkembang dan
menunjukkan peningkatan ku-
alitas yang mengagumkan. Di-
bandingkan dengan PTN, bagai-
manapun juga PTS memang bisa
"lebih lincah" dalam mengem-

bangkan dan menyesuaikan diri
dengan kebutuhan masyarakat.

Kelincahan dalam mengelola
dan mengembangkan PTS mau
tidak mau harus dilakukan agar
berbagai ilmu yang ditawarkan
oleh lembaga pendidikan ini
mampu berjalan seiring perkern-
bangan zaman. Apalagi, kini kian
terasa, betapa laju kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bi-
dang informatika-misalnya-be-
gitu cepat, dan sering membuat
lembaga pendidikan megap-rne-
gap dalam memenuhi tugasnya,

Dan kini, perkembangan pe-
ngetahuan terasa kian melaju pa-
da bidang-bidang lain, seperti
teknologi informasi, perhotelan,
pariwisata, penerbangan, dan ja-
sa Bahkan, bidang-bidang hos-
pitalitas itu diprediksi akan
mampu mengeruk uang amat be-
sar. Khusus untuk dunia industri
pariwisata diprediksi akan meng-
alami pertumbuhan tiga kali lipat
dalam 15 tahun ke depan. Indus-
tri pariwisata akan menjadi in-
dustri terbesar dunia pada tahun
2020.

Menurut World Travel and
Tourism Council, para wisatawan
bakal membelanjakan uangnya
sekitar lima miliar dollar AS se-
tiap hari. Keadaan ini akan me-
nyulut industri pariwisata dan
ikutannya, termasuk hotel, usaha
perjalanan, katering, pemandu
wisata, dan sebagainya,

Pertanyaannya kini, sudahkan
dunia pendidikan di Indonesia
menyiapkan tenaga-tenaga andal
untuk itu? Tidakkah kita tergiur
untuk ikut menikmati kue lima
miliar dollar AS itu? (TON)

Alasan lain mengapa PTN
tetap diincar adalah anggapan
bahwa lulusan PTN lebih mudah
mencari pekerjaan. Benar-tidak-
nya anggapan ini, masyarakat bi-
sa menilai sendiri.

Swasta
Beberapa tahun lalu, PTS se-
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