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KATA PENGANTAR  

 

Dengan bersyukur kepada Allah SWT, bahwa telah dapat dilakukan revisi 

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) STMT Trisakti menjadi RENIP Institut 

Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti sebagai dokumen pedoman 

pengembangan ITL Trisakti secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2018-

2033. Keadaan yang mendorong perubahan dan pengembangan RENIP 

dimaksud adalah berkaitan dengan telah berhasil diterima persetujuan dari 

Kemenristekdikti mengenai perubahan bentuk STMT Trisakti menjadi ITL 

Trisakti pada tanggal 7 Februari 2018  yang didukung pula dengan pendirian 5 

prodi baru yaitu Prodi Rekayasa/Teknik Insfrastruktur dan Lingkungan dengan 

kekhasan Infrastruktur Perkeretaapian, Prodi  Teknik Dirgantara dengan 

kekhasan Kebandarudaraan, Prodi Teknik Kelautan dengan kekhasan 

Kepelabuhanan yang mana prodi tersebut berada dalam Fakultas Teknik 

Transportasi dan Logistik, kemudian Prodi Transportasi dan Prodi Logistik 

sebagai bagian dari Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik serta Prodi yang 

sudah ada yaitu Prodi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Transportasi 

Udara, Laut dan Darat serta Manajemen Logistik sebagai bagian dalam Fakultas 

Manajemen dan Bisnis Transportasi dan Logistik, disamping terdapat Direktorat 

Pascasarjana dan Direktorat Pendidikan Vokasi. Hal yang penting dapat 

dicermati bahwa perubahan tersebut di atas dicapai dalam kurun waktu 2 tahun 

pelaksanaan RENIP STMT (sekarang ITL) Trisakti pada kurun waktu tahun 

2016/2017-2017/2018 yang mana pencapaian target perubahan dimaksud lebih 

cepat 2 tahun dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis 

(RENSTRA) STMT Trisakti pada tahun 2016-2021 sebagai bentuk antisipasi atas 

perubahan lingkungan strategis yang di hadapi. 
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Seluruh jajaran SDM Institusi dari ITL Trisakti berkomitmen untuk menyiapkan 

lulusannya menjadi Manajer Transportasi dan CEO di bidang Transportasi dan 

logistik, Ahli Sistem Transportasi, Ahli Teknik Bandara, Ahli Teknik Pelabuhan 

dan Ahli Teknik Perkeretaapian. Di samping menghasilkan karya penelitian 

berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi kepentingan Industri dan Bisnis serta 

pengabdian kepada masyarakat sebagai agen Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pembangunan Nasional. 

 

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses revisi 

penyesuaian RENIP STMT menjadi RENIP ITL Trisakti ini dan diharapkan 

dengan Dokumen  RENIP  ini sebagai  salah satu dokumen penting di pedomani  

bagi  Sivitas Akademika untuk  penyusunan RENSTRA Fakultas, Direktorat 

Vokasi dan Direktorat Pascasarjana dan pusat pusat serta Kelembagaan di 

lingkungan ITL Trisakti. 

 

 

Jakarta,   Juli 2018 

Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 
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SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN 

PENGURUS YAYASAN TRISAKTI 
 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat 

dan berkahNya telah tersusun hasil revisi Rencana Induk Pengembangan STMT 

menjadi Rencana Induk Pengembangan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) 

Trisakti kurun waktu 2018 – 2033. 

Atas nama Yayasan Trisakti saya berharap agar hasil revisi Rencana Induk 

Pengambangan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Institusi dari institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti dalam rangka menuju “World Class Institute” 

dengan menciptakan lulusan yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional, 

regional, dan global.  

Rencana Induk Pengembangan ini merupakan pedoman pengembangan ITL 

Trisakti untuk meraih pencapaian Visi, Misi  dan Tujuan  dalam kurun waktu 

sampai tahun 2033 kedepan. Rencana Induk Pengembangan ini dilaksanakan 

dalan 3 tahapan Rencana Strategis dan secara operasional diimplementasikan 

dalam  program tahunan Program Kerja. Kerja keras dan ketekunan, sinergi dan 

komitmen untuk bekerja dengan semangat yang tinggi sebagai persyaratan 

penting  untuk mencapai keberhasilan. 

Demikian sambutan ini saya sampaikan, semoga kita senantiasa mendapat berkah 

dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Jakarta,   Juli 2018 

Ketua Umum Badan Pengurus 

Yayasan Trisakti, 
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I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

Guna keberlangsungan pertumbuhan (sustainable growth) Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti (dahulu STMT Trisakti) ke depan dan  di tengah 

perubahan lingkungan yang semakin dinamis serta pencapaian hasil pengembangan 

dalam 2 tahun implementasi Rencana Induk Pengembangan (RENIP) STMT maka 

diperlukan penyesuai RENIP STMT menjadi RENIP Institut Transportasi dan Logistik 

(ITL) Trisakti yang merupakan Grand Strategy ITL Trisakti sampai tahun 2033 yang 

mengacu pada tujuan pendidikan sesuai UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan 

Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam kaitan itu perlu 

dikemukakan sebagaimana pada Gambar 1.1 mengenai tantangan pendidikan tinggi 

secara universal dan mengenai konstruksi pendidikan tinggi Gambar 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Tantangan Pendidikan Tinggi – Secara Universal 



Rencana Induk Pengembangan ITL Trisakti Tahun Akademik 2018/2019-2030/2033|2 

 

 

 

 

 INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI 

 

 
-070215- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 

Konstruksi Pendidikan Tinggi 

 

Rencana Induk Pengembangan atau Grand Strategy ini merupakan Rencana 

pengembangan jangka panjang sampai tahun 2033 yang bersifat dinamis dengan 

memperhatikan evolusi kelembagaan ITL Trisakti sebagaimana gambar di bawah 

ini. 

 

Gambar 1.3 

Evolusi Kelembagaan ITL Trisakti 
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1.1.   Visi 

 

 

Visi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti saat ini sesuai Statuta 2018 adalah:  

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka, berbudaya dan bereputasi global di bidang 

transportasi dan logistik”. 

Mengkaji, mengkalibrasi visi tersebut dan memformulasikannya kembali untuk 

perencanaan sampai tahun 2033 merupakan keadaan penting yang ingin dicapai 

karena sebuah visi harus didasarkan atas analisis kondisi yang diharapkan kedepan 

dan dibangun berdasarkan posisi yang kompetitif. Oleh karena itu, untuk 

merumuskan Visi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti jangka panjang tersebut 

dilakukan analisis tren (trend watching) atas faktor-faktor strategis baik global 

maupun nasional tentang perguruan tinggi ke depan. Atas dasar analisis tren tersebut 

dilakukan envisioning atas Institut Transportasi dan Logistik Trisakti  berupa posisi 

yang diinginkan  dapat dicapai sesuai visi dimaksud. 

 

Isu strategis dalam perencanaan jangka panjang tersebut kedepan terbagi 

menjadi 2 isu besar yaitu isu global dan isu pendidikan tinggi. Dalam salah satu isu 

global yang akan terus bergulir ini adalah isu pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang menekankan pada pentingnya keharmonisan 

antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam berbagai aspek 

pembangunan tidak terkecuali pembangunan di bidang Human Capital. 

 

Isu strategis pada perguruan tinggi dalam jangka panjang tersebut, banyak 

dikemukakan oleh futurist bidang  pendidikan yang diantaranya: 

1. Crossing geographic boundaries, Creative Financing, The Digital Domain, 

Massive Open Online Courses / MOOC (The Economist, March 2014) 

2. Evergreen Student, Globalization, Faculty Support, Smart Buildings, 

Enrollmentand Retention, Job Alliances, Mobility, Safety and  Security, Library 

Transformation, Web 2.0 and Interactive Teaching, Data Management (Wilen-

Daugenti, 2007) 

3. The age of knowledge, Globalization, Increasing Educated Work Force Demand 

(Duderstadt, 1999). 
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4. Educators and business leaders cooperation, High demand one ducation, 

Technology based education system, Internationally mobile students, Global 

Capacity Building (Albatch & Peterson, 1999) 

5. Equity of access, Enhancing Participation and Promoting role of woman, 

Advancing knowledge through research, Longterm orientation based on 

relevance, Strengthen cooperation with the world of work and society long-live 

learning, Innovative Educational Approaches (UNESCO, 1998) 

 

Mengacu pada pendapat sejumlah futurist di atas dalam 13 tahun ke depan 

akan muncul 4 isu besar yang menjadi tren, yaitu globalisasi (globalization), 

keterkaitan institut dan  industri yang semakin kuat (institute-industry linkage), 

pembangunan ekonomi (economic development) dan isu pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development).  

Berdasarkan informasi tersebut, karakteristik perguruan tinggi di 13 tahun 

yang akan datang dihipotesiskan memiliki karakteristik : 

 

1. Berorientasi dan beroperasi global. 

2. Memiliki kolaborasi yang kuat dengan industri,  pemerintah, 

komunitas sosial (non government organization) dan asosiasi profesi. 

3. Menjadi agen dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. 

4. Memiliki  perhatian  dan  kontribusi  terhadap  isu  sosial  dan 

lingkungan. 

 

Sejalan karakteristik perguruan tinggi sebagaimana dikemukan di atas dan 

mencermati Tujuan Pendidikan Tinggi sesuai amanah undang-undang No. 12 

Tahun 2012 serta Transformasi Manajemen dan pengembangan kelembagaan 

pendidikan ITL Trisakti yang sedang berlangsung maka dirumuskan visi jangka 

panjang Institut Transportasi dan Logistik Trisakti yaitu,  

Visi ITL Trisakti sampai tahun 2033 : 

 

“Menjadi Perguruan Tinggi Terkemuka, Berbudaya dan Bereputasi 

Global di bidang Transportasi dan Logistik” 
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1.2.  Misi 

 

Misi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sesuai Statuta 2018 adalah: 

 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan Standar Mutu 

Nasional dan Internasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian berkelanjutan (sustainable research) yang 

menghasilkan ilmu pengetahuan baru (new knowledge) dan produk-

produk intelektual bernilai ekonomi (intellectual economic value 

products) sesuai kebutuhan bangsa dan dunia. 

3. Melaksanakan pelayanan pelatihan, konsultasi, dan memberikan 

masukan kepada pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya untuk 

mengatasi persoalan transportasi dan logistik lingkup nasional dan 

internasional.     

Sesuai rumusan visi ITL sampai 2023 tersebut di atas, maka rumusan misi 

dalam mencapai visi jangka panjang adalah sebagai berikut. 

 

Misi ITL Trisakti  sampai 2033 : 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan Standar Mutu Nasional 

dan Internasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian berkelanjutan (sustainable research) yang 

menghasilkan ilmu pengetahuan baru (new knowledge) dan produk-produk 

intelektual bernilai ekonomi (intellectual economic value products) sesuai 

kebutuhan bangsa dan dunia. 

3. Melaksanakan pelayanan pelatihan, konsultasi, dan memberikan masukan 

kepada pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya untuk mengatasi 

persoalan transportasi dan logistik lingkup nasional dan internasional. 

 

1.3.  Nilai 

Tata Nilai Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sesuai Statuta 2018 adalah: 

1. Benar, bersikap objektif, realistis, diterima umum 
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2. Jujur, berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kesamaan ucapan, 

perbuatan dan kata hati. 

3. Unggul, kompeten, mutu tinggi, mandiri, produktif, disiplin, semangat 

juang tinggi, inovatif, agen perubahan dan berkepribadian unggul. 

4. Percaya, mampu mengembangkan kepercayaan, niat baik, pelayanan yang 

optimal dan bekerjasama dengan tulus. 

5. Cerdas, sempurna perkembangan akal dan budinya, tajam pikiran, pandai, 

cakap mengerti, dan berakal pintar. 

6. Persatuan (Unity in Diversity), saling menghormati, toleran, Bhineka 

Tunggal Ika, gotong royong. 

7. Patriotik (Patriotic), berani demi kebenaran, cinta tanah air, siap 

berkorban, nasionalis, bela negara, pancasilais. 

8. Kewirausahaan (Enterpreneur), menciptakan lapangan pekerjaan dan 

peluang usaha 

9. Tangguh (Adversity), mampu menghadapi tekanan dan tantangan, mandiri 

dan gigih, serta pantang menyerah. 

 

Rumusan visi dan misi seperti diatas dilandasi nilai-nilai baru yang 

mengakomodasi nilai-nilai sebelumnya, sehingga terwujud nilai-nilai ke depan yang 

akan dijunjung sebagai nilai dasar dalam pengembangan dan pengelolaan 

pendidikan periode 2018-2031 adalah: 

1. Quality. 

2. Unity in Diversity 

3. Patriotic 

4. Scientific Value 

5.  Integrity. 

6. Entreprenuer. 

7. Adversity. 
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Nilai-nilai dasar yang mendasari RENIP dimulai pada mutu (Quality) dan 

persatuan (Unity in Diversity) serta siap berkorban (Patriotic). Selanjutnya nilai 

ilmiah (Scientific Value), integritas (Integrity) dan kewirausahaan (Entreprenuer) 

akan menjadi sasaran yang ingin dicapai dengan kemampuan bekerja di bawah 

tekanan dengan kemandirian/ketahanmalangan (Adversity). 

 

1.4.  Tujuan 

 

Tujuan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sebagaimana dirumuskan di 

dalam Statuta 2018 adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi 

manajemen transportasi dan logistik yang berdaya saing tinggi, berjiwa 

kepemimpinan, profesional, jujur, disiplin, berbudaya, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas 

proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi pembangunan. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan 

bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi ITL 

Trisakti. 

4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk 

meningkatkan daya saing dan reputasi ITL Trisakti secara Nasional maupun 

Internasional. 

5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana 

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran ITL Trisakti. 

 

Tujuan dalam hal ini adalah suatu pernyataan yang ingin dicapai dalam periode 13 

tahun yang akan datang sebagai pengembangan dari tujuan sebelumnya, yaitu: 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bereputasi global (global competitive 

graduates) dan technopreneur sukses (Successful technopreneurs). 
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2. Menghasilkan   penelitian   yang   berkontribusi   pada   penciptaan 

pengetahuan baru dan produk intelektual yang bernilai ekonomi (new 

knowledge and economic value creation). 

3. Menjadi agen kemajuan bangsa dan dunia serta turut serta dalam menjaga 

kelestarian budaya bangsa dan lingkungan dunia (sustainable 

development). 

4. Terwujud akses dan jejaring untuk meningkatkan daya saing dan reputasi 

institusi serta mendukung kerja sama nasional dan internasional. 

 

1.5.   Benchmarking 

 

Dalam rangka Benchmarking pengembangan jangka panjang Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti mengacu pada dua perguruan tinggi yang berhasil 

yaitu Shanghai Jiao Tong University dalam konteks global dan satu perguruan tinggi 

swasta nasional yaitu Telkom University. 

 

1.5.1 Shanghai Jiao Tong University 

Shanghai Jiao Tong University dilahirkan pada tahun 1896 dan 

merupakan salah satu Universitas tertua di China, pengembangan Universitas 

Penelitian Kelas Dunia sudah diimpikan sejak pada abad akhir ke 19, dan 

dicanangkan oleh Presiden Jiang Zemin pada tanggal 4 Mei 1998. 

Pemerintah China mengadopsi  Universitas kelas Dunia menjadi prioritas 

kebijakan nasional pada tahun 1998. Kebijakan tersebut diputuskan karena  

hasil  pengembangan sebelumnya menghasilkan jumlah  lulusan pekerja yang 

ahli namun hanya 1/10 lulusan insinyur memenuhi kualifikasi untuk bekerja 

di perusahaan multinasional. 

Pada tahun 1998 Menteri Pendidikan China memulai dengan 

menetapkan 985 proyek penelitian untuk mendirikan sejumlah Universitas 

Penelitian dan pusat penelitian kunci yang berkualitas. 985 proyek penelitian 

didukung  39 Universitas, dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Proyek dilaksanakan dalam dua fase, pertama tahun 1999-2001 dan 
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fase kedua tahun 2004-2007. Universitas juga melaksanakan tatakelola di 

bidang administrasi, manajemen, dan kapasitas staf. 

Program World Class University telah menimbulkan efek terhadap 

pengembangan pendidikan tinggi dan telah meningkatkan skill yang lebih 

tinggi. Shanghai Jiao Tong University menetapkan  target  ranking 100 top 

World Class pada tahun 2020 dan target untuk menjadi World Class 

University secara keseluruhan pada tahun 2050. Untuk mencapai target 

dimaksud Shanghai Jiao Tong University menyiapkan rencana strategis 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan 30 Professor dari berbagai Departemen untuk 

memberikan saran konstruktif  untuk memperbaiki situasi. 

2. Setelah tiga kali diskusi  mereka merumuskan dan mengusulkan untuk 

menjadi World Class University. 

3. Pada bulan Januari 1999 menetapkan Kantor Perencanaan Stratejik. 

4. Untuk menterjemahkan misi  dan tujuan ada 5 kegiatan stratejik: 

a. Mengembangkan kapasitas Universitas melalui perbaikan kualitas 

Universitas. 

b. Memperkuat Pengetahuan secara fundamental. 

c. Mendorong  penelitian interdisiplin di setiap subjek yang berbeda. 

d. Mempromosikan institusi ke dunia internasional. 

e. Memperbaiki tatakelola dengan memperkenalkan konsep dan ide-

ide dari luar negeri dan personel yang berbakat dengan latar 

belakang  Internasional, dengan mendorong fakultas  untuk secara 

aktif bekerjasama secara aktif dengan organisasi akademik 

Internasional dan berpartisipasi di dalam kerjasama Internasional, 

Mengembangkan pendidikan Internasional untuk para mahasiswa 

di luar China,  mempertinggi  kerjasama Internasional utuk 

pertukaran mahasiswa, menarik expert  Internasional dan 

beberapa doktor dari World Class University. 
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Menurut George Keller (2006) Universitas membutuhkan 

penanganan kebijakan  manajemen yang kuat dan maksud pengembangan 

yang jelas, fokus dalam biaya dan pencarian pendapatan, mengadopsi   

strategi yang fleksibel. Struktur Pengelolaan dan Reformasi Manajemen,  

Kepemimpinan yang kuat memfasilitasi pengembangan Universitas berbasis 

penelitian.  Untuk mencapai World Class University, Jiao Tong University 

(STJU) menetapkan elemen  perencanaan strategis sebagai berikut:  

1. Membentuk The Academic Council pada  bulan Desember 2008, 

tujuannya untuk mengembangkan peranan staf pengajar dan staf 

penelitian, disamping itu melakukan benchmarking and evaluation, 

untuk memelihara dan memperkuat kecepatan pembangunan SJTU me-

review seluruh aspek kinerja seperti kualitas Fakultas, penelitian, yang 

akan dievaluasi dan dibandingkan oleh standar Internasional.  

2. Pengembangan Kampus, SJTU mempunyai 5 kampus yang tersebar di 

Shanghai, China, pada tahun 1990 SJTU secara bertahap memperkuat 

persyaratan untuk seluruh anggota Fakultas  dengan mensyaratkan 2000 

tenaga pendidik untuk memperoleh gelar doktor. 

3. Mendorong pengembangan disiplin akademik dan penelitian 

berkualitas. 

4. Promosi Strategi Internasional, SJTU bekerja secara luas  untuk 

menyiapkan pelatihan bakat untuk berinovasi dengan keunggulan 

Internasional dan menetapkan standar sistem pendidikan yang lebih 

tinggi. 

5. Billingual Teaching and Learning,  pendidikan secara bilingual sudah 

mulai dilaksanakan pada tahun 1998, yang ditujukan untuk memperbaiki 

kemampuan bahasa Inggris dan bahasa China mahasiswa. 

6. Dual Degree Programs and Joint Institutes, SJTU melaksanakan 

kerjasama dengan Universitas Internasional yang ternama. 

7. Diversification of Financial Resources, untuk melaksanakan kegiatannya 

SJTU memperoleh dana dari berbagai macam sumber seperti: dana dari  
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Pemerintah, penghasilan dari penelitian, tuitionfee, perusahaan di 

lingkungan Universitas,  sumbangan dari individu dan organisasi sosial.  

 

1.5.2 Telkom University 

Telkom University berdiri pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 

309/E/0/2013. Universitas Telkom adalah Perguruan Tinggi Swasta yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, merupakan 

penggabungan dari empat Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Institut Teknologi 

Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik 

Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI 

Telkom). 

Institut Teknologi Telkom sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Teknologi 

Telkom (STT Telkom). Institut Manajemen Telkom sebelumnya adalah 

Sekolah Tinggi Manajemen dan Bisnis Telkom (STMB Telkom). STT Telkom 

dan STMB Telkom didirikan pada tahun 1990 atas prakarsa PT. Telkom 

yang saat itu dipimpin oleh Direktur Utama Ir. Cacuk Sudarijanto. Kedua 

sekolah tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia 

yang memiliki kekhususan pendidikan dalam bidang industri 

pertelekomunikasian serta teknologi informasi. 

Kampus Telkom University bertempat di kawasan Bandung Technoplex. 

Kampus tersebut merupakan pengembangan kampus STT Telkom yang 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 24 Maret 

1994. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan lokasi penempatan stasiun 

pemancar radio tertua kedua di Indonesia milik Pemerintah Kolonial 

Belanda, yang kemudian ikut mengumandangkan berita Proklamasi 

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 

ke berbagai penjuru dunia. 



Rencana Induk Pengembangan ITL Trisakti Tahun Akademik 2018/2019-2030/2033|12 

 

 

 

 

 INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI 

 

 
-070215- 

Nilai sejarah dan karya-karya Tridharma yang telah dihasilkan oleh kampus-

kampus sebelumnya akan menginspirasi Telkom University untuk 

berkembang terus menjadi kampus kebangsaan dan sekaligus kampus dunia 

(World Class University) yang akan selalu menciptakan masa depan 

(Creating the Future) melalui pengembangan cross-culture academic 

atmosphere dan global academia. Nick name (julukan) Tel-U dan motto 

Creating the Future merupakan gagasan yang diberikan oleh Dr. Ir. Arief 

Yahya, M.Sc., Direktur Utama/CEO PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk. pada 

saat Telkom University didirikan sebagai penggabungan IT Telkom, IM 

Telkom, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom. 

Sebelum bergabung menjadi Telkom University, keempat kampus masing-

masing Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik 

Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom telah 

menghasilkan karya-karya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkontribusi 

besar dalam bingkai sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dengan 

penggabungan menjadi satu perguruan tinggi Telkom University, maka 

seluruh kekuatan yang dimiliki oleh keempat kampus akan menjadi satu 

sinergi kekuatan yang dapat menghasilkan karya-karya Tridharma lebih 

besar bagi peningkatan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi 

melalui penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat pada berbagai rumpun keilmuan dengan penguatan 

kekhasan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

 

Melalui penggabungan tersebut, Telkom University juga semakin 

meningkatkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 

yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta 

menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya 

dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, dan berani menegakkan 

kebenaran untuk kepentingan nasional, dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan 
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memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta pembudayaan 

dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Telkom University harus 

menunaikan amanah dengan memegang teguh nilai-nilai inti yang 

diyakininya dalam penyelenggaraan Tridharma secara bertanggungjawab, 

mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip Tatakelola 

Universitas Yang Baik (Good University Governance), dengan 

memperhatikan aspek pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan 

keterjangkauan, sehingga pada masyarakat luas bertumbuh rasa memiliki 

yang tinggi terhadap Universitas Telkom. 

Hari Sabtu 31 Agustus 2013 menjadi momen bersejarah bagi sivitas 

akademika Telkom University. Di hari tersebut, berlangsung perhelatan 

akbar grand launching peresmian Telkom University oleh Menteri 

Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, 

DEA, di Telkom University Convention Hall, dengan menghadirkan rektor 

pertama Telkom University, yaitu Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., 

Ph.D., Guru Besar Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya. 
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II 

PENGEMBANGAN 

KELEMBAGAAN 
 
 
 

2.1 Metafora Kelembagaan 

 

Bab ini menjelaskan mengenai pengembangan kelembagaan Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti sampai dengan tahun 2033. Bab ini dimulai 

dengan gambaran kondisi (metafora) kelembagaan Institut Transportasi dan 

Logistik Trisakti pada tahun 2033 yang akan dicapai secara gradual. Setelah itu, bab 

ini juga membahas bagaimana strategi pengembangan, Program utama 

pengembangan, dan indikator-indikator serta target-target utama pengembangan 

kelembagaan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini sampai dengan tahun 

2033.  Strategi ini penting untuk mengarahkan evolution of education system 

sejalan dengan pencapaian visi, dan misi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Evolution of Education System 
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2.1.1 Hal-hal pokok kelembagaaan dan tahap konsolidasi manajemen 

        STMT (sekarang ITL) 2013/2014- 2015/2016  

a. Pembentukan kelembagaan Pascasarjana Manajemen Transportasi (S2) 

pada tahun 2004, yang sampai saat ini perannya semakin penting 

dibutuhkan dalam dunia kerja. 

b. Telah di bentuk kelas internasional pada jenjang pendidikan S1 pada 

tahun 2014  

c. Penyiapan akreditasi kelembagaan STMT (sekarang ITL) Trisakti pada 

akhir tahun 2014 dan berhasil diterima hasil akreditasi kelembagaan B 

d. Berhasil melaksanakan konsolidasi kelembagaan sebagai bagian dari 

upaya konsolidasi Manajemen STMT Trisakti periode 2013/2014-

2015/2016 diantaranya dapat dicapai Akreditasi institusi STMT Trisakti 

mencapai peringkat B. 

e. Berhasil menyiapkan Lembaga STMT Trisakti untuk melaksanakan 

Renstra Pertama 2016/2017 – 2021/2022 dalam perspektif strategi 

Teaching College dari RENIP STMT Trisakti 2016/2017 – 2030/2031. 

 

2.1.2 Kelembagaan STMT (sekarang ITL) Trisakti pada strategi tahapan 

        Teaching College dalam kurun waktu sampai tahun 2023. 

 

 

a. Pada Pada tahun ajaran 2016/2017 telah dicanangkan pelaksanaan 

Renstra Pertama STMT Trisakti dengan prioritas pengembangan 

kelembagaan prodi baru antara lain Prodi Logistik dan Prodi 

Transportasi. Prodi Logistik berhasil berdiri pada 18 April 2017 dan 30 

Agustus 2017 berhasil juga berdiri prodi Transportasi. 

b. Pada tanggal 8 Februari 2018, diterima persetujuan Menristekdikti 

mengenai perubahan bentuk STMT menjadi Institut Transportasi dan 

Logistik Trisakti yang semula sesuai Renstra STMT (sekarang ITL) Trisakti 

perubahan bentuk tersebut pada tahun 2021. Perubahan kelembagaan 

tersebut didukung oleh pengembangan 3 prodi baru yaitu Prodi Teknik 
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Dirgantara dengan kekhasan Kebandarudaraan, Prodi Teknik Kelautan 

dengan kekhasan Kepelabuhanan dan Prodi Rekayasa/Teknik 

Infratruktur dan Lingkungan dengan kekhasaan Infrastruktur 

Perkeretaapian. Sebagai dasar pengembangan prodi-prodi baru tersebut 

adalah kebutuhan pasar yaitu kebutuhan tenaga ahli Tranportasi pada 

industri, bisnis transportasi dan logistik serta ahli Teknik Bandara, ahli 

Teknik Pelabuhan dan ahli Teknik Perkeretaapian baik pada sektor 

negara dan usaha swasta. Di samping mendukung kebijaksanaan 

Pemerintah dalam menciptakan para ahli Teknik di tanah air serta 

menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang mendorong pendirian 

prodi-prodi baru sesuai STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematic). 

c. Dalam aspek kelembagaan dalam perspektif Tridharma Perguruan Tinggi 

maka dalam penyelenggaraan  pendidikan pada ITL Trisakti telah 

memiliki 3 Fakultas yaitu pertama : Fakultas Manajemen dan Bisnis  

Translog  dengan memiliki prodi Manajemen yang terbagi atas 4 

konsentrasi meliputi Manajemen Transportasi Darat, Laut dan 

Manajemen Logistik, kemudian yang kedua : Fakultas Sistem Translog 

dengan 2 prodi yaitu Prodi Sistem Transportasi dan Prodi Logistik serta 

yang ketiga Fakultas Teknik Translog dengan 3 prodi yaitu Prodi Teknik 

Dirgantara (PTD), Prodi Teknik Kelautan (PTK) dan Prodi Teknik/ 

Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (PRIL). Di samping itu telah ada 

sebelumnya adalah Sekolah Pascasarjana Manajemen Transportasi yang 

mempunyai satu prodi Manajemen Transportasi serta Sekolah Vokasi 

(D3) yang memiliki 3 prodi yaitu Prodi Manajemen Transportasi Laut, 

Prodi Manajemen Transportasi udara dan Prodi Manajemen Logistik dan 

Material. 

d. Dalam rangka membangun suatu ekosistem kewirausahawan dan 

mendukung penguatan sumber pendanaan serta peningkatan kerja sama 

penelitian terapan diperlukan badan hukum perseroan terbatas yang 

bergerak dalam penelitian terapan dan penyelenggaraan pendidikan dan 

latihan. 
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e. Dalam rangka memastikan implementasi penjaminan mutu, sistem 

penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal dijadikan 

acuan. 

 

2.2 Transformasi Kelembagaan dalam perspektif waktu sampai tahun 

      2033. 

 

2.2.1 Fokus kelembagaan 

 
 

Dikemukakan dalam Gambar 2.2, Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 mengenai 

gambaran roadmap RENIP yang ditempuh dalam pengembangan STMT (sekarang 

ITL) sampai dengan tahun 2033. Pada dasarnya, roadmap tersebut terbagi menjadi 

tiga tahapan besar dengan menggunakan model Shanghai Jiao Tong University, 

yaitu: Teaching Institute (2018-2023),Research Institute (2023-2028) sampai masuk 

ke tahap Global Reputable Institute (2028-2033). Pada setiap tahapan besar 

tersebut akan diakhiri dengan pencapaian pada tingkat global dengan indikator-

indikator utama yang dapat disetarakan dengan institut-institut dunia yang menjadi 

benchmark. 

 

Untuk mewujudkan sebuah Institut menjadi Global Reputable Institute tentu 

tidak mudah dan membutuhkan waktu. Berdasarkan telaah atas buku The Challenge 

of Establishing World Class Universities (Jamil Salmi, 2009), The Road to Academic 

Excellence – The Making of World Class Research Universities (Altbatch & Salmi, 

2011) dan How Universities Promote Economic Growth (Jusuf & Nabeshima, 2007) 

tahapan menuju Global Reputable Institute dapat dilakukan melalui tahapan 

Teaching Institute, dan Research Institute. 

Gambar 2.2 berikut menunjukan ilustrasi tahapan menuju Global Reputable Institute 
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Gambar 2.2 

Tiga Tahapan Menuju Global Reputable Institute 

 

 

Berdasarkan tiga tahapan strategis tersebut dirumuskan Roadmap Institut 

Transportasi dan Logistik  Trisakti menuju Visi sebagai Global Reputable Institute 

13 tahun yang akan datang. Roadmap terbagi dalam 3 tahapan sesuai dengan 

periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Institut Transportasi dan Logistik  

Trisakti selama 5 tahun dan dimulai pada  tahun 2018. Gambar 2.3 berikut 

menunjukkan Roadmap Institut Transportasi dan Logistik  Trisakti menuju Visi 2031 

sebagai Global Reputable Institute. 

Gambar 2.3 

Roadmap Menuju Global Reputable Institute 
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Gambar 2.4 

      Roadmap Jangka Panjang ITL Trisakti Menuju Visi 2033 

 

 

 

a. Teaching College  STMT (sekarang ITL)  

Tahap Teaching College adalah upaya memenuhi  standar nasional  dan 

regional  dan melakukan pengembangan prodi baru dan pengembangan 

institusi STMT menjadi Institut sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2017-

2018 dilakukan pengembangan 5 prodi baru pada tataran sarjana dan 

berhasil dilakukan pengembangan STMT Trisakti menjadi institut pada 8 

Februari 2018 lebih cepat 2 tahun dari yang diprogramkan dalan Renstra 

STMT (sekarang ITL) Trisakti. Di samping itu dapat dipertahankan Akreditasi 

A untuk prodi S1 Manajemen. Adapun 5 prodi baru tersebut yaitu Prodi 

Logistik pada 18 April 2017, Prodi Transportasi pada 30 Agustus 2017, Prodi 

Teknik Dirgantara, Prodi Teknik Kelautan dan Prodi Rekayasa Infrastruktur 

dan Lingkungan yang persetujuan pendiriannya satu paket dengan Surat 

Keputusan Menristekdikti Nomor 176/KPT/I/2018 tanggal 7 Februari 2018 

tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi 

menjadi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Dengan demikian bahwa 

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sampai dengan Tahun 2018 

memiliki 10 (sepuluh) program studi. 

2018 -2023 
Teaching College 
 
Quality of Education 

2023 -2028 

Research Institute 
 
Transportation and  
Logistic Experts 
Knowledge Creation 

2028 -2033 

Global Reputable Institute 

 

Economic and Empowering 

National Contribution 
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Berdasarkan hal tersebut, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti harus 

memiliki standar academic excellence yang sama dengan institut kelas dunia 

dan pencapaian  kualitas lulusannya. Konsistensi dan keberlangsungan   setiap 

tahapan sesuai Renstra dalam RENIP akan menjamin pencapaian visi dan misi 

serta tujuan RENIP ITL pada tahun 2033. Keadaan tersebut diantaranya 

dapat diraih pencapaian tingkat akreditasi tinggi baik nasional maupun 

internasional untuk prodi dan institusi (Institut Transportasi dan Logistik 

Trisakti). Penciri pokok dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini 

adalah memiliki kekhasan yang berbeda dikembangkan dengan institusi 

pendidikan lain beserta keunggulannya. 

 

b. Research Institute ( 2023-2028 ) 

 

Tahap Research Institute ditandai dengan kontribusi penelitian yang 

memperkaya body-of-knowledge sudah menonjol dalam konteks 

kuantitatif (number of publications) maupun kualitatif (citations index). 

Research Insitute harus diperlihatkan dengan fokus yang jelas terhadap 

penelitian dasar dan aplikasi yang menjadi andalan Institute of 

Transportasitation and Logistic. Infrastruktur kelembagaan yang mendukung 

munculnya intelectual property (IP) harus menjadi prioritas, misalnya: 

pusat-pusat penelitian (centers) yang multi-disiplin dan didukung oleh 

akademisi yang mumpuni, jumlah grant yang memadai, distinguished 

world-class conferences, reputable international partners, pusat 

pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dll. Hasil dari tahapan 

kedua ini adalah sumbangan hasil penelitian yang harus menjadi jawaban 

terhadap masalah-masalah lokal, nasional, maupun global. Dengan 

demikian produk-produk hasil penelitiannya betul-betul dirasakan oleh 

komunitas yang dituju, industri, masyarakat sekitar, maupun oleh 

pemerintah (lokal dan pusat).   

 

c. Global Reputable Institute ( 2028-2033) 

Pada tahun 2033 visi lembaga sudah dapat dicapai, yaitu: menjadi 

Institut bereputasi global. Pada tahap ini tersedia banyak peluang, praktek, 
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budaya, dan lingkungan yang kondusif untuk secara aktif mendorong dan 

merangkul jiwa wirausaha mahasiswa dan alumni. Pada kondisi ini juga 

menempatkan entrepreneur sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

suatu proses pendidikan. Sementara itu, kata global mengacu pada 

dampak ekonomi yang dihasilkan dari perusahaan baik hasil “spin-off” 

atau “start-up” adalah berskala global, Untuk membangun suatu ekosistem 

kewirausahawan (entrepreneurship ecosystem) yang akan menjadi 

ekosistem yang baik untuk mengembangkan benih-benih wirausahawan 

yang dapat meningkatkan nilai dari produk-produk intelektual yang 

menjadi hak milik Institut Manajemen Transportasi dan Bisnis, Transportasi 

dan Logistik. 

 

2.2.2  Strategi Dasar Kelembagaan 

 

Strategi  pengembangan  kelembagaan sebagai bagian integral dari 

pengembangan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti menuju Global Reputable 

Institute dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia yang mengacu 

kepada kebijakan pemerintah melalui visi 2025 dan peringkat produktivitas SDM  

serta kebutuhan pasar seperti pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.5 

Visi Negara Indonesia Menjadi Negara Maju dan Sejahtera 

Tahun 2025 
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Gambar 2.6 

Peringkat Produktivitas SDM Indonesia 

 

dan kebutuhan pasar. Kebijakan ini dilaksanakan secara gradual dengan 

pendekatan baik Top-Down maupun Bottom-Up. Gradual dalam arti disesuaikan 

dengan tahapannya; top-down  dalam  artian inisiasi kegiatan dari manajer puncak 

dalam bentuk pembangunan infrastruktur  dan  kelembagaan, sedangkan bottom-

up  dalam artian  kegiatan bergerak dari grass root (mahasiswa dan dunia kerja). 

Pengembangan prodi transportasi, prodi logistik, dan prodi manajemen menjadi 

fakultas manajemen dan bisnis, fakultas kesisteman, dan fakultas teknik transportasi 

dengan kemampuan sumber daya dan kebutuhan pasar. 

 

Skenario perkembangan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti sampai 

tahun 2031 akan mengalami 3 strategi transformasi dari mulai Teaching College, 

Research Institute, dan Global Reputable Institute. Strategi ini tentunya tidak mudah 

untuk dicapai dan terdapat fokus yang berbeda untuk setiap tahapannya. Misalnya 

Teaching College dapat memberikan value yang besar ketika suatu lembaga 

pendidikan tinggi mencapai suatu skala ekonomi tertentu karena mayoritas biaya 
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didapatkan dari tuition fee yang datang dari mahasiswa. Akan tetapi kebutuhan 

sumber daya akan sangat besar dalam bentuk jumlah tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, kebutuhan infrastruktur yang harus terus dibangun, skala sistem IT 

yang sangat besar, dan lain-lain. Di sisi lain, Research Institute  tidak menuntut skala 

ekonomi yang besar melainkan menuntut kedalaman knowledge. Jadi sumber daya 

yang dipentingkan adalah pada sisi kualitasnya bukan kuantitasnya. Sebagai 

konsekuensinya, biaya pendidikan tidak akan dapat dipenuhi hanya dari tuition fee, 

namun harus dipenuhi oleh biaya-biaya penelitian yang datangnya dari industri atau 

pemerintah atau pihak ketiga lainnya. 

Transformasi dari ketiga strategi tersebut di atas bukan suatu yang mudah, 

namun juga bukan suatu yang mustahil. Dalam Tabel 2.1 memperlihatkan 

perkembangan strategi dari tiga tahapan besar yang akan dilalui oleh Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti (terbagi dalam 3 tahap Renstra) menuju Global 

Reputable Institute pada tahun 2031. 

Tabel 2.1 

Tahapan Strategis Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 

Menuju Global Reputable Institute 

 

Pendekatan 2018-2023 2023-2028 2028-2033 

Pendekatan 

Strategis 
Teaching College Research Institute Global Reputable Institute 

Fokus Quality Educations Transportasitation and 

Logistic Experties, 

Knowledge Creation 

 

Economic and Empowering 

National Contribution 

 

Pendorong Tutionfee, Perseroan 

Terbatas (PT) 
Tuitionfee, Perseroan 

Terbatas (PT), research 

grant,  

Tuition fee,Perseroan 

Terbatas (PT), research 

grant, IPO, and others 

Culture dari 

“QUALITY” 

Nilai nilai dasar Institut Manajemen Transportasi dan Bisnis, Transportasi dan 

Logistik pada mutu (Quality) dan persatuan (Unity in Diversity) serta siap 

berkorban(Patriotic). Selanjutnya nilai ilmiah (Scientific Value), 

integritas(Integrity) dan kewirausaan (Entreprenuer) akan menjadi sasaran yang 

ingin di capai dengan kemampuan bekerja di bawah tekanan dengan 

kemandirian/ketahanmalangan(Adversity). 

Pendekatan Top down + Bottom-Up Top down + Bottom-Up Top down + Bottom-Up 

Organisasi Terpusat + PT + centers Terpusat + PT + centers Terpusat + PT + centers + 

publics 
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2.2.3 Pendekatan Pengembangan Kelembagaan 

 

Tabel 2.2 memperlihatkan pendekatan tahapan strategis Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti 2018-2023 Program ini terbagi menjadi fokus 

pada setiap tahapan, tenaga pendidik dan sistem. 

 

Tabel 2.2 

Program Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 

Menuju Global Reputable Institute 

 

Pendekatan 2018-2023 2023-2028 2028-2033 

Tahapan 

Strategis 
Teaching College Research Institute Global Reputable Institute 

Fokus Education & 

publication 
Research quality Economic and Empowering 

National Contribution 

 
Tenaga 

pendidik 
 Rasio sesuai 

dengan standar 

 Tenaga 

pendidik 

berstandar 

international 

(kualitas dan 

aspek 

kesejahteraan) 

 Rasio sesuai dengan 

standar 

 Tenaga pendidik yang 

juga sebagai peneliti 

berstandar internasional 

 Rasio sesuai dengan standar 

 Tenaga pendidikyang jugas 

ebagai peneliti berstandar 

internasional dan manajemen 

yang sudah mempunyai 

mindset entrepreneurship 

orientation 

Sistem Sistem pengelolaan 

sumber daya yang 

sesuai dengan 

standar nasional 

dan internasional 

(Akreditasi BAN 

PT, LAM PT dan 

sertifikasi ISO dll.) 

Sistem pengelolaan 

sumber daya yangsesuai 

dengan standar nasional 

dan internasional 

(Akreditasi BAN PT, LAM 

PT dan sertifikasi ISO dll.) 

Penambahan jejaring 

penelitian nasional dan 

internasional 

Sistem pengelolaan sumberdaya 

yang sesuai dengan standar 

nasional dan internasional 

(Akreditasi BAN PT, LAM PT dan 

sertifikasi ISO dll.) 

Penambahan jejaring penelitian 

nasional dan internasional baik 

bisnis dan lembaga penelitian 

global serta pengembangan ilmu. 

 
 

2.2.4  Indikator dan Target Utama 

 

Tabel 2.3 memperlihatkan indikator dan target Utama 2023-2028. Indikator dan 

target disesuaikan dengan visi dan fokus Institut Transportasi dan Logistik Trisakti pada 

setiap periode lima tahunan. 

Tabel 2.3 

Indikator dan Target ITL Trisakti Menuju Global Reputable Institute 

 

Program 

Utama 
2018-2023 2023-2028 2028-2033 

Visi Penguatan Kelembagaan Kelembagaan visioner 

yang berfokus pada 

penelitian 

Kelembagaan visioner yang 

berfokus pada 

kewirausahaan 
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Fokus Reputation of Education 

Quality & publication 

Reputation of  Education 

Quaity & publication  

and Research quality 

High Reputation of 

Education & publication  

and Research & 

Community development 

quality 

Indikator  Akreditasi 

nasional dan 

Internasional 

 Jumlah publikasi 

internasional 

 ISO comply dan 

penjaminan mutu 

internal 

 Jumlah tenaga 

pendidik dengan 

gelar doktor 

 Jumlah Program 

Studi 

 Jumlah Fakultas 

 Penyempurnaan 

Organisasi 

 Jumlah publikasi 

internasional 

 Indeks sitasi 

 Jumlah partner 

internasional untuk 

penelitian 

 Jumlah Research 

Grant 

 Jumlah tenaga 

pendidik dengan 

Guru besar 

 Jumlah “frontier” 

penelitian 

 Jumlah Program 

Studi 

 Jumlah Fakultas 

 Penyempurnaan 

Organisasi 

 Jumlah publikasi 

internasional 

 Indeks sitasi 

  Jumlah partner 

internasional untuk 

penelitian 

 Jumlah Research 

Grant 

 Jumlah tenaga 

pendidik dengan 

Guru besar 

 Jumlah “frontier” 

penelitian 

 Jumlah Program 

Studi 

 Jumlah Fakultas 

 Penyempurnaan 

Organisasi 

 Jumlah Cabang 

 Jumlah network 

 Jumlah PT 

 
Target National awareness of 

Teaching College 

National awareness of 

Research Institute 

National awareness of 

Global Reputable Institute 
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III 

PENGEMBANGAN 

  AKADEMIK 
 

 

3.1 Metafora Akademik 

 

Metafora akademik menggambarkan hal-hal pokok yang telah dilaksanakan 

dan fase konsolidasi akademik STMT Trisakti pada tahun 2014-2016. Kemudian di 

lanjutkan dengan pelaksanaan Renstra 2016/2017 – 2020/2021 diantara program 

Renstra tersebut berhasil di lakukan pengembangan 5 prodi baru dan perubahan 

STMT Trisakti menjadi ITL Trisakti. 

Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan Institut Transportasi dan 

Logistik Trisakti di tahun 2031 sebagaimana dikemukakan di depan dapat  

diturunkan  rumusan  Misi  dan  Tujuan  pengembangan akademik adalah sebagai 

berikut : 

 

Misi Pengembangan Akademik 

 

Melaksanakan sistem pengajaran ilmu manajemen dan bisnis, Ilmu  sistem 

Transportasi dan Ilmu teknik  transportasi dan Ilmu Teknik  logistik yang bersifat 

multi disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan dan berorientasi global (global 

innovative entrepreneurial education system). 

 

Tujuan Pengembangan Akademik 

 

Menyiapkan dan menghasilkan lulusan menjadi manajer Transportasi atau 

CEO Transportasi dan Logistis yang berdaya saing global (global competitive 

graduate). Ahli Teknik Logistik dan Ahli Teknik Transportasi (desain, perencanaan, 

kontruksi, operasi, pemeliharaan dan profesional). 

 

3.1.1 Hal-hal pokok yang telah di laksanakan 

1. Sejak berdirinya perguruan tinggi pada tahun 1970 dan semenjak 

tahun 1977 telah menghasilkan lulusan sebanyak 16.424 Alumni yang 

dibagi dengan prodi magister Pascasarjana sebanyak 563 alumni, 
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Prodi sarjana sebanyak 8.426 alumni, Prodi Diploma Empat Sebanyak 

1,758 alumni dan Prodi Diploma Tiga Sebanyak 5,679 alumni. 

2. Pada bulan Februari 2014 telah di bentuk TIM peningkatan mutu 

pengajaran pada Prodi Manajemen Transportasi Pascasarjana (S2) 

yang mempunyai tugas penataan kurikulum, penyempurnaan 

pedoman penyusunan tesis dan persiapan pembentukan Prodi S3. 

3. Telah di laksanakan kerjasama pendidikan dengan instansi pemerintah 

dan swasta khususnya pada tataran pendidikan S2 dan sampai saat ini 

masih berlangsung pengiriman tugas belajar dari kementrian 

perhubungan. 

4. Menerapkan KKNI dalam penataan dan penyusunan kurikulum baru 

khususnya sudah diterapkan dalam kurikulum S1 dan S2. 

 

3.1.2 Akademik 

STMT Trisakti 2017-2018 (Consolidation Phase) 

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 2018-2023 (Teaching College)  

Consolidation Phase terjadi periode perubahan STMT Trisakti 

menjadi ITL Trisakti dimana berkaitan perubahan organisasi berkaitan 

fungsi belajar mengajar seiring persiapan operasi bagi prodi prodi baru 

khususnya dalam implementasi strategi Teaching College. Beberapa 

langkah strategis yang telah dilakukan dan akan berlanjut penanganannya 

adalah berkaitan penyesuaian atau pengembangan kurikulum pada prodi 

prodi pada Sekolah Vokasi, Prodi Pascasarjana dan Prodi Manajemen 

khususnya konsentrasi Manajemen Perkeretaapian. Disamping itu 

melakukan persiapan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada 

prodi prodi baru pada Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik dan Prodi 

prodi pada Fakultas Teknik Transportasi dan Logistik dan menjamin 

berlangsungnya pendidikan dan pengajaran secara kondusif pada 3 

September 2018. Demikian juga pada prodi prodi di Fakultas Sistem 

Transportasi dan Logistik. Keadaan tersebut didukung pula dengan upaya 

upaya diantaranya : 

1. Mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan: ruang kuliah, 
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laboratorium dan perpustakaan dan lain-lain. 

2. Rekruitmen tenaga pendidik untuk memenuhi persyaratan rasio 

tenaga pendidik dan mahasiswa. 

3. Melanjutkan dan memantapkan kerja sama pendidikan dengan 

Burapha University, Thailand dan Universitas di Malaysia dan lain-

lain. 

4. Melanjutkan Beasiswa pendidikan S3 untuk tenaga pendidik tetap 

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. 

5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kependidikan melalui pelatihan-

pelatihan, workshop dan lain-lain dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada sivitas akademika.  

6. Melakukan penilaian terhadap fungsi organisasi dan individu melalui 

mekanisme Key Performance Indicator (KPI). 

7. Memantapkan dan memperkuat jejaring dengan instansi-instansi 

pemerintah dan swasta untuk mengirim pegawai belajar di Institut 

Transportasi dan Logistik Trisakti. 

8. Pengembangan keilmuan Manajemen Transportasi dan Logistik, 

Sistem Transportasi dan Sistem Logistik serta Teknik Transportasi dan 

Teknik Logistik yang menjadi penciri keunggulan program pendidikan. 

 

3.2 Transformasi  Akademik 

 

3.2.1 Fokus Reputasi Akademik 

 

Transformasi pengembangan institut diperkirakan akan mengikuti kondisi pada 

Gambar 3.1 yaitu dimulai dari Teaching College, diikuti dengan penguatan pada 

penelitian atau Research Institute dan diakhiri dengan kondisi Global Reputable 

Institute: 

a. Kondisi Teaching College tahun 2018-2023 fokus proses kegiatan pada 

proses belajar mengajar (PBM) untuk kegiatan penelitian dan 

kewirausahaan / pelayanan publik masih terbatas. 

b. Kondisi Research Institute tahun 2023/2028 fokus proses kegiatan pada 

proses belajar mengajar (PBM) dan kegiatan penelitian sudah seimbang 
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sedangkan kegiatan kewirausahaan / pelayanan publik masih terbatas. 

c. Kondisi Global Reputable Institute dicapai pada tahun 2028/2033 fokus 

proses kegiatan pada proses belajar mengajar (PBM) untuk kegiatan 

penelitian dan kewirausahaan sudah sama-sama seimbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 
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Gambar 3.2 

Transfomasi ITL Trisakti Dalam Perspektif Tridharma Perguruan Tinggi 

 

Pada tahun 2033, diharapkan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti telah 

sampai pada tahapan Global  Reputable Institute. Hal tersebut akan memberikan 

reputasi tinggi dengan terbentuk keseimbangan antara pengembangan keilmuan 

yang kuat, sistem pembelajaran yang sangat baik dan dinamis, pengembangan 

penelitian lanjut (advance research) yang menghasilkan pengetahuan baru (new 

knowledge) serta menghasilkan produk–produk intelektual bernilai  ekonomi 

sehingga mendorong  terciptanya  unit-unit  bisnis baru pada masyarakat. 

Fungsi penting yang diperankan oleh Institut Transportasi dan Logistik 

Trisakti sebagai Global Reputable Institute adalah memelihara harmonisasi 

(harmony) antara peran sebagai  penyelenggara  sistem  akademik  yang  sangat  

baik,  pengembang pengetahuan  tingkat lanjut, serta berfungsi sosial (layanan pada 

masyarakat). 

 

2028-2033 2023-2028 2018-2023 
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Customer/stakeholder yang dilayani juga menjadi beragam, yaitu National  

Students, International Student, Industry/Professional dan Citizens (other education 

providers). Usia mahasiswa juga tidak dibatasi  tetapi lebih disesuaikan dengan 

peran Institut Transportasi dan Logistik  Trisakti yang berfungsi sosial (layanan pada 

masyarakat) dan Transportation Interests. 

Demikian pula dengan learning outcome  Institut Transportasi dan Logistik  

Trisakti yang ditawarkan pada masyarakat menjadi lebih lengkap; meliputi 

vocational and  further education and training, dan higher education (D1, D2, D3, 

S1, S2, S3). Core disiplin ilmu yang dimiliki oleh Institut Transportasi dan Logistik 

Trisakti di tahun 2031 meliputi Manajemen dan Bisnis, Kesisteman dan Teknik  

Transportasi  dan Logistik. 

 

 

3.2.2    Strategi Dasar 

   

Strategi dasar (Basic Strategy) pengembangan ITL pada tahun 2018-2033 : 

 

2018 :  Teaching College 

Education and Publication Focus 

 

2023 :   Research Institute 

Research Quality Focus 

 

2028 :   Research Institute 

Research Contribution Focus 

 

2033 :   Global Reputable Institute 

Economic and Empowering National Contribution 

 

Strategi umum (general strategy) pada kurun waktu 2018-2033 pada 

dasarnya adalah penguatan dan kesejahteraan sebagai berikut: 

1.  Strengthening the capacity of Academic Leadership. 

 

2.  Strengthening the quality of Academic Atmosphere. 

 

3.  Strengthening the quality of Academic Culture. 

 

4.  Strengthening the quality of Lecturers and Education Staffs. 

 

5.  Strengthening the ability of faculty to conduct quality improvement 

process of Learning and Teaching (LearningSystem). 
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6.  Strengthening the ability of Lecturers to make improvements to the 

quality and quantity of Research. 

 

7.  Employees welfare improvement. 

 

Mengacu pada periode dan strategi umum tersebut diatas, maka di 

kembangkan strategi ITL Trisakti lebih lanjut pada pengelolan Prodi prodi pada 

Fakultas Manajemen dan Bisnis Transportasi dan Logistik, Fakultas Sistem 

Transportasi dan Logistik, Fakultas Teknik Transportasi dan Logistik, Sekolah 

Pascasarjana dan Sekolah Vokasi dalam tahapan strategi sebagai berikut : 

a. Teaching College 2018-2023 

1) Link and match nasional dan regional. 

2) Penerapan standar kompetensi KKNI. 

3) Penerapan Standar mutu. 

4) Penerapan Standar proses pembelajaran. 

5) Pengembangan prodi baru 

6) Penguatan Kelembagaan  

7) Pengembangan Sarana dan prasarana serta SDM 

8) Pengembangan dan penguatan sumber pendanaan dan jaringan 

kerjasama. 

b. Research Institute 2023-2028 

1) Link and match regional dan global. 

2) Penerapan Standar kompetensi KKNI. 

3) Penerapan Standar mutu nasional dan global. 

4) Penerapan Standar proses pembelajaran nasional. 

5) Pengembangan Prodi baru. 

6) Pengembangan sarana dan prasarana serta SDM. 

7) Penguatan sumber pendanaan dan jaringan kerjasama.  

8) Pengembangan penemuan baru. 

c. Global Reputable Institute 2028-2033 

1) Link and match global. 

2) Penerapan standar kompetensi KKNI dan global. 
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3) Standar mutu global. 

4) Standar proses pembelajaran global. 

5) Pengembangan sarana dan prasarana serta SDM 

6) Pengembangan penemuan baru  

7) Pengusaan sumber daya yang luas. 

 

Strategi Khusus : 

1. Restrukturisasi dan Penguatan program pendidikan Diploma 3 

(Vokasi). 

a. Restrukturisasi kurikulum mengacu pada Permenristekdikti No. 54 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam 

Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi.  

b. Penguatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta 

fasilitas pendukung pembelajaran, laboratorium, simulator dan 

perpustakaan.  

c. Pengembangan program pendidikan Diploma 3 (Vokasi) bidang 

Teknik. 

d. Mewajibkan mahasiswa baru mengambil mata kuliah 

programming termasuk data analysis, coding dan artificial 

intelligent. 

e. Menghasilkan lulusan yang link and match dengan industri 4.0. 

f. Menjalin kerjasama dan hubungan dengan industri terkait secara 

berkesinambungan. 

2. Penguatan program pendidikan Sarjana (S1). 

a. Program Studi Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik 

1) Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum mengacu pada 

Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional Tahun 2017-2045 dan Permenristekdikti No. 50 

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.  

2) Kompetensi Tenaga Pendidik sesuai dengan Mata Kuliah yang 

diampu.  
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3) Penguatan Tenaga Kependidikan serta fasilitas pendukung 

pembelajaran, laboratorium dan perpustakaan.  

4) Menghasilkan lulusan yang link and match dengan industri 

4.0. 

5) Menjalin kerjasama dan hubungan dengan industri terkait 

secara berkesinambungan. 

6) Menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan 

kerja. 

b. Program Studi Kesisteman dan Teknik Transportasi dan Logistik 

1) Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum mengacu pada Perpres 

No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 

Tahun 2017-2045 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 

tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

2) Kompetensi Tenaga Pendidik sesuai dengan Mata Kuliah yang 

diampu.  

3) Penguatan fasilitas pendukung pembelajaran (laboratorium 

indoor dan outdoor), dan perpustakaan. 

4) Pengembangan program studi urban transportation. 

5) Mewajibkan mahasiswa baru mengambil mata kuliah 

programming termasuk data analysis dan artificial intelligent. 

6) Menghasilkan lulusan yang link and match dengan industri 4.0. 

7) Menjalin kerjasama dan hubungan dengan industri terkait 

secara berkesinambungan. 

8) Menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja. 

3. Penguatan dan pengembangan program pendidikan Pascasarjana 

(S2). 

a. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum mengacu pada Perpres 

No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 

2017-2045 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang 

Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

b. Pengembangan program studi baru dalam bidang Logistik dan 

Teknik Transportasi. 
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c. Pengembangan program studi urban transportation. 

d. Kompetensi Tenaga Pendidik sesuai dengan Mata Kuliah yang 

diampu.  

e. Penguatan Tenaga Kependidikan dan fasilitas pendukung 

pembelajaran, laboratorium dan perpustakaan. 

4. Pengembangan program pendidikan Pascasarjana untuk S3. 

Pengembangan program pendidikan S3 konsentrasi Transportasi dan 

Logistik. 

 

3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

Indikator dari pertumbuhan ekonomi regional dan indeks pembangunan 

manusia, memberikan prospek dan peluang serta potensi bagi pengembangan 

Perguruan Tinggi untuk dapat menghadapi era industri 4.0. Hal tersebut harus 

disikapi dengan upaya untuk memperkuat Institusi dengan melakukan 

transformational leadership dan management, dimana peranan Pimpinan 

Perguruan Tinggi sangat menentukan di dalam membuat Rencana Induk 

Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Institusi.  

Berikut di bawah ini, data pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN dan indeks 

pembangunan manusia Indonesia yang menjadi salah satu acuan dalam 

penyusunan RENIP dan RENSTRA. 

Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia masih tumbuh positif dibandingkan dengan negara 5 ASEAN lainnya, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia 

(4,4%) dan Thailand (3,3%) pada Triwulan 3 Tahun 2018. 
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Sumber : CEIC 

Gambar 3.3 

Asean-5 Economic Growth 

 

Seiring dengan peningkatan kompetensi ekonomi di atas, Indeks 

Pembangunan Manusia semakin membaik, tercermin dari menurunnya tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran dan Rasio Gini sejak 2015 serta kemajuan dalam 

bidang pembangunan manusia seperti pada gambar di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS 

Gambar 3.3 

Indeks Pembangunan Manusia 
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3.2.4    Program Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

 

Program utama yang sekaligus menjadi Indikator ketercapaian 

pengembangan akademik pada tahun 2031 ditandai dengan Indikator Kinerja  

Utama (IKU) bidang akademik untuk mengukur pencapaian masing-masing bidang 

untuk menunjukan ketercapaian visi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 2031 

yaitu menghasilkan lulusan Chief Excecutive Officer, Entrepreneur, Top 

Administrator bidang Transportasi dan Logistik berdaya saing global (global 

competitive graduate) sebagai berikut: 

 

1. Academic Ranking of World Institute  

2. Institusi dan Fakultas terakreditasi nasional. 

3. Prodi terakreditasi/sertifikasi nasional dan internasional. 

4. Tenaga pendidik berkualifikasi internasional. 

5. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan relatif singkat. 

6. Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima dan berkarier diperusahaan 

nasional dan multinasional. 

7. Meningkatnya jumlah lulusan yang berhasil melahirkan entrepreneur dan 

start up/technology information company berskala global. 

8. Terciptanya jumlah courseware yang dimanfaatkan oleh Institusi lain 

(nasional dan internasional). 

 

9.  Keragaman lulusan sesuai dengan keragaman customer, stakeholder: 

National students, International student, Industrian/Professional dan Citizens 

(Other education providers). 

10. Rasio yang proporsional antara jumlah mahasiswa S3, S2 dan S1. 

 

11. Proporsi jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa domestik. 

 

Apabila dibagi dalam periode-periode 5 tahunan, maka program utama 

ITL Trisakti adalah sebagai berikut: 

 

1. Teaching College 2018-2023 

a. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. 

b. Pemantapan kurikulum D3,S1 dan S2 sesuai KKNI. 

c. Pengembangan Prodi S2 dan Prodi S3. 

d. Pengembangan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

e. Penguatan kualitas suasana kondusif sivitas akademika. 
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f. Penguatan kapasitas kepemimpinan berbagai level. 

g. Penguatan kemampuan Prodi untuk melaksanakan sistem 

pembelajaran. 

 

2. Research Institute 2023-2028 

a. Pengembangan kualitas penelitian 

b. Keberlanjutan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian dan 

industri. 

c. Pengendalian penerapan kurikulum Internasional/global. 

d. Pengendalian kinerja prodi-prodi. 

e. Pengembangan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 

kecukupan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. 

f. Penguatan kualitas suasana kondusif sivitas akademika. 

g. Penguatan kapasitas kepemimpinan berbagai level. 

h. Penguatan kemampuan Prodi untuk melaksanakan sistem 

pembelajaran. 

 

3. Global Reputable Institute 2028-2033 

a. Billingual Teaching and Learning 

b. Dual Degree Programs and Joint Institutes 

c. Keberlanjutan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. 

d. Penerapan kurikulum internasional/global secara penuh. 

e. Pengendalian kinerja prodi-prodi. 

f. Pemeliharaan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta 

sarana dan prasarana pendidikan. 

g. Pemeliharaan suasana kondusif sivitas akademika. 

h. Kepemimpinan kewirausahaan. 

i. Pemeliharaan kemampuan prodi untuk melaksanakan sistem 

pembelajaran global.
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IV 

PENGEMBANGAN PENELITIAN 

 
 
  4.1 Metafora Penelitian 

 
Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti 

ditahun 2018 dapat dirumuskan misi dan tujuan pengembangan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Misi Pengembangan Penelitian 

 

Menyelenggarakan penelitian lanjut (advance research) yang menghasilkan 

pengetahuan baru (new knowledge) dan produk–produk intelektual bernilai 

ekonomi(intellectual economic value products). 

 

 

Tujuan Pengembangan Penelitian 

 

Menghasilkanpenelitian yang berkontribusi pada penciptaan pengetahuan 

baru dan produk intelektual bernilai ekonomi (new knowledge and economic 

value creation). 

   

 

  4.1.1 Hal Pokok yang Telah Dilaksanakan 

 

1. Telah diterbitkan buku pedoman pengelolaan pengabdian pada 

masyarakat. 

2. Telah dilaksanakan publikasi ilmiah.  

3. Dipublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal pada JMTranslog. 

4. Semakin erat terjalin kerjasama berkaitan dengan tugas Penelitian 

dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri. 

5. Sedang diperjuangkan untuk mendapatkan akreditasi jurnal JMTranslog. 

6. Sudah diterbitkan buku ajar yang disusun oleh para tenaga pendidik. 
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 4.1.2 Penelitian ITL Trisakti 2018-2023 (Teaching College) 

Penelitian ITL Trisakti masih bersifat parsial. Pada tahap Teaching College 

mulai dikembangkan bidang penelitian yang lebih fokus dalam rangka 

menuju Research Institute pada bidang Manajemen dan Bisnis, Kesisteman 

dan Teknik Transportasi dan Logistik. 

1. Pemetaan dan memiliki program keterlibatan yang luas bagi tenaga 

pendidik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam bidang Transportasi dan Logistik. 

2. Memperkuat fasilitasi bagi setiap tenaga pendidik untuk dapat berperan 

serta sebagai tanggung jawab keilmuan. 

3. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan hak 

intelektual. Memperluas jaringan reviewer dengan perguruan tinggi 

internasional. 

4. Mempersiapkan program pertemuan ilmiah tingkat nasional, regional 

dan internasional. 

5. Mempersiapkan jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

terindeks scopus. 

6. Mempersiapkan Researcher yang diakui dalam skala nasional, regional 

dan internasional. 

 

4.2 Transfomasi penelitian 

4.2.1  Fokus Reputasi Penelitian 

Isu yang Menjadi Tantangan Penelitian dalam setiap Periode Transformasi 
 

a. 2018-2023 : National and Regional Competitiveness  

 

 

 

b. 2023-2028 : Global Collaboration 

c. 2028-2033 : Global Reputable Research 
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Penelitian ITL Trisakti meliputi tiga bidang fokus utama yaitu bidang 

Manajemen dan Bisnis, Kesisteman dan Teknik Transportasi dan Logistik. Penelitian 

bidang-bidang tersebut dibagi menjadi dua yaitu penelitian yang sifatnya 

fundamental saintifik dan ilmu Transportasi dan Logistik  terapan. Beberapa isu 

yang berkembang di samping tantangan tersebut di atas (National and Regional 

Competitiveness, Global Collaboration dan Global Reputable Research).  

Tantangan tersebut menjadi penting dengan terus berkembangnya 

Fabrikasi, Urbanisasi dan Mobilitas pergerakan orang maupun barang serta perilaku 

masyarakat modern yang diantaranya menimbulkan dampak peningkatan gas 

CO2, kesehatan masyarakat, kesempatan kerja dan ekonomi biaya tinggi serta 

biaya logistik. ITL Trisakti memfokuskan  penelitian   untuk   mendukung 

peningkatan nilai produk-produk untuk kebutuhan dalam negeri maupun 

peningkatan ekspor serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

Transportasi dan Logistik. 

 

1. Bidang Kajian Internal  

Bidang kajian ini merupakan ciri utama dari ruang penelitian Manajemen 

dan Bisnis, Kesistemanan dan Teknik Transportasi dan Logistik, 

mencangkup antara lain subbidang: Manajemen dan Bisnis,  Sistem 

Transportasi dan Logistik, Teknik Transportasi dan Logistik, 

Pembangunan Transportasi dan Logistisk, Operasi Transportasi dan 

Logistik,  Manajemen Keamanan dan Keselamatan Transportasi dan 

Logistik, Rekayasa dan Design serta Ilmu Transportasi dan Logistik 

Terapan. 

2. Bidang Kajian Transportasi  dan Logistik dengan Sektor Lain 

Bidang Kajian Transportasi dan Logistik dengan Sektor Lain 

mencangkup antara lain:  ekonomi, kependudukan, perdagangan dan 

logistik dalam negeri dan luar negeri, bisnis dalam negeri dan luar 

negeri, Lingkungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pembangunan Nasional, Pembangunan Wilayah, Pajak dan Bea, APBN 

dan APBD, Politik, Sosial Keagamaan, Pariwisata, Pendidikan, Hukum 
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dan Kebijakan sektor lain, Kerjasama Internasional, Energi dan 

Ketahanan Nasional. 

Adapun fokus penelitian setiap periode adalah sebagai berikut: 

a. Teaching College 2018-2023: bereputasi secara nasional dan regional. 

b. Research Institute 2023-2028: bereputasi  global. 

c. Global Reputable  2028--2033: bereputasi global dalam penciptaan 

kewirausahaan dan ilmu pengetahuan. 

4.2.2 Strategi Dasar Pengembangan Penelitian 

1. Pengembangan Penelitian sebagai bagian integral dari pelaksanaan dari 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

2. Pengembangan penelitian sebagai perwujudan jati diri Perguruan Tinggi 

tersebut yang bereputasi. 

3. Menjadi instrumen bagi sivitas akademika dalam pengembangan 

profesionalitas dalam bidang keilmuan. 

4. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa. 

5. Menentukan tema utama penelitian setiap periode program kerja pada 

setiap program studi. 

 

Adapun Strategi Dasar  penelitian setiap periode adalah sebagai berikut: 

a. Teaching College 2018-2023 

1) Membangun kolaborasi penelitian dengan peneliti tingkat 

nasional dan regional. 

2) Mengembangkan tema/priorias penelitian bagi sivitas akademika 

dan dalam rangka kolaborasi. 

3) Pengembangan laboratorium penelitian Transportasi dan logistik. 
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b. Research Institute 2023-2028 

1) Melanjutkan kolaborasi penelitian dengan peneliti tingkat 

regional dan global. 

2) Melanjutkan tema/priorias penelitian bagi sivitas akademika dan 

dalam rangka kolaborasi. 

3) Pengembangan dan pemeliharaan laboratorium penelitian 

Transportasi dan Logistik. 

 

c. Global Reputable Institute 2028-2033 

1) Membangun kolaborasi penelitian dengan peneliti tingkat global. 

2) Mengembangkan tema/priorias penelitian bagi sivitas akademika 

dan dalam rangka kolaborasi. 

3) Pengembangan laboratorium penelitian transportasi dan logistik. 

 

4.2.3 Program Utama Pengembangan Penelitian 

 

Program utama yang mencakup kebijakan dasar penelitian arah dan fokus 

penelitian berdasarkan strategi penelitian yang telah di tetapkan tersebut, perlu 

dikemukakan sebagai berikut:  

 

1. Bidang Manajemen dan Bisnis Transportasi 

 

a. Program Penelitian bidang Manajemen Transportasi 

1) Manajemen Sistem Transportasi. 

2) Pengembangan management tools/models baru. 

3) Efisiensi dan efektifitas. 

4) Workforce Transportasi. 

5) Inter/antar dan multimoda transportasi. 

6) Keamanan dan keselamatan transportasi. 

7) Manajemen risiko transportasi. 

8) Kebijakan transportasi. 

9) Operasi transportasi. 
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10) Investasi sarana dan prasarana transportasi. 

11) Sistem informasi manajemen transportasi. 

b. Program penelitian bidang Bisnis Transportasi 

1) Pengembangan model-model bisnis baru. 

2) Sistem pasar transportasi. 

3) Regulasi bisnis transportasi. 

4) Finansial transportasi. 

5) Perdagangan nasional dan internasional. 

6) Sistem perpajakan pada bisnis transportasi. 

7) Kebijakan bisnis transportasi. 

8) Biaya dan tarif. 

9) Sistem informasi manajemen bisnis transportasi. 

2. Bidang Sistem Transportasi,  

 

a. Rekayasa sistem transportasi. 

b. Pengembangan pemodelan transportasi. 

c. Sistem transportasi. 

d. Transportasi dalam perspektif regulasi. 

e. Transportasi dalam perspektif ekonomi. 

f. Jaringan Transportasi (Traffic Engineering). 

 

3. Bidang Logistik 

a. Manajemen sistem logistik. 

b. Pengembangan permodelan sistem logistik. 

c. Pengembangan manajemen dan tatakelola logistik virtual. 

d. Perspektif ekonomi logistik 

e. Perspektif regulasi logistik. 

f. Perdagangan nasional and internasional. 

g. Sistem informasi manajemen logistik. 

h. Rekayasa product (Product Engineering). 
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4. Bidang Teknik Transportasi 

Bidang ini meliputi Teknik Transportasi Jalan, Transportasi KA, Transportasi 

Laut dan Transportasi Udara yaitu : 

a. Desain Teknik 

b. Rencana (Master Plan, Feasibility Study, Detail Desain/Engineering) 

c. Konstruksi (Vehicle, Ways, Port, Airport, Terminal, Fasilitas Navigasi 

dan Keselamatan) 

d. Teknik Pemeliharaan. 

e. Profesional. 

 

Adapun Program Utama penelitian setiap periode adalah sebagai berikut: 

a. Teaching College 2018-2023 

1) Penguatan kemampuan tenaga pendidik untuk  

mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian nasional 

dan regional. 

2) Memperluas jejaring penelitian dan beraliansi dengan 

perguruan tinggi yang sudah bereputasi  nasional dan 

regional. 

3) Penelitian Manajemen Transportasi dan Bisnis serta Logistik. 

4) Penelitian Teknik Transportasi. 

5) Penelitian Sistem Transportasi. 

 

b. Research Institute 2023-2028 

1) Penguatan kemampuan tenaga pendidik untuk  

mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian regional 

dan global. 

2) Memperkuat jejaring penelitian dan beraliansi dengan 

perguruan tinggi yang sudah bereputasi regional dan global. 

3) Penelitian Manajemen Transportasi, Transportasi dan 

Logistik. 

4) Penelitian Teknik Transportasi (desain, rencana teknik dan 

struktur, kontruksi, teknik operasi dan teknik pemeliharaan, 

material komposit dan keterkaitan dengan lingkungan) 

5) Penelitian Sistem Transportasi (desain sistem, sistem 

transportasi urban, regional dan nasional, Kebijakan, 
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keterkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, 

perdagangan, regulasi dan manajemen sistem transportasi). 

 

c. Global Reputable Institute 2028-2033 

1) Penguatan kemampuan tenaga pendidik untuk  

mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian global. 

2) Memelihara jejaring penelitian dan beraliansi dengan 

perguruan tinggi yang sudah bereputasi global. 

3) Penelitian Manajemen Transportasi, Transportasi dan 

Logistik. 

4) Penelitian Sistem Transportasi. 

5) Penelitian Teknik Transportasi/ IPTEK Transportasi. 

 

 

4.3 Indikator Pengembangan Penelitian 

 

Indikator  ketercapaian  pengembangan penelitian ditandai  dengan Indikator  

Kinerja  Utama (IKU) bidang  penelitian  untuk mengukur pencapaian masing-

masing bidang. IKU ini meliputi beberapa luaran penting untuk menunjukan 

ketercapaian visi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. IKU bidang penelitian  

dikembangkan dan dipublikasikan mencakup beberapa aspek sebagai berikut. 

 

a. Kebijakan dasar penelitian mencakup: arah dan fokus, jenis dan rekam 

jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, 

sistem kompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak kekayaan 

intelektual. 

b. Perencanaan pelaksanaan penelitian mencakup: agenda tahunan, 

pengusulan proposal, pelaksanaan penelitian, keterlibatan mahasiswa 

untuk penelitian. 

c.  Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu penelitian. 

d.  Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri. 
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V 

PENGEMBANGAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 
 
 
 

5.1  Metafora Pengabdian Pada Masyarakat 

 

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ITL Trisakti bidang pengabdian 

masyarakat sesuai dengan visi dan misi ITL Trisakti yang menjadi acuan 

pengembangan pengabdian masyarakat tahun 2018-2033 bertujuan: 

 

1. Mendukung dan menopang peningkatan kemajuan bangsa dan dunia 

melalui penerapan Ilmu Pengetahuan Transportasi dan Logistik yang 

dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa. 

2. Menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan, konsisten, dan bertanggung jawab dalam perspektif 

keilmuan Transportasi dan Logistik. 

 

5.1.1 Hal Pokok yang Telah Dilaksanakan 

a. Telah disusun pedoman pengabdian masyarakat yang sifatnya masih 

terbatas. 

b. Publikasi ilmiah telah berhasil diselenggarakan namun masih pada 

edisi yang terbatas. 

c. Sudah ada terbitan buku ajar yang disusun oleh para tenaga 

pendidik. 

d. Telah dipacu agar tenaga pendidik melakukan penelitian sebagai 

dasar perwujudan pengabdian pada masyarakat. 

e. Telah dilaksanakan kerja sama dengan beberapa instransi 

pemerintah pusat dan daerah serta institusi bisnis swasta untuk 

mendukung pendidikan dan pelatihan. 
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5.1.2 P3M ITL Trisakti 2018-2023 (Teaching College Phase) 

a. Menyempurnakan pedoman pengelolaan P3M. 

b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan P3M sesuai RENIP dan 

RENSTRA ITL Trisakti. 

c. Peningkatan pengelolaan unsur manajemen P3M (Capacity 

Building). 

d. Memperluas dan penguatan jejaring P3M. 

 

5.2 Transformasi Pengabdian Pada Masyarakat  

 

5.2.1.Fokus Reputasi 

 

 

Untuk menjalankanfungsi pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, 

konsisten, dan bertanggung jawab dalam perspektif keilmuan Transportasi dan 

logistik, serta melibatkan segenap sivitas akademika secara luas maka kondisi 

yang diharapkan sebagai berikut: 

a. Tersusunnya pedoman pengelolaan pengabdian pada masyarakat 

mencakup beberapa aspek: Kebijakan dasar, visi dan misi, pola 

kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, paten dan hak atas 

kekayaan intektual, berikut perencanaan, monitoring dan evaluasi, 

penjaminan mutu, dan pemanfaatan oleh masyarakat dan industri. 

b. Mempublikasi hasil-hasil penelitian dalam: jurnal dan prosiding 

ilmiah nasional terakreditasi dan publikasi hasilhasil jurnal yang 

dimiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional,  

c. Mengarahkan dan mengimplementasikan kegiatan yang terkait 

dengan pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian. 

d. Mengkondisikan dan menerapkan pemberian penghargaan karya 

inovatif tenaga pendidik dan mahasiswa. 

e. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang menulis buku ajar yang 

diterbitkan. 

f. Memfasilitasi agar karyakarya ilmiah tenaga pendidik memperoleh 

paten/hak cipta. 



Rencana Induk Pengembangan ITL Trisakti Tahun Akademik 2018/2019-2030/2033|49 

 

INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI 

 
-070215- 

g. Memacu tenaga pendidik untuk melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Adapun fokus Pengabdian pada Masyarakat setiap periode adalah sebagai 

berikut: 

a. Teaching College 2018-2023: Keikutsertaan dalam memecahkan 

masalah Manajemen Transportasi serta Logistik. 

b. Research Institute 2023-2028: memiliki model pemecahan masalah 

Manajemen Transportasi, Transportasi dan Logistik. 

c. Global Reputable Institute 2028-2033: menyebarluaskan model 

pemecahan masalah Manajemen Transportasi, Transportasi dan 

Logistik. 

 

5.2.2  Strategi Dasar  

 

Strategi dasar pengabdian pada masyarakat adalah “Mengembangkan disain 

program pemecahan masalah manajemen transportasi dan bisnis serta Logistik” 

yang mencakup strategi-strategi sebagai berikut: 

a. Pengembangan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian 

integral dari upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan reputasi, 

pemenuhan standar mutu, peningkatan inovasi dan pencapaian 

Global Reputable Institute. 

b. Peningkatan Capacity Building pengabdian pada masyarakat. 

c. Meningkatkan komitmen sivitas akademika untuk melaksanakan 

pengembangan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan, 

konsisten, dan berintegritas. 

d. Mengembangkan jejaring kerja baik dalam negeri maupun luar 

negeri. 
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5.5 Program Utama 

 

Program Utama Pengabdian pada Masyarakat pada setiap periode adalah sebagai 

berikut: 

a. Teaching College 2018-2023: melaksanakan pengabdian 

masyarakat dengan skala nasional. 

b. Research Institute 2023-2028: melaksanakan pengabdian 

masyarakat dengan skala regional. 

c. Global Reputable Institute 2028-2033: melaksanakan pengabdian 

masyarakat dengan skala global. 

 

Adapun Program utama Pengabdian Masyarakat 2018-2033 dapat dibagi menjadi 

2 kelompok program (Internal dan Eksternal) dalam perspektif Education and 

Solution Focus dan Research Quality Focus yaitu: 

a. Kelompok Program Internal 

1) Mengintegrasikan kompetensi meneliti dengan pengabdian 

pada masyarakat untuk seluruh sivitas academika,  

2) Menentukan tema pengabdian masyarakat pada setiap 

program kerja dalam memecahkan masalah-masalah 

(Problem Solving) Transportasi dan Logistik. 

b. Kelompok Program Eksternal 

1) Implementasidan pengejawantahan hasil-hasil penelitian 

penelitian praktis dan berkelanjutan terhadap penyelesaian 

masalah-masalahyang ada di masyarakat. 

2) Mendukung penguatan keterampilan   masyarakat   dalam   

bidang Manajemen Transportasi, Transportasi, dan Logistik, 

dalam rangka masyarakat memanfaatkan potensi dan 

keunggulan wilayah masing-masing secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan memanfaatkan dana Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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5.6 Indikator Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat 

 

Indikator ketercapaian pengembangan pengabdian pada masyarakat melalui 

Indikator Utama (IKU) denegan mengacu pada Matriks Penilaian Portofolio 

Akreditasi Institusi BAN-PT (2007: 30-31): 

a. Tersusunnya pedoman pengelolaan pengabdian pada masyarakat.  

b. Mempublikasi hasil-hasil penelitian dalam: jurnal dan prosiding ilmiah 

nasional terakreditasi. 

c. Publikasi hasilhasil jurnal yang dimiliki reputasi dan prosiding ilmiah 

internasional. 

d. Mengkondisikan dan menerapkan pemberian penghargaan karya 

inovatif tenaga pendidik dan mahasiswa.  

e. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang menulis buku ajar yang 

diterbitkan. 

f. Memfasilitasi agar karyakarya ilmiah tenaga pendidik memperoleh 

paten/hak cipta. 

g. Memacu tenaga pendidik untuk melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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VI 

PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA 
 
 
 

6.1  Metafora Sumber Daya 

Pengelolaan sumber daya ITL Trisakti yang meliputi Sumber Daya Manusia, 

Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi Manajemen sampai saat ini 

dilakukan dengan pendekatan tranformasional yang masih terbatas sehingga 

konsistensi, keberlangsungan perubahan mendasar ITL Trisakti sebagaimana 

diinginkan dalam rencana sebelumnya belum dapat tercapai.  

 

Isu strategis sumber daya dan sekaligus menjad itantangan baik yang bersifat 

internal maupun eksternal yang harus terkelola dalam melaksanakan 

transformasi penuh pada setiap tahapan strategis yang meliputi pencapaian 

kondisi Teaching College, Research Institute dan Global Reputable Institute. 

 

Keberhasilan mencapai tahapan-tahapan strategis Institut Ilmu Transportasi, 

Manajemen Transportasi dan Logistik (dicapai pada tahun 2033 sebagai Global 

Reputable Institute) akan ditentukan terutama dari dukungan pengelolaan 

sumber daya yang optimal. Penyediaan sumber daya mutlak  diperlukan untuk 

mendukung  keberhasilan proses sasaran strategis dalam bidang organisasi, 

pengajaran, penelitiandan pengabdian masyarakat. Memasuki tahun 2016, 

penguasaan teknologi tinggi akan semakin mendominasi perubahan baik aspek 

budaya, kehidupan sosial masyarakat, terutama dibidang pendidikan, 

transportasi dan logistik, perdagangan dan investasi, pariwisata, telekomunikasi, 

energi terbarukan dan kesehatan. Optimalisasi sumber daya perlu mendapat 

prioritas dan tindakan cerdas yang disesuaikan dengan kondisi pada era yang 

akan datang tersebut. 
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6.1.1 Hal Pokok yang Telah Dilaksanakan 

Pengembangan sumber daya yang telah dilakukan dapat dikemukakan 

meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana dan sistem 

informasi sebagai berikut, 

a. Sumber Daya Manusia 

1. Melaksanakan pengangkatan tenaga pendidik tetap dan 

rekrutmen pegawai. 

2. Tugas belajar tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan S2 dan 

S3. 

3. Pengayaan softskill sivitas akademika melalui pelatihan indoor 

dan outdoor. 

b. Pembiayaan 

1. Pemantapan sistem akutansi sesuai standar. 

2. Efisiensi dan efektifitas pengunaan dana. 

3. Tertib administrasi pengunaan dana dan pertanggung jawaban. 

c. Sarana Prasarana 

1. Penataan ruang kelas dan kerja pegawai. 

2. Penataan ruang parkir dan sistem elektronik keluar masuk 

kedaraan dan orang. 

3. Pemasangan Circuit Camera Television (CCTV) di dalam kampus. 

4. Penataan dan Penyedian ruang baru untuk unit Pusat Komunikasi. 

5. Pemasangan WIFI pada ruang-ruang kelas, rapat, koridoor kampus. 

d. Sistem Informasi Manajemen 

1. Membangun sistem informasi akademik. 

2. Membangun database Radio Frequency Identification (RFID). 

3. Tersedianya sistem katalog buku pada perpustakaan.  

4. Terbangun sistem penganggaran pada setiap unit kerja. 

5. Penyediaan informasi untuk seluruh sivitas akademika melalui 

digital signage (layar TV) di dalam kampus.  

6. Penyediaan informasi melalui website bersifat satu arah. 
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6.1.2 Sumber Daya ITL Trisakti 2018-2023 (Teaching College Phase) 

a.   Sumber Daya Manusia  

1. Terdapat sistem pengelolaan sumberdaya manusia (tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan) yang mencakup subsub 

sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan 

penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan 

sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan 

dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan 

kesejahteraan. 

2. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik tenaga pendidik. 

i. Kesesuaian rasio tenaga pendidik tetap dan mahasiswa. 

ii. Seluruh tenaga pendidik tetap berpendidikan minimal 

magister. 

iii. Meningkatkan tenaga pendidik tetap bergelar doktor dan 

sesuai dengan kuliah yang diampunya. 

iv. Meningkatkan jumlah guru besar tetap. 

3. Dilakukan survai terstruktur dan berkesinambungan terhadap 

kepuasan tenaga pendidik, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga 

administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem 

pengelolaan sumberdaya manusia. 

4. Terdapat Kode etik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

 

b.  Pembiayaan  

1. Laporan audit keuangan memuat keandalan sumber pendanaan 

dan pemanfaatannya. 

2. Dana yang dialokasikan untuk pengembangan program 

akademik  proporsional dibandingkan dengan alokasi dana pada 

aspek fisik, sarana dan prasarana.  

3. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara 

internal yang akuntabel dengan terhadap semua unit kerja 

dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang.  
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4. Terdapat mekanisme penetapan biaya pendidikan yang 

dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses 

pengambilan keputusan.  

5. Perguruan Tinggi mandiri (Entrepreuner) dan mampu 

memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari luar 

institusi. 

 

c.   Sarana Prasarana 

1. Terdapat sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif 

dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan 

tersebut mencakup pula pola pelaporan secara berkala dari unit 

pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan 

sebagai informasi bagi para pengguna (mahasiswa dan tenaga 

pendidik). 

2. Terdapat kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang 

jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana 

dan prasarana di tingkat institusi. Bukti pelaksanaan dari 

kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari peraturan yang lebih 

rinci dan aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium 

dan perpustakaan dan tempattempat lain di mana kegiatan 

dilaksanakan. 

3. Terdapat dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam 

melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait. 

4. Pengembangan ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium 

dan fasilitas pengajaran lainnya yang mampu menopang 

kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang mendukung reputasi secara bertahap menjadi 

institut bereputasi global. 
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d.  Sistem Informasi Manajemen  

1. Terdapat blue print yang jelas tentang pengembangan, 

pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem 

yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem 

disaster recovery. 

2. Terdapat sistem pendukung pengambilan keputusan (Decision 

Support System) membantu pimpinan dalam melakukan 

perencanaan dan analisis evaluasi diri dengan lebih baik dan 

pengambilan keputusan yang lebih obyektif secara real time dan 

berkesinambungan. 

3. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi 

yang minimal mencakup sumber daya penelitian, keuangan 

perguruan tinggi, aset, sarana dan prasarana, administrasi 

akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan 

tenaga pendukung.  

4. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal 

dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan tenaga 

pendidik terhadap sumbersumber informasi ilmiah serta 

kolaborasi penelitian internasional. 

5. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa, 

tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memadai. 

Demikian pula kapasitas untuk pendidikan jarak jauh. 

6. Peningkatan pemanfaatan akses jaringan dan internet serta  

webometric secara global oleh sivitas akademika dan tenaga 

pendidikan. 

 

6.2 Transformasi SumberDaya 

6.2.1 Fokus Sumber Daya 

FokusPengembangan Sumber Daya pada setiap periode adalah sebagai 

berikut: 

a. Teaching College 2018-2023: Pengembangan, penguatan, penguasaan 

dan pemilikan sumber daya berkualitas secara nasional dan regional. 
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b. Research Institute 2023-2028: Meningkatkan penguasaan dan 

pemilikan sumber daya berkualitas regional dan global. 

c. Global Reputable Institute 2028-2033: Penguasaan dan Pemilikan 

sumber daya berkualitas global. 

 

6.2.2 Strategi Dasar 

Strategi Dasar Pengembangan Sumber Daya pada setiap periode adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Teaching College 2018-2023:  

1. Kelengkapan fasilitas sumber daya untuk memenuhi standar 

persaingan global mencakup optimalisasi pemanfaatan sumber 

daya yang ada dan mencapai standar nasional dan regional. 

2. Pemberdayaan dan penggalian sumber pembiayaan. 

3. Penguatan daya saing mencakup aspek pasar, kerjasama, brand 

images. 

b. Research Institute 2023-2028:  

1. Inovasi sumber daya untuk mendukung keberlangsungan 

kerjasamaglobal. 

2. Kolaborasi dengan stakeholder untuk meningkatkan standar 

nasional, regional dan global. 

3. Diversifikasi sumber pembiayaan. 

4. Peningkatan daya saing yang berkesinambungan. 

c. Global Reputable Institute 2028-2033:  

1. Pemanfaatan   rekayasa   teknologi   untuk   peningkatan   

ketersediaan   dan pembaruan sumber daya. 

2. Tercapainya reputasi  yang tinggi dan mampu berkontribusi dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan kewirausahaan transportasi 

dan logistik. 

3. Tersedianya sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. 

4. Memiliki Icon/andalan dalam pendidikan yaitu manajemen 

transportasi dan logistik. 
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6.2.3 Program Utama 

 

Pada prinsipnya, program sumber daya ITL Trisakti pada tahun 2033 harus 

tetap mengacu pada visi ITL Trisakti, yaitu berkontribuasi pada 

kesejahteraan masyarakat dan peradaban bangsa baik lokal, nasional, 

regional, dan global secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebutuhan 

sumber daya yang direncanakan maupun yang dilaksanakan harus sejalan 

dengan pencapaian sasaran strategis ITL Trisakti. 

Beberapa isu yang berkembang menjelang tahun 2033 adalah 

Environmental Sustainability dan Renewable Energy. Kedua isu tersebut 

menjadi penting karena menyangkut ketersediaan dan kualitas sumber 

daya yang harus disediakan. Selain itu, sejalan  dengan program ITL 

Trisakti di bidang penelitian, dimana  fokus utamanya adalah penelitian 

untuk menghasilkan produk-produk yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan dan peningkatan 

peluang penemuan sumber energi terbarukan, program sumber daya juga 

harus sejalan dengan kebutuhan program pengembangan tersebut. 

Isu permasalahan strategis secara global yang juga menjadi prioritas 

program sumber daya adalah evolusi dan perubahan pada sosial, 

ekonomi, budaya, dan hubungan kemasyarakatan sebagai imbas dari 

kemajuan/revolusi teknologi yang pesat, perubahan prilaku/pola hidup 

virtual, persaingan kualitas SDM di era pasar bebas, keterbatasan sumber 

energi, dan persaingan serta tuntutan ekonomi baik lokal, nasional, 

maupun global/internasional. Program penyediaan sumber daya yang 

disusun oleh ITL Trisakti dalam 13 tahun mendatang harus mampu 

mendukung dan menyesuaikan dengan kebutuhan pencapaian sasaran 

strategis tersebut. 

a. Tahap I Global Competitiveness (Teaching College) 

 

Pada tahap ini, ITL Trisakti dihadapkan pada persaingan yang ketat. 

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 2016 (MEA), 

persaingan bukan hanya di tingkat lokal tetapi sudah ditahap global. 
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1. Kebijakan Dasar Program: 

a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada. 

b) Peningkatan kualitas sumber daya menuju standar global, 

dalam bidang sarana maupun prasarana. 

c) Penyusunan standar pemeliharaan dan pengadaan sumber 

daya yang berdaya saing global. 

2. Program Utama:  

a) Sumber Daya Manusia  

1) Membangun jati diri tenaga pendidik dan sistem 

pengelolaan sumberdaya manusia yang  berkualitas. 

2) Membangun Sertifikasi profesi untuk tenaga penunjang 

akademik. 

3) Membangun sistem renumerasi dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

secara berkesinambungan. 

4) Rekrutmen dan seleksi Guru Besar dan kebutuhan tenaga 

pendidik dengan kualifikasi yang dibutuhkan secara open 

bidding, transparan, dan akuntabel lingkup nasional dan 

internasional. 

b) Pembiayaan (Pendanaan) 

1) Melaksanakan program akademik dengan dukungan dana 

dari tution dan dari luar institusi. 

2) Penghimpunan dana pengembangan dan pembangunan. 

3) Membangun Perseroan Terbatas (PT) dalam 

penghimpunan dana. 

4) Membangun kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga 

keuangan, industri, dan alumni. 

c) Sarana Prasarana 

1) Membangun sarana dan prasarana pendidikan tinggi. 

2) Penyediaan lahan untuk pengembangan kampus baru. 
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d) Sistem Informasi Manajemen  

Membangun kapasitas dan kualitas Sistem informasi 

manajemen pendidikan tinggi  sesuai standar nasional dan 

regional 

 

b. Tahap II Global Collaboration (Research Institute) 

 

Persaingan global memerlukan satu strategi khusus agar tetap dapat 

mempertahankan keunggulan ITL Trisakti; salah satunya adalah 

dengan melakukan kerjasama secara global ,baik dengan perguruan 

tinggi internasional maupun dengan perusahaan-perusahaan 

multinasional. 

1. Kebijakan Dasar Program: 

a) Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi telekomunikasi 

secara maksimal. 

b)  Menerapkan konsep pembelajaran elektronik secara 

menyeluruh dengan dukungan sumber daya optimal. 

c)  Membuka akses informasi seluas-luasnya, baik dari dalam 

maupun keluar institusi. 

2. Program Utama: 

a) Sumber Daya Manusia  

1) Memelihara jati diri tenaga pendidik dan sistem 

pengelolaan sumberdaya manusia yang  berkualitas. 

2) Memelihara sertifikasi profesi untuk tenaga penunjang 

akademik. 

3) Membangun sistem renumerasi dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

secara berkesinambungan. 

4) Rekrutmen dan seleksi Guru Besar dan kebutuhan tenaga 

pendidik dengan kualifikasi yang dibutuhkan secara open 

bidding, transparan, dan akuntabel lingkup nasional dan 

internasional. 
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b) Pembiayaan (Pendanaan) 

1) Mengembangkan program akademik dengan dukungan 

dana dari tuition, dari luar institusi dan hasil penelitian.  

2) Penghimpunan dana pengembangan dan pembangunan 

3) Membangun dan memelihara Perseroan Terbatas (PT) 

dalam penghimpunan dana. 

4) Membangun kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga 

keuangan, industri dan alumni. 

c) Sarana Prasarana 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar regional 

dan global. 

2) Penyediaan lahan untuk pengembangan kampus baru. 

d) Sistem Informasi Manajemen  

Membangun kapasitas dan kualitas Sistem informasi 

manajemen pendidikan tinggi sesuai standar nasional dan 

regional 

 

c.  Tahap III Global Reputable Institute 

 

Pada tahap ini ITL Trisakti mulai menghasilkan karya karya dibidang 

manajemen Transportasi, Transportasi dan logistik sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

1. KebijakanDasar Program: 

 

a) Meningkatkan  kontribusi  dalam  bidang Teknologi 

Transportasi dan Logistik. 

b) Menyediakan tenaga ahli dibidang Teknologi Transportasi dan 

logistik. 

c)  Membuka prodi Teknologi Transportasi dan logistik. 

 

 

2. Program Utama: 

 

a) Sumber Daya Manusia  

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 

2) Meningkatkan sistem Sumber Daya Manusia. 
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3) Meningkatkan Sertifikasi profesi untuk tenaga penunjang 

akademik. 

4) Membangun sistem renumerasi dan meningkatkan 

kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

secara berkesinambungan. 

5) Rekrutmen dan seleksi Guru Besar dan kebutuhan tenaga 

pendidik dengan kualifikasi yang dibutuhkan secara open 

bidding, transparan, dan akuntabel lingkup nasional dan 

internasional. 

b) Pembiayaan (Pendanaan) 

1) Melaksanakan program akademik dengan dukungan dana 

dari tuition, dari luar institusi dan hasil penelitian serta 

royalti HAKI. 

2) Penghimpunan dana pengembangan dan pembangunan. 

3) Memelihara dan meningkatkan Perseroan Terbatas (PT) 

dalam penghimpunan dana. 

4) Membangun kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga 

keuangan, industri dan alumni. 

c) Sarana Prasarana 

1) Mempertahankan sarana dan prasarana sesuai standar 

global. 

2) Penyediaan lahan untuk pengembangan kampus baru. 

d) Sistem Informasi Manajemen  

Membangun kapasitas dan kualitas Sistem informasi 

manajemen pendidikan tinggi  sesuai standar nasional dan 

regional. 

 

6.2.4 Indikator Sumber Daya 

a. Sumber Daya Manusia  

1. Terdapat sistem pengelolaan sumber daya manusia yang 

mencakup subsub system perencanaan, rekrutmen dan seleksi, 

orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, 

penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, 
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yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, 

keadilan, dan kesejahteraan. 

2. Indikator produktifitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, indikator kinerja utama (IKU) dapat dijadikan 

ukuran keberhasilan manajemen di dalam pengelolaan keuangan 

institut. 

3. Kecukupan kualifikasi danjabatan akademik tenaga pendidik. 

a) Kesesuaian rasio tenaga pendidik tetap dan mahasiswa. 

b) Seluruh tenaga pendidik  tetap berpendidikan minimal 

magister. 

c) Meningkatkan tenaga pendidik tetap bergelar doktor dan 

sesuai dengan kuliah yang diampunya. 

d) Meningkatkan jumlah guru besar tetap. 

4. Dilakukan survei terstruktur dan berkesinambungan terhadap 

kepuasan tenaga pendidik, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga 

administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem   

pengelolaan sumber daya manusia. 

5. Terdapat Kode etik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Tenaga kependidikan: teknisi, laboran, analis, dan pustakawan 

memiliki sertifikat kompetensi. 

 

b. Pembiayaan  

1. Laporan audit keuangan memuat keandalan sumber pendanaan 

dan pemanfaatannya. 

2. Dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik 

proporsional dibandingkan dengan alokasi dana pada aspek fisik, 

sarana dan prasarana. 

3. Terdapat sistem monitoring dan evaluasi pendanaan secara 

internal yang akuntabel dengan terhadap semua unit kerja 

dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang. 

4. Terdapat mekanisme penetapan biaya pendidikan yang 

dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan 

keputusan. 
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5. Perguruan tinggi mandiri dan mampu memperoleh dukungan 

dana untuk program akademik dari luar institusi. 

 

c. Sarana Prasarana 

1. Terdapat sistem pengelolaan saranadan prasarana yang 

efektifdan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan 

tersebut mencakup pula pola pelaporan secara berkala dar iunit 

pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan 

sebagai informasi bagi para pengguna (mahasiswa dan tenaga 

pendidik). 

2. Terdapat kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang 

jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan 

prasarana ditingkat institusi. Bukti pelaksanaan dari kebijakan 

tersebut harus dapat dilacakdari peraturan yang lebih rincidan 

aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium dan 

perpustakaan dan tempattempat lain di mana kegiatan 

dilaksanakan. 

3. Terdapat dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam 

melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait. 

4. Pengembangan ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium 

dan fasilitas pengajaran lainnya yang mampu menopang kegiatan 

belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

mendukung reputasi secara bertahap menjadi perguruan tinggi 

bereputasi global. 

 

d. Sistem Informasi Manajemen 

1. Terdapat blue print yang jelas tentang pengembangan, 

pengelolaan dan pemanfaatan system informasi termasuk system 

yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem 

disaster recovery. 
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2. Terdapat sistem pendukung pengambilan keputusan (Decisison 

Support System) membantu pimpinan dalam melakukan 

perencanaan dan analisis evaluasi diri dengan lebih baik dan 

pengambilan keputusan yang lebih obyektif secara real time dan 

berkesinambungan. 

3. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi 

yang minimal mencakup sumber daya penelitian, keuangan 

perguruan tinggi, aset, sarana dan prasarana, administrasi 

akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan 

tenaga pendukung. 

4. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal 

dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan tenaga 

pendidik terhadap sumbersumber informasi ilmiah serta 

kolaborasi penelitian internasional. 

5. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa, 

tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memadai. 

Demikian pula kapasitas untuk pendidikan jarak jauh. 

6. Peningkatan pemanfaatan akses jaringan dan internet serta  

webometric secara global oleh sivitas akademika dan tenaga 

pendidikan. 
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VII 

PENUTUP 
 

 

 

 

Rencana Induk Pengembangan ITL Trisakti ini merupakan Rencana 

pengembangan jangka panjang sampai tahun 2033 yang diimplementasikan 

dalam 3 tahapan Renstra untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi 

bereputasi global.  Dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dari RENIP dan 

RENSTRA lebih lanjut adalah kualitas penjabarannya dalam PROJA tahunan. 

Penting pula memperhatikan sinergi dan harmoni dengan regulasi dan pedoman 

penyelenggaraan Perguruan Tinggi dari Pemerintah/Kementerian Risetdikti serta   

peningkatan kerjasama dan dukungan dari semua pihak baik dilingkungan 

Internal maupun Eksternal ITL Trisakti dengan berlandaskan Sapta Nilai RENIP 

(Q.U.A.L.I.T.Y) dan Nilai Nilai dari Yayasan Trisakti disertai semangat dalam 

melaksanakannya. 
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K E P U T U S A N 

REKTOR INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI  

Nomor  :  009 /XLVIII.03/SK/ITL/2018 

 

T e n t a n g 

PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) DAN 

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ITL TRISAKTI 

 

REKTOR INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI 

 

Menimbang 

 

: 

 

a. 

 

bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Rektorat beserta 

jajaran Pimpinan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti 

pada tanggal 10 Maret 2018, serta berdasarkan Surat Ketua Senat 

No. 003/XLVII.03/SENAT-ITL/2018 tanggal 5 Maret 2018;  

  b. 

 

bahwa dipandang perlu untuk segera membentuk Tim 

Penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang 

beranggotakan terdiri dari unsur Rektorat dan Senat Institut 

Transportasi Trisakti; 

  c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berasal dari Anggota 

Senat ITL Trisakti; 

  d. bahwa pembentukan Tim dimaksud perlu dituangkan dalam Surat 

Keputusan Rektor INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK 

TRISAKTI. 

 

Mengingat : 1. Peraturan Nomor: 002/YT-III/SK/VI/2015 tentang Peraturan 

Kepegawaian Trisakti; 

    

  2. Statuta STMT Trisakti 2015; 

    

  3.  Surat Kuasa Dewan Pengurus Yayasan Trisakti No. 142/YT-

III/S/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013; 

    

  4. Surat Keputusan Yayasan Trisakti No. 005/YT-III/SK/II/2018 

tentang pengangkatan saudara Dr. Tjuk Sukardiman sebagai 

Rektor INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI. 

    

    

    

Memperhatikan :  

 

 

Keputusan Rapat Senat INSTITUT TRANSPORTASI DAN 

LOGISTIK TRISAKTI tanggal 5 Maret 2018 tentang Pembentukan 

Tim Penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan 

Rencana Strategis (RENSTRA) ITL Trisakti Tahun 2018. 
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M E M U T U S K A N 

Menetapkan    

PERTAMA : Membentuk Tim Penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan 

Rencana Strategis (RENSTRA) ITL Trisakti, dengan Susunan sebagai berikut : 

Pengarah  : Dr. Tjuk Sukardiman  

  Yuliantini,AMTrU,MM 

  Dr. H. Miskul Firdaus,SE,MM,QIA 

  Suparwan CK,AMTrU,MM 

  Dr. Juliater Simarmata 

   

Tim Pelaksana : 1. Prof. Eryus AK,MSc,PhD 

Penyempurnaan RENIP  2. Prof. Sudjanadi Tjipto,MBA 

dan RENSTRA  3. N.M Teweng,MSTr 

  4. Capt. Denny Najoan,SE,MM 

  5. Indra Yuzal,SE,MM 

  6. Dr. Francis Tantri 

  7. Aditya Wardana,S.Sos,MM 

  8. Marthaleina R.S,S.Kom,MM 

  9. Shakinah S. Manoppo,AMd,MTrU 

 

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Tim untuk melakukan langkah-

langkah yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas yang 

diberikan, seperti membentuk kelompok kerja teknis pengumpul dan 

pengolah data, tenaga operasional sekretariat, menggunakan tenaga 

ahli (konsultan) dengan sebelumnya mendapat persetujuan Rektor 

INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini 

dibebankan kepada APB STMT Trisakti TA 2017/2018. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

   

      Ditetapkan di : J a k a r t a 

      Pada tanggal : 20 Maret 2018   

 

 

 

 

Tembusan Kepada Yth : 

1. Ketua Pengurus Yayasan Trisakti 
2. Senat Institut Transportasi dan Logistik Trisakti  
3. Para Warek Institut Transportasi dan Logistik Trisakti  
4. Kabag Adum & Keuangan 
5. Arsip /sektorat 


