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A. Motivasi: Ibadah 

 

Manusia tidak diciptakan oleh  Yang Maha Pencipta (YMP) kecuali untuk beribadah 

kepadaNya [Qur’an] . Dalam bahasa dakwah ibadah berarti melakukan pekerjaan yang 

diperintahkan Allah SWT dan menghindari pekerjaan yang dilarangNya. Namun dalam 

bahasa akrab bisa kita sebutkan bahwa ibadah adalah melakukan pekerjaan yang 

menyenangkan berbagai pihak termasuk YMP  dan memberikan manfaat dan kenyamanan  

bagi semesta alam. Berikut adalah alasan yang menjelaskan kenapa ini semua terkait  

dengan ibadah. 

• Celakalah orang orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, rugilah orang orang 

yang hari ini sama dengan kemarin, beruntungah orang orang yang hari ini lebih baik 

dari kemarin [Muhammad SAW]. Maka berusaha untuk memperbaiki kinerja Fasilkom 

dan UI adalah ibadah. 

• Pendidikan adalah ibadah [Qur’an dan Hadits].  Beberapa komponent kegiatan yang 

mendukung tujuan pendidikan  seperti Teaching, Applying, Learning, and Enhancing  

(TALE)  knowledge, serta management pendidikan (pimpinan dan staffs) itu sendiri 

dapat dikategorikan ibadah. 

• Produk akhir pendidikan : lulusan dan karya yang berkwalitas. Produk yang berguna 

akan membuat YMP, pimpinan, orang tua, mahasiswa semua senang, Senangnya YMP 

bisa dikategorikan adanya Ridha dariNya. 

• Seleksi Dekan: merupakan salah satu cara dimana Sang Maha Pemilik Kekuasaan  

memberikan keputusan lewat PSCD dan Pimpinan Universitas. Katakanlah: Allah lah 

yang Maha Pemilik kekuasaan, Ia memberikannya pada siapa yang Ia kehendaki, dan 

Ia mencabutnya dari siapa saja yang Ia kehendaki [Qur’an]. Maka proses SCDpun 

dikatakan ibadah. 
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• Memenuhi permohonan beberapa orang dan PSCD untuk partisipasi di seleksi Dekan 

adalah ibadah, karena pemenuhan tersebut menyenangkan mereka. 

• Tidak terlalu berharap untuk terseleksi  dan menghindari praktek praktek negative 

seperti  yang dilakukan di negeri mimpi dalam proses sejenis kemudian menerima dan 

mendukung  hasil seleksi adalah ibadah. 

• Membuat makalah yang berisi proposal perbaikan kinerja dan prestasi Fakultas juga 

termasuk ibadah. Apalagi jika ide perbaikan dalam makakah tersebut dipakai oleh 

Dekan terseleksi. 

 

B. Mengapa saya merupakan kandidat Dekan Fasilkom yang tepat untuk 4 tahun 

mendatang.  

 

Penulis cukup terkejut membaca kalimat tersebut. Kalimat ini tertulis pada Petunjuk 

Penulisan Makalah Calon Dekan (formulir 6).  Penulis berpendapat bahwa ajakan 

penyusun formulir  ini dapat menjerumuskan peserta calon Dekan untuk menjadi orang 

yang takabur karena mengaku yang paling baik atau tepat (Ingat perkataan Iblis saat ia 

mengaku lebih baik dari nabi Adam).  Jika seseorang mengaku paling baik, maka itu 

mencerminkan adanya kesombongan dalam dirinya. Ini bertentangan dengan sabda 

Rasululullah yang menyatakan  bahwa tak akan masuk surga bagi seseorang yang 

mempunyai sedikit kesombongan.  Penulis  tak akan pernah mengklaim sebagai yang 

terbaik,  karena lebih baik tak terpilih jadi Dekan namun masih  ada kesempatan 

untuk masuk  surga  dari pada mengaku calon yang paling tepat tapi belum tentu jadi 

Dekan dan tidak masuk surga lagi :-)  . Biarlah PSCD dan Pimpinan UI yang memberikan 

penilaian, peserta  tak perlu terjerumus menjadi orang sombong dengan mengaku 

sebagai calon yang paling tepat. 

 

Namun ada beberapa informasi tentang penulis yang belum tercatat di tempat lain yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan.  Penulis berlindung kepada Allah agar penulisan ini 

tidak menjurus ke riya (sombong).  Informasi ini terkait dengan komitmen penulis sebagai 

Dosen tetap penuh waktu. Sejak pulang dari tugas belajar S3 di Australia, penulis belum 

sempat berselingkuh (-baca- kerja sambilan) dengan institusi lain – apakah selingkuh full 
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time atau part time .  Bahkan beberapa kali penulis menolak tawaran sebagai Dosen atau 

Periset terhormat dari negara Australia, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.   

 

Namun sekali kali, penulis pernah “melirik” sebagai pembicara  seminar atau konferensi, 

penguji sidang, atau nara sumber. Semua lirikan ini terkait dengan ilmu yang 

diamanahkan oleh penulis dan itupun dilakukan secara insidentil dan di luar jam kerja.  

Semua ini dapat diperiksa kebenarannya dengan melihat daftar kehadiran penulis yang 

sering datang sebelum jam 07.00. Sekembalinya di rumahpun, penulis masih sempat 

mencuri waktu keluarga untuk memantau pekerjaan  dengan bantuan koneksi Internet 

Service Provider. 

 

C. Program kerja 

 

c.1  Visi, Misi, dan Strategi  

 

Visi dan Misi yang selama ini dicanangkan sudah benar, tinggal bagaimana 

mewujudkannya dengan proses dan hasil yang lebih baik. 

 

Visi 

Fakultas Ilmu Komputer UI sebagai pusat unggulan di bidang ilmu komputer dan 

teknologi informasi di Indonesia yang diakui oleh masyarakat ilmiah internasional, sehat 

secara organisasi dan berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa 

Indonesia. 

 

Misi 

Dalam rangka menuju terwujudnya visi di atas, misi yang akan diemban adalah  sebagai 

berikut:  

1. Pendidikan: menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar global  

2. Penelitian dan layanan: menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ilmu  

pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang relevan dengan 

peningkatan  daya saing bangsa Indonesia;   
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3. Outreach Programs: bertanggungjawab secara moral dan sosial pada pengembangan 

kecerdasan dan martabat bangsa melalui kegiatan pendidikan tinggi  

 

Motto 

 

Bersama melakukan perbaikan 

 

Strategi Umum 

 

Persoalan masyarakat nasional dan internasional akan jadi input  topik kerja praktek, 

student project, kerjasama ventura akademik. Output dari aktivitas ini akan berupa 

product sistem, desain dan rencana strategis  pemecahan masalah dan mendatangkan 

revenue.  Persoalan riset nasional dan internasional akan jadi input  topik yang harus 

jawab dalam tugas akhir, tesis dan disertasi mahasiswa. Product riset ini akan menjadi 

publikasi dan prototype pemecahan masalah riset dan bidang terkait. 

 

Kegiatan di atas akan mendapat dukungan tenaga yang makin kuat jika fakultas dapat 

mengembangkan program akademiknya seperti dijelaskan di bawah ini.  Dimana dampak 

pengembangan program akademik adalah memperbanyak lulusan dan product yang 

berkualitas sebagai penambah modal untuk pemecahan masalah bangsa dan riset. 

 

c.2 Kaitan dengan Kebijakan Umum dan Renstra UI. 

 

Sasaran  pokok Renstra UI adalah integrasi, excelence dan enterprising university, lihat 

[GRS,R-UI, KU-UI].  Secara umum sasaran itu mempunyai banyak kesamaan  dengan misi 

visi Fasikom. Fakultas dapat berperan dalam upaya mendukung UI untuk mencapai target 

tiga sasaran itu  yang secara bersamaan juga dapat mencapai target visi dan misi 

Fakultas. 

 

c.2.1 Peran Fakultas dalam  Integrasi UI 

• Sasaran: produk pendidikan dan riset berstandar internasional (merupakan bentuk 

sasaran excelence), kesejahteraan dosen dan karyawan membaik, proses 
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management lebih profesional dan efisien melalui mode  resources sharing sarana 

dan sumber daya, tercapainya Kebijakan Umum (KU) UI no 2.1.2, 3.3.1, dan 3.5.5. 

• Bentuk integrasi : a. integrasi keuangan: sejak sistem keuangan UI terpusat, 

Fasilkom adalah satu satunya yang telah mengintegrasikan keuangan akademik dan 

venturanya. Ini akan dipertahankan, dan usulan perbaikan sistem integrasi telah 

diberikan; b. integrasi akademik: perkuliahan silang, dosen silang, c. integrasi 

riset: kerjasama riset multidisiplin,  d. integrasi prasarana: sharing resources, e. 

integrasi  struktur organisasi sesuai rumpun ilmu. Salah satu bentuk yang mungkin 

adalah  SEKSI (SEkolah lmu Komputer dan System Informasi) di bawah satu 

gabungan fakultas dengan nama baru, misalnya FASTIKOM (fakultas sains, teknik 

dan ilmu komputer) atau FASTI (Fakultas Sains, Teknik dan Informasi), atau FISTEK  

(Fakultas Informasi, Sains dan Teknik).  Fakultas yang ada sekarang secara fisik 

belum perlu berdekatan, namun  integrasi atau kegiatan sudah bisa dilakukan 

secara menyatu.  

• Strategi: Perubahan bertahap dimana administrasi non akademik di fakultas 

menuju administrasi non akademik terpusat di PA UI. Perangkat pendukung 

operasional dan peraturan serta SOP perlu disiapkan dengan matang,  baik untuk 

masa transisi maupun masa final. 

 

c.2.2 Enterprising University  via Pusilkom sebagai ventura akademik bidang ICT:  

perbaikan kinerja rutin yang telah berjalan dan pengembangan dalam bentuk 

pemanfaatan kepakaran dosen dan mahasiswa serta product akademik sebagai 

sumber pendanaan baru. Sasaran : more revenue untuk mendukung capaian 

enterprising university dan pendukung program pengembangan lainnya. Strategi: 

lihat program di bawah. 

 

c.2.3 Excelence – mewujudkan World class University targets: memastikan bahwa  

management dan produk pendidikan dan riset berkualitas internasional.  Misalnya 

management berbasis ISO  dan ouput berstandarkan internasional (lihat sasaran 

program dan indikator kinerja di bawah).  Strategi: lihat program di bawah. 
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Untuk mencapai sasaran visi dan misi Fakultas yang sejalan dengan tiga sasaran UI 

tersebut dapat dilakukan melalui program program berikut: 

 

c.3 Program kerja dan Kegiatan 

 

Berikut adalah program kerja yang dapat dilakukan Fasilkom UI dalam rangka mencapai 

visi misinya dengan lebih baik. Kaitan antara tiga pokok Renstra UI yakni integration, 

excelence, dan enterprising serta Kebijakan Umum (KU)  UI akan disebutkan sebagai 

sasaran pada  kalimat  akhir program dengan font italics.. 

 

c3.1) Perbaikan kinerja Governance: perbaikan struktur organisasi, Dekan, Wk Dekan, 

Sekretaris Fakultas, Ketua Program, Manager;  pelengkapan operation line dan sop 

untuk setiap divisi sebagai penjaminan layanan prima; perbaikan dan pengembangan 

sistem informasi fakultas; intensifikasi pembelajaran berbasis e-learning ; 

pengangkatan beberapa tim Ad hoc penunjang fakultas ( antara lain tim evaluasi diri, 

tim humas, tpakf, dan  tim beasiswa) sebagai pendukung kegiatan rutin. Sasaran : 

excelence in governance. KU 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.8, 3.3.6, 3.5.6 dan 3.5.9. 

c3.2) Pengembangan program akademik termasuk menerima pemenang olimpiade TOKI 

dengan memberikan beasiswa bebas BOP dan UP. Program internasional yang 

diperluas, dimana double degree disediakan sebagai bentuk opsional. Penyesuaian BP 

program non s1 regular.  Sasaran  : more graduates, more research and development 

outputs,  and  more revenue, KU 2.1.3, 2.1.4, 2.2.4, 2.2.5, dan 3.3.9.  Berikut adalah 

Estimasi  jumlah mahasiswa setelah dilakukan pengembangan dari 2009 sampai 2013 

[lihat CSUI-0812]: 

Nama Program 
Studi 

  Jumlah Mahasiswa (enrolment co-hort)*) 

    Sep-
08 

2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah 476 576 716 856 1006 1216 
Intake   200 240 240 300 360 

S1 - Ilmu 
Komputer 

Lulus   -100 -100 -100 -150 -150 
Jumlah 40 60 80 100 110 120 
Intake   30 30 30 30 30 

Bachelor Inf Tech 
(joint dg UQ-AU) 

Lulus   -10 -10 -10 -20 -20 
Jumlah 128 248 368 478 588 658 S1 – Sistem 

Informasi Intake   120 120 150 150 150 
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Lulus       -40 -40 -80 
Jumlah 67 132 167 192 217 242 
Intake   65 65 65 65 65 

S1- Ekstensi 
Sistem Informasi 

Lulus     -30 -40 -40 -40 
Jumlah 45 55 65 85 100 105 
Intake   30 30 45 45 45 

Magister Ilmu 
Komputer 

Lulus   -20 -20 -25 -30 -40 
Jumlah 256 261 266 271 276 281 
Intake   120 120 120 120 120 

Magister 
Teknologi 
Informasi Lulus   -115 -115 -115 -115 -115 

Jumlah 18 22 26 30 34 38 
Intake   8 8 8 8 8 

Doktor Ilmu 
Komputer 

Lulus   -4 -4 -4 -4 -4 
Total   1030 1354 1688 2012 2331 2660 

 

Dengan mengasumsikan kemampuan BP mahasiswa S1 regular rata rata Rp 3 juta dari 

7 juta , dan rata rata kemampuan UP Rp 13 juta dari 25 juta, maka pada tahun 2013 

pendapatan Biaya  Pendidikan meningkat menjadi sekitar 31.3 Milyar Rupiah, dan 

alokasi fakultas 75%  Sekitar 23.4 Milyar rupiah. Sementara estimasi rencana 

pendapatan BP bersih (75%)  tanpa pengembangan pada tahun 2009 adalah 15 Milyar 

rupiah, otomatis ini akan meningkat menuju 23.4 M pada tahun 2013. Dengan 

peningkatan ini, maka diestimasi Fasilkom mampu menambah anggaran untuk 

perekrutan Dosen baru dan  untuk peningkatan fasilitas lainnya. Sehingga target 

memberikan layanan dan hasil prima tetap dapat didukung. Namun jika tanpa ada 

peningkatan jumlah intake, maka peningkatan penerimaan BP dibanding tahun 2008, 

setiap tahun hanya akan meningkat sekitar Rp. 450 juta sebagai akibat kenaikan BP 

ditahun 2008. Kemudian pendapatan itu akan konstant sejak 2012. 

c3.3) Perawatan dan Pengembangan infrastruktur : perawatan sarana lama, 

pembangunan gedung fakultas dan lab baru. Pembangunan Gedung akan melibatkan 

beberapa pihak ketiga. Pengembangan lab dapat direalisasikan tanpa menunggu 

selesainya gedung baru. Beberapa ruang  perkuliahan dapat dilengkapi dengan 

komputer baru. Sehingga ruang dapat menjadi multi fungsi ruang kuliah dan lab. 

Sasaran : mendukung pengembangan program akademik yang lebih luas dan 

berkualitas, KU 3.5.4. 

c3.4) Pengembangan kegiatan Ventura Akademik mewujudkan enterprising University 

dalam TIK. Memperluas cakupan wilayah kerjasama  sehingga dapat berpartner 

dengan institusi di luar negeri. Mengkaji dan melakukan penyediaan sistem berbasis 
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langganan.  Sasaran: penerapan kepakaran akademik dalam pemecahan masalah 

nyata di masyarakat dan industi,  more revenue untuk mendukung sasaran program 

Fakultas, KU 3.3.7, 3.3.8, dan 3.3.9. Berikut adalah simulasi kondisi ideal peluang 

layanan berbasis langganan sistem aplikasi TIK. 

service 
 

#subscribers    Annual fee  Sub Total  
             Rp (ribu)   Rp (ribu)  

online testing         500,000   siswa  
                 
60  

           
30,000,000  

sibos         100,000   sekolah  
            
2,000  

         
200,000,000  

silakip         100,000   organisasi  
            
1,000  

         
100,000,000  

sirapat         100,000   organisasi  
            
1,000  

         
100,000,000  

Scele for school           10,000   sekolah  
          
10,000  

         
100,000,000  

    TOTAL  
         
530,000,000  

Dengan mengasumsikan bahwa beban operasi sekitar 40%, lalu dipotong zakat 2.5% 

dari keuntungan, maka dengan pola bagi hasil 20% UI, 30% Fakultas dan 50% Pencipta 

masing masing akan memperoleh pendapatan bersih sekitar 62 M, 93 M dan 155 M 

rupiah per tahun. 

c3.5) Partisipasi aktif dalam upaya mendapatkan berbagai grant seperti Program Hibah 

Kompetisi Dikti . Sasaran: salah satu peluang pengembangan program riset untuk 

memecahkan permasalahan bangsa dengan scope yang luas, kemudian sebagai salah 

satu sumber pendanaan pemeliharaan sumber daya TIK (lihat sasaran riset dan 

perawatan sarana prasarana). 

c3.6) Pengembangan kegiatan Kemahasiswaan yang cerdas dan peka kondisi sosial: 

kompetisi internasional (wcu), social (pelatihan dan coaching TIK untuk sekolah dan 

masyarakat), program beasiswa bagi yang berprestasi dan kurang mampu bekerja 

sama dengan Pomda dan beberapa pihak,  keorganisasian (termasuk management 

maba), olahraga, mentoring. Sasaran : KU 3.2.3, dan 3.3.11 

c3.7) Pengembangan Riset: partisipasi untuk mendapatkan grant;  dan alokasikan budget 

untuk riset unggulan ICT internal (multi-disiplin bidang ICT);  kerjasama riset multi 

disiplin ICT dan Non ICT dengan beberapa Departement atau Program Studi di UI, 

nasional dan internasional baik rumpun sains teknik, kesehatan dan social (Lihat [HS] 

Pidato pengukuhan Guru Besar penulis);   implementasi Journal Managament System 

untuk penerbitan makalah secara on-line di jurnal Fasilkom dan UI;  Sasaran : 
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publikasi dan patents/copyrights, bukti integrasi dan exelence in Researches, KU 

2.2.6, dan 2.2.10. 

c3.8) Pengembangan kinerja  SDM yang lebih baik : perekrutan Dosen baru yang 

berkualitas; peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja  (prestasi dan outpus 

akademik),  surat perjanjian kinerja dosen dengan kewajiban membuat rencana kerja 

tahunan (target publikasi dan patents/copyrights) dan evaluasi diri;  pelatihan 

pengembangan kemampuan Dosen dan Staff. Sarasan: mendukung program 

pengembangan kegiatan akademik, peningkatan proses kerja yang berdampak pada 

peningkatan sasaran program/kegiatan, KU 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 3.4.3, 3.4.4, dan 

3.4.7. 

D. Performance Indicators 

 2009 2010 2011 2012 

Publikasi Jurnal Nasional 10 12 14 16 

Publikasi Jurnal Internasional 7 8 9 10 

Publikasi Konferensi Nasional 20 25 30 35 

Publikasi Konferensi Internasional; 10 15 20 25 

Buku 3 5 7 9 

Patents/Haki 6 8 10 12 

Staff as International Journal Referee 8 10 12 14 

Cited publications 1225 1230 1240 1250 

Internasional Visiting Scholar 5 5 6 6 

Lulusan lanjut ke Pasca Internasional 5 7 9 11 

Lulusan kerja di Multi National Company 20 25 30 35 

Juara Kompetisi Mhs Nasional 5 7 8 10 

Juara Kompetisi Mhs Internasional 2 3 4 5 

Beasiswa (Milyar Rp) 1.8 2.0 2.2 2.5 

PHK (juta Rp) 800  800  

Grant Riset Nasional (juta Rp) 800 800 800 1,000 

Grant Riset Internasional (juta Rp) 200 300 400 500 

Pendapatan Pendidikan  (75%) (Milyar Rp) 15 17 20 24 

Pendapatan Ventura (Milyar Rp) 8 10 12 14 
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E. Bagaimana program dapat dilakukan. 

Para Ketua Program dan Manager akan dilibatkan untuk bekerja sama melakukan 

program program di atas, mereka akan diberikan wewenang memberikan usulan anggaran 

berdasarkan kemampuan anggaran fakultas dan anggaran yang mungkin tersedia sebagai 

akibat dari program pengembangan akademik dan ventura. 

 

F. Penutup 

Beberapa pesan  bijaksana yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemimpin di seluruh 

tingkatan dan di seluruh muka bumi, misalnya sebagai berikut: 

 

Ketika Rasulullah saw. mengutus salah seorang sahabatnya untuk melaksanakan suatu 

urusan, beliau bersabda:  "Sampaikanlah kabar gembira dan jadikan suasana yang 

tenteram dan janganlah menakut-nakuti dan membuat orang lari ;  Permudahlah dan 

janganlah mempersulit;  Saling membantulah dan jangan berselisih ". (Shahih Muslim 

No.3262, 3263, 3264) 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Semua diantara kamu adalah pemimpin, dan semua diantara 

kalian akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Seorang imam / kepala negara adalah 

pemimpin, dan dia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki / suami 

adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. 

Seorang wanita / istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan ditanya 

tentang apa yang ia pimpin. Seorang pelayan adalah pemimpin dalam harta milik 

majikannya. Dan setiap kamu adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang apa yang 

ia pimpin. (Hadits 653, HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra) 

 “Barang siapa takwa (patuh) kepada Allah, dibuatkan baginya jalan keluar. Dan 

diberikan rezeki padanya dari arah yang tak disangka sangka. Barang siapa takwa kepada 

Allah, maka Dia (Allah) akan mencukupi kebutuhannya.” [Qur’an] 

Semoga bermanfaat, dan Penulis  memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. 

 

 



Page 11 of 11 

G. Kepustakaan 

 

[DGHE] 

 

Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education,  

RI, Higher Education Long Term Strategy : 2003 – 2010. 

 

[CSUI-

0812] 

 

Fasilkom UI, Draft Rencana Induk Pengembangan 2008 – 2014, 

http://www.cs.ui.ac.id/arsip/renstra/Fasilkom-RIP-0814.pdf 

 

[GRS] 

 

Gumilar R. Soemantri,  Roadmap Transformasi: Goes beyond the Trodden 

Path, http://www.ui.edu/download/files/roadmap-id.pdf 

 

[HS] 

 

Heru Suhartanto, Peluang dan Tantangan Aplikasi Grid Computing di 

Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Balai Sidang UI, Depok, 15 

Oktober 2008 

 

[R-UI] 

 

Renstra UI 2007 – 2012, http://www.ui.edu/download/renstra_ui.pdf 

 

[KU-UI] 

 

SK MWA No 005/2007 tentang Kebijakan Umum,  Arah Pengembangan 

Univesitas Indonesia 2007 – 20012. 

 


