
untukdapat neningkatkan kontribusjlTB kepada masyarakat kita masih
perlu mengembangkan kapastas institlsi, terurama manalemen
intemal pefgetotaan sumber daya (akademik, keuangan, sumber daya
ineni temasuk mahasiswaj aset dan fasjtitas, informasi, jartngan
kerjasama, dtl.) datam suatu sisteh yans sepenuhnya terkendati,
termasuk mengembangkan sistem penjaminan mutu akademtk. Hanya
frelatui.ara itu kita dapat heningkatkan nltu akademikdan elisiensi
pengelotaan lTB, Saya sansat b€rsembira bahwa sdn Rektor telah
mempers'apkan program unruk mewujudkan lr3 sepenuhnya auditable
pada tahun 2003, suaru mitestone yang menjamin akunrabtLttas
pemanfaatan aset serta dana pemerintah dan masyarakat yang
dipercayakan kepada kita.

Anggaran r Rp. 500M/tahun sangat terbatas untlkdapat memfungsjkaf
dengan baik potensi b6ar yang dipunyai lTB. Namun, kta perl!
menyadari situasi nasionat dan kemampuan penselolaan keuangan
negara belum memunekinkan pemerintah untuk nenjnqkatkan
kontriblsi pendanaannya kepada pendidikan tincgi. Dengan nitainitai
moral dan intetektuat yang dimiliki peryuruan tinggi, statls otonomi
yangdiberikan tidak memlngkinkan kfta berdiam din, menunggu, arau
henyalahkan pihak lain untuk menyetesaikan masatah yang kfta atau
bangsa ini hadapi, Berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan tTB
yangtetah dimulai, akan kjta Lanjutkaf dan tlngkatkan.Antara tajnyang
sedang diusahakan adatah optinasi pendanaan pendidikan oleh or6ng
tla mampu taipa mensabaikaf prinsip-prinsip akadenik, keaditan dan
pemihakan kepada yang lemah, penggaLangan dana lettari (erdowm?nt
lundl da ri nasyarakat teru tama al um ni , kerj asam a den gan industri dan
jasa profesi dengan jaringa. ekrernat Gwasra dan pemertntah daeEh)
dan para atumni ITB yang tetah mapan dalam bisnisnya serta kerjalama
penelitian dengan tenbagalembaga pendanaan tnrernajionat,
Kerjasama teEebut bukan saja untuk mendapatkan dana glna
menjngkatkan mltu pendjdikan dan penelitian kita, tetapr'juga untuk
metaksanakai peran dan amanah menyelesaikan permsatahan yang
dihadaoioleh mdvarakat.

Seperti telah disampaikan, peningkatan kemampuan p€ndanaan telah
meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki klneda pelakjanaa. mjsj
rI3. Namun, di sisi lain kita pertu menyadari bahwa harapan tingkat
kejahteraan te6eblt dapat tanpa batas, kalau kita tidak mampu
nengendallkan diri. Perkenankan saya pada kesempatan jni
menyampaikan bahwa sekarang adalah eat yang tepat bagi klta*mua
untuk merenungkan kembali kehormatan yafg kita mlliki atas pilihan
berada dalam institusi terkemuka di negara ini, tempat masyarakat
henggantunekan sebagian da.i ha.apannya. Saatnya kta besama
menunjukkan bahwa kjta mampu mengembalikan idealisme dan
nasionalisme, mefomorduakan kepentingan pribadj 5eperti
ditunjukkan oleh pahlawan bafgsa yang bukan eja mewakaii<an harta
tetapi juga menyabung nyawa, mengenyampingkan keinglnan unruk
hidup berlebihan, metaksanakanflngsi dan tlgas kitadenqan baik unruk
dapat melakukan pencerahan dan fr emimpin perubahan di masyarakar.

sekian embutan yang dapat saya sampaikan dan maritah kita *Lalu
memanjatkan puji dan syukur serta memohoi kepada Allah sWT agar
kita semua mendapatkan petunjukNya lntuk dapar nenselola ITB BHr,lN
menjadj instjtusi yang terkemuka di Indonesia dan terpandang dtASEAN
sertadiberbagai kalangaf padatingkatdunia,
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Kebijakan Umufr tungembangan Institut Teknologi Bandlng 2007-?011

a, Institut Teknologl Bandung melaksanakan pendidikan dan
mengembangkan inovasi datam pendidika. te.utama dengan
memanfaatkan teknologi komunikan d6n inlormasi, Pendtdtkan
berbasis akademik semata perl! ditenskapi dan dikembangkan
beMma dengan ilmu.ilmu korporasi yang relryan dengan keb!t!han
nasyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para sivitas akademika
m€njadi terpercaya, mehiliki kemampuan berusaha, berkomuikasi
dan bekedasama, serta berkompetisi dengan baik. Para lulusan
dihdapkan bukah saja dapat menjadi profedona( yang handal dan
dipercaya, tetapi Juga menjadi pemimpin yang adit, pengusahayang
julrdan b€rmartabat, serta pendldl k yang cen di kia dan mumpuni

b, hstitut Teknologl Bandung nelaksanakan penelitian !.tuk
mengembangkan teknologi yang dapat dlapukasikan g!na
membangon kekuatan perekonomian naslonal, dan diharapkan
menghasiLkan teknopEneu yang mampu mengembangkan indlstrt
dalam negeri yang kompetltlf daLan era gtobalisasl, serta
melakanakan penelitian untuk mengembangkan itmu pengetahlan
datam bidang-bidang yang pbspektif dan beGifat univeBal dalam
rangka meningkatkan keselahteraan umat manusial

c, l.stitut Teknologi Bandung meLaksanakan pengabdian k€pada
maryarakat, nembangun kekuatan moral, guna ikut berperan d6l6m
menata kehidupan baru bermatyarakat, berbangsa dan bernegara
menuj! matyar?kat dunia yang *rara, adil dan sejahter6, yans
mehungkinkan p€mberdayaan semua budi daya bangsa, deml
mengurangi jurang kaya miskin antar ma.usia dan antar negara di

Keputlsa. ini menjadi rujukan bagl penetapan kebijakan operlnonat,
perencanaan program dan keglatan, dan pengambilan keput$ln 3emua
unsurlTBdalam metaksanakanmhi danEewujudkanvhi lTB,

KETIGA:

Keputusan lnl mutai berlaku rlak dltetapkan deniln k t.ntulnlplbtta
terdapat kekellruan dalam p.netapanoy! !k!n dlp..bllkl rob.lrlmana
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Telah lama kita ketahui bahwa itmu pencetahuan dan teknologi
merlpakan motor perkehbangan peradaban nan budaya bagi suatu
bangsa. Datan hubungan ini, semla bangsa yafg unggut selalu
meneusahakan agar perguruan tinsqinya mampL berperan sebagai pusat
kemajuan dan pengembangan bldaya. HaL ini dimungkinkan karena
perquruan tinggi setain memiliki kemampuan ilmu pengetahuan,
pengembangan teknologi dan seni, juga mempunyai kekuatan moral
yaig be*umber dan s*tem nitai dan kebebasan akademik yang
bertangguns jawab yang diterapkannya.

Sistem nilai dan k€bebasan akademjk mengaiduig makra mencan,
mencsati dan menemukan kebenaran tanpa henti dengan bertandaskan
kepada kaidah dan metode ilmiah, disedai kebebasan unrLk
mensembangkan dan mengkom!nikasikaniya. Bagaimana pun kendala
pengetoLaan yang dihadapi, sefta konsepsi ekonohi, manalemen, sosial
dan kemanlsiaan berkembane, nilai dan pnnsip dasar teGebut pertu
diperhatikan oleh setiap perguruan tingli.

Bag nega€ be  l "nb" -q \ "pF i  Indo- - \d ,pFro- ran  igg  ne .pJ .ya
peran yang penting dalam mendoronq proses demokratisasi untuk
menbangln masyarakat sipil yang berdaya, serta untuk meningkatkan
dayasaingbangsa datam interaksinya dengan dunja tuas. Tanpasumber
daya yans bermutu dan penguasaan ilmu peneetahuan dan teknolqi
yai! kuat, mustahil produktivitas nasional kjta akan menjadl bagian
yanS signif ikan dari poui perekonomian dunia.

wataupun telah sembitan tahun berlalu *menjak munculnya krisis multi
dimensional, pada saat ini, bangsa idonesia masih menghadapi
permasalahan yang kompleks. Pitihan untuk menjadi banesa dengan
penerapan demokrasj yang l!as, ternyata betalan tamban dan
dilematis, banyak hambatan dan senng kebablasan. Nat rnr terutama
diakibatkan oleh transisi struktur politik dan p.oses d emokrati sasi ya nC
baru berkembang, Rendahnya iitegritas (lain kata densan perbuatan),
poUtik !ang, mengutamakan kepenringan ketompok, keberadaan
kelembagaan dan aktor potitik instan, tarik menarik peran pusat dan
daerah, adalah contoh.contoh yang relah mewarnai perkenbangan

Setain danayans terbatas, karena dipakai untuk membayar utang bangsa
yang cukLp tinsgi, kondisi potitjktetrebutmenjadi hambatan besar bagl
pemerintah untuk melakaMkan reformasi birokrasi yang pada saatlni
masjh kentatdiwarnaj olehkondisiJ<KN. Dengankampaiyeanti KKNyang
kurang konstruktif dan edLkatif, serta kuatitas pelayanan yang rendah,
pe1rjrdan soad gavetnan e dj negara kjta agak terhambat- Sebagai
akibatnya restrukturisasi ekonomi berjaLan lamban. Halini ditandai oteh
adanya praktek ekonomi biaya tinggi, betum optimaliya peran
perbankan dan p€rgeseran struktlr ekonoml yang memerlukan biaya
penyesuaian tinggi dengan akibat pertumbuhan yang tidak mencukupi
untuk meneurangj pengangglran, kadaan di atas tldak dapat
memperbajki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita mencatat
djsparitas atas bawah dan BeografG m.kin melcba( kemampuan daya
beli rakyatmakin rcndah, dankcmisklrrh hakln trng8l.

A,\enghadapi situasi bangsa yang nrmll scsu.l d.Dg^r [rin yanq
djcanangkan, ITB harus dapat membddayakrn n rli l!ri rxlr.calrkan
permasatahan dan mampu untuk mcmimDin D0(bnhnr ag.r bangsa
ndonesia dapat se.ara bertahap keluar dan krBjs nruLrt dlncnst yang

dihadapinya. ITB harus mempunyai kemampuan rccara rerus menerus
nembangun mutu 5DM nasional yang kompetiul, mempe6iapkan caLo.
caton pemimpin bangsa dan .optdins ol industries. lkut mendorong
Vansformasl politik, hempercepat proses demokratjsasi melalui
kearilai pandangan dan upaya pembentukan ketas menengah yang
aspnatif obyektif serta kelembagaan politik yang dewasa dan
berwawasan kebangsaan. ITB harus dapat membantu pemenntah datam
metaksanakan transrormasi bnokrasi darj yang semlla berbasis
konyensional menjadi sistem meritokrasi berdasarkai pdnsip prinsip
gaod corparcte gavettunce sehingga elisren dalam penyetenssaraan
pemerintaha. dan petayaian pada masyarakat.

ITB luga harLs dapat berperan dalam proses trantorfrasi struktur
ekonomi lndonesia aear lebih konpetitit, beragam, dan berbasis ilnu
pencetahuan dan teknologi sehingga mempunyal kekuatan daf daya
saing yang tinggi, *rta jklt puta memotori transiormasi sosial, aqar
dapat mengangkat tingkat kehidupan ketompok kuranq mampu untuk
mengurangi dan nempe6empit kesenjangan.

Otonomi yang dibe.ikan pemerintah pada tahun 2000 kepada IIB BtlMN,
merupakan kesempatan emas bagi ITB untuk memberdayakan dninya.
Lima tahun masa tran5isi tetah berakhir pada tahun 200s. setama 5
tahun teEebut, telah banyak kemajuan yang diperoteh terutama dalam
hal pengelolaan manajemen internat maupln berbacai urusan

riajelis wali Amanat setakL orean tertinggi TB yang mewakili
kepentinsan semua stokeholderr, termasuk pemerintah, telah
meLakukan upaya maksimat untuk memberdavakan IB dalam
melaksanakan misi dan mewljudkan iung5inya. Dalam tima tahun
pertama, nWA telah hetumuskan dan menetapkan Kebijakaf Umln
Pengembangai ITB 2001 2006, baik dasardasar fil6ofi, akademik
maupun manajemen lTB. Untuk selanjutnya ,\WA dengan sa.an.saEn
dari tiSa p ar rTB tainnya telah menggariskan xebijakan umlm
Pengembangan ITB 2007 2011 yang pada dasarnya berisi implementasi
Tri Dha.ma Perquruan Tinggi untuk menuju kepada ITB BHMN *bagai
Perguruan Tinggi berbasis Riset lResear.h.based Uriversig- Kebijakan
thum teEebut berisi pengembangan kebijakan akademik, p-"nentuan
arah penelitian dan arahpengabdian masyarakat yanc harLskitasemua

P-"ngembangan akademik diarahkan untuk melakanakan pendidikan
dan pengembansan inovasi datam pendidikan terutama dengan
memaniaatkan teknologi komunikasi dan inlormasl. Pendidikan
dcodemi. r' ences pe nu dlLengkapi dandikembangkan benamadengan
.orpofote sc'encer yang retevan denSan kebutuhan masyarakat dari
waktu kewaktu, sehingga para.ivitos d.odrm'cd menjadi terpercaya,
memillki kemamplan berusaha, berkomunikasi dengan bekerjasama,
serta berkompetisi densan baik. Para lLllsan diharapkan bukan saja
menjadi proresionat yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi
pemimpin yang adil, pengusaha yang julur dan bernartabat, serta
pendidjk yang cendikia dan mumpuni dalam llm(nya. olharapkan pula
bahwa luLusan ITB selain memiliki entrepreneorrrp ying trnggr juga
memplnyai rasa kcbcrcamaan dcngn. m.sy^rrkdr $[rtrg{tr nr.mpr
mcnJadi pcmlmpln mnsynrnkil b.hk.n ncnlr(li 0.trrlrrtnn Dndi rhrkrr
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' k1qftr'r'ri{ritrL r.kn"h{r y,ri{ n,rl,,i (lln,|l,r,lin {rtri trnlrln"irn'
k !  k r r '1 r i  t r l . komrr  r r  ' , r , kn  l i  a r [  d ] l r , ' r r t )k i r '  t rx l * l idLr lk ( '
i ( l rn . / r rn .u , rynrBnrnD(orongcmbnfgk  l rn r t r l r l ( l r l i t rn r t r lS f r ry iD{
l(onrpotitlf drL, on gLobaLlsasi, scrta n.Li,k$|rkrn ttr1r'(lllio u|lLLk
oicngcmb.ngkan lLmu pengetahuan dalam bld.fg lrkl g yntr8 t,ro\lrklil
dJn bebllat univeBal dalam rangka nenhskatkan kcscJrrrtcrrrf ur(
manusia. Tldak dapat p!la kita lupakan bahwa klti l)idup dlartrrr rikyil
Jawa Barat sehlngga klta harus puLa lkut menyal.salkitr p(ynlnn
nasyarakat Jawa Barat dengan kenampuan peneutlan yang lT3 dllkl,

Peqabdian kepada masyarakat sebagal dharma ketlgr dlaflhkdn urtl
dapat menyelesaikan permasalahan bangsa, balk reSional maupun nallor!1,
dan bila perlu *cafa internasional; hembangun kekuatan inor.l gun6 lk!(
berpe.an datam m€nata kehidupan baru bermasyarakat, b.rblngo dln
bernegara menuju masyarakatdunia yans setara, adit dan Fllht.ru, yant
memlnskinkan pemberdayaan *m!a buli daya bangsa, demt mentur.ntl
jurans kaya miskin antarmanusia dan antar neeara d1 *l!ruh dunla,

Dengan adanya Kebijakan Umum Pensembanean ITB 2007.2011 I
diharapkan agar segenap Jajaran ITB dapat mendlkung sert6 fiombarru
dalam imptementasinyadenean sepen!h hati, sehingga ITB secan b.rtdhaD
dapat memperkuat jati dirinya, serta menjadi keba4Saan dan tumpuan
harapanbaqibanesadannegaralndoneta,

oionomi manajem€n yans diperoteh memungklnkan T0 menlt! k.mbili
prosg, iungsi, dan struktur organisasi dalam melaksandkan mill untlk
mewljudkan v'si menjadl suatupergutuan unggi berba*nscr, Parub.hdr
mendasar yang dilakukan adalah mengubah konsentrasl pengelol.an dnn
pengetolaan pendjdikan (Program Studi) menjadl peqelolaan kellmu.r
(rGlompok keitmlan). Dalam hubungan ltu, tetah drlaklkan fertruktu*in
Fakultas/Sekolahberdasark n keserumpunanilmupengetahuun dandnqgl
penet rasi pad a penye tesaian permasala ha n dalam m a syaiaka t,

Tanpa mengorbankai prinsip akademik, keadilan, dan pemih.krn kapddt
yang lemah, dalam s tahun terakhir ITB telah menlngkatkan lnggumnyi
dan + Rp.250|l/tahun menjadi + Rp- 500M/tahun, slaru penlngkrL.n yont
cukup sisnifikan lntuk mutai mendorong pr@s $andormln orgrnkDn,
Tambahan dana te6ebut, disertai dengan upaya etlslensl dan k.nlparrnyi
pengetolaan, telah memungkinkan LTB dengan bedashkrn rhtcm mc.lt
meningkatkan k*jahteraan dosen dan peqawal non akademrk.

Dalam bid.ng man.jem€n, WA be6ama dengan Dewm Audit tclrh
merumuskan keblakan untuk dewujudkan kondtr ITB ydng sctonuhny!
dudit bl. dan kemudjan akuntabet, suatu kondlti yant stht.gh
menpelgdruhr lepefidyaan ndsyarakar da.am nelakJkan \erj8rm. dln
memberikankonvibusinyakepadalTB,

Hasil yans kita capai selama inl perl! llta lanlutkln. ljntuk t!rui
memakimaftan kontribusi dari*luruh komunltasakademikdatdm su!!!n!
terbuka dan *mangat kebecamaan, kita perl! m€mbangun pemelol!.n
yary baik (good .arporote governonce). oalam hubungan ltu, kltr mdslh
h aru s me tengka pi banyak kebij akan dan peraturai pela ksanaan m ! n 4 em. n
akademik dan sumber daya. Hal inlJuga berm.nfaat untlk nenhgkDtk.n
kuatitas jnteraksi dan koordinasi di antara unsurunslr organisan drn
lndlvidu lTB. Xjta pefu meiyadan bahwa reformasi 3overen.4,
manajemen, dan akademik yang sedang klta lakukan tldaklah sederhanr,
karena menghadapi banyak kendala. Te.batariya slmber daya, kuramnya
disiplin dan budaya kerja kers merup .. sebaslan dlanbranyr, ymg
peftu klta atasl den8an menggatant peEatuan dan menlngkrtkDn
keoercavrandl antaf a klta.


