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PENDAHULUAN
 Universitas Sriwijaya yang masih bertahan pada rangking ke-15
(peringkat ranking dunia ke-2087) World Class University Versi
Webometrics (Peringkat Universitas Dunia Webometrics) Edisi Juli
2010.*
 Saat ini urutan 1 (pertama) hingga 14 (empatbelas) masih dihuni
kampus-kampus di pulau Jawa, sedangkan untuk kampus luar Pulau
Jawa, Universitas Sriwijaya adalah yang paling tinggi. Target
Universitas Sriwijaya adalah mampu menembus 10 besar di
Indonesia.
 Saya menyampaikan hal ini, sangat berkaitan dengan materi
simposium ini: yaitu seputar peran mahasiswa, sumberdaya,
daya saing, dan tantangan globalisasi.
* Peringkat Universitas Dunia Webometrics dimulai tahun 2004, dan didasarkan pada gabungan indikator yang
memperhitungkan baik volume maupun isi web, visibilitas dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah pranala luar
yang diterima. Peringkat ini diperbaharui setiap bulan Januari dan Juli.
http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=id
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Tema peningkatan Universitas Sriwijaya sebagai Perguruan Tinggi
Kelas Dunia” adalah target pencapaian yang harus diraih, karena target
berfungsi sebagai sumber energi untuk bergerak ke depan. Dalam kaitan ini,
ada hadis Nabi yang mengatakan “Uthlubul ilm walau bi shin,” dan Sukarno
pernah mengatakan “Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit.”



Target Universitas Sriwijaya sangat bagus dan perlu, mengingat Universitas
Sriwijaya sudah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur memadai. Dengan
dukungan berbagai pihak, baik civitas akademica, managemen, maupun
Pemda, target ini sekedar impian.



Target tersebut bukan hal mudah. Cita-cita ini hanya bisa diraih dengan
sebuah totalitas, dengan pengetahuan, kecerdasan, daya juang,
semangat, serta kerjasama pantang menyerah.



Yang perlu diingat adalah bahwa klaim universitas tingkat dunia tidak
diperoleh melalui self declaration atau pengakuan sendiri, melainkan
status tersebut diberikan oleh dunia luar berdasarkan pengakuan
internasional.
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PERGURUAN TINGGI KELAS DUNIA


Beberapa penyelenggara peringkat universitas dunia antara lain; Times
Higher Education Supplement (THES), Shanghai Jiao Tong University
(SJTU) dan Quality and Success (QS). Untuk menjadi PT kelas dunia
maka Unsri harus masuk dalam daftar THES, SJTU, atau QS.



Beberapa fitur yang dimiliki oleh Universitas tingkat dunia adalah:
1. fakultas dengan kualitas yang tinggi;
2. penelitian yang sangat baik;
3. pengajaran yang berkualitas;
4. sumber pendanaan yang besar, baik dari pemerintah maupun
nonpemerintah;
5. mempunyai mahasiswa-mahasiswi internasional dan mahasiswamahasiswi berbakat yang sangat banyak;
6. memberikan kebebasan akademik;
7. memberikan kemandirian;
8. fasilitas pengajaran, penelitian, administrasi dan kehidupan
mahasiswa yang baik.
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Di samping itu, dua perspektif pertimbangan dalam pembentukan
universitas tingkat dunia, yaitu faktor external dan faktor internal.


Faktor eksternal yaitu peran pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas universitas.



Faktor internal yaitu individu-individu yang terdapat dalam
universitas itu.



Salah satu faktor internal yang sangat penting adalah pemimpin yang
kuat dan mempunyai visi ke depan. Visi tersebut harus mampu
diartikulasikan dalam rencana strategis dan program-program yang
bersifat konkret dan applicable.



Faktor internal lain adalah mahasiswa. Mahasiswa yang berkualitas
merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah universitas.
Seberapa besar pengaruh positif yang diberikan alumni universitas
kepada masyarakat dan bangsanya, menunjukkan keberhasilan
perguruan tinggi tersebut dalam mendidik mahasiswanya.
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DAYA SAING



Sebuah perguruan tinggi tidak hanya memberikan bekal kepada
mahasiswanya untuk survive dan make difference pada saat ini saja,
melainkan juga untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu perlu
diuraikan tantangan masa datang, menyiapkan kurikulum dan metode
pengajaran yang tepat.



Beberapa hal yang berperan penting dalam kesuksesan sebuah PT:
 Tersedianya individu-individu sangat berbakat, baik mahasiswa
maupun pengajar;
 Tersedianya banyak pilihan sumber daya yang siap untuk
diberikan, lingkungan pembelajaran yang kaya dan siap untuk
melakukan penelitian; dan
 Adanya dukungan pemerintah yang mendorong visi yang
strategis, inovatif, fleksibel, dan memberikan kebebasan kepada
institusi untuk membuat keputusan serta mengelola sumber daya
secara mandiri dan otonom.
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Sebuah perguruan tinggi tidak hanya memberikan bekal kepada
mahasiswanya untuk survive dan make difference pada saat ini saja,
melainkan juga untuk masa-masa yang akan datang.



Kurikulum dan metode pengajaran yang tepat;
1. Membuat kontribusi paling signifikan terhadap pengembangan
pengetahuan melalui penelitian;
2. Mengajar dengan kurikulum dan metode pedagogi yang paling
inovatif;
3. Mempunyai kondisi yang paling kondusif; dan
4. Menciptakan agar penelitian menjadi komponen yang terintegrasi
dalam pengajaran kuliah.



Oktober 2010 QS mengumumkan daftar universitas terbaik di dunia.
Pada pemeringkatan berdasarkan subjek keilmuan, dari Indonesia
hanya Universitas Indonesia (nomor urut 95 untuk kategori Social
Science) dan Institut Teknologi Bandung (nomor urut 93 untuk kategori
Engineering and Technology) yang mendapat nomor.
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UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 Universitas Sriwijaya harus mengupayakan agar menjadi kawah
candradimuka tempat menggodok calon-calon pemimpin
bangsa dan bahkan dunia.
 Tempat dirangsangnya curiosity keilmuan, tempat
dibekalinya mahasiswa dengan metode-metode penelitian, dan
yang tidak kalah penting adalah pembekalan etika.
 Universitas Sriwijaya diharapkan tidak hanya menghasilkan
manusia-manusia yang bukan hanya kaya ilmu tetapi juga kaya
hati. Yang tidak hanya baik dalam hal intelejensia tetapi juga
mempunyai kecerdasan emosional, mempunyai empati,
kemampuan bekerjasama, cerdas dalam teknologi, dan
cerdas dalam berhubungan dengan manusia.
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Dibutuhkan kerjasama yang solid dengan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, maupun pihak swasta.


Sebagai contoh, hasil penelitian dan kajian yang dilakukan
Universitas Sriwijaya diupayakan agar dapat dimanfaatkan oleh
Pemda, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Sumsel,
maupun masyarakat luas.



Sebaliknya, Pemda juga perlu melibatkan Unsri dalam proses
pembangunan daerah, mulai dari perencanaan program dan
kegiatan pembangunan, pelaksanaan, hingga monitoring dan
evaluasi.



Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan di Sumsel. Sebagai
bentuk kepedulian perusahaan terhadap daerah, dengan program
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat membantu
Unsria dalam banyak hal, seperti pendanaan, penyediaan magang
kerja, dan sebagainya.
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PENUTUP
 Saya berharap, kepada seluruh civitas akademika UNSRI
Palembang, untuk terus menerus melakukan proses
pembelajaran, dengan motivasi yang penuh, untuk mencapai
kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan target
Universitas Sriwijaya untuk mampu menembus 10 (sepuluh) besar
di Indonesia, insyaallah dapat tercapai.

TERIMA KASIH
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