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Leadership yang kuat dari seorang Rektor yang berjiwa Entrepreneur telah membawa Universitas 
Komputer Indonesia (UNIKOM) tumbuh, berkembang, dan maju pesat dengan berbagai prestasi bertaraf 
Nasional dan Internasional. Kepiawaiannya dalam membangun sistem dan mengarahkan dosen serta 
mahasiswanya untuk berani berkompetisi telah menjadikan UNIKOM sebagai perguruan tinggi terbaik di 
tanah air. Hal ini terbukti dengan terpilihnya UNIKOM sebagai Indonesia Best Private University 2013.
 
Indonesia dengan penduduk lebih dari 237 juta jiwa membutuhkan perguruan tinggi bermutu untuk 
menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi motor penggerak pembangunan 
nasional. Paradigma bahwa pendidikan tinggi bukanlah biaya tetapi investasi yang sangat menguntungkan 
semakin diterima. Masalahnya, akses pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dibanding Negara- 
negara ASEAN lainnya. Gross Enrollment Ratio (GER) Pendidikan Tinggi Indonesia (2010) baru 14,6% 
sementara Thailand 35,3%, Malaysia 28,3%, dan Singapura 33,7%. GER dipengaruhi oleh Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. PDB perkapita Indonesia pada 2010 baru USD 4.310 sementara 
Malaysia (USD 15.116), Thailand (USD 8.655), dan Singapura (USD 57.596). Masuknya perguruan tinggi 
asing ke Indonesia turut memacu kompetisi yang semakin ketat diantara perguruan tinggi di Indonesia. 
 
Mereka berlomba meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya agar bisa survive di era globalisasi ini.
Untuk mengetahui perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Group SWA Media Inc. yakni Majalah MIX 
melakukan survey terhadap perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air. Survei didasarkan atas 8 
kriteria: 1. Reputasi; 2.Kualitas lulusan; 3. Kesesuaian biaya dengan manfaat; 4. Kesetaraan dengan 
perguruan tinggi berkualitas di luar negeri; 5. Fasilitas pendidikan; 6. Kontribusi Sosial bagi lingkungan 
sekitar (CSR); 7. Prestasi2 yang sudah diraih; 8. Rekomendasi terkait.
 
 See more at: http://www.mensobsession.com/article/detail/328/eddy-soeryanto-soegoto-membangun-
unikom-mencapai-indonesia-best-private-university-2013
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