Siapa Bakal Menjadi "Universitas Terpintar" 2014?

PT Telekomunikasi Indonesia kembali menggelar Telkom Smart Campus Award (TeSCA)- The ICT’s Smartests Campus 2014. Program TeSCA yang berlangsung sejak tahun
2008 ini dari tahun ke tahun telah mengalami penyempurnaan hingga pada TeSCA 2012 pemeringkatan dikembangkan lebih lengkap berdasarkan kategori perguruan tinggi,
kapasitas dan wilayah operasional perguruan tinggi tersebut.

Tahun ini, TeSCA 2014 akan memperluas wilayah pengukuran untuk kampus-kampus di wilayah ASEAN. Pada tahap awal, akan dilakukan pengukuran kampus di beberapa
negara di ASEAN yang nantinya akan dijadikan sebagai benchmark untuk pelaksanaan ICT di kampus-kampus domestik.

Proses pendaftaran TeSCA sudah dimulai sejak 15 Februari dan akan berakhir pada 18 April 2014. Dan tahap penjuriannya akan berlangsung pada 14-15 Mei 2014. Ada tiga juri
yang akan menentukan kampus mana yang menjadi juara, diantaranya Prof. Ir. Nizam, MSc., Ph.D (Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Kemdikbud), Prof. Dr. Richardus Eko
Indrajit (Ketua Umum Aptikom), dan Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D (Wakil Ketua Detiknas).

Dalam kurun lima tahun, perkembangan jumlah partisipasi perguruan tinggi dalam program TeSCA mengalami peningkatan mulai dari tahun 2008 yang baru diikuti oleh 75
kampus. Tahun 2013, TeSCA telah mengukur 551 perguruan tinggi yang terdiri dari 59 perguruan tinggi negeri dan 492 perguruan tinggi swasta, serta meliputi semua jenis
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perguruan tinggi negeri, yaitu akademi (99 kampus), Institusi (29 kampus), politeknik (45 Kampus), sekolah tinggi (201 kampus) dan Universitas (177 kampus) yang tersebar di
26 propinsi.

Tahun 2011, perguruan tinggi yang berhasil menyabet peringkat tiga besar kategori tingkat nasional adalah Universitas Indonesia (UI) di peringkat satu, Universitas Gunadarma
di peringkat kedua dan Universitas Bina Nusantara di peringkat ketiga.

Dalam pemeringkatan ini, banyak perguruan tinggi yang naik drastis dan begitu pula sebelumnya. Contohnya, peringkat TeSCA 2012 Universitas Bina Nusantara (Binus() berada
di peringkat tiga, namun pada TeSCA 2013, Binus harus puas berada di peringkat ke-7 dan begitu juga UGM yang tahun 2012 berada di peringkat 4, terlempar posisinya di
peringkat sembilan pada 2013.

Sebaliknya kenaikan peringkat yang signifikan terlihat dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) mampu menduduki peringkat 10 dari sebelumnya di peringkat 20. Demikian
juga dengan Universitas Padjajaran yang mampu masuk 10 besar di peringkat empat dari sebelumnya di peringkat 13 pada tahun 2012.

Tahun 2013 lalu, Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma masing-masing di peringkat satu dan dua. Kedua universitas tersebut mampu bertahan selama tiga tahun
berturut-turut di posisi tersebut. Lalu bagaimana dengan tahun 2014, siapa yang bakal menyandang "Universitas Terpintar" ?
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