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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmatNya Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Trisakti Tahun 2014-2030
telah tersusun. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Universitas
Trisakti senantiasa berupaya untuk dapat berperan serta dalam membangun sumber
daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk dapat
bersaing secara global. Untuk itu diperlukan suatu rencana pengembangan jangka
panjang yang komprehensif, holistik dan prediktif dengan senantiasa memperhatikan
kemampuan internal dan perkembangan eksternal.
Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti ini disusun berdasarkan hasil
analisis SWOT terhadap kinerja yang telah dihasilkan oleh Universitas Trisakti dan
merupakan kesinambungan dari RIP periode sebelumnya. Berdasarkan hasil telaah
yang dilakukan, terlihat bahwa Universitas Trisakti, kini telah siap untuk memasuki
periode pengembangan daya saing pada tingkat regional menuju persaingan global.
Mengingat persaingan global yang akan dihadapi pada kurun waktu 20 tahun
mendatang semakin komplek, maka Universitas Trisakti dalam menyusun RIP Tahun
2014-2030 ini mempergunakan acuan internasional sebagai dasar pencapaian
keberhasilannya. Acuan yang dipergunakan adalah Quacquarelli Symonds Standard
atau dikenal dengan QS Stars Standard, yang kini telah dijadikan pedoman oleh
berbagai universitas baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menyusun
rencana pengembangannya.
Rencana Induk Pengembangan ini, diharapkan dapat memberikan arah yang tepat bagi
pengembangan Universitas Trisakti di masa datang dan menjadi pedoman dalam
penyusunan pengembangan pada setiap unit, sehingga Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Universitas Trisakti dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, dokumen ini tentunya
tidak hanya menjadi acuan bagi pengembangan program akademik, melainkan juga
sebagai pedoman dalam penyusunan master plan pengembangan Universitas. Dengan
demikian pengembangan sumber daya manusia, fisik kampus serta sarana dan
prasarana akan seiring dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan aktivitas
akademik yang dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional.
Semoga tujuan mulia ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 1 April 2013
Dewan Pertimbangan Universitas Trisakti
Plt.Ketua,

Senat Universitas Trisakti
Ketua,

Prof. Dr. Wahyudi Wisaksono

Prof. Dr.dr. H.A. Prayitno, SpKJ (K)
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I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Universitas Trisakti
1. Riwayat Pendirian
Universitas Trisakti (Usakti), adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di
Jakarta, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15
Nopember 1965 dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan (PTIP) Brigjen. TNI dr. Sjarif Thajeb, No. 013/dar.tahun 1965
tentang PENGGANTIAN NAMA “UNIVERSITAS RES PUBLICA” MENDJADI
“UNIVERSITAS TRISAKTI” dan PEMBENTUKAN PRESIDIUM SEMENTARA
UNTUK UNIVERSITAS TERSEBUT. Pada waktu itu Universitas Res-Publica
(Unreca) ditutup oleh pemerintah karena universitas tersebut berada di bawah
naungan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki yang berafiliasi pada
Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang oleh Pemerintah. Penutupan
Unreca dilakukan pada tanggal 11 Oktober 1965, melalui SK Menteri PTIP No
01/dar.tahun 1965.
Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No.
013/dar.tahun 1965 ini pada dasarnya memuat dua hal yaitu: (1) Pendirian
Universitas Trisakti dan (2) Pengangkatan Pimpinan Sementara Usakti berbentuk
Presidium diketuai oleh Komisaris Besar Pol. Drs. Siswadji, MA.
Selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 1965, Menteri PTIP menerbitkan Surat
Keputusan No.014/dar.tahun 1965 yang berkaitan dengan Pembukaan
Universitas Trisakti dengan memanfaatkan lokasi eks-Universitas Res-Publica
setelah melalui proses skrining mahasiswa dan dosen serta karyawan. Tanggal
inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas
Trisakti.
Dibangun dari puing-puing eks Unreca, pada saat berdirinya, Universitas Trisakti
hanya memiliki lima fakultas, yaitu; Fakultas Teknik dengan lima departemen
(Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Arsitektur dan Seni Rupa), Fakultas
Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi serta Fakultas Hukum
dan Pengetahuan Masyarakat. Kini Universitas Trisakti telah memiliki 9 Fakultas
dengan 47 Program studi dan 44 Program Studi sudah terakreditasi,dengan
rincian: Akreditasi A = 16 Program Studi, Akreditasi B= 19 Program Studi,
Akreditasi C = 9 Program Studi dan yang masih dalam proses akreditasi ada 3
Program Studi. Pada saat ini Universitas Trisakti memiliki jumlah mahasiswa
sekitar 29.711 mahasiswa dari seluruh jenjang pendidikan S1, S2, S3, D III, D IV
serta program profesi dan spesialis. Sedangkan lulusan yang telah dihasilkan
mencapai lebih dari 100.000 (seratus ribu) lulusan yang bekerja diberbagai
bidang baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perkembangan Universitas Trisakti
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Perkembangan Universitas Trisakti sejak didirikan pada tahun 1965 sampai tahun
2013 terbagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:
a. Periode Survival (1965-1967)
Dalam periode ini Universitas Trisakti
mengalami berbagai ujian dan
tantangan yang sangat berat. Untuk mempertahankan kelangsungan
hidupnya, Universitas Trisakti dihadapkan pada berbagai kekurangan (tenaga
pengajar, ruang kuliah, laboratorium, dan sumber pembiayaan) serta berbagai
kesulitan lainnya. Selama dua tahun lebih sesudah tahun 1965,
penyelenggaraan perkuliahan masih belum teratur.
Dalam situasi tersebut, maka pembinaan Universitas Trisakti oleh Presidium
diarahkan pada usaha-usaha:
1) Melaksanakan rehabilitasi gedung-gedung dan alat-alat perlengkapan;
2) Melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan nasional melalui
pembauran;
3) Mengikis habis oknum-oknum dan sifat-sifat mental G-30-S/PKI dan
Baperki yang mengarah kepada usaha ekslusivisme dan loyalitas ganda.
Dari segi akademik tercatat kemajuan dalam peningkatan status dari
"Terdaftar" menjadi "Diakui" untuk Izajah Sarjana Muda Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Gigi, dan
keempat departemen di lingkup FakultasTeknik (Sipil, Mesin, Elektro dan
Arsitektur). Kemudian disusul dengan diakuinya Ijazah Sarjana Lengkap
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi dan
ketiga departemen di lingkup Fakultas Teknik (Sipil, Mesin dan Elektro).
b. Periode Konsolidasi (1968 - 1977)
Dalam periode ini masih dilakukan upaya melanjutkan rehabilitasi awal yang
dilakukan dalam Periode Survival.
Dibidang organisasi, pada 1 Agustus 1972, sebutan Ketua dan Anggota
Presidium diganti menjadi Rektor dan Pembantu Rektor. Ini menunjukkan
selesainya usaha normalisasi kepemimpinan organisasi Usakti.
Pada akhir periode ini dengan Keputusan Rektor Nomor:009/USAKTI/SKR/
1977 tertanggal 18 Maret 1977 didirikan Fakultas Arsitektur Lansekap sebagai
pengganti Sekolah Tinggi Arsitektur Pertamanan Indonesia (STAPI).
Prestasi yang cukup membanggakan terjadi ketika tahun 1977 Koordinator
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II (pada waktu itu)
menetapkan Universitas Trisakti sebagai Universitas "Terbaik" diantara
Universitas Swasta dalam lingkup Kopertis Wilayah II.
c. Periode Pembangunan I (1978 - 1982)
Periode Pembangunan I ditandai dengan peningkatan pengembangan
perangkat lunak yang dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan
perangkat keras serta upgrading dosen, baik dalam disiplin ilmunya maupun
dalam pengelolaan proses belajar-mengajar. Dalam periode ini terjadi
perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan tinggi, yaitu perubahan
dari "Sistem Paket" menjadi "Sistem Kredit Semester" (SKS). Perubahan ini
dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan
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Kebudayaan Nomor: 0124/U/1979 tertanggal 8 Juni 1979, kemudian disusul
dengan ketentuan-ketentuan pelengkapnya pada tahun 1982 dan petunjukpetunjuk teknisnya.
Prestasi sebagai Universitas "Terbaik" diantara Universitas Swasta dalam
lingkup Kopertis Wilayah II untuk kedua kalinya diraih pada Tahun1978 untuk
hasil dan kegiatan akademik dan administrasi.
Pada tahun 1981, mengacu pada perkembangan pembangunan Indonesia
yang sangat memerlukan berbagai ketrampilan dan keahlian, antara lain di
bidang geologi dan perminyakan, maka berdasarkan kerjasama dengan
Pertamina dibuka Departemen Teknik Energi yang merupakan salah satu
departemen di lingkup Fakultas Teknik.
Dalam periode ini dimulai dari Tahun 1978 jurusan-jurusan / fakultas-fakultas
di lingkup Univesitas Trisakti mendapatkan peningkatan status, dari status
Terdaftar, Diakui sampai dengan Disamakan.
d. Periode Pembangunan II (1983 - 1990)
Dalam Periode Pembangunan II dilakukan peningkatan dalam pelaksanaan
Misi Tridarma Perguruan Tinggi yang dimulai dengan mempersiapkan
pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS). Program pendidikan tinggi
menurut SKS yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Tahun 1979 mulai
dilaksanakan di Universitas Trisakti sejak Tahun Akademik 1983/1984,
walaupun masa berlakunya bagi PTS baru ditetapkan tahun 1984.
Selanjutnya, tahun 1986/1987 semua fakultas dalam lingkup Universitas
Trisakti telah menjalankan SKS, kecuali Fakultas Kedokteran.Mulai tahun itu
juga Universitas Trisakti telah dapat melaksanakan ujian-ujian negara menurut
sistem baru, yaitu Ujian Negara Cicilan.
Dalam periode ini berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor:0589/01/1983
Fakultas Teknik dimekarkan menjadi tiga Fakultas, yaitu Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Industri (FTI), dan Fakultas
Teknologi Mineral (FTM). Di samping itu, Fakultas Arsitektur Lansekap
dimekarkan menjadi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan
dengan menambah Jurusan Teknik Lingkungan (Keputusan Mendikbud
Nomor: 073/0/1985). Dalam periode ini juga dilakukan penambahan dua
Jurusan baru yaitu Jurusan Teknik Industri pada FakultasTeknologi Industri (1
September 1984) dan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada
Fakultas Ekonomi (27 Maret 1985)
Dengan pertumbuhan dan pengembangan tersebut sampai Tahun Akademik
1985/1986 jumlah populasi mahasiswa, mencapai 11.807 orang, sedangkan
Tenaga Edukatif berjumlah 1.306 orang dan Tenaga Penunjang sebanyak 759
orang.
Tahun 1985 mempunyai arti yang penting bagi Universitas Trisakti, khususnya
bagi alumni, karena pada tahun itu telah dibentuk Ikatan Alumni Universitas
Trisakti (IAL USAKTI) yang disusul dengan pelantikan pengurus dan
pertemuan dengan Pimpinan UniversitasTrisakti.
e. Periode Pembenahan dan Pengembangan (TA 1990 - 1994)
Periode ini ditandai dengan adanya pembenahan di bidang-bidang organisasi,
Tridarma Perguruan Tinggi, bidang kemahasiswaan dan alumni, serta bidang
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sarana dan prasarana.
Pembenahan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan (Undang-undang
Nomor 2 tahun1989, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya).
Dibidang organisasi, telah dilakukan pembubaran Senat Universitas lama dan
Senat Guru Besar yang kemudian dibentuk Senat Universitas Trisakti
berdasarkan PP 30 tahun 1990 yang diresmikan pada tanggal 18 Desember
1980. Selain itu telah dilakukan pembentukan Senat Mahasiswa Universitas
Trisakti berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0457/1990,
penyusunan draf Statuta Universitas Trisakti 1991, pengefektivan organisasi
dan manajemen dengan perampingan dan restrukturisasi unit-unit.
Dalam periode ini disusun Pola Ilmiah Pokok (PIP), Rencana Induk
Pengembangan (RIP), Otonomi Ilmiah, Kebebasan Akademik dan Kebebasan
Mimbar Akademik. Dibidang Tridarma, Universitas Trisakti mulai meletakkan
dasar-dasar pengembangan akademik melalui:
1) Rekrutmen untuk memperoleh dosen yang bermutu.
2) Pembentukan "Tim10" yang bertugas menyusun Pola Pengembangan
Dosen secara menyeluruh.
3) Pembentukan "Dewan Peningkatan Mutu Akademik" yang bertugas
menyusun Standar, Kriteria dan Pola Peningkatan Mutu Akademik
Universitas Trisakti.
4) Pemusatan Perpustakaan dan Sentralisasi Mata Kuliah Dasar Umum
(MKDU).
5) Menugaskan dosen untuk mengikuti program S2/Sp1 dan S3.
6) Melaksanakan pembinaan mahasiswa dan alumni melalui berbagai
program diantaranya: Program Pengenalan Pembinaan Akademik
Mahasiswa Baru (P3AMB) untuk menjalin persatuan dan kesatuan
mahasiswa Universitas Trisakti.
7) Menggiatkan Ikatan Alumni yang dibentuk pada tahun 1985 dengan
pembentukan Badan Pengurus Ikatan Alumni Trisakti "IKASAKTI" pada
tanggal 27 Agustus 1991.
Di bidang Tridarma Perguruan Tinggi, telah dirumuskan standar dan mutu
akademik oleh Dewan Pengembangan Mutu Akademik, dan Program
Pengembangan Dosen oleh Tim 10. Sedangkan pengadaan dosen untuk
meningkatkan komposisi dosen tetap dilakukan dengan rekrutmen +101 orang
dosen; di samping itu melalui penugasan belajar program S2 sebanyak 129
orang dan 45 orang mengikuti program S3.
Dalam Periode Pengembangan ini dilakukan pula pengembangan program
studi baru untuk strata satu (S1), antara lain dibuka:
1) Jurusan Teknik Pertambangan Batu Bara di FTM
2) Jurusan Planologi di FALTL
3) Pengutamaan Program Studi Fotografi dan Broadcasting pada Jurusan
Desain, FTSP.
4) Pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga dosen maupun
tenaga penunjang diarahkan kepada:
a) Peningkatan performance (kinerja).
b) Peningkatan produktivitas.
c) Peningkatan pakarisme/profesionalisme.
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d) Peningkatan pemikiran.
f. Periode Pemantapan Kelembagaan (1994-2009)
Pada periode ini dilakukan pemantapan kelembagaan dengan sasaran utama
menciptakan lembaga yang kuat untuk meningkatkan daya saing universitas.
Upaya yang dilakukan adalah:
1) Pemerataan dan Perluasan Akses
2) Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi, dan Daya Saing
3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik.
Periode ini ditandai dengan pelaksanaan akreditasi program studi yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Badan Akreditasi
Nasional. Sebagai langkah awal pemantapan kelembagaan, beberapa
program studi telah diakreditasi.
g. Periode Penguatan Daya Saing pada Tingkat Nasional (2009-2014)
Penguatan daya saing pada tingkat nasional ditandai dengan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Trisakti. Hasil
kinerja program studi ditunjukkan dengan status akreditasi yang dimiliki.
Beberapa program studi telah memperoleh status akreditasi dengan nilai A
(sangat baik). Pada periode ini Universitas Trisakti selama tiga tahun berturutturut oleh Pusat Data dan Analisis majalah Tempo dinyatakan sebagai
perguruan tinggi swasta yang paling diminati mahasiswa.
B. Tantangan Masa Depan (2014-2030)
Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak yang luas pada
kehidupan umat manusia. Bangsa Indonesia yang berada ditengah arus tersebut
menghadapi ancaman persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu
bangsa Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya
saing global. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia,
Universitas Trisakti berkewajiban untuk berperan serta menyiapkan sumber daya
manusia Indonesia yang memiliki daya saing tangguh untuk menghadapi
persaingan tersebut. Untuk dapat mewujudkan peranannya dalam pembangunan
sumber daya manusia Indonesia diperlukan strategi yang tepat, yang sesuai
dengan kondisi internal dan tantangan eksternal yang akan dihadapi.
1. Kondisi Internal
a. Kekuatan Internal
Upaya mencapai seluruh target dalam tahapan pencapaian membutuhkan
komitmen yang kuat dari seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
Untuk komitmen ini, Universitas Trisakti memiliki tata pamong yang baik dan
dapat menjamin terdistribusinya kebijakan pada level yang paling rendah.Hal
ini dapat terjadi karena tata pamong di Universitas Trisakti dilaksanakan
berdasarkan prinsip kolegial dan seluruh aktivitas di universitas diatur dalam
satu kebijakan yang sentralistik dengan pengelolaan desentralistik. Sebagai
contoh kebijakan mengenai pengelolaan pendidikan di Universitas Trisakti
diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku untuk
semua program studi dalam lingkup Universitas Trisakti. Kebijakan ini diatur
lebih lanjut di setiap Program Studi sesuai dengan karakteristik program studi
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yang bersangkutan. Pengelolaan universitas dalam satu kebijakan yang jelas
dan didukung oleh struktur organisasi yang juga jelas dapat mempercepat
upaya pencapaian visi, karena kebijakan dapat segera dilaksanakan dan
dievaluasi efektivitasnya.
Kekuatan kedua, adalah reputasi Universitas Trisakti yang baik. Berdasarkan
hasil survei yang dilakukan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) pada
tahun 2010 sampai 2012 tentang Perguruan Tinggi Swasta Terbaik menurut
kacamata para manajer berdasarkan persepsi dan pengalamannya dalam
merekrut atau bekerja dalam suatu tim selama mereka bekerja ditemukan
bahwa peringkat Perguruan Tinggi Swasta Terbaik adalah Universitas Trisakti
dengan Indeks 1,2. Parameter dalam menilai Perguruan Tinggi Swasta
Terbaik adalah pertama, yang paling diperhitungkan oleh para manajer ketika
memilih sebuah PTS terbaik adalah lulusannya harus memiliki ilmu dan
keterampilan yang memadai untuk bekerja sebagai modal awal untuk
melakukan pekerjaan yang dilamarnya. Kedua, dari sisi dosen, kualitas dosen
sangat berpengaruh dalam menghasilkan kualitas lulusan, sehingga ilmu dan
keterampilan yang dipertimbangkan pertama kali tadi akan dikuasai
mahasiswa seandainya para dosen yang mengajar juga menguasai ilmu
dengan sangat baik. Selanjutnya para manajer mempertimbangkan lulusan
dari sisi individu/personality ketika sudah masuk lingkungan pekerjaan.
Misalnya memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi, bisa beradaptasi dengan
cepat, dan bisa berprestasi.
b. Kelemahan Internal
Tonggak pencapaian rencana pada periode 2009-2014 adalah perolehan
status baik sekali (A) akreditasi institusi BAN PT dan seluruh program studi
terakreditasi. Hasil akreditasi program studi, dari 47 program studi dalam
lingkup Universitas Trisakti kurang lebih 30% diantaranya telah mendapatkan
status baik sekali (A) sedangkan selebihnya bervariasi antara B dan C. Untuk
program studi yang terakreditasi dengan nilai C adalah program studi yang
baru didirikan. Hasil kinerja rata-rata ketujuh standar borang memperlihatkan
bahwa masih terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan pencapaian Visi
menjadi terhambat. Kelemahan tersebut terdapat pada standar 4 mengenai
sumber daya manusia, standar 6 pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
standar 7 penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
Pada sumber daya manusia, meskipun telah memenuhi rasio ideal (1:26)
standar BAN PT namun dilihat dari segi usia, jabatan akademik, dan
pendidikan masih terdapat kelemahan. Jumlah dosen yang berusia di atas 35
tahun lebih banyak daripada yang berusia di bawah 35 tahun. Hal ini
mempersempit peluang untuk mendapatkan beasiswa baik dari dalam
maupun luar negeri, karena beberapa lembaga menentukan ambang batas
usia maksimal 35 tahun sebagai persyaratan untuk mendapatkan beasiswa.
Demikian halnya dengan persentase dosen yang berpendidikan S3 masih
belum mencapai 50% dari total jumlah dosen. Persentase ini merupakan
kelemahan dalam pencapaian Visi, khususnya untuk memperoleh status
akreditasi baik sekali (A) mengingat standar sumber daya manusia
memberikan nilai 4 jika lebih dari 50% dosen berpendidikan S3. Selain itu
berbagai skema hibah penelitian baik dari Ditjen Dikti maupun dari luar
Universitas Trisakti menetapkan syarat pendidikan minimal Doktor sebagai
ketua peneliti dalam pengajuan dana hibah. Senada dengan pendidikan,
demikian halnya dengan jabatan akademik dosen.Jumlah dosen yang
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memiliki jabatan akademik Lektor lebih banyak daripada dosen yang memiliki
jabatan akademik Guru Besar.
Pada standar 6, mengenai pembiayaan, sarana dan prasarana, kelemahan
Universitas Trisakti adalah bahwa 79% pendapatan berasal dari sumbangan
pendidikan mahasiswa. Besarnya persentase ini sangat rentan karena
sangat tergantung pada jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa aktif
berkurang karena peminat sedikit atau pembelajaran berlangsung efektif
sehingga jumlah yang lulus lebih banyak daripada yang masuk, maka cash
flow akan terganggu. Gangguan terhadap cash flow akan membuat pengelola
menentukan skala prioritas anggaran, dan komponen gaji sebagai komponen
terbesar akan diutamakan, akibatnya program pengembangan lainnya akan
berkurang. Kondisi ini dapat menghambat upaya pencapaian Visi.
Demikian halnya pada standar 7 mengenai penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan kerja sama. Kelemahan pada standar ini adalah pada
publikasi hasil penelitian, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun
jurnal internasional. Indeks pencapaian jurnal internasional masih 0,005
persen masih belum mencapai angka indeks yang direncanakan yakni 0,537.
Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal
internasional memegang peran penting dalam penilaian. Kelemahan pada
standar ini dapat menghambat pencapaian Visi bahkan pada tahapan
pencapaian yang paling awal.
2. Kondisi Eksternal
a. Tantangan Eksternal
Perubahan kondisi eksternal memiliki dampak yang serius terhadap
pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Trisakti. Ancaman
nyata yang dihadapi Universitas Trisakti adalah dibukanya perguruan tinggi
ternama kelas dunia di kawasan ASEAN, seperti University of Nottingham di
Malaysia, Curtin University di Singapura, University of Southampton di
Malaysia, dan Murdoch University di Singapura. Meskipun saat ini
dampaknya belum tampak nyata, namun ancaman di masa depan akan
tampak sangat nyata.
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 akan
membuka tabir perdagangan di antara negara-negara ASEAN, termasuk di
sektor jasa dan sumber daya manusia. Dengan demikian akan terjadi arus
sumber daya manusia di antara negara-negara ASEAN. Hal itu berarti dalam
mencari pekerjaan, lulusan Universitas Trisakti akan berhadapan langsung
dengan lulusan dari universitas-universitas besar di Indonesia, universitasuniversitas besar di negara-negara ASEAN, dan universitas-universitas besar
di Eropa dan Australia yang berlokasi di negara-negara ASEAN.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah
terbesar di ASEAN, Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan
dalam kerangka MEA 2015. Investasi asing akan mengalir deras dan
lapangan kerjapun akan terbuka lebar, namun persyaratan kerja juga akan
meningkat. Investor asing akan membawa standar kerja tinggi dan
persyaratan rekrutmen yang ketat, maka jika lulusan Universitas Trisakti tidak
mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain, upaya pencapaian Visi
pada tahun 2030 hanya akan menjadi impian. Lulusan sekolah menengah
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atas dari kalangan menengah atas (yang merupakan segmen Universitas
Trisakti) akan memilih perguruan tinggi yang lulusannya dapat bersaing di
pasar global dan memiliki jejaring internasional.
Dua hal ini merupakan ancaman yang paling serius terkait dengan
keberlanjutan universitas, yakni kondisi ekonomi nasional, dan keberadaan
perguruan tinggi asing di kawasan ASEAN.
b. Peluang Eksternal
Faktor eksternal selain merupakan ancaman juga memberikan peluang. Visi
internasional berbasis nilai lokal memberi ruang bagi universitas untuk
mengembangkan nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal ini kemudian akan
memberikan keunikan dan ciri khas Universitas Trisakti. Dalam konteks ini
skema MEA 2015 merupakan peluang bagi pencapaian Visi Universitas
Trisakti. Dengan ciri khas pengembangan Ipteks berbasis nilai lokal, maka
dapat dikembangkan metode pendidikan, karya ilmiah dan hak atas kekayaan
intelektual (HKI) yang secara spesifik dapat menangani permasalahan khas
Indonesia yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain. Dengan pengusaan Ipteks
ini maka MEA 2015 merupakan peluang bagi Universitas Trisakti untuk
mendapat sumber dana tambahan di luar sumber dana utama melalui
kerjasama riset atau penjualan hasil hak atas kekayaan intelektual (HKI)
kepada industri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
Peluang berikutnya adalah dialokasikannya anggaran pendidikan sebesar
20% dari APBN. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mendistribusikan
anggaran ini untuk berbagai bentuk kegiatan seperti dana beasiswa dan dana
hibah. Beasiswa merupakan peluang bagi Universitas Trisakti untuk
mengembangkan sumber daya manusia tanpa mengganggu cash flow,
demikian halnya dengan dana-dana hibah penelitian yang juga merupakan
peluang bagi Universitas Trisakti untuk mengembangkan Ipteks tanpa
mengganggu cash flow. Selain beasiswa dan dana hibah kementerian
pendidikan, juga tersedia berbagai dana hibah internasional seperti Ford
Foundation, Fullbright Foundation, dan dana hibah yang berasal dari
kerjasama dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
MEA 2015 dan ketersediaan dana hibah dari dalam dan luar negeri
merupakan peluang bagi pencapaian Visi Universitas Trisakti.
3. Pendekatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 2014-2030
Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014-2030 disusun sebagai
lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) yang juga berfungsi sebagai Induk
Pengembangan Universitas Trisakti 2009-2014. Hasil Evaluasi Diri terhadap
kinerja Universitas Trisakti selama masa perwujudan Renstra 2009-2014
menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan dasar atau strategi dasar
pengembangan Universitas Trisakti sebagai rujukan bagi penyempurnaan
perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Trisakti serta penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014-2030.
Selain itu penyusunan Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 20142030 ini juga memperhatikan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional
Jangka Panjang, yang menyebutkan periode-periode pembangunan pendidikan
sebagai berikut:
1) Periode 2005 – 2010 : Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi
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2) Periode 2010 – 2015 : Penguatan Pelayanan
3) Periode 2015 – 2020 : Penguatan Daya Saing Regional
4) Periode 2020 – 2025 : Penguatan Daya Saing Internasional
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II

NILAI LUHUR, VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN

A. Nilai Luhur Universitas Trisakti
Menghayati, menjunjung tinggi, dan mengamalkan nilai-nilai
berdasarkan Trikrama Universitas Trisakti, yang terdiri atas:

kemanusiaan

1. Takwa, Tekun, Terampil adalah representasi dari masing-masing SDM (Sivitas
akademika dan tenaga kependidikan) Usakti;
2. Asah, Asih, Asuh adalah sikap antar SDM di lingkup Usakti;
3. Satria, Setia, Sportif adalah sikap SDM Usakti dengan masyarakat di luar Usakti.
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Trisakti
Sebagai penyempurnaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Trisakti yang
telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor:
010/Usakti/SKS/VI/2012, tanggal: 21 Juni 2012, maka berdasarkan Surat
Keputusan Senat Nomor: 010a/Usakti/SKS/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012
rumusan Visi, Misi,Tujuan, dan Sasaran Universitas adalah sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi Universitas yang andal, berstandar Internasional dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
2. Misi
a. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam menghasilkan sumber
daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar
internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan
dan pengajaran.
b. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan
nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
c. Meningkatkan peran serta Universitas Trisakti dalam mendukung kebutuhan
masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
d. Meningkatkan komitmen Universitas Trisakti dalam menegakkan good
university governance.
3. Tujuan
a. Mewujudkan Visi dan Misi Universitas Trisakti melalui peningkatan
pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai
pedoman penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
b. Memantapkan pelaksanaan
good university governance guna
mempertahankan kejayaan Universitas Trisakti dalam penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni berstandar Internasional.
c. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat,
mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikrama Trisakti, memiliki kepekaan
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d.
e.

f.

g.

h.

sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa
kewirausahaan (entrepreneurship) yang adil, arif, menghormati kemajemukan
bangsa, serta memiliki daya saing global.
Meningkatkan kuallifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang
berstandar Internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui
proses penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang produktif, efektif
dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (civil society).
Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas, dan ketersediaan sarana
prasarana, dana dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya
Tridarma Perguruan Tinggi.
Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya
nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk
meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi
profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam dan luar negeri.

4. Sasaran
a. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Trisakti dipahami oleh pemangku
kepentingan dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Tridarma
Perguruan Tinggi Universitas Trisakti.
b. Tercapainya Akreditasi A standar BAN PT untuk seluruh program studi dan
institusi, serta mendapat status akreditasi internasional dengan dukungan
tata kelola universitas yang partisipatif, andal, transparan, berstandar ISO,
dan diterapkannya manajemen mutu secara berkesinambungan dan
konsisten.
c. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Trikrama Trisakti dan berdaya saing
tinggi, baik di dalam maupun luar negeri dengan capaian 30% lulusan
melanjutkan studi sesuai bidang ilmu; 70% bekerja sesuai dengan bidang
ilmunya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, dan 10% diantaranya
menciptakan lapangan pekerjaan.
d. Tercapainya kinerja lulusan yang berkualitas dan berprestasi, dibuktikan
dengan rekomendasi dari 30 perusahaan besar baik perusahaan di dalam
maupun di luar negeri.
e. Tercapainya kualifikasi sumber daya manusia yang bereputasi internasional:
5% dosen mendapat penghargaan bertaraf internasional; 5% memiliki
pengalaman profesional sesuai bidang yang bertaraf internasional; 90%
dosen berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi
program studinya; rasio dosen:mahasiswa 1:10; dan tenaga kependidikan
yang bersertifikat sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Tercapainya kepuasan dosen dan non-dosen melalui pemberian kompensasi,
peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri sesuai dengan serta
dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan
dan sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi, teguran, demosi) untuk
meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan
kolegialitas.
g. Tercapainya proses pembelajaran yang produktif, efektif dan efisien yang
berbasis pada Student Centered Learning dan terlaksananya program
pertukaran dan kerjasama mahasiswa antar universitas di dalam dan luar
negeri.
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h. Tersedianya sarana pendukung pendidikan berupa tempat ibadah, taman,
kesehatan, olah raga, kantor pos, bank, toko buku, kantin, ruang bersama,
ruang pertemuan, wisma tamu dan asrama mahasiswa.
i. Terciptanya suasana akademik yang kondusif melalui kurikulum yang
memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, mendukung keragaman
budaya antar bangsa, berbasis kearifan lokal, memenuhi tuntutan kebutuhan
pasar dan prasyarat ilmu pengetahuan untuk membangun masyarakat adab.
j. Tersedia sarana sistem informasi dan e-learning yang selalu terbaharui baik
substansi maupun sarana pendukungnya.
k. Tersedia sarana prasarana kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi
ruang kelas/diskusi/seminar/pameran, laboratorium, perpustakaan, bengkel,
studio, kebun percobaan, dan rumah sakit pendidikan yang berstandar
dan/atau bersertifikasi internasional yang dapat diakses untuk kepentingan
umum.
l. Tersedianya kecukupan dana dari sumber utama dan berbagai sumber
tambahan dari dalam Universitas termasuk badan afiliasi, maupun luar
Universitas Trisakti, guna kelangsungan dan peningkatan mutu
penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta tersedianya dana sebesar
2% dari pendapatan untuk beasiswa, dan pembangunan masyarakat di
sekitar kampus.
m. Terlaksananya kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan 20
Universitas yang termasuk 500 Universitas terbaik dunia, dan kerjasama
penelitian dengan paling sedikit 5 industri yang berbeda yang hasilnya
dipublikasikan dalam jurnal internasional.
n. Memberikan hasil kerja nyata dan pelatihan bagi pengembangan sumber
daya regional di daerah binaan Universitas Trisakti.
o. Dihasilkannya publikasi ilmiah nasional dan internasional sejumlah 4 karya
per dosen per tahun, dan 30 penemuan yang mendapat HKI setiap lima
tahun.
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III

KEBIJAKAN DASAR
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS
TRISAKTI

A. Tahapan Pengembangan dan Dasar Pemikiran
1. Tahapan Pengembangan
Kebijakan dasar Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014-2030,
merupakan kelanjutan dari Rencana Induk Pengembangan 2004 – 2014.
Ditengah-tengah kurun waktu tersebut, yaitu pada kurun waktu 2009-2014,
Universitas Trisakti diharapkan dapat mencapai Akreditasi A pada Akreditasi
Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) oleh BAN PT. Dengan bermodalkan Akreditasi
A AIPT tersebut, Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 20142030 disusun dalam 3 (tiga) tahap strategi jangka panjang sebagai berikut :
a. Tahap I 2014-2020 : Pencapaian Three Star University versi QS Stars
b. Tahap II 2020-2025: Pencapaian Four Star University versi QS Stars
c. Tahap III 2025-2030: Pencapaian Five Star University versi QS Stars
2. Dasar Pemikiran
Pemilihan peringkat QS Stars atau Quacquarelli Symond Standard sebagai
tonggak pencapaian selain didasarkan pada upaya Universitas Trisakti untuk
berperan serta dalam pengembangan sumber daya bangsa yang mampu
bersaing pada tingkat global, juga berpijak pada kondisi faktual bahwa standar
QS Stars menggunakan penilaian yang obyektif, dilakukan oleh penilai
independen dan hasilnya diakui secara internasional.
Komponen penilaian pada QS Stars terdiri atas seribu butir pertanyaan yang
dikelompokkan dalam 10 kriteria sebagai berikut : 1) Penelitian, dengan indikator
utama jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan, dikutip, dan yang mendapatkan
penghargaan; 2) Pembelajaran, dengan indikator utama hasil umpan balik dari
mahasiswa, jenjang pendidikan, dan rasio kecukupan; 3) Pekerjaan lulusan,
dengan indikator utama hasil survei terhadap pemberi kerja mengenai
kemampuan lulusan, jumlah lulusan yang bekerja, dan dukungan bimbingan
karir; 4) Internasionalisasi, dengan indikator utama jumlah mahasiswa asing,
jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran baik di dalam mapun di
luar negeri, dan jumlah kerjasama internasional; 5) Fasilitas, dengan indikator
utama
dukungan sarana teknologi informasi, perpustakaan, dan sarana
kesehatan; 6) Pembelajaran Jarak Jauh, dengan indikator utama teknologi
pelayanan mahasiswa, rekam jejak, interaksi antar mahasiswa secara online,
interaksi mahasiswa dengan fakultas secara online, dan reputasi universitas; 7)
Tanggung jawab sosial, dengan indikator utama investasi universitas terhadap
pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup kawasan di sekitar
kampus; 8) Inovasi, dengan indikator utama dampak kegiatan universitas
terhadap ekonomi, masyarakat, dan kebudayaan; 9) Budaya, dengan indikator
utama jumlah pagelaran budaya yang diselenggarakan oleh universitas, dan: 10)
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Kriteria khusus, dengan indikator utama akreditasi internasional dan peringkat
program studi dalam lingkup universitas.
Hasil penilaian berupa peringkat universitas dan pemberian status bintang satu
sampai dengan bintang lima plus. Kriteria masing-masing status adalah sebagai
berikut:
1) Bintang 1 (100/1000): Perguruan tinggi yang telah melaksanakan
kegiatannya paling tidak dalam jangka waktu dua puluh tahun, telah
menerapkan standar kualitas pelayanan bagi mahasiswa, dan memiliki
wewenang untuk menerbitkan ijasah atas nama universitas itu sendiri;
2) Bintang 2 (250/1000): Perguruan tinggi yang aktif melaksanakan penelitian
dan memiliki reputasi yang baik di tingkat nasional. Perguruan tinggi tersebut
memiliki peranan penting di masyarakat sekitar dan mulai memanfaatkan
beberapa peluang internasional
3) Bintang 3 (400/1000): Perguruan Tinggi diakui dengan baik secara nasional
dan mulai mendapat pengakuan internasional. Memiliki paling sedikit lima
perjanjian aktif mengenai pertukaran mahasiswa dengan 500 universitas
terbaik di dunia.
4) Bintang 4 (550/1000): Perguruan Tinggi dikenal baik secara internasional.
Menunjukkan kinerja yang sangat baik di bidang penelitian dan pembelajaran.
Memenuhi batas minimal penilaian akademik 75 atau dua sitasi per fakultas,
20 rujukan dari pemberi kerja, 1% mahasiswa internasional, dan memiliki 10
perjanjian pertukaran mahasiswa dengan 500 perguruan tinggi terbaik di
dunia.
5) Bintang 5 (700/900): Perguruan tinggi kelas dunia di segala bidang, memiliki
fasilitas terkini, dan fakultas yang pembelajaran dan penelitiannya diakui
secara internasional. Perguruan tinggi tersebut harus memenuhi nilai 150
atau 3 sitasi per fakultas, 40 rujukan pemberi kerja, 5% fakultas internasional
dan mahasiswa asing, dan nilai minimal 80 pada infrastruktur pada katagori
metodologi.
6) Bintang 5 plus (900/1000): status ini diberikan kepada perguruan tinggi yang
berlokasi di wilayah yang merupakan tujuan mahasiswa-mahasiwa terbaik di
seluruh dunia.
B. Strategi Pengembangan
Untuk mencapai tujuan sesuai dengan tahapan-tahapan pengembangan maka
disusun strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini disusun berdasarkan
hasil analisis SWOT pencapaian Rencana Induk Pengembangan periode
sebelumnya dan dengan memperhatikan butir-butir penilaian pada QS Stars
Standard.
1. Strategi Pengembangan Input
a. Pemantapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2019/2020 melalui analisis
perkembangan Ipteks, kecenderungan kebutuhan pasar, kebutuhan
pemangku kepentingan, dan penyelarasan dengan kriteria Three Stars QS.
b. Peningkatan rasio keketatan penerimaan mahasiswa menjadi 6 pada akhir
tahun 2020 melalui penyebaran informasi keunggulan kompetitif dan
komparatif Universitas Trisakti dan penawaran beasiswa prestasi kepada
calon mahasiswa dan orang tua, fleksibilitas layanan seleksi calon
mahasiswa, dan peningkatan kerjasama mitra SMU/SMK dan daerah.
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c. Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme tenaga pendidik dan
kependidikan sehingga mampu meningkatkan mutu proses dan hasil
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
melalui pemanfaatan tawaran beasiswa dan hibah, peningkatan kerjasama
industri dan masyarakat, pertukaran dosen, dan pemberian insentif.
d. Peningkatan pendapatan di luar sumber mahasiswa di atas 30% melalui
pemberdayaan Badan Afiliasi, Pusat Studi, dan Laboratorium yang
mengedepankan kreativitas dan inovasi kampus guna meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.
e. Pemutakhiran kualitas sarana prasarana melalui hibah, pemanfaatan
bersama antar fakultas (resource sharing), penciptaan kerja sama dalam dan
luar negeri yang saling menguntungkan, dan peningkatan peran serta alumni
dan pemangku kepentingan (stakeholders) lain.
f. Peningkatan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja dan
kemampuan studi lanjut melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi
yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
peningkatan suasana akademik dan tingkat integrasi proses Tridarma
Perguruan Tinggi; peningkatan kuantitas dan kualitas pemagangan dan
bimbingan karir; dan peningkatan peran alumni dan kerjasama pihak-pihak
berkepentingan.
2. Strategi Pengembangan Proses
a. Penguatan sistem tata pamong yang memenuhi lima pilar tata pamong yaitu
kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil pada setiap
kegiatan yang selalu mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran untuk
memenuhi kepatuhan akreditasi program studi dan institusi melalui
pemantapan kepemimpinan yang lebih kuat dan viable dalam hal
operasional, organisasional dan publik guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi proses pengelolaan.
b. Peningkatkan kualitas dan relevansi luaran agar mampu bersaing dalam
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, AFTA sekaligus peningkatan
kesejahteraan karyawan melalui pengembangan budaya mutu dan
implementasi penjaminan mutu di segala bidang dan lini, peningkatan
kesadaran mahasiswa dan karyawan terhadap tantangan global, dan
internalisasi Nilai Luhur Universitas Trisakti.
c. Peningkatan kualitas dan relevansi lulusan melalui pengembangan proses
pembelajaran yang memperhatikan minat dan bakat mahasiswa, nilai-nilai
lokal, kemampuan berbahasa asing, dan karakter Trikrama Usakti;
pengembangan dan ketersediaan sumber-sumber ajar,
intensifikasi
pertemuan antar sivitas akademika yang berkualitas dengan pemanfaatan
secara maksimal e-learning dan fitur teknologi informasi lainnya.
d. Peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pengembangan budaya meneliti dan mengabdi,
integrasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, kepatuhan terhadap road map
teknologi dalam yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian, pertukaran
Ipteks, dosen dan mahasiswa dengan kerjasama bidang Tridarma Perguruan
Tinggi.
e. Peningkatan kualitas layanan untuk memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan melalui penerapan kualitas layanan berstandar ISO-9000.
f. Peningkatan peran serta alumni dan pengguna alumni dalam pengembangan
Tridarma melalui intensifikasi studi pelacakan alumni; dan penyediaan media
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bersama antara pengguna alumni, alumni dan sivitas akademika; dan
optimalisasi pengelolaan hubungan alumni.
g. Peningkatan motivasi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan
non-akademik melalui pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa,
optimalisasi layanan kemahasiswaan, pemberdayaan unit kegiatan
mahasiswa dan Ormawa, penyelenggaraan kegiatan bertaraf nasional dan
internasional yang relevan, memfasilitasi kesertaan mahasiswa dalam
kegiatan di luar kampus, dan pemanfaatan dana hibah dalam dan luar negeri.
3. Strategi Pengembangan Output
a. Peningkatan peran serta alumni dalam pengembangan jejaring, sumbangan
pemikiran, dan dana untuk meningkatkan bidang akademik dan nonakademik
untuk mengatasi tingginya tuntutan pemangku kepentingan terhadap kualitas
lulusan.
b. Peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan
internasional yang terindeks google scholar/scopus dengan memanfaatkan
insentif dari luar dan kemudahan mendapatkan informasi.
4. Strategi Pengembangan Outcome
a. Penguatan kapasitas dan kualitas sistem informasi untuk meningkatkan
aksesibilitas informasi secara cepat, tepat, akurat, dan aman melalui
pemanfaatan semaksimal mungkin ketersediaan Open Source dan sumber
daya tak berbayar, peningkatan kesadaran pengguna, ketersediaan dan
efisiensi utilisasi infrastruktur, pengembangan dan pengelolaan Secara
terpusat dan kecukupan koneksi internet.
b. Peningkatan insentif untuk bagi hasil penelitian yang berhasil mendapatkan
HAKI
c. Peningkatan insentif pada jurnal-jurnal internal Usakti yang terindeks dalam
berbagai lembaga sitasi internasional seperti Scopus.
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IV

RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS
TRISAKTI 2014-2030

Rencana Induk Pengembangan 2014-2030 disusun dengan mengacu pada tahap akhir
dari Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2004-2014, yaitu pada kurun
waktu 2009-2014, yang tingkat pencapaiannya sudah melampaui pencapaian Two Star
dan siap untuk memasuki Three Star. Pada kurun waktu ini, Universitas Trisakti sudah
menjadi perguruan tinggi yang aktif melaksanakan penelitian dan memiliki reputasi yang
baik di tingkat nasional. Disamping itu Usakti telah memiliki peranan penting di
masyarakat sekitar dan mulai memanfaatkan beberapa peluang internasional.
Mengacu pada capaian periode (2004-2014), maka selanjutnya Usakti akan melangkah
untuk mencapai Three Star ditahap I (2014-2020), dan seterusnya sampai mencapai
Five Star di tahap III (2025-2030).
A. Rencana Induk Pengembangan Tahap I (2014-2020)
Rencana Induk Pengambangan Tahap I ini disusun dalam rangka:
1. Pencapaian Three Star University versi QS Stars.
2. Pencapaian peringkat akreditasi A Standar BAN PT bagi seluruh Program Studi,
dan 20% Program Studi telah terakreditasi internasional.
3. Pemantapan tata pamong yang kredibel, transparan , akuntabel, bertanggung
jawab, adil untuk mendukung pencapaian Three Star University versi QS Stars.
4. Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Pencapaian sertifikat ISO 9000 bagi bidang manajemen pelayanan akademik.
6. Pencapaian target jumlah mahasiswa asing sebanyak 2%.
7. Pencapaian sebesar 70% dari pengguna lulusan di tingkat nasional merasa
sangat puas dengan kinerja lulusan.
8. Pencapaian target 10% lulusan melanjutkan studi sesuai bidang ilmu; 60%
bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling lama 12
bulan, dan 5% diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan.
9. Pencapaian target 50% dosen berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi program studinya; 60% dosen jabatan akademik Guru Besar
dan Lektor Kepala;tenaga kependidikan yang bersertifikat sesuai dengan bidang
tugasnya; rasio dosen:mahasiswa 1:20; 1% dosen mendapat penghargaan
bertaraf internasional.
10. Pencapaian target 70% dosen dan tenaga kependidikan sangat puas terhadap
pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri
sesuai dengan serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan
pemberian penghargaan dan sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi, teguran,
demosi) untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan
dan kolegialitas.

11. Tersusunnya kurikulum yang mendorong terwujudnya pengembangan keilmuan
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agar siap studi lanjut.
12. Mewujudkan suasana akademik berskala internasional.
13. Percapaian target sebesar 30% dari total dana berasal dari masyarakat diluar
dana dari mahasiswa.
14. Mewujudkan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan akreditasi
internasional untuk mendukung pencapaian Three Star University versi QS Stars
Standard.
15. Pemantapan Sistem Informasi Transaksi dan Pengembangan Sistem Informasi
Pendukung Keputusan.
16. Memantapkan sistem dan membudayakan E-learning.
17. Pencapaian target sebesar 35% dari hasil penelitian menjadi bahan untuk
pengayaan materi pendidikan dengan mengikutsertakan mahasiswa dan menjadi
masukan bagi program pengabdian kepada masyarakat.
18. Menghasilkan karya ilmiah per dosen pertahun dengan komposisi 30% publikasi
penelitian pada jurnal nasional terakreditasi, 10% pada jurnal internasional.
19. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar mampu meningkatkan
kualitas hidup dan peradaban masyarakat pada skala lokal.
20. Pencapaian target jumlah kegiatan PKM per dosen per tahun minimal 2 dengan
sumber dana dari Usakti 60%, dari luar negeri 20 %, dari dalam negeri 20%.
21. Meningkatkan jumlah kerja sama dalam negeri yang mampu mendukung
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka pencapaian Three Star University versi QS Stars
Standard.
22. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama luar negeri sehingga dapat
mendukung student exchange, twinning program, penelitian, dan publikasi untuk
mendukung pencapaian Three Star University versi QS Stars Standard.
B. Rencana Induk Pengembangan Tahap II (2020-2025).
Rencana Induk Pengambangan Tahap II ini disusun dalam rangka:
1. Pencapaian Four Star University versi QS Stars Standard.
2. Pencapaian target sebesar 30% program studi terakreditasi internasional.
3. Memantapkan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung
jawab, adil untuk mendukung pencapaian Four Star University versi QS Stars
Standard.
4. Updating sistem Penjaminan Mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
5. Pencapaian sertifikat ISO 9000 bagi bidang manajemen pelayanan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Percapaian target sebesar 5% jumlah mahasiswa asing yang mengikuti kuliah di
Universitas Trisakti.
7. Percapaian target sebesar 25% lulusan Usakti diterima bekerja dalam pasar
global.
8. Percapaian target sebesar 20% lulusan Usakti melanjutkan studi sesuai bidang
ilmu; 65% bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling
lama 12 bulan, dan 7% diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan.
9. Percapaian target sebesar 70% dosen telah berpendidikan S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan kompetensi program studinya; 70% dosen jabatan
akademik Guru Besar dan Lektor Kepala,Tenaga kependidikan yang bersertifikat
sesuai dengan bidang tugasnya; rasio dosen:mahasiswa 1:15; 3% dosen
mendapat penghargaan bertaraf internasional; 3% memiliki pengalaman
profesional sesuai bidang yang bertaraf internasional.
10. Percapaian target sebesar 80% dosen dan tenaga kependidikan sangat puas
terhadap pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan
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aktualisasi diri sesuai dengan serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja
dengan pemberian penghargaan dan sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi,
teguran, demosi) untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja,
keterbukaan dan kolegialitas.
11. Penyusunan dan pemberlakuan kurikulum yang mendorong terwujudnya
pengembangan keragaman antar bangsa melalui program pertukaran
mahasiswa antar bangsa.
12. Penciptaan suasana akademik berskala global.
13. Pencapaian target sebesar >=50% total dana berasal dari dana masyarakat
diluar dana berasal dari mahasiswa.
14. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung akreditasi Internasional
dalam rangka pencapaian Four Star University versi QS Stars Standard.
15. Penerapan prinsip-prinsip paperless dan pemantapan sistem informasi
pendukung keputusan
16. Pemantapan Konten E-learning
17. Pencapaian target sebesar 45% hasil penelitian yang menjadi bahan untuk
pengayaan materi pendidikan serta mengikutsertakan mahasiswa dan hasilnya
menjadi masukan bagi program pengabdian kepada masyarakat.
18. Pencapaian target peningkatan karya ilmiah per dosen pertahun dengan
komposisi 30% pada jurnal terakreditasi nasional; 25% pada jurnal regional;
10% jurnal internasional.
19. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas
hidup dan peradaban masyarakat pada skala nasional.
20. Pencapaian target peningkatan kegiatan PKM per dosen per tahun minimal 2
(dua) dengan sumber dana dari Usakti 50%, dari luar negeri 25 %, dari dalam
negeri 25%.
21. Meningkatkan jumlah kerja sama dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
untuk mendukung pencapaian Four Star University versi QS Stars Standard.
22. Meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri sehingga dapat
mendukung student exchange, twinning program, penelitian dan publikasi untuk
mendukung pencapaian Four Star University versi QS Stars Standard.
C. Rencana Induk Pengembangan Tahap III (2025-2030)
Rencana Induk Pengambangan Tahap III ini disusun dalam rangka:
1. Pencapaian Five Star University versi QS Stars Standard.
2. Pencapaian target sebesar 40% program studi terakreditasi internasional,
3. Pemantapan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung
jawab,adil untuk mendukung pencapaian Five Star University versi QS Stars
Standard.
4. Pelaksanaan pemutakhiran (updating) Sistem Penjaminan Mutu yang konsisten
dan berkelanjutan
5. Penerapan ISO 9000 manajemen pelayanan universitas
6. Pencapaian target sebesar 10% mahasiswa asing berasal dari berbagai negara.
7. Pencapaian target sebesar 40% lulusan diterima bekerja dalam pasar global.
8. Pencapaian target sebesar 30% lulusan melanjutkan studi sesuai bidang ilmu;
70% bekerja sesuai dengan bidang ilmunya dalam jangka waktu paling lama 12
bulan, dan 10% diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan.
9. Pencapaian target sebesar 90% dosen berpendidikan S3 yang bidang
keahliannya sesuai dengan kompetensi program studinya; 80% dosen jabatan
akademik Guru Besar dan Lektor Kepala; tenaga kependidikan yang bersertifikat
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sesuai dengan bidang tugasnya; rasio dosen:mahasiswa 1:10; 5% dosen
mendapat penghargaan bertaraf internasional; 5% memiliki pengalaman
profesional sesuai bidang yang bertaraf internasional.
10. Pencapaian kepuasan maksimal dosen dan tenaga kependidikan melalui
pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri
serta dikaitkannya hasil penilaian prestasi kerja dengan pemberian penghargaan
maupun sanksi (bonus, peserta pelatihan, promosi, teguran, demosi) dalam
rangka peningkatan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan
kolegialitas.
11. Penyusunan dan pemberlakuan kurikulum yang dapat mendorong riset
mahasiswa sehingga tercapai integrasi kegiatan industri dengan hasil riset.
12. Pemantapan kegiatan pengembangan suasana akademik berskala global.
13. Pencapaian target >70% dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar
dana berasal dari mahasiswa.
14. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pencapaian
Five Star University versi QS Stars Standard.
15. Pemberlakuan Unified Multimedia.
16. Penerapan E-Learning pendukung proses pembelajaran untuk mahasiswa
internasional.
17. Pencapaian target sebesar 60% hasil penelitian yang menjadi bahan untuk
pengayaan materi pendidikan serta mengikutsertakan mahasiswa dan hasilnya
menjadi masukan bagi program pengabdian kepada masyarakat.
18. Pencapaian target sebesar 4 (empat) karya ilmiah per dosen pertahun dengan
komposisi 30% pada jurnal nasional terakreditasi; 40% pada jurnal internasional.
19. Pelaksanaan PKM untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban umat
manusia.
20. Peningkatan jumlah kegiatan PKM per dosen per tahun minimal 2 (dua) dengan
sumber dana dari Usakti 40% dari luar negeri 30 %, dari dalam negeri 30%.
21. Peningkatan kerja sama dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
untuk mendukung pencapaian Five Star University versi QS Stars Standard.
22. Peningkatan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri untuk mendukung
student exchange, twinning program, penelitian, dan publikasi untuk mendukung
pencapaian Five Star University versi QS Stars Sstandard.
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V

PENUTUP

Universitas Trisakti sebagai institusi pendidikan yang bercita-cita untuk ikut serta
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengantar bangsa Indonesia menjadi bangsa
besar yang memiliki kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam falsafah
TRISAKTI, harus terus mengupayakan peremajaan program akademiknya secara
berkesinambungan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal itu,
maka Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti periode tahun 2014-2030 ini
disusun dengan mengacu pada perkiraan perkembangan yang akan terjadi di masa
datang.
Dalam kurun waktu enam belas tahun ke depan (16) tahun, Indonesia tidak akan
terlepas dari gelombang terbentuknya komunitas global. Pada tahun 2015 mendatang,
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah akan terwujud. Dalam kondisi seperti itu,
Indonesia harus mampu menempatkan sumber daya manusianya berdiri sama tinggi
dan duduk sama rendah dengan semua sumber daya manusia anggota masyarakat
ASEAN. Indonesia akan dibanjiri para tenaga ahli dari semua penjuru ASEAN,
tantangannya adalah apakah anak bangsa Indonesia akan mampu menjadi pemimpin
di negerinya sendiri, bahkan dapat menjadi pemimpin di berbagai negara ASEAN,
ataukah kita hanya akan menjadi pekerja dari bangsa-bangsa ASEAN lainnya.
Dalam rangka menjawab tantangan itulah, maka Universitas Trisakti bertekad untuk
mencapai Three Star University di periode tahun 2014-2020, kemudian mencapai Four
Star University di periode tahun 2020-2025 dan akhirnya mencapai Five Star University
di periode tahun 2025-2030. Artinya di tahun 2030, Universitas Trisakti diharapkan
sudah mencapai reputasi tingkat internasional yang ditandai dengan menghasilkan para
sarjana yang berdaya saing global, dipercaya oleh manca negara untuk mengadakan
riset bersama, cukup banyak mahasiswa asing yang menimba pengetahuan di
Universitas Trisakti serta karya-karya ilmiah para dosennya sudah menghiasai berbagai
publikasi ilmiah internasional sebagaimana ditargetkan pada dokumen ini.
Sebagaimana dikemukakan pada kata pengantar, bahwa dokumen ini akan secepatnya
dilengkapi dengan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan fisik
kampus, serta sarana dan prasarana.Dengan demikian dapat menjadikan Universitas
Trisakti sebagai Universitas yang andal, berstandar internasional dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban segera dapat
terwujud.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi cita-cita dan usaha baik dari segenap Warga
Kampus Universitas Trisakti dan pemangku kepentingannya untuk membawa
Universitas Trisakti ke pintu gerbang kejayaan dan menjadi bagian pembangunan
manusia Indonesia.
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