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I.

PENDAHULUAN
Memenuhi undangan Rektor National Taiwan University (NTU) Prof. Dr. SiChen LEE, delegasi Universitas Indonesia menghadiri dua kegiatan yaitu The
7th Conference of Asia University Presidents (CAP) dan National Taiwan
University 80th Anniversary dari tanggal 12 – 16 November 2008 di Taipei
City. Delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Ir. Budiarso, M.Eng (Wakil
Direktur DRPM) dan Tirta N. Mursitama, PhD (Kasubdit Riset DRPM).
Laporan ini terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan Kegiatan, Penutup disertai
Lampiran.

II.

HASIL-HASIL KEGIATAN
2.1. The 7th Conference of Asian University Presidents (CAP)
Delegasi UI mengikuti dua kegiatan. Pertama, The 7th CAP yang
diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 November 2008 di National Taiwan
University Hospital (NTUH) International Convention Center. Konferensi ini
merupakan pertemuan para presiden/rektor universitas-universitas utama seAsia yang diprakarsai oleh Kyushu University yang berdiri pada Desember
2000. Konferensi ini bertujuan membangun hubungan yang saling
menguntungkan dan rasa saling percaya dalam rangka mewujudkan
terciptanya internasionalisasi pendidikan tinggi, kolaborasi penelitian antara
para peneliti, universitas hingga pertukaran pelajar.
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Kegiatan ini dihadiri oleh 45 orang dari 20 universitas dari 10 negara Asia
yang sebagian besar adalah para rektor dan atau wakil rektor. Konferensi ini
dibagi dalam 4 sesi: (1) Internationalization of Education; (2) Academic
Mobility in Asia; (3) Research Collaborations amongst Asian University; dan
(4) University Resources for Local Prosperity.
Dalam kegiatan tersebut UI diberikan kesempatan untuk menyampaikan
presentasi pada sesi ke-3 dengan tema “Research Collaboration amongst
Asian Universities” pada tanggal 14 November 2008 (presentasi terlampir).
Dalam kesempatan tersebut UI menegaskan komitmennya sebagai universitas
riset melalui riset-riset prioritas unggulan dan membuka lebar pintu kerjasama
dengan universitas lainnya. Dalam sesi ini selain UI yang memberikan
paparan adalah Nanyang Technological University dan Pusan National
University. Paparan lengkap masing-masing presentasi terlampir.
Dalam CAP kali ini juga diberikan anugerah CAPs Young Researcher Award
kepada dua peneliti muda yang masing-masing mewakili rumpun ilmu sosial
dan ilmu sains dan teknologi. Untuk kategori ilmu sosial penghargaan
diberikan kepada Tamara Silvia Wagner, PhD (Assistant Professor, School of
Humanities and Social Sciences Nanyang Technological University).
Sedangkan untuk kategori sains dan tekonologi dimenangkan oleh Dr. Bingcai
Pan (Professor, School of Environment, Nanjing University China).

2.2. National Taiwan University 80th Anniversary
Pada tanggal 15 November 2008, NTU genap berusia 80 tahun. Pada
kesempatan perayaan ulang tahun tersebut dihadiri lebih kurang dua ribu
orang. Diantaranya adalah para delegasi peserta The 7th CAP ditambah dari
undangan dari universitas yang menjadi mitra NTU dari Amerika Serikat,
Eropa dan negara-negara Asia lainnya. Acara tersebut dihadiri lebih kurang 37
perwakilan universitas.
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Acaranya sangat meriah. Perayaan ini diselenggarakan di NTU Sport Center
diawali dengan sambutan selamat datang dari Rektor NTU. Adapun acaranya
antara lain penganugerahan tiga doktor honoris causa, pemberian penghargaan
kepada sembilan alumni yang telah sukses berkiprah dalam profesi mereka
masing-masing dan telah memberikan sumbangan sosial yang signifikan
kepada masyarakat dan tayangan beberapa video menggambarkan perjalanan
sejarah NTU dahulu, sekarang dan masa depan.
Dalam peringatan 80 tahun tersebut, NTU meneguhkan tekadnya untuk
menjadi bagian dari seratus universitas terkemuka di dunia melalui komitmen
terhadap kemajuan akademis, kemajuan riset serta kontribusi sosial kepada
masyarakat. Hal ini merupakan implementasi visi NTU sebagai “Universitas
Asia Kelas Dunia”.
2.3. Kunjungan Kehormatan kepada Dean of School of Engineering NTU
Sebelum menghadiri CAP, delegasi UI bertemu dengan Dekan Fakultas
Teknik NTU, Ketua Departemen dan beberapa profesor. Dalam kesempatan
itu kedua belah pihak saling bertukar pikiran dan menjajaki kemungkinan
kerjasama riset, pertukaran staf pengajar, pertukaran mahasiswa hingga
kemungkinan pemberian beasiswa studi lanjut untuk para alumni UI maupun
bagi staf pengajar UI. Secara prinsip kedua belah pihak sepakat untuk bekerja
sama dan diperlukan penyusunan memorandum of understanding lebih lanjut.
Untuk

menindaklanjuti

pembicaraan

ini,

kedua

belah

pihak

akan

berkomunikasi lebih intensif setelah delegasi UI kembali ke tanah air.
Disamping pertemuan, delegasi UI juga menyempatkan untuk meninjau ruang
kelas mahasiswa dan ruang belajar mahasiswa paska sarjana. Suasana kelas
dan ruang belajar mahasiswa relatif sama dengan ruang kelas dan ruang
belajar mahasiswa. Namun untuk laboratorium NTU lebih maju.
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III.

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK
Dari keikutsertaan dalam kedua kegiatan tersebut, terdapat beberapa pelajaran
yang dapat dipetik yaitu:
1. Keikutsertaan dalam jejaring (networking) para pemimpin universitas Asia
sangat berguna bagi upaya mengenalkan UI kepada universitas lain dan
bagi upaya menjalin kerjasama penelitian, akademis maupun interaksi di
antara para mahasiswa;
2. Dalam rangka mewujudkan visi sebagai Universitas Asia Kelas Dunia,
NTU menyusun strategi yang tepat, mengimplementasikan secara serius
antara lain dengan: (1) memberikan dukungan dana riset yang cukup besar
kepada para penelitinya; (2) membangun kerjasama yang erat dengan
kalangan industri, pemerintah, alumni, universitas lain dan elemen
stakeholders lainnya;
3. Dukungan pemerintah Taiwan yang kuat kepada NTU terutama dalam
penyediaan dana-dana penelitian khususnya pada bidang-bidang yang
strategis.
4. Komitmen total dan dedikasi yang tinggi dari para dosen/peneliti dalam
kegiatan akademik dan penelitian. Hal ini dikarenakan tersedianya
infrastruktur yang memadai baik berupa peralatan hingga kesejahteraan
para dosen/peneliti itu sendiri.
5. Keikutsertaan UI dalam kegiatan ini merupakan pengalaman berharga
dengan secara langsung melihat, merasakan dan bertukar pikiran dengan
para anggota delegasi lain sehingga memompa motivasi dan menginspirasi
untuk berbuat lebih baik bagi UI.
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IV.

REKOMENDASI
Memperhatikan beberapa pelajaran yang dapat dipetik diatas, berikut
beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan UI
sebagai Universitas Riset Kelas Dunia.
1. UI perlu lebih proaktif dalam membangun jejaring dengan mengikuti
kegiatan-kegiatan seperti ini secara selektif, bahkan perlu mengambil
peran secara cerdas untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat
baik

berupa

kerjasama

penelitian,

akademis

maupun pertukaran

mahasiswa dan atau staf pengajar;
2. UI perlu menindaklanjuti secara lebih serius setiap pembicaraan
kemungkinan kerjasama yang telah dijajaki dengan universitas lain,
pemerintah, industri baik dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain,
eksekusi dengan memberikan respon yang cepat perlu digalakkan;
3. UI perlu menegaskan komitmennya dalam memberikan dukungan konkret
kepada para dosen/peneliti dalam bentuk insentif riset maupun lainnya
disertai dengan sistem manajemen yang baik yang mendukung teciptanya
terobosan-terobosan baru yang inovatif;
4. Komposisi delegasi UI dalam menghadiri acara serupa di masa datang
diharapkan sedapat mungkin terdiri dari unsur pimpinan (senior) dan staf
muda. Dengan komposisi ini akan bersinergi antara wisdom dan perspektif
yang matang yang biasanya muncul dari kalangan yang lebih senior;
sedangkan di sisi lain bagi staf/pimpinan yang lebih junior akan dapat
terinspirasi dan termotivasi dengan melihat perbandingan kemajuan
universitas lain.

V.

PENUTUP
Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban
keikutsertaan UI dalam kedua kegiatan tersebut. Informasi yang lebih lengkap
dan detil terlampir yang menjadi satu kesatuan dari laporan ini.
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Semoga keikutsertaan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan leverage UI
dimata universitas-universitas mitra di Asia serta berkontribusi positif bagi
pengembangan budaya riset dan kehidupan akademis di UI.

Depok, 20 November 2008
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