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Yogya, KU
Universitas Gadjah Mada masuk dalam peringkat 360 Universitas TOP Dunia versi Times Higher
Education Supplement (THES-QS ) World Top University Rangkings 2007 dari 400 universitas
terbaik dunia. Pengumuman ini merupakan lanjutan dari peluncuran seratus perguruan tinggi
terbaik versi THES yang telah diumumkan pada tanggal 9 November 2007 lalu.
â€œ â€œBerdasarkan hasil survey sepanjang tahun yang dilakukan oleh THES, UGM menempatkan
diri pada peringkat 360 dari 400 universitas terbaik dunia,â€ ujar Kepala Bidang Humas dan
Keprotokaln UGM Drs Suryo Baskoro MS, Senin (26/11) di Kampus UGM.
Menurut Suryo, pencapaian ini tentunya cukup Istimewa mengingat visi UGM untuk menjadi
universitas riset bertaraf dunia. Pada daftar 400 universitas terbaik dunia yang dikeluarkan THES
tersebut, jelas Suryo, posisi Universitas Harvard (AS) tetap berada pada peringkat teratas, dan
belum digeser oleh universitas lainnya. Dari daftar 400 besar yang diumumkan, UGM termasuk dari
tiga Perguruan Tinggi Indonesia yang masuk di dalamnya; dua lainnya adalah Institut Teknologi
Bandung dan Universitas Indonesia.
â€œDi Indonesia, posisi UGM teratas dibanding dua perguruan tinggi lain yang masuk dalam 400
universitas terbaik dunia,â€ kata Suryo..
Seperti diketahui ada tiga PT terbaik di Indonesia yang masuk peringkat 400 dunia, yakni
Universitas Gajah Mada (peringkat 360), Institut Teknologi Bandung (369), dan Universitas
Indonesia (395).
Suryo Baskoro mengemukakan, kriteria utama penilaian survey ini adalah dalam kualitas riset
(Research Quality), penerimaan dunia kerja terhadap lulusan (Graduate Employability),
keinternasionalan ( International Outlook), dan kualitas pengajaran (Teaching Quality).
Prestasi tersebut semakin menambah sederet prestasi yang dicapai UGM di tahun 2007 ini.
Sebelumnya, pada bulan juli 2007 lalu UGM juga menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang
masuk pada 100 besar Webometrics Asia. Namun demikian, Suryo menegaskan jika peringkat
bukanlah tujuan dari kerja keras yang selama ini dilakukan oleh segenap sivitas akademika UGM,
tetapi sebagai pemacu untuk bekerja lebih keras lagi.
â€œUGM terus melakukan pembenahan guna mewujudkan cita-cita menjadi universitas riset
berkelas dunia dan memantapkan perannya dalam turut memecahkan masalah-masalah bangsa,â€
tandasnya. (Humas UGM)
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