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l-atar Belakang dan Harapan
Fenye lenggarEan Rern buig

Perubahan l ingkungan yang cepai  dan tak terduga, termasul(  pemasalahan pendidikan
tinggi (mcrssificdtion in higher education) baik pada tataran lokal maupun global, telah
berpengaruh pada jat i  d i r i  lTB, menggoyang ni la i -n i la i  iuhur yatrg d ianutnya dalr
l<eyakinan di r i  dalarn berperan maksimal  bagi  kebangl<i tan bangsa lndonesia.
Aiengglobalnya dunia mengusik ITB untuk memil ik i  common godls"  Apa i tu? Kapan dan
Bagaimana meraihnya? belum ada kesepakatar. t  bersama, belum ada aksibersama.

Harapan agar pendidikan tinggi (lTB) lebih

merupakan pubiic good dan bukan privdt€ good
perlu dielaborasi lebih lanjut karena insan
pendidikan tinggi perlu dukungan dari

masyarakat luas. Akan tetapi, sering masyarakat
<ulit me ihar manfaar (.ocjdlBood) ydng dapa'

dil ihat dan dirasakan sehingga masyarakat t idak

menyadari bahwa d sana ada manfaat bagi

publik/sosial. Kita harus dapatmemperlihatkan

kepada masyarakat (diakui) bahwa apa yang

kita lakukan sesuai dengan visi lTB, yaitu

memandu PeruDanan yang marnpu



meningkatkan kesejahteraan Indonesia yang
lebih baik.

Dengan maraknya korupsi, kemiskinan, dan
pengangguran mempertanyakan peran ITB bagi
bangsa ini: apakah ITB akan menjadisumber dari
solusi atau malah menjadibagian dari masalah?
Khusus tentang permasalahan korupsi. Apakah
ada yang kita lupakan atau tidak kita sadari
bahwa pencapaian akademik yang baik atau
keskolaran pada hakikatnya adalah pencapaian
kognitif, tidak secara langsung membuat
seseorang bermoral baik.

Dalam kegamangan yang dihadapi, sudah
saatnyalah ITB merenung sejenak mengaca diri,
menilai jati diri, dan menatap ke depan menuiu
lahan harapan. Perenungan jati diri harus
melibatkan berbagai generasi di lTB,
mengharuskan peserta menanggalkan simbol-

Filrr"ru-ber, Peserta,
f,Jan Proses Rembug 

-

Narasumber dalam acara iniadalah mereka yang
dipercaya untuk berbagitentang pengalaman
dan pengetahuan, baik di dalam pengelolaan
ITB, pemerintahan, keilmuan, maupun aktivitas
Drofesional di dunia bisnis/industri. Pada hari

simbol ragawi yang menghalangi pandangan

untuk bisa melihatdengan jujurdan tulus akan
diri kita, kemudian menyesuaikannya untuk
memainkan peran maksimal bagibangsa ini.

Kegiatan perenungan jatidiri ini berupa suatu
rembug bersama antara berbagai generasi dan
elemen dilTB. Pokok bahasan Rembug ITB ini
akan berfokus Dada "VlSl. NILAI-NlLAl DAN
|ANGKAH KE DEPAN lTB". SetiaD Deserta
berkedudukan sama dan berperan aktif dalam
kegiatan ini untuk membuka diridan
menyampaikan aspirasi. Pemahaman bersama
akan iatidiridan aspirasi inimembawa langkah
ke depan makin padu dan maiu menuju tujuan
bersama yang diimpikan, berperan maksimal
bagi bangsa. Kegiatan Rembug ITB ini
dilaksanakan pada hariJumat dan Sabtu tanggal
1-2 November 2o13 di Mason Pine Hotel, Kota
Baru Parahyangan.

Jumat 1 November 2o13, acara ini dibuka oleh
ketua MWA Ir.Yani Panigoro, M.M,, dan Rektor
ITB Prof. Dr. Akhmaloka. Pada sesipertama ada
pemaparan dari Prof. Dr. lr. Kuntoro
Mangkusubroto, MSlE., MSCE dilanjutkan



lr. Ary Mochtar Pediu. M.Arch. membahas
'' Kepemimpinan, Profesionalisme, Budaya".

Diskusi dipandu oleh Betti Alisiahbana. Acara

dilanjutkan dengan sharing visi misi ITB dari

Prof. Intan Ahmad, Ph.D. Prof. lmam Buchori

2ainudin, dan diskusidengan hadirin Rembug

ITB,

Acara hari kedua, sabtu, 2 November 2013

dibuka dengan pembahasan hasil survei oleh

Prof. lmam Buchori Zainudin. Selaniutnya
pembahasan materi "KePemimPinan,
Profesionalisme, Budaya" oleh Hilmi Panigoro

.s|]"
dsw

dipandu Prasetyo. Pada sesi terakhi. dibahas

"Keunggulan pendidikan dan Penelit ian,
Kolaborasi lTB, industri, pemerintah dan

masyarakat, dan Tata kelola ITB badan hukum

(statuta)" oleh Prof.Dr.lr. Mulyo widodo

Kartidjo, dan Prof.Dr. Kadarsah 5uryadi diPandu

oleh Prof, lrwandY Aril M.Sc.

Di dalam rembug initerjadi banyak diskusi

mengenai visi misi lTB, sejarah, langkah-langkah,

harapan, pengelolaan dan berbagai hal

mengenai lTB. Semua proses diskusidisarikan

menjadi pemaparar didalam isi buku ini.



Perkembaffonn

Pendidikan'ilT;?,



odren Pendidikan Tinggi dan
ffi-angkah ITB ke DepIi'
Ada beberapa isu aktual pendldikan tinggidi

Indonesia, yaitu:

1. Pandangan & kritikstoke holders

terhadap tradisi& karya-karya PT (karya
pendidikan, karya penelitian, karya
pengabdian kepada masyarakat) masih

sangat jauh menyentuh kebutuhan;

2. Kontribusi pada penguatan daya saing

dan martabat bangsa dalam sistem

internasional (kualitas sDM, karya riset,

karya industri) belum menuniukkan

maknanya;

3. Kontribusi pada penyelesaian masalah-

masalah sosial & kehidupan berbangsa

dan bernegara (kehidupan sosial,

kualitas Iingkungan) masih sangat
kurang menyentuh hakikatnya;

4. Kerjasama nasional & internasional
(perwujudan PT sebagai simpul

kerjasama guna menghasilkan i lmu
pengetahuan baru dan SDM berkualitas)

belum mampu meningkatkan
pengakuan;

Universitas abad ke-21 yang ideal adalah

universitas yang harus memberikan benefit

pada ekonomi lokaldan lebih bersifat

kolaboratif daripada kompetitif. Kolaborasi-

kolaborasi ini akan melahirkan inovasi-inovasi di

masa yang akan datanS. Paradigma kompetit if

yang selama inidipegang harus sudah berubah.

Kolaborasi ini bisa berbentuk kolaborasi dengan

universitas lain, institusi pemerintahan, dan

perusahaan. Pada abad ke-21 ini, universitas

harus menjadi pemimpin (i€oder), bukan
pelayan. ITB misalnya ketika memberikan

pendapat atau rekomendasi tentang apa yang

harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung

terhadap Kota Bandung, Pemerintah harus ikut.

secara ekstrem, jika tidak, Pemerintah Kota itu

harus diganti atau berhenti.

ITB harus /eodingsociety with true opinion (os

opposed to serve). Disatu sisi, kita harus

menyediakan pendidikan yang baik, melayani

masyarakat. Namun, di dalam opiniatau

masukan kebijakan, ITB harus menjadi

pemimpin. ITB akan menjadiPeniaga nilaibagi

l ingkungan sekitar mauPUn negara. ITB akan

nothing to lose, terus maiu apa pun Persoalan di

luar. Misalnya, ketika ada pihak yang lebih

senang mengimpor barangiteknologi demi



komisi yang besar daripada mengembangkan
teknologidi dalam negeri, ITB akan tetap
beriuang agar Indonesia memproduksi
teknologi sendiri, Jika perlu bahkan ITB
membeberkan siapa dan bagaimana pihak-pihak
yang berkepentingan itu bekerja. Dengan
demikian publik dapat mengetahui. Setelah itu,
akan terjadi perubahan dan kemajuan bersama,

ITB sebagai universitas harus tetap selalu
relevan dengan masyarakatnya (stoy relevont
with society). ITB harus gemilang (excellent) di
dalam pendidikan sains, teknik, dan integrasinya
dengan kajian sosial. ITB akan mendorong
teriadinya alur pendidikan, penelit ian, inovasi,
dan kewirausahaan, serta mampu membawa
penemuan dan inovasike pasar. Salah satu cara
untuk mengukur keberhasilan ITB adalah sejauh
mana alumni ITB berhasil atau berdaya guna
bagi masyarakat, baik dit ingkat lokal, nasional,
maupun internasional. Mengukur kineria proses

dan terutama kesuksesan alumni-alumninya ini
menjadi hal yang sangat penting, Seorang
insinyur akan sukses secara global jika ia
memberikan ski/l (cu lturql intelligence) kepada
masyarakatnya. Ia dikatakan berhasil jika
berguna dan berkontribusi bagi masyarakatnya.
Peran insinyur harus langsung bisa dirasakan
oleh masyarakat.

ife haius din akan stoy relevont with the society
didalam isu globalyaitu populasiT miliar
menuju 9 mr'liarmanulia: Saiu mitiar pertama
akan terjadidalam 15tahun ke depan. DiAsia,
akan muncul 5oo kota:baru dengan
masing-mising r juta penduduk dan diAfrika
akan muncullooo kota baru masing-masing

50o,ooo penduduk. Secara teoretis, daya
dukung planet ini untuk menyediakan
kebutuhan air, energi, dan pangan akan
terlampaui. Pedu terobosan iptek di semua
bidang, termasuk mencari sumber-sumber baru
sepertilautan.



Berikutnya yangiuga sangat penting adalah isu

p€rubahan iklim (climote chdnge) yang sudah

berdampak pada cuara semakin ekstrem,

seperti desain rumah untuk menghadaPi angin

puting beliunS, persiapan menghadaPi

peningkatan permukaan laut di kota-kota

pesisir. ITB sebagaiuniversitas yang hidup di

tengah masyarakat akan mulai memikirkan

desain baru.

Pada tingkat nasional, isu populasidan daya

dukung lingkungan masih sangat relevan.

contohnya terutama di.lawa dan Bali, seperti air

tanah di Bali. Ada penelit ian yang menuniukkan

bahwa munculnya banyaknya hotel-hotel besar

yang muncul di Bali mengambil air tanah yang

sangat besar. Hal ini menimbulkan krisis bagi

penduduk di sekitar, terutama warga yang

tinggal di dataran tinggi, ketika mereka

mengebor tanah, t idak ada lagi air yang

didapatkan. Jika kita menelit i ini dan

menghasilkan teknologiyang tepat dan murah,

ini akan sangat berguna bagi masyarakat.

Berikutnya adalah isu energi (energy mix,

subsidi). Setiap kali ganti Pemerintahan, selalu

ada blue print baru. Hal ini membingungkan

para pelaku atau praktisiyang ada di lndonesia.

Leadership di bidang ini hampir tidak ada. ITB

akan menjadi pemimpin di bidang ini.

Pada tingkat lokal Bandung, Pembangunan
infrastruktur meniadi sangat penting' Misalnya

Bandung, dikenal sebagai kota seksi yang tidak

bersahabat, bandara yang memalukan,

pengelolaan sampah yang buruk, dan

pengembangan yang kelihatan ridak tertata

dengan baik. ITB akan menganbil peran dalam

bidang ini. Dengan demikian ITB dapat terus

relevan dengan lingkungan sekitamya





Tren Pendidikan Teknologi dan
Langkah ITB ke Depan

sejak akhir abad ke-2o dan awal abad ke-21,

telah banyak i lmuwan, polit isi, budayawan'

ekonom, pendidik, pakar seiarah, lembaga

penelit ian, yang meramalkan bahwa abad ini

akan sangat berlainan dibandingkan dengan

abad Ialu. Dewan Riset NasionalAS (NRc)

men)'impulkan pada tahun 1985, untuk

menghadapi tahun 20oo Amerika harus

membangun "fondasi baru untuk bangunan

tekno-ekonomirr melalui sistem pendidikan dan

praksis dalam bidang keinsinyuran

(engineering). Dalam konteks ekonomi global

insinyur Amerika harus memiliki sensitivitas

terhadap masalah-masalah kemasyarakatan,

serta perbedaan-perbedaan kultural dan

regional. Insinyur harus mengapresiasi

kekuatan'kekuatan f inansial, polit ik, dan

keamanan yang sedang berlangsung di dunia

internasional. lnsinyur harus menguasai dasar-

dasar sistem inovasi. Pendidikan keinsinyuran

harus segera direformasi,

Profesor sastra, Rosalind Will iams, sejak tahun

1991 telah meramalkan bahwa teknologi

in+ormatika yang sedang berkembang pesat

saat itu akan memberi dampak dahsyat dalam

perpolit ikan dunia. Teknologi ini akan

meruntuhkan sistem Pemerintahan otoriter.

Revolusi teknologi komunikasi identik dengan

revolusi polit ik. 20 tahun seiak ramalan itu,

dunia menyaksikan betapa teknologi ini

mengubah waiah polit ik wilayah Timur Tengah



Dalam tulisannya berjudul 'rApakah Teknologi
Membentuk Masa Depanrr, ia mengatakan
" . . . for those of us living in the modern cge,
history is olmost by definition a technology-driven
process,.." Seiarah polit ik dan sejarah teknologi
telah mendemonstrasikan bagaimana
masyarakat muda TimurTengah dapal
disatukan dan dapat digerakkan teknologi-
komunikasi-tinggi untuk sebuah perjuangan
bersama mencapai tujuan polit ik.

Charles M. Vest mengatakan r/siapa saja yang
dengan sadar, mengerti, dan aktif berperan
dalam sistem ekonomi dan sistem demokrasi(di
Amerika Serikat) sekarang ini, waiib mengetahui
bahwa kepada mereka dituntut kemampuan
penguasaan konsep-konsep dasar sains dan
teknologi... 'r Presiden Massachusetts Institute

of Technology (MlT) ini mengucapkannya pada

tahun 1991 dan bahkan merincinya dengan
ucapan'r.,.kita membutuhkan tak kurang dari
sebuah revolusi kultural negara ini untuk tahu
betapa pentingnya pendidikan, khususnya
literasi dalam sains dan matematika..-.bila tidak
kita akan berada pada bahaya tingkat tertinggi
(first mdgnitude).tt vest risau akan gejala
perhatian dan kemampuan masyarakat muda
Amerika yang sangat menurun dalam
pendidikan Ianjut sains dan keinsinyuran
(engineeting).

DiAsia, polit isi dan pemikir China, Deng
Xiaoping, pada tahun 1978 selaku perdana

menteri menggarisbawahi paham politik
pembangunan China "Untuk memodernkan
pertanian, industri, dan pertahanan, kuncinya
adalah terlebih dahulu memodernkan sains dan
teknologi...sains dan teknologi adalah kekuatan
produktif terpenting...." Paham politik
pembangunan Deng konsisten dijalankan
hingga kini. Paham pembangunan berbasis sains
dan teknologi disuntikkan kepada masyarakat
melalui partai polit ik dengan disiplin tinggi.
Partai memiliki universitas sendiri dengan
rektornya Hu Jintao, sebelum ia dipil ih meniadi

Presrden.



Presiden Hu Jintao yang memerintah seiak 2002

hingga 2o12 dalam pertanggungiawaban

polit iknya mengutarakan bahwa dalam

Rencana-Pembangunan-Cepat-China yang

memiliki delapan agenda pembangunan

ternyata agenda nomor satu adalah

"Mengimplimentasikan dengan sungguh-

sungguh Program Pengembangan Sains dan

Teknologi Jangka Menengah dan Jangka

Panjang,.." china mencengangkan ahli-ahli

pembangunan dunia karena hanya dalam 20

tahun menghilangkan 30o juta masyarakat

miskin, yakni dari198o hingga tahun 2ooo

(Angka ini lebih besar dari seluruh penduduk

Indonesia), China dengan regas dan berani

memilih pendekatan membangun berbasis sains

dan teknologi, China yakin bahwa sains dan

teknologi dapat mengubah masyarakat.

India, menurut Joseph Stiglitz, profesor

pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi, pada

awal proses pembangunannya tidak

menghiraukan kondisi infrastruktur yang tidak

memadai. Pada tahap awal lndia memilih

teknologi t inggi untuk membangun

ekonominya. Dengan membangun sektor hiSh'

tech ini, India memanfaatkan satelit yang daPat

menghubungkan perusahaan-perusahaannya

dengan perusahaan yang berada dilembah

sil ikon dengan berbagai perusahaan diAmerika

atau Eropa dengan kecepatan "nano-detik",

Thomas Friedman, melalui bukunya yang

terkenal didunia fhe World is Fldt (2oo6),

dengan sangat menarik menielaskan bagaimana

India (dan china) rnengurangi kemiskinan berkat

teknologitinggi ini. Seperti halnya China, lndia



juga berhasil mengurangi masyarakat miskin

sebanyak 2oo iuta orang pada perioda 198o
hin88a tahun zooo (Jeffrey Sachs, The End of
Poverty, zoo5).

Pemerintah India menanamkan investasi besar-
besaran dalam pembangunan universitas
modern, khususnya rujuh buah institur
teknologi yang kini masyh!r dengan sebutan

"The T l lTs".lndia sanggup membuka lapangan
kerja bagi karyawan tingkat menengah,
menengah atas, bahkan renaga ahli t ingkat
tinggi, Tenaga-tenaga ini murah dan bekeria di
banyak rumah sakit di India, di perusahaan
manufaktur, dan jasa yang menerima pesanan
dari negara maiu. Hal ini berkat teknologi
komunikasi. Contoh, pekerjaan dokter dan
tenaga medik di Iaboratorium RS India akan jauh
lebih murah. Demikian juga jika order dikirim via
satelit dari negara maju akan jauh lebih murah.

Hal yang sama teriadi dengan permintaan
membuat desain, gambar-teknik, maupun
perhitungan-perhitun ga n e ngi neeri ng y ang
diperlukan oleh pabrik diAmerika atau Eropa.
lndia membuktikan bahwa universitas sanggup
menggerakkan sebuah bangsa/masyarakat.

Fenomena China dan India diperkuat oleh teori
Brian Arthur (The Ndture of'lechnology, 2oo9),
profesor ekonomi dan ahli Comp/exity Science,
yang mengatakan I'The economy is an
exptession of its technologiesrr. Pengalaman
negara yang berhasil memakmurkan rakyatnya,
baik di Barat maupun Asia, menunjukkan bahwa
universitas yang tidak mampu menawarkan
program yang mengombinasikan ilmu hukum,
politil! sosial, yang terkait dengan
pembangunan proyek/produk teknologi, pasti
t idak akan mampu menghasilkan sarjana yang
memiliki kapasitas merancang kebiiakan (dalam
bidang apa pun ).

"Tren Pengelolaan Keilmuan dan
, LangkahlTg ke Depan

Tantangan berikutnya adalah dunia yang terus
berubah, Tantangan dunia bersifat multisektor,
multidisiplin, hibrida, t idak jelas ujung
pangkalnya sehingga tidak mungkin diselesaikan
dengan satu konsep keilmuan saja.

Misalnya, apa bdsic buiiding block keilmuan kita
pada tahun 7o-an? Kalau orang bicara soal
departemen X di ITB , bosic building block-nya
apal Untuk menjadi direktur urama, bdsic
building block apa yang diperlukan untuk bisa



menghasilkan yang terbaik? Persoalan di luar

sangat kompleks. Kesiapan apa yang kita miliki

untuk menghadapi dunia luar? Misalnya, di

dalan pertambangan atau transportasi, t iba-

tiba saja didalamnya ada persoalan Iingkungan

hidup atau sosial- Apakah program-program kita

harus selalu berangkat dari persoalan keilmuan?

ITB harus memikirkan ini untuk mereka yang

sedang diproses untuk meniadi sarjana atau kita

yang berproses di dalam lTB. Jika suatu saat

akan dipinjam oleh dunia luar, kesiapan apa

yang kita miliki? Barangkali kita perlu melihat

kembali keilmuan kita, dimanakah posisi

dimensi etik (ethic), integritas, dan kepercayaan

(trust) di dalamnya? Kita harus memasukkan

dimensi etik, integritas, kepercayaan, dan tentu

saja kinerja.

Dunia inisemakin kompleks. Kita perlu

menyiapkan dirikita dengan baik.

Kesombongan keilmuan yang ada di dalam diri

kita akan sangar nencelakakan. Di Iuar sana,

kita tidak berbicara i lmu, misalnya i lmu-ilmu

yang kita kenal, i lmu-ilmu dasar; ada unsur

teknis, polit is, konfl ik, dll. yang di sana

kepercayaan (trust) menjadi sangat penting.

Misalnya penyelesaian bencana di daerah

konflik seperti Aceh tidak bisa hanya dengan

teknis, tetapi persoalan kepercayaan, mediasi

menjadi sangat penting, dll. Perlu ada

kepercayaan di antara pihak-pihak yang terl ibat.

Pertanyaannya, pengalaman berkegiatan

(organisasi) di kampuskah yang men bentul<

pemahaman seorang ilmuwan/ahli di dalam

penyelesaian masalah di dalam masyarakat?

Pengalaman akademik ataukah ada hal-halyang

lainl Situasinegara kita berubah secara luar

biasa, berbeda dengan beberapa tahun yang

lalu. Apakal- institusi lrB'nengubah d;ri

sehinBga bisa relevan dengan Persoalan yang

ada di negara kita atau di dunia? Apakah institusi

l<ita mengantisipasi perubahan-peruballan yang

terjadipdda linBkurBar oi .ekitarnva pdda

perubahan dunia? ITB harus daPat menjadi

institusi yang tetap bisa dibang8akan, yang

selalu menyesuaikan dengan perubahan dan

keadaan di luar dirinya.



MB II

Visi,
ITB, danLeadershi'p

ilai-nil-ai,



isidan Misi
TB

Disaat kita akan membicarakan visidan nilai-

nilai, ada tiga pertanyaan yang harus kita iawab
saat ini,

Pertama,

where orc we going (the vislon or picture of our
preferred future or outcome)l

Ke mana kita akan pergi? Inimerupakan
gambaran masa depan kita. Hal ini dijawab oleh

visiyang ITB miliki.

lntegritas diwujudkan dal3m sikap dan Perilaku

iuiur, tulus, bertanggung jawab, dan memegang

teguh komitmen untuk memenuhi jan)'.

Keadilan diwuiudkan dalam sikap dan perilaku

objektif, nondiskriminatif dan apresiatif.

Kemaiuan diwujudkan dalam sikap dan Perilaku
inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan

berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai

yang terbaik.

Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan

perilaku cepar tanggap, Iapang dada menerima

umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik,

dan membuka peluang untuk me-aih kemajuan,

Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan

Kedua,
Whot do we believe in (our Suidingvolues or
principles)?
Apa yang kita percaya? yang merupakan

tuntunan, nilai-nilai prinsip kital Ini dijawab

dengan nilai-nilai yang dipegang oleh ITB melalui

kode etik dosen lTB, yaitu:

perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal

yang penting, berguna, bernilai dan berdampak
positif bagi pihak-pihak yang terl ibat dan bagi

masyarakat luas.

Tumbuh dan berkembang bersama diwujudkan

dalam sikap dan perilaku saling mendukung, dan

rela berbagi untuk kemajuan bangsa.



Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan
perilaku membericontoh dan melakukan hal-hal
yang baik dengan mulaidari dirisendiri.

Ketiga,

why do we exist (our reason for being, mission,
or purpose)l

Mengapa kita harus ada, mengapa ITB iniada,
apa pentingnya ITB? Halinidijawab oleh Misi
ITB.

Kita sudah memiliki iawaban atas tiga
peaianyaan fundamental iersebut. Kita mesti
menginternalisasi visi dan misi ITB. Kadang kita
memilikivisi, misi, nilai, tetapiapakah kita sudah
berkomitmen dengan haltersebut dan apa
pandangan kita terhadap nilai-nilai tersebut?
Kita harus memahami dan menerjemahkannya
ke dalam dirikita d'dalam keseharian kita.

Apakah didalam keseharian kita, orang orang
yang sudah berlaku sesuai dengan nilai nilai
tersebut diapresiasi? Apakah orang-orang yang
berlaku berlawanan mendapatkan konsekuensil
Dengan demikian, nilai-nilai ini akan terus
terjaga.

Misi ITB menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu
f3p[u_an, teknologi, senf,, ilmu sosiel dan jJmu hunanjana

psifkan sumber daya insani y'ang unggul untuk
Indonesia dan dunia lebih b;ik. 

-



Di Indonesia ada Iebih dari33oo perguruan

tinggi(negeri dan swasta). Kita harus

mengetahui posisi kita dimana. ITB akan

menjadi ledding institution, .Jadi, kita sudah

punya dasar bahwa kita akan memandu dan kita

punya nilai-nilai bahwa apa yang kita lakukan

bermanfaat untuk bangsa dan negara.

Pertanyaannya adalah apakah kegalauan kita

sama dengan kegalauan masyarakat? Apakah

intelektualitas kita sama dengan intelektualitas

masyarakat?

Pertanyaan berikutnya adalah dampak edukasi

iptek yang kita lakukan sepertiapa? Kita perlu

khawatir bahwa yang teriadi sekarang adalah

pelatihan (troining), bukan edukasi. Pendidikan

tinggidewasa ini, termasuk lTB, hanya

menyelenggarakan pelatihan. Kita

menyelenggarakan Pendidikan dengan target

mahasiswa lulus tepat waktu dan mengabaikan

esensi pendidikan itu untuk apa. sementara itu,

yang diperlukan adalah mendidik, bukan hanya

melatih dengan konsep tepat waktu.

Berikutnya, apakah hasil Pendidikan kita

dimanfaatkan oleh masyarakat? socidl

o ccou ntdbility -ny a bagaimana? 5ocidl impdct-

nya? Misalnya i ika kita l ihat l i4lT, mereka tidak

hanya senang karena meluluskan banyak sariana

atau memublikasikan karya, tetapi b€rpikir

bagaimana manfaatnya bagi masyarakat? Kita

harus melihat apakah ITB sudah memiliki

dampak bagi masyarakat di sekitarnya atau

belum. ITB akan membuat kebiiakan riset yang

berdampak bagi masyarakat banyak.

ITB sebagai universitas harus memiliki ciri khas

yang spesifik, Ciri khas yang membedakan

dirinya dengan universitas lain, baik di Indonesia

maupun didunia. Hal inikarena ITB akan

menjadi diri sendiri, bukan meniadi MIT atauPun

universitas lain didunia ini. ITB jangan meniadi

pengikut atau Pengekor universitas lain. We

hove to be better than other univ€rsity, ITB harus

meniadi kreator i lmu, bukan hanya mendengar

dan mencari dari orang lain.

Didalam menentukan posisi (positioning), ITB

harus terdepan bagi bangsa Indonesia terutama

dalam sains dan teknologi. Dewasa ini, institusi



... apakah hasil pendidikan
kita dimanfaatkan oleh

masyarakat?

lain mulai mengeiar lTB. Mereka yang lahir

belakangan ki 'r i berubah menjadi hanpir

menyamaiatau bahkan menyamai lTB. Dalam

konteks realitas keadaan lingkungan hariini

berubah sangat cepat, kita juga harus berubah

dengan cepat. We hdve to ddjust with chonges,

but slill hold our principles. Whdt is your brcnd?

Perubahan ini harus dilakukan tanpa harus

bergantung kepada siapa pun, termasuk

pemerintah.

ITB harus meniadi universitas yang besar dan

selalu relevan dengan masyarakat yang ada di

sekitarnya maupun dengan perkembangan

dunia, ITB juga harus meniadi universitas yang

selalu relevan dengan perkembangan industri di

dunia. Selain itu, ITB harus meniadi universitas

yang membuka kalian-kajian i lmu secara

interdisiplin, Untuk mencaPai semua itu, ITB

harus memiliki rencana yang fokus. Selama ini,

ITB belum punya rencana yang fokus. Untuk

mencapairencana itu, ITB harus menggarap

SDM dan kebiiakan dengan serius, Selain itu, ITB

juga harus melihat alumni sebagai pontensi

besar dan berusaha untuk membuat alumni

lebih peduli terhadap lTB.



ITB sebagai pelopor sains dan teknologidi
lndonesia harus mendorong pemerintah untuk
membuat kebiiakan iangka panjang di bidang
sains, teknologi, dan sosial. Misalnya diCina,
Menristek sudah mempunyal grdnd design
sehingga investor yang masuk harus mengikuti
arahan menristek tentang penelitian, fasilitas
R&D, penggunaan SDM, merek, dst. Institusi
Penelitian (resedrch center) adalah tempat
sistem ilmu pengetahuan dan masyarakat
bertemu. Kegiatan universitas dikaitkan dengan
masalah-masalah masyarakat yang harus
dipecahkan dan membutuhkan ilmu
pengetahuan. Kata kuncinya: interdisciplinory

centerllabslprogroms, yang di dalamnya dibahas
kaitan antara sistem ilmu pengetahuan dengan
masyarakat. l lmu baru bisa diterima atau ditolak
oleh masyarakat. Negara yang berhasil tidak
berhenti pada perdagangan dan keuangan,
melainkan ada intervensi dari sains dan
teknologi sehingga tidak terperangkap pada
middle income trap.

Di ITB harus dibuat kaiian/program/penelitian
antardisiplin ilmu. Didalam kuliah, perlu latihan
mendesain kebljakan teknologi sehingga ITB
blsa berdiri dl d€pan memandu unlversitas lain.
Dalam proyek besar seperti MRT, Jembatan
selai Sunda (J55), seluruh lembaga ilmu
pengetahuan perlu dilibatkan sehingga
mahasiswa pun mengikuti dunia nyata.
Pertanyaannya, apakah ITB sudah memiliki
peran sepertiini? ITB harus memandu kebiiakan
pemerintah dan perubahan dimasyarakat, ITB
mengikutiABET dan diharapkan meniadi acuan
pembangunan universitas dan masyarakat,
Selain itu, disarankan agar ITB juga menjadi
bagian dari revolusi digital (digitol revolution) iika
ingin menjadi universitas yangmaju.



CoreVolue yang
Dibangun liB "

Jika kita lihat ITB memlikicore value. Nilai-nilai
dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma di
ITB mencakup:

Pertamd, kejujuran, kebenaran, dan keunggulan
ilmiah untuk perkembangan budaya dan

Peraoaoan.
Kedud, kepeloporan, kejuangan, dan ketulusan
pada pencerdasan dan pengembangan

kehidupan bangsa yang berbudaya luhur.

Ketigo, keadilan, demokrasi, kebebasan dan
keterbukaan, hak asasi manusia.

Keempdt, pengembangan yang berkelanjutan.
Kelimq, kemitraan dan kesederaiatan.

Keencm, manfaat bagi bangsa, negara, dan
kemanusiaan. "Voiues is to evdludte vdlues to
generate value(s)".

Sementara itu, struktur Nilai ITB mencakup
Etika/axiology adalah apa yang kita katakan
baik atau buruk; benar atau salah; indah atau
jeleUtidak indah. Hal ini mencakup keadilan,
demokrasi, kebebasan dan keterbukaan, dan
hak asasi manusia.

Nilai terminal adalah kepeloporan, keiuangan,
dan ketulusan pada pencerdasan dan
Dengembangan kehidupan bangsa yang

berbudaya luhur, kemitraan dan kesederajatan.

Nilai instrumental adalah kejujuran, kebenaran,
dar ke'rnggulan i lmiah u-rtuk perkembangan
budaya dan peradaban; manfaat bagi bangsa,
negara, dan keman,rsiaan; berwawasan lua5,
kreati l inovatif, cerdas, dan mandiri.

Walaupun ITB jinglit sebelah karena kebijakan
pe- re" i  ' fah  u . 'u \  mer  ambah par t i s ip6 . i  pasa '

selalLr dilakukan, ITB teiap akan menjaga nilai;
ITB akan harlrs menjaga l<Lralitas. Di dalam kasus
ketika kita rnendapatkan input kualitas SDA4
-1at ras i i r  a  \ i r i r -a r  pener ,n {aL  'a -g  (ua l : r?  l ta
berada di bawah starldar LTB, ITB haru: berirang
Jebih keras untuk mengoptirnalkan l<ualitas
mahasiswa ini untuk fienya|.nai kualltas standar
tT8 .



Budaya akademik adalah suatu proses menggali

dan mentransf ormasikan nilai yang

mengandung makna. Disarankan ITB membuat
komunitas yang di dalamnya orang-orang
berbagi pengalaman penelit ian, seminar, dll.
kepada anggota komunitas tersebut. Seorang
penelit iatau pempimpin yang baru menghadiri

sebuah seminar atau diskusi harus membagikan
atau menularkan pengalamannya kepada

anggota komunitas tempat ia berada IIB harus
menjadi universitas riset yang didukung oleh
kemampuan SDM di komunitas yang sangat
baik. ITB harus jadi pusat l i tbang dan diklat,
l i tbang dan diklat harus ada di universitas bukan
di departemen-departemen. ITB memerlukan
regenerasi keilmuan. Misalnya, seorang
profesor harus memiliki orang di bawahnya
yang dapat memiliki kemampuan di bawah
profeso r te rsebut, di bawahnya ada lagi, dan
terus. Kemampuan seorang profesor di dalam

sebuah bidang harus didukung dengan
kemampuan 5DM orang-orang di bawahnya di

dalam berbagai t ingkatan. Dengan demikian,
regenerasi keilmuan ini akan terus terjaga,

selain itu, dukungan (support) nondosen dalam
penelit ian di dalam penelit ian sangat penting.

Hal inidapat dilakukan dengan merekrut penelit i

nondosen dan postdoc (yang dibayar dari
penelit ian yang sedang berjalan, bukan dari
penggaiian). Untuk itu, sistem dana yang

mendukung, bersifat multiyedrs, dll. ITB harus
percaya dengan proses penelitian multiyedrs

contoh Toyota menelit i l5 tahun untuk mobil

hybrid, Jangan hanya mengharapkan penelit ian

instan pertahun yang hasilnya dapat dipetik

begitu saja. Selain itu, perlu juga diperhatikan

soal fdirness (keseniangan penghasilan antara

satu dosen dengan yang lain).



Nilai nilai lain yang juga harus kita pikirkan

adalah apa yang membuat masyarakat
mempercayakan pendidikan mereka kepada

ITB? Beberapa waktu lalu ada tamu dari MlT, dia

bercerita bahwa kuliah (course) di IMIT dibuka

untuk umum. Tamu tersebut mengatakan

bahwa di MIT kini kuliah-kuliah dibuka untuk

umum secara onJine (open cldss).

Pertanyaannya, apakah mereka tidak khawatir

akan kehilangan mahasiswa reguler yang belajar

di MlTl Mereka sama sekalit idak khawatir

dengan persoalan itu. Hal ini karena di MlT,

orang datang bukan untuk belajar saia atau

untuk membaca buku di MlT. Akan tetapi,

orang-orang datang ke MIT adalah untuk bisa

hidup di MlT. Mereka membayar dengan sangat
mahaldemihidup didalam kultur, perilaku, dan
kebiasaan yang ada di MlT. Pertanyaannya bagi
kita apakah yang kita tawarkan di lTB, apakah

kultur lTB, perilaku, dan kehidupan ITB? Apakah

nilaiyang membuat masyarakat akan terus

mempercayakan pendidikan, kemaiuan sains

dan teknologi kepada ITB?

Akan tetapi, salah satu yang dapat membuat

kita bangga adalah bahwa kegiatan dikampus

ITB berialan dari pagi hingga malam. Hal inisulit

kita temukan di kampus-kampus lain di

lndonesia. Akan tetapi, cukupkah hal ini untuk

dapat menarik orang untuk belajar di lTB,

sudahkan ITB memilikidaya tarik seperti apa
yang terjadidi MIT? Apakah calon mahasiswa

kita di ITB datang dengan tuiuan untuk

mengalami hidup di ITB? Apakah yang layak

dicari oleh masyarakat dari lTg?

Salah satu hal yang kurang di ITB adalah

kegairahan (excitement). Mahasiswa yang

datang dan belajar di ITB kurang memiliki



I
kegairahan akan apa yang dipelaiarinya.

Demikian juga dengan dosen yang mengajar.

Belajar dan mengajar hanya dil ihat sebagai

rutinitas kewaiiban, bukan sebagai sebuah

kegembiraan yang selalu memunculkan gairah

dan antusiasme. Untuk mahasi5wa, ditahun
pertama hal ini mungkin masih terl ihat. Akan

tetapi, memasukitahun kedua hal ini mulai

berkurang. Belajar di ITB pada akhirnya hanya

dil ihat sebagaisebuah jalan yang harus dilalui

untuk mendapatkan selembar i jazah saia. Hal ini

dapat disebabkan banyak faktor.

Misalnya, mahasiswa ITB k€hilangan sosok

teladan karena dosen tidak memberikan teladan

kepada mereka. Mahasiswa akhirnya mencari

teladan melalui organisasi atau himpunan.

Selain itu, setelah kita memilikimahasiswa yang

antusias belajar, bagaimana kita menggaraP

anak-anak yang memiliki antusiasme tinggi dan

semangat t 'nggi supaya

menghasilkan lulusan yang sangat baik?

bagaimana kita mendidik mahasiswa memiliki

karakter yang kuat? Lalu apa yang dimaksud

dengan kuat?

Disarankan agar ITB melihat mahasiswa sebagai

aset penting. Transfer karakter dapat dilakukan

diluar kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi,

pada pertemuan dan sikap yang dicontohkan

dosen di dalam keseharian.

Misalnya di dalam proses belalar mengaiar, kita

harus lebih mengembangkan diskusi, bukan

kepastian ketika kita mengaiar, Kegiatan belajar

di kampus harus berbeda dengan proses

mambaca pengetahuan didalam buku atau di

internet. Kita harus lebih membuka diri untuk

berdiskusi dan mengeksplorasi berbagai

kemungkinan di dalam apa yang kita Pelajaridan
didalam proses belajar. ITB harus menjadi Pusat
budaya bangsa, universitas yang harus bisa

mempertemukan generasi-generasi yang

berbeda. Orang datang ke ITB bukan untuk

membaca buku, tetapi untuk bertemu ahli dan

belajar dttitude darinya, Mungkin yang bisa

dikembangkan adalah sistem yang muda

"nyantri" ke orang yang lebih tua untuk dapat

menyerap ilmu, dttitude, dll. Bisakah kita

membuat ruang ruang untuk berkarya



Leadership
sL besar yang dihadapi ITB adalah integritas,

apa yang bisa disumbangkan ITB untuk

Kemaiuan Indonesia? Jiwa orang ITB adalah j iwa

oengan idealisme yang tinggi, memiliki mimpi

mimpi untuk memperbaiki Indonesia dan dunia.

orang ITB akan merasa memilikibekal keilmuan

untuk memperbaiki Indonesia untuk kemajuan

bangsa. Akan tetapi, di lapangan mereka akan

rerkejut karena realitas di luar berbeda dengan
apa yang dihadapi di dalam kampus. Misalnya,

Kuntoro Mangkusubroto mengatakan bahwa ia

sangat terpukul di hari-hari pertama ketika

memulai karir di Jakarta. Misalnya hal kecil

seperti menulis memo pun ia tidak bisa.

Bukan dalam artimenulis di dalam format

memo. Akan tetapi, karena kalimat yang dia

buat sangar akademik sekali, kalimar yang d a

buat hanya dapat dipahami oleh orang'orang

terdidik atau terpelaiar saia, Akhirnya Pak

Sanyoto mengaiari dia untuk menulis pidato

(menjadispeech writer). Ternyata di dalam

realitas di luar kampus, banyak sekaliyang harus

dipelajari.

Di dalam menghadapidunia luar yang sangat

kompleks, kita memerlukan dua hal yang sangat
penting yaitu kinerja (performance) dan

kepercayaan (trust), Kineria (perf ormdn.e)
merupakan hal yang penting, tetapi yang iauh
lebih penting sebeluin kinerja yaitu

kepercayaan (trust).



Rasa percaya atau kepercayaan (trust) bukanlah
merupakan sesuatu yang mudah. APakah ITB

memberikan elemen-elemen kepercayaan ini

ketika kita berhubungan dengan sesama kita

(dosen), dengan mahasiswa, atau dengan guru

kita? Apakah ada kepercayaan itu?

Kuntoro mendapat pelajaran mengenai

kepercayaan ini di Amerika Serikat dari profesor-

profesornya. Misalnya, pada tahun 1973,

seorang profesor di Amerika meminjamkan
modem tanpa mencatat nama Kuntoro, tanda

terima, atau menahan iaminan apa pun ketika

libur Natal. la mempercayai seorang

mahasiswanya yang bahkan belum terlalu

dikenalnya.

Selain itu, Kuntoro juga pernah diminta tinggal

dirumah seorang profesor karena dia baru

datang dari PantaiTimur (Eqst Codst) karena dia

tinggal di hotel yang sangat sederhana, Pada

saat itu, ia mahasiswa baru yang baru saja tiba,

Pelaiaran kepercayaan ini Kuntoro bawa sampai

sekarang. Pengalaman di kampus diAmerika ini

meniadi pelajaran yang sangat berharga baginya

untuk membangun kepercayaan ketika bekeria

d i lndones ia ,

Apakah di dalam pendidikan kita di lTB, kita

sudah memberikan kepercayaan ini kepada

mahasiswa, pegawai, atau kolega kita?

Tampaknya ini perlu meniadi perhatian

Hal yang kedua adalah kineria (performdnce).

Seseorang harus berkonsentrasi penuh di

sebuah bidang pekerjaan, misalnya ketika

seorang dosen diangkat di pemerintahan di

Jakarta, ia harus melePas tugas mengaiar

karena ia harus berkonsentrasi penuh.

[Jntuk itu, ITB memerlukan kepemimpinan
(leddership) yang baik. Spirit organisasi

dibangun dari atas. Karakter pemimpin

menentukan budaya organisasi, Kewaiiban Para
pemimpin untuk menyeimbangkan kegiatan

administratif birokrasi dengan peran sebagai
pemimpin, Pemimpin disiniadalah semua orang

yang memiliki anak buah, bukan hanya rektor

atau dekan saja. Kita dapat lihat contoh Pak

Willem memimpin Astra dengan pendekatan ke-

bapak-an sehingga anak buahnya memiliki

komitmen untuk mencapaitujuan perusahaan.

Pak leddy Rahmat membangun organisasi

dengan menegakan good aorporqte governance,



Apakah hal seperti inisudah dilakukan para

pemimpin di ITB?

Kewajiban para pemimpin untuk intensif

berinteraksi dengan komunitas akademik,

masyarakat, dan industri. Tantangan Pimpinan
menyeimbangkan kegiatan administrasi

birokrasiyang tinggi dengan peran sebagai
pemimpin. Misalnya, ketika sebuah institusi

memerlukan visi-misi, CEo-nya harus hadir!

Mutlak!Jika ia merasa urusan lain labih penting,

pasti ada sesuatu yang salah. Pemimpin yang

'&eadership z
,"*rkademiVs Birokrat

Baga imana orang harus  ber laku  d i  da lam

birokrasi yang sebenarnya. Birokrasi adalah

administrasi, peraturan, pertanggungiawaban,

pelaporan (reporting), bagaimana melakukan

rapat, dan lainlain. Di dalam birokrasi, benar,

baik, atau kurang baik adalah nomordua.

Seorang profesor ITB yang diminta masuk ke

pemerintahan akan menolak belajar hal-hal yang

fundamental/mendasar. Apakah fundamental

merupakan sesuatu yang remeh? Kita harus hati

baik selalu akan mendahulukan kepentingan

institusi yang dipimpinnya. KepemimPinan yang

baik akan membawa institusike level-level baru.

-hati. Misalnya, tata cara pengadaan barang dan

dukungan pelayanan di dalam pemerintahan

memilikitata caranya sendiri. Jika kita melakukan

kesalahan, kita akan masuk ke penjara. Kita



K.\r.Lstsrl.\s1:\\.r'lkqd[adittrrrrte.ttettrd\
eksekuti{ diJakarta, ia hampir melupakan cita-
cita untuk meniadiDrofesor karena ia harus
berkonsentrasi di pemerintahan. Jika dia bekeria
secara ganda dieksekutif dan mengajar, akan
ada banyak halyang terbengkalai.

Menjadi eksekutif sangat lain dengan menjadi
konsultan, staf ahli, atau staf khusus. Dia harus
berkonsentrasi penuh menjadi eksekutif karena
harus bertanggung jawab kepada produk"

orang, uang, dan pemberi pekerjaan. Jika dia
bekerja secara ganda, dia tidak akan memiliki
kineria yang baik. Bekerja sebagai eksekutif dan
mengaiar secara secara bersamaan merupakan
hal yang tidak mungkin dilakukan. Pekeriaan

eksekutif adalah pekerjaan penuh waktu yang

memerlukan konsentrasi tinggi. Bekerja secara
ganda tidak akan menghasilkan sesuatu yang
kita inginkan. Bekeria ganda akan membuat

konsentrasi kita terpecah dan membuat kinerja
kita tidak maksimal.

Salah satu halyang harus menjadicatatan
adalah diperlukannya tenaga profesional yang

khusus dipekerjakan untuk mengurus'
manaiemen. Selama ini, kepemimpinan
keilmuan dan manajerial meniadisuatu hal yang

sering tumpang tindih. Didalam pengelolaan ke

keilmuan dan manierial. Pada tahap yang

misalnya, ITB secara keilmuan dipimpin oldl
seorang rektor, tetapipada tahap
bisa dipimpin oleh presiden universitas }.at
merupakan orang bekeria secard

dalam keahlian manajerial. Begitu juga

berbagai level kepemimpinan yang ada d

oawannya.

Kita harus bisa membedakan antara

dan birokrat. Kita juga harus bisa

saintis/teknolog dengan manaier.

saintis/teknologi, berbeda dengan
manajer. Diperlukan skill yang berbeda

pendidikan manaiemen untuk para
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(empat) orang, wakil dari 5A sebanyak 4
(empat) orang, wakil dari alumni sebanyak 1
(satu) orang, wakil daritenaga kependidikan

sebanyak r (satu) orang dan wakil darl

mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang, Pada Pasi

24, dijelaskan bahwa (1) anggota kehormatan

MWA paling banyak terdiri atas 1o (sepuluh)

orang (2) anggota kehormatan MWA

merupakan tokoh pemerintah, tokoh

masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggot:

masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian
yang tinggiterhadap lTB. (3) anggota
kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh

MWA dengan mempertimbangkan masukan d

5A dan Rektor, (4) Ketentuan lebih laniut

mengenai anggota kehormatan MwA diatur

dengan Peraturan MWA.



Pada pasallg Statuta dinyatakan bahwa organ

ITB terdiri atas Majelis WaliAmanat (MWA),

Rektor, dan Senat Akademik (SA). Pada Pasal 21

dijelaskan bahwa Anggota MWA beriumlah 15

(lima belas) orang yang terdiriatas Menteri,

Gubernur ProvinsiJawa Barat, Ketua SA, Rektor,

wakil dari masyarakat umum sebanyak 4
(empat) orang, wakil dariSA sebanyak 4
(empat) orang, wakil dari alumni sebanyak 1

(satu) orang, wakil daritenaga kependidikan

sebanyak 1 (satu) orang dan wakil dari

mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang, Pada Pasal

24, dijelaskan bahwa (1) anggota kehormatan

MWA paling banyak terdiriatas lo (sepuluh)

orang (2) anggota kehormatan MWA

merupakan tokoh pemerintah, tokoh

masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota

masyarakat Iainnya yang memiliki kepedulian
yang tinggiterhadap lTB. (3) anggota

kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh

MWA dengan mempertimbangkan masukan dari

SA dan Rektor. (4) Ketentuan lebih lanjut

mengenai anggota kehormatan MWA diatur

dengan Peraturan MWA.



Pada pasalS5 dijelaskan bahwa MWA

membentuk Komite Audit (KA). KA meruPakan
unsur kelengkapan MWA Yang secara
independen dan berkala mengawasi dan/atau

mennyupervisi proses audit internal dan

ekstemal atas Penyelenggaraan lTB, serta

melaksanakan fungsi manaiemen risiko. KA

dipimpin oleh seorang anggota MWA dan
bertanggung iawab kepada MwA. Jumlah
anggota KA termasuk ketua adalah 5 (lima)

orang, yang terdiri atas ahli akuntansi, ahli
keuangan, ahli hukum, dan akademisi. Anggota

dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan
oleh MWA. KA dapat menunjuk auditor Publik
untuk melaksanakan audit penyelenggaraan
lTB. KA menyampaikan laPoran tahunan kepada

MWA. Ketentuan lebih laniut mengenai KA

diatur dengan Peraturan MwA.

Pada pasal 61 diielaskan bawa (1) SA yangtelah

ada sebelum Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan tetap menjalankan f ungsinya samPai

terbentuknya sA yang baru berdasarkan

Peraturan Pemerintah ini, (2) Rektoryang

meniabat Dada saat Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan, tetap menjalankan iabatannya
sampai dengan dilantiknya rektor yang baru'

Pada pasal 62 dijelaskan bahwa anggota 5A

yang baru berdasarkan Peraturan Peme.intah ini

sudah harus dipil ih paling lambat I (i iga) bulan

seiak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Untuk pertama kali berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini, anggota sA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor.

SA yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat

(r) mengusulkan anggota MwA sesuaidengan



Peraturan Pemerintah ini kepada menteri paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak 5A yang baru

terbentuk. MWA sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 5

(enam) bulan harus menyelenggarakan

pemilihan Rektor.

Pada BabX Ketentuan Penutup Pasal6l,

dijelaskan bahwa pada saat Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku: a. semua unit

organisasi dan ketentuan yang ada di ITB masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

ini; dan b. semua peraturan dan ketetapan di

l ingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku

dan memiliki kekuatan hukum sePaniang b€lum

diatur dan tidak bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat transisi ada peraturan turunan stahjta

yang perlu dibuat, yaitu peraturan MwA

sebanyak 16 peraturan, peraturan Senat

sebanyak 9 peraturan, dan peraturan Rektor

sebanyak 19 peraturan. Adapun peraturan

turunan Statuta yang prioritas untuk dibuat

peraturan tentang SF/SS. Peraturan tata cara

pemilihan dan penetapan Angota Senat

Akademik untuk pertama kalinya (Pasal 62 ayat

2), Peraturan tentang keanggotaan dan

pengurus MWA (Pasal 62 ayat 3).



Terdapat tantangan ITB PTN-bh, Secara internal,
ITB harus meniaga dan mengembangkan
kapasitas serta aset dan kekayaan ITB. Aset dan
kekayaan PT yang dimaksud adalah pengakuan

stdkeholder atas eksistensi ilmu pengetahuan
yang menjadi identitasnya tradisi dan nilai-nilai
akademik yang dimiliki. Tantangan menjaga dan
mengembangkan kapasitas ITB mencakup
sumberdaya manusia 0umlah, kualitas,
kepemimpinan), sarana dan prasarana
(pendidikan dan riset), infrastruktur
(pendidikan, riset, keriasama), acodemic
environment (intemal kampus), dan lingkungan
ekstemal kamDus. secara eksternal. ITB harus

menjalankan tanggung iawab kepemimpinan

ITB pada pembangunan bangsa. secara
kelembagaan PT, Visi dan misi pemerintah pada
penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai
ujung tombak pembangunan bangsa. PTN-bh

berbeda dengan perseroan terbatas, tetapi

lebih berupa badan hukum publik. Negara masih

bertanggung jawab melalui mekanisme subsidi
dan hibah. Stigma komersialisasi untuk badan
hukum masih ada, oleh sebab itu, jangan

sampai kita lupa bahwa ITB tidak sendirian di
Indonesia, tetapi merupakan bagian dari
masyarakat. Kita mesti pandai berkomunikasi
dengan masyarakat.



Di dalam menjalankan kepemimpinan organisasi
di ITB harus diperhatikan keselarasan.
Kepemimpinan iniharus diterapkan ke seluruh
level. Ada tools yang disediakan bagi setiap level
dan pimpinan dimasing-masing level haruslah
orang yang dapat dipercaya dan memiliki
kemampuan. Jangan sampai orang yang
memimpin adalah mereka yang tidak paham
dengan peraturan dan tidak memiliki
kemampuan leodership yang baik.

Pada tahap kebiiakan, ITB iuga harus menjadi
universitas riset berbasis kepercayaan (trust).
Selama ini, ITB menggadang-Sadang dirinya

sebagai inkubator sains dan teknologi. Akan
tetapi, ketika ada penelitian yang ditawarkan
kepada para dosen dan peneliti, sistem
pendukungsepertiformat pelaporan, sistem
keuangan belum mendukung teriadinya riset
yang berkualitas- Misalnya akunting didalam
institusi harus mempercayai peneliti dengan
sistem yang baik dan mengutamakan
kepercayaan, Sistem yang baik harus kita buat.
Kita perlu membangun good governence difiR.
Kita harus membangun organisasiyang hebat.
Kita harus mengubah sistem pemberian dana,
pelaporan, dll. Kita harus mengedepankan trust.



Harus ada perubahan paradigma kegiatan
penelitian ITB dan peranannya dalam
pembangunan industri lndonesia jangka
panjang. Hal ini karena Indonesia
diperhitungkan oleh banyak pihak akan menjadi
negara berpendapatan tinggidi masa depan,
dan peranan ITB "akan" sangat besar, Banyak
buku dan seminaryang mengatakan Indonesia
akan menjadi negara berpenghasilan tinggi,
tetapitidak pernah dijelaskan bagaimana
caranya. Apakah hal inisemacam prediksi ke
depan atau justru jebakan? Bagaimana kita akan
mencapaiitul Hal initidak pernah dijelaskan
oleh banyak pemikir. Kita tidak tahu, tetapi yang
pasti kita tidak boleh terlena dengan
pernyataan-peryataan tersebut. Kita tetap harus
berusaha untuk membuat inovasi-inovasi di
bidang sains, teknologi, dan sosial. Harus ada
transformasi bentuk industri Dada
pengembangan ekonomi.

Bagaimana transformasi perkembangan
ekonomi sebuah negara, khususnya lndonesia?
Dari banyak pola perkembangan dan
mekanisme perkembangan, lndonesia akan
mengalami transformasi, Transformasi dibagi

menjadi dua yaitu, transformasi industri tahap
pertama dari agrikulturke industri(from
ogriculture to industry) dan transformasi industri
tahap kedua dariindustri ke ekonomi berbasis
pengetahuan (trom industry to knowledge bosed
economic). Latar belakang negara, populasi,
budaya, sosial, politik, sumber daya, dan
f inancial akan memengaruhi transformasi
nesara tersebut,

Transformasi tahap pertama dari agrikultur ke
industridan dariindustri ke industri berat. Hal ini
terjadi pada Korea yang bertransformasi dengan
sangat cepat. Awalnya mereka mengumpulkan
potongan rambut setiap warga negaranya
untuk dibuat wig dan diekspor, lamalama
industri mereka beralih ke tekstil, lalu ke
otomotif, dan lama-lama ke
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, i :- <onduktor, telepon genggam, dan lain lain.

:::a tahap transformasi industritahap kedua,
-=-  la i  pe-ubahan ddr i  ind ls t r  i  ke  ekonomi

:i :rasi\ oengetdhudIl. Negdra-neg,rra pada

:: rap ini biasanya menetapkan tujuan industri
:.:basis pengetahuan di masa yang akan
:2iang. Mereka meningkatkan kekuatan atau
<efitampuan manusia dengan pendidikan

:eknologi dan meningkatkan luiusan pendidikan

ditingkat Ph.D. Secara cermat mempersiapkan

rerencanaan jangka panjang dalam topik-topik
riset dan mengoordinasikan aktivitas riset.

Selanjutnya mereka menetapkan dan
memperkuat institusi riset pemerintah. Uiung
darisemuanya adalah preporing the
dessemindtion ofthe rcsult of reseorch activities
thr ough I n dustr ial I ncubo t o rs, T ech n opa I ks, an d
Spe.ial

lndustrial Estate. Untuk mencapai ini,

penerintal 'harus rnemi.iki kebiiakar yang ba k

mengenai pengembangan teknologi iangka
panjdng dan pembangunan pusdt risel

Jadi, dapat disimpulkan bahwa didalam
perkembangan ekonomi ini ada hal yang

penting yaitu pembangunan pusat riset,
peningkatan pendudukan tinggi, pembentukan

technopark, dan mendorong R&D diindustri.

l \4isalnya, Korea mempersiapkan perkembangan

dengan jangka paniang. Mereka memulai
perencanaan dan perencanaan industri seiak

tahun 6o-an. Sekarang mereka memulai masuk

ke industri komponen elektronik kecil.

Universitas memegang peranan penting dengan

memasok spin-off compdny. Contoh lain yang

sangat baik adalah Hongkong, mereka memiliki

11 buah Resedrch lnstitutes, 49 buah Reseqrch

Center, dan satu buah Notional Laboratory,



Road MapPengembangan
-lnsan AkademYsi ITB 

'r'

Pada masa BHMN dulu ketika pemerintah

memberikan kebebasan kepada lTB, ikl im
akademik ITB lebih bergairah. Akan tetapi,
kurang lebih tiga tahun belakangan ITB seperti
jawatan karena pemerintah terlalu banyak turut
campur pada tiga tahun terakhir, Sebagai
perguruan tinggi terpandang di dunia,
seharusnya pencapaian kita lebih baik. Akan
tetapi banyak akademisi di ITB yang bermental
transaksional. Hal ini perlu diperhatikan.
Bagaimana kita menumbuhkan iklim ITB yang

bergairah?

Selain itu, dalam hubungan dengan bangsa, ITB
perlu memerhatikan secara lebih khusus dan

besar untuk permasalahan kebangsaan. ITB
harus menjadi house of culture. Untuk mencapai
hal initentu ada banyak usaha yang harus

dilakukan. Kita tidak bisa hanya membangga-
banggakan pencapaian yang telah dilakukan,
tetapi harus berpikir bagaimana ke depan.

di dalam perkembangan
ekonomi ini ada hal yang penting
yaitu pembangunan pusat r iset,
peningkatan pendudukan tinggi,
pembentukan technopark, dan
mendorong R&D di Industri

Untuk mengembangkan insan akademisi lTB,

ada sistem pengaiaran i lmu rekayasa dimasa
mendatang. Pertama, materi pengaiaran harus
disiapkan oleh pengajar yang berkualitas, selalu
diperbarui (updote) oleh pengajar yang

melakukan pengajaran. Selain itu ITB harus
mengundang dosen terkenal dan memiliki karya
yang sangat bagus dari berbagai perguruan

tinggi didunia. Kedua, metode pengajaran yang

baik, yaitu dengan metode Projeci Edsed
Leorning (PBL), Cqse Study Based Leorning
(CSBL), Leorning centered Educdtion (LCE), atau

Output Eosed Educdtion (oBE).



lT8 harus menril iki kemampuan nyata, prestasi

dan reputasi dibidang industriyang diakui oleh

masyarakat Indonesia, misalnya dengan

rnenghasilkan "spin off compony". Selain itu, ITB

harus IMampu memberikan bantuan dan

konsultasi pemecahan masalah yang terjadi
pada dunia industri. ITB harus rnampu memberi

masukan dan ikut dalam penentuan kebijakan

pengembangan industri dan perekonomian

nas iona l .

.  : - : . .  " - -  g ineer ing  educdt ion  d imasa
- , - . ,:-.- l adalah membe-ikan inti i lrr.-

:{ _:i:: rLran dan da saf engineering,
-  : - -  - ' -g  kemampuan melakukan in regras i

: . - : : : imata  ku l iah  dar i  berbaga;  d is ip l in  i lmu,
-:- :: ikan bekal metode penyelesaian
-::: a r, dan mendorong kemamPuan "long life

:i-- '3skil l". Bagaimana ITB dapat berperan

:: :- mendukung pengembangan industridan

.  i  -  j .  ) -on  ar ' r  Indores ia  d '  masa mendatang:




