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Rapat Pengurus tahun 2017 dibuka oleh Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M. Sc. sebagai Pimpinan 

Rapat Pengurus dan menyampaikan agenda Rapat :                                                                     

 Pembahasan Agenda Workshop dan introduction training UNIID 

 Mapping mengenai research masing-masing bidang keahlian dari perguruan tinggi 

anggota terkait bidang infrastructure  

 Identifikasi proyek-proyek research kesiapan pemerintahan daerah untuk implementasi 

KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).  

 Pembahasan mengenai kerjsama UNIID 

  



I. Pembahasan Agenda Workshop dan Training 

 

Pak Danang : Membuka rapat pengurus dengan pembahasan awal mengenai agenda 

workshop dan training. 

Pak Ibnu : Menyarankan untuk agenda workshop dapat dilaksanakan pada awal 

November 2018. 

Pak Tri 
Tjahjono 

: Menanggapi bahwa untuk agenda workshop awal november harus berhati-hati 

dengan agenda FSTPT (Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi). 
Pak Danang : Menyarankan untuk agenda workshop dan training UNIID dapat dilaksanakan 

di Makasar. 

Pak Tri 
Tjahjono 

: Bila pelaksanaanya di Makasar mungkin peminatnya akan banyak, namun jika 

ingin dilakukan maka hari rabunya dikarenakan pada hari kamis terdapat acara 

workshop dari FSTPT.  

Pak Taufik :  Ketika orang datang 3 hari untuk menghadiri acara diluar kota, maka tergolong 

cukup lama. 

Pak Danang  :  Solusi lainnya UNIID juga dapat melaksanakan workshop secara terpisah yang 

kemudian dapat dibicarakan dengan pak isran. 

Pak Ibnu :  Untuk agenda workshop UNIID dan FSTPT dapat dilaksanakan dengan back 

to back. 

Pak Taufik :  Bila agenda UNIID tetap ingin dilaksanakan workshop dan training, tidak ada 

masalah. Hanya saja judul dari workshop tersebut dibuat menarik maka 

peminatnya tetap banyak. 

Pak Tri 
Tjahjono 

:  Jika agenda workshop dan training UNIID dipaksakan untuk masuk, maka 

dikhawatirkan akan merusak workshop yang lain dalam FSTPT. 

Pak Ibnu :  Setuju dengan tanggapan Bapak Tri Tjahjono bahwa jangan sampai terdapat 

kompetisi didalam workshop tersebut. 

Pak Tri 
Tjahjono 

:  Menanyakan, Bagaimana kehadiran bagi peserta workshop ? 

Pak Danang :  Untuk workshop dan training UNIID akan diprioritaskan pada anggota UNIID, 

jika nanti diluar anggota UNIID ingin masuk maka tidak menjadi masalah. 

Pak Danang : Apakah untuk agenda UNIID akan dilaksanakan “back to back” dengan acara 

FSTPT atau tidak? 

Pak Ibnu : Saya setuju dan tidak menjadi masalah, yang menjadi persoalan adalah 

berkaitan dengan efisiensi. 

Pak Danang : Menanyakan pendapat ke Bu Ratna terkait workshop dan training UNIID 

dikarena Bu Ratna lebih menyarankan di jakarta. 

Bu Ratna : Tidak menjadi permasalahan namun untuk agenda tersebut harus terdapat 

rentetan kegiatan selain workshop dan training. 

Pak Biemo : Saya setuju dengan pendapat dari Bapak Ibnu, bahwa identitas dari suatu 

institusi atau lembaga sangat penting, sehingga hal ini akan kembali lagi ke 

UNIID dimana terdapat 2 buah fungsi yaitu  

1. Manfaat kedalam untuk anggota dan  

2. Manfaat keluar yaitu manfaat ke masyarakat karena PT.PII support 

untuk keluar.  

Pak Ibnu :  Workshop yang diadakan oleh UNIID dan FSTPT nantinya ditakutkan akan 

membuat suatu persaingan. Sebagai contoh Bapak Tri Tjahjono dan Bapak 

Taufik sering memberikan workshop, namun untuk yang lain dimana belum 

berpengalaman maka workshop yang dibawakan akan mejadi kurang, sehingga 

akan menimbulkan masalah..  



Pak Taufik : Lebih baiknya untuk agenda workshop UNIID dan FSTPT dispisah. 

Pak Danang :  Berdsarakan diskusi yang ada, maka akan lebih baik untuk agenda workshop 

UNIID dapat diselenggarapan secara terpisah, sehingga perlu dilakukan 

pembahasan untuk tempat, host, anggota yang ingin diundang, serta program-

program apa yang ada pada modul selama 2 hari. 

Pak Ibnu : Bila agenda UNIID dilakukan dalam waktu yang berdekatan dengan FSTPT 

maka untuk orang 2 kali keluar daerah akan susah. Menurut saya, 60% orang 

yang akan ikut agenda workshop akan sama. 

Pak Danang : Tujuan UNIID di perguruan tinggi adalah menyebarluaskan minat orang-orang 

mengenai infrastructure. Sehingga jika di UGM, saya akan merekomendasikan 

orang lain untuk dating, sehingga nantinya dapat kita harapkan 

menyebarluaskan infrastruktur di perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan hal 

ini maka dari segi efektivitasnya akan sama. 

Pak Ibnu : Saya setuju dengan pendapat dari Pak Danang. namun jika waktu pelaksanaa 

workshop dari UNIID dekat dengan FSTPT maka dikhawatirkan akan 

menggerus kehadiran UNIID. Sehingga jika sedikit di undur lebih awal 

kemungkinan bisa dilaksanakan.   

Pak Danang : Pada dasarnya untuk pelaksanaan agenda workshop UNIID dapat dilaksanakan 

kapan saja hanya perlu diputuskan siapa yang jadi PIC (Person in Charge) dan 

hostnya berada dimana 

Pak Ibnu : Untuk 2 hari kegiatan sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Mungkin kita 

hanya perlu menetapkan kurikulum dan program-program lain. 

Pak Biemo : Titik permasalahannya jika saya lihat bukan dekat dengan event lain. Namun 

saya melihatnya dari segi manfaatnya, maka jika yang hadir orang yang sama 

tentu tidak akan menyebar ke level institusi. Sehingga pertanyaan saya tidak 

pada forum pengurus ini, namun kembali kepada pesan dari institusi, yaitu apa 

manfaat dari institusi ketika bergabung dengan UNIID? 

Pak Danang : Secara materi PT.PII, sudah memiliki modul-modulnya, sehingga kita hanya 

menunjuk orang yang akan mengemas menjadi 2 hari program. 

Pak Ibnu : Walaupun sudah dikemas, masih banyak diantara kita kemasannya lebih detail 

maka jika seperti itu kita juga perlu sosialisasikan. Sehingga dihari tersebut, 

kita sampaikan secara umum saja lebih ke arah perencanaannya dan itu tidak 

memerlukan banyak orang. Jadi moment tersebut dapat kita pakai untuk 

memulai kegiatan ini, karena menurut saya terdapat masalah lain yaitu adanya 

keterbatasan waktu, komunikasi dengan kawan-kawan. 

Pak Danang : Berdasarkan diskusi ini, apakah untuk pelaksaannya ingin dilakukan “ 

back to back” atau tidak ? 

Pak Biemo : Untuk back to back menurut saya tidak masalah, hanya saja yang datang jangan 

itu-itu saja. 

Pak Danang :  Untuk PICnya apakah dari Pak Ibnu, atau anggota dibidang infrastruktur? 

Pak Ibnu : Saya kira dari anggota saja, namun pastinya saya juga akan datang.  

Pak Danang :  Untuk yang menyusun TOR (Term of Reference) dan PICnya, apakah Bapak 

Ibnu ? 

Pak Ibnu : Sementara UI dan ITB dahulu, sambil saling berkomunikasi. Untuk terkait 

modul-modulnya bagaimana ya? 

Bu Ratna : Untuk modulnya kami bekerjsama, ada yang dari PT.PII bagian keuangan, dan 

sebagainya.  

Pak Ibnu : Sebenarnya untuk materi yang di BAPERNAS merupakan kompilasi dari 

PT.PII,sehingga nantinya kita dapat berbagi. 



Pak Danang :  Untuk agenda pada FSTPT ada pada tanggal 4 -5 November. 

Pak Tri 
Tjahjono 

:  Berdasarkan tanggal, maka bias hari kamis kita melaksanakan agenda UNIID, 

karena jumatnya ada workshop dari FSTPT.  

Pak Ibnu : Untuk template atau format workshop dari FSTPT itu seperti apa? 

Pak Taufik : Formatnya bebas yaitu workshop, audience diajak berfikir dan hal yang penting 

adalah tidak satu arah jadi kita bias keliling untuk mengajak bertukar pikiran 

dan berkelompok karena ada suatu permasalahan ada dan harus di selesaikan.  

Pak Ibnu : Saya berfikir jika begitu maka untuk hari kamisnya akan lebih banyak ke 

konsolidasi dengan kawan-kawan yang di UNIID dengan materi itu 

Pak Taufik : Kita juga nantinya akan mengirimkan orang-orang yang memiliki konsentrasi 

pada bidang terkait 

Pak Danang : Kita ingin membuat suatu program training dibidang sains untuk tahun 2018 

dengan masing-masing anggota UNIID mengirimkan 1 orang. Untuk 

mencapainya, saat ini kita melakukan pertemuan untuk membahas “trial” 

selama 2 hari atau kita akan mengadakan workshop untuk menyusun kurikulum 

tahun 2018. Sehingga terdapat 2 kemungkinan : 

1. Kalau kita memilih trial atau introduction training maka tim yang 

ditunjuk Pak Ibnu dan Pak Jachrizal itu ada komunikasi internal dengan 

teman-teman di PT.PII untuk melihat apa yang bisa kita susun dalam 

waktu 2 hari. 

2. Jika memilih opsi yang kedua yaitu mengadakan workshop, maka 

teman-teman kita undang untuk menyusun kurikum bulan april 2018. 

Pak Ibnu : Saya berfikir untuk memilih 2 opsi karena dalam 2 hari itu kita bisa membahas 

dengan kawan-kawan dan mengasumsikan bahwa mereka memiliki kapasitas, 

potensi, serta memiliki materi. Didalam menyusun kurikum itu kita bisa 

memilih apakah itu termasuk pemula, introduction, atau seperti apa materinya 

selanjutnya dapat kita bicarakan disitu. Selanjutnya jika ingin dilakukan 

percobaan, dan sepakat maka nanti materi-materi yang kita pilih kita berikan 

sehingga nantinya kita dapat menyusun yang lebih lengkap di bulan april 2018. 

Sehingga dapat kita simpulkan yaitu :  

1. Kita dapat mengkonsolidasikan kurikulum yang telah kita sepakati 

bersama. 

2. Kita melakukan percobaan, siapa dianatara kita yang siap untuk 

memberikan materi 

Pak Danang : Saya setuju dengan keputusan dari Pak Ibnu yaitu kita dapat melaksanakan 2 

opsi dalam 2 hari. Maka dapat disimpulkan tanggal 2 dan 3 november kita 

persiapkan untuk training workshop kemungkinan di makasar PICnya yaitu 

Pak Ibnu dan pak Jachrizal 

Pak Danang : “Mengusulkan agenda berikutnya berkaitan dengan penelitian”  

1. Mapping mengenai research masing-masing bidang keahlian dari 

perguruan tinggi anggota terkait bidang infrastructure. Untuk hal ini 

pak yoni nanti menyusun formatnya, apakah berdasarkan keahlian, 

pengalaman atau portofolio kegiatan yang telah diikuti. 

2. Identifikasi proyek-proyek research kesiapan pemerintahan daerah 

untuk implementasi KPBU. Nanti disiapkan oleh teman-teman yaitu 

menyusun kriteria mengenai local government prevines for B2B untuk 

Indonesia relay. Setelah itu solid nanti kita bisa mencoba ke masing-

masing daerah.  

 

 



Pak Tri 
Tjahjono 

: Terkait mapping pada keahlian di infrastructure, maka kita bisa melalui 2 opsi:  

1. Individu di masing-masing perguruan tinggi yang ingin terlibat di 

UNIID, sehingga nantinya kami hanya perlu untuk menyurati pada 

perguruan tinggi terkait dan selanjutnya dapat memasukkan nama-

nama yang diberikan. Kalau bisa hal ini dilakukan secepatnya, dan 

untuk tanggal 2 november kita sudah mempunyai datanya.  

2. Dilakukan pengelompokan berdasarkan topiknya yang nanti kita 

diskusikan. Hal Ini akan ktia diskusikan setelah mendapatkan yang 

pertama tadi.  

Terkait kesiapan untuk implementasi KPBU, ada baiknya membuat volunting 

research project terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat menetapkan daerah 

baik kab kota dan provinsi, sehingga kita bisa memilih 1 provinsi, 2 kabupaten, 

1 kota untuk infrastructure.  

Pak Danang : Jika di UGM terdapat GSG center yang mana fungsinya adalah melakukan 

screening maupun ranking dari GSG di company. Hal ini mungkin hampir 

sama. Dari hal ini maka kita mendapatkan kriteria yang nantinya dapat 

diterapkan kepada provinsi ataupun kabupatan kota.  

Pak Tri 
Tjahjono 

: Pertama kita dapat mempotret kondisi ASNnya disana terlebih dahulu yang 

selanjutnya dapat dipetakan sesuai kapabilitas berdasarkan qualifikasinya 

sebelum masuk ke tahap yang lebih jauh. Selain hal diatas ada beberapa 

program yang sederahan, sebagai contoh dari kelompok simposium ini kita 

dapat mengelompokkan bidang-bidang yang terkait sehingga bisa 

mendapatkan suatu produk yang bisa menjadi program pengayaan untuk 

perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan sekaligus mengurangi dispalitas 

antara perguruan tinggi yang sudah maju dan kurang maju.  

Pak Danang : Jadi mungkin jika kita memiliki sub tema itu bias menjadi embrionya.  

Pak Tri 
Tjahjono 

: Apalagi jika UNIID dengan FSTPT bergabung maka akan lebih kaya lagi 

produk dari suatu bidang tertentu. Nantinya yang terbaik tetap bisa masuk, 

intinya bahan untuk masuk tetap pemikiran dalam acara semacam workshop. 

Workshop inilah yang nanti dapat menimbulkan buku sirkulan. Karena 

menurut saya hal ini menjadi salah satu cara untuk menurukan dispalitas.  

Pak Danang : Saya mengusulkan jika kita memiliki waktu hingga bulan pertama tahun depan 

maka bisa untuk mematangkan konsep. 

Pak Tri 
Tjahjono 

: Contohnya kita juga bisa menghubungi circular pendidikan untuk KPBU yang 

hasilnya kita jadikan circular pertama di bulan april. 

Pak Danang : Saya setuju dengan Bapak Tri Tjahjono, sehingga kita perlu untuk mendorong 

hal itu.  

Bu Hera : Kelihatannya kalau di daerah permasalahan yang kompleknya adalah pada 

bagian hukumnya, dikarenakan belum jelas. 

Pak Tri 
Tjahjono 

: Permasalahannya adalah bagaimana teman-teman di hukum itu bisa bersatu. 

Maka jangan kita paksakan, kita paksakan yang sudah ada aktornya. Sehingga 

kalua kita sudah memiliki directory individual dari ini, otomatis itu sudah 

terdapat aktornya. Jadi saya hanya perlu untuk memoderasikan, kalau 

semuanya saya harus melakukan maka itu tidak akan berjalan. 

Pak Danang : Sama seperti kita di FSTPT, group yang menyusun modul kereta API itu adalah 

mentri keuangan. Maka itu baru bisa.  

Pak Tri 
Tjahjono 

: Setuju dengan pendapat Pak Danang. Kalau sudah ada aktornya maka bisa 

dipastikan akan jalan. Sehingga harapannya khusus untuk back to back, jika 

terdapat kegiatan bisa indirectly dibiayai oleh PT.PII. Untuk kegiatan yang 

lain, sebagai contoh program-program dari saya seperti kerjasama untuk 



pelatihan di bidang penelitian secara tidak langsung sudah sama. Hanya saja 

nanti akan saya rubah lagi dan dikaitkan dengan kesiapan KPBU. Apabila hal 

ini akan dilaksanakan maka tentunya kita membutuhkan banyak sekali anggota 

karena kita memiliki 350 kabupaten kota, dan 34 provinsi maka dapat 

dipastikan kita membutuhkan pelatihan untuk melihat kesiapan KPBU di 

tingkat daerah.  

 

II. Pembahasan Bidang kerjasama 

 

Pak Junaidi : Untuk bidang kerjasama masih belum memiliki banyak aktivitas, karena dari 

internal belum terjalin komunikasi yang efektive antara member yang ada pada 

bidang kerjasama. Oleh sebab itu  

 Pertama sudah kami laporkan bahwa platform yang sudah kita terapkan 

untuk bidang kerjasama adalah kemitraan dengan kerjasama internal. 

 Kedua berkaitan antar anggota yang berhubungan dengan requitment 

bisa kita koordinasikan lebih baik.  

 Ketiga berkaitan kemitraan dengan kerjasama external baik dari dalam 

maupun luar negri dari UNIID dapat dimulai dengan organisasi profesi 

maupun kelompok-kelompok keahlian dan juga terkait bidang ahli. 

Sehingga dari hal ini masih banyak tahapan-tahapan yang perlu kita 

selesaikan dengan baik.  

 Keempat, belum ada pertemuan secara formal dari bidang kerjasama 

dengan stakeholder. Selain itu platform kerjasama dan implementasi 

memerlukan perencanaan dengan kesepakatan bersama. Sehingga 

harus terdapat focusing. Sehingga bila tahun depan lebih pada 

pemetaan, maka tetnu kerjasama dengan organisasi profesi menjadi 

sangat penting dikarenakan tahun depan merupakan tahun dimana kita 

sebagai perguruan tinggi atau juga lembaga lain bisa memahami 

sepenuhnya pendanaan yang bersumber pada PPP, hal ini tentu 

menjadi rangkaian kerjasama yang perlu di tingkatkan.  

 Kerjasama lebih banyak dilakukan pada wilayah terkait keanggotaan 

dan pengembangan infrastructure dan pendanaanya  

 Kerjasama lebih banyak bersifat G2G (Government to Government), 

atau U2U (University to University) bahkan universitas dengan 

foundation, sehingga belum ada keterlibatan UNIID. Kalau semisal ada 

perguruan tinggi yang masih menanyakan apa keuntungan dari 

keanggotaan UNIID? Tentu ini menjadi kajian kembali atau self 

evaluation pada kita untuk mampu menampilkan UNIID yang 

sebenarnya memiliki peran yang besar pada pengembangan baik itu 

keahlian maupun infrastructure pada perguruan tinggi serta menjalin 

hubungan pada perguruan tinggi yang lain. 

Pak Ibnu : “Menanyakan ke Pak Junaidi”, Kapan kita mengklaim bahwa kerjasama itu 

adalah bagian dari kerjasama UNIID? 

Pak Junaidi : Untuk saat ini belum ada.  

Pak Ibnu : Kita bersama-sama mungkin bisa melakukan klaim jika pendanaan yang  

bersumber dari oprah, maka itu bisa. Hanya saja jika G2G maka menurut saya 

kita sudah melakukan sebagai universitas yang independednt tapi kita tidak 



bisa mengklain sebagai U2U. Jika kegiatan kecerdasan seperti training untuk 

daerah yang nantinya bisa kita kembangkan terus menerus dan berfikiran antar 

wilayah maka UNIID bisa mengklaim itu. 

Pak Junaidi : Oleh sebab itu kami katakan bahwa kerjasama ini bersifat G2G atau U2U. 

Maka kita dapat mendorong bahwa kerjasama itu akan memberikan mafaat 

seperti memfasilitasi terkait dengan pendekatan dengan mitra kita yang 

nantinya bias digunakan sebagai contoh untuk pendanaan. 

Pak Ibnu : “Memberikan pertanyaan kepada Bapak Junaidi” Apakah bagian kerjasama 

dapat membantu kita untuk membangun stakeholder? sehingga kita perlu ujung 

tombak agar UNIID ini bisa masuk kedalamnya.  

Pak Junaidi : Kami akan mengupayakan hal tersebut. Berkaitan dengan kerjasama, masih 

banyak dimotori oleh kementrian dan PT.PII. Sehingga saat ini kita bisa 

merancang agar UNIID memiliki peran yang berkaitan dengan fasilias pada 

anggota. Sehingga kerjasama itu bisa terjalin dengan baik. Hal ini perlu kita  

intensifkan terkait membahas kerjasama. Jika terdapat anggota yang sudah 

memiliki rancangan kerjasama, maka UNIID akan mampu untuk memberikan 

fasilitasi-fasilitasi terkait dengan kerjasama. Sehingga kita harapkan 

kedepannya kerjasama dapat lebih di intesifkan dan di tingkatkan. 

Pak Amar : Kita sebagai institusi sebenarnya selalu bertanya, apa keuntunga masuk sebagai 

anggota dari UNIID. Sehingga saya berfikir, untuk mengembangkan 

infrastruktur pada suatu institusi apakah masuknya bisa lewat UNIID? 

Sehingga saya harapkan UNIID bisa menjembatani atau paling tidak bisa 

menjadi salah satu platform untuk memfasilitasi dalam hal kepentingan 

infrastruktur pada suatu institusi.  

Pak Ibnu : Saya merasa kesulitan untuk memahami kerjasama itu. Apakah UNIID 

memiliki resources yang membentuk suatu kesatuan organisasi, yang mana 

resources itu ada di masing-masing ibukota dan tidak terkoordinasi. Artinya 

jika tadi membuat training untuk KPBU maka terdapat agenda yang telah kita 

sepakati bersama untuk suatu target yang spesifik. Namun begitu hal ini sangat 

umum dan tidak ada suatu project based yang bisa dikerjasamakan, maka itu 

menjadi sulit. Sehingga saya kira resource UNIID itu tidak ada, atau sangat 

minim sekali.  

Pak Junaedi : Pandangan kita diawal adalah UNIID menjadi suatu lembaga atau asosiasi. 

Sehingga UNIID nantinya akan memiliki mitra baik itu terkait dengan 

operasioanlisasi dari suatu bagan/lembaga atau memang akan mendukung 

anggotanya, sebagai contoh kalau terkait kerjasama dengan organisasi profesi 

dengan menyelenggarakan aktivitas seperti MOU antara UNIID dengan 

organisasi profesi, maka ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh UNIID 

nantinya akan mendapatkan dukungan dari organisasi profesi. Hanya saja 

untuk implementasinya akan sangat sulit, sehingga kita mungkin hanya 

memanfaatkan dari hasil kerjasama antara PT.PII dengan yang lainnya.  

Pak Danang : Pada dasarnya kekuatan dari organisasi seperti ini adalah volunterismenya, 

bukan dari struktural organisasinya. Jika kita bicara status hukum, apakah 

UNIID itu bisa membuat perjanjian?  

Pak Ibnu : Bergantung dari sektornya, sangat kontekstual. 

 

Pak Danang : Jika saya bertanya apakah UNIID itu lembaga berbadan hukum atau tidak? 

Maka ini adalah pilihan dari anggota, kalau memang kedepannya UNIID ingin 

dibuat berbadan hukum tidak masalah, hanya saja itu ada di keputusan rapat 



anggota. Menurut saya berkaitan dengan kerjasama, UNIID ini berfungsi 

memfasilitasi sehingga saya mempunya harapan,  

1. Paling tidak UNIID memiliki relasi yang lebih solid dengan 

Kemenristek DIKTI. Sehingga UNIID akan dikenal sebagai organisasi 

yang legitimate untuk menjadi partner dialognya Kemenristek DIKTI 

pada saat berbicara mengenai SDM infrastruktur.  

2. Kita masih membutuhkan organisasi perusahaan selain PT.PII. 

Sehingga nanti saya meminta tolong ke Bu Ratna, kira-kira siapa saja 

yang dapat kita ajak tentunya selain PT.PII untuk kita bisa menggali 

kemitraan yang lebih luas. 

Sehingga itu merupakan target untuk bagian kerjsama hingga tahun depan yang 

selanjutnya tahun depan kita bisa memberikan report ke anggota bahwa UNIID 

sudah menjalin relasi dengan Kemenristek DIKTI. Maka UNIID sudah satu 

langkah lebih maju dan membuka dialog yang resmi karena ada Kemenristek 

Dikti.  

Pak Ibnu : Saya setuju dengan Pak Danang, karena stakeholder yang pertama kita adalah 

Kemenristek DIKTI. Kedua, bedasarkan pengalaman, kita memiliki semacam 

suatu block riset yang hanya orang-orang dengan bidang infrastruktur saja yang 

dapat masuk. Sehingga menurut saya itu sangat potensial dan harapan dari 

anggota dapat menggunakan riset-riset itu. 

Pak Biemo : Saya berfikir, seolah-olah yang dibahas mengenai infrastruktur dari prespektif 

perguruan tinggi dan jika nanti menghadap rector untuk membayar uang iuran 

15 juta setiap 3 tahunnya, maka hal ini untuk apa dulu. Yang dilihat dari mereka 

adalah infrastrukur, maka jika UNIID bisa membantu kearah sana itu bias 

menjadi manfaat dari UNIID. .  

Pak Amar : Kita tidak bisa melakukan identifikasi, misalnya dari masing-masing perguruan 

tinggi yang nantinya menjalin kerjasama, perguruan tinggi tersebut butuhnya 

apa saja. Sehingga perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan UNIID 

merasa dilengkapi kebutuhannya.  

Pak Ibnu : Seperti yang dikatakan oleh Pak Joni yang mana terdapat 6 cluster, maka kalau 

cluster tadi kita kerjakan bersama UNIID dan menjadi suatu riset yang efeknya 

sejumlah anggota UNIID tahu maka kita sudah satu langkah di depan. Memang 

menjadi open kompetisi karena anggota UNIID tahu, hanya saja potensi yang 

didapat sangat besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kesimpulan  

Terdapat 5 hal untuk bagian kerjasama.  

1. Membuat platform kerjasama untuk membangun riset.  

2. Merumuskan kemanfaatan bagi perguruan tinggi yang menjadi anggota UNIID dalam 

hal pengembangan infrastrukutur yang ada pada perguruan tinggi. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing wilayah untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha). 

4. Menjalin relasi yang lebih solid dengan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti). Sehingga UNIID akan dikenal sebagai 

organisasi yang absah (legitimate) untuk menjadi partner dialog Kemenristekdikti pada 

saat berbicara mengenai SDM infrastruktur.  

5. UNIID masih membutuhkan organisasi perusahaan selain PT.PII sebagai mitra. 

Sehingga UNIID akan mencari mitra lain selain PT.PII, baik dari Bu Ratna maupun 

usulan dari anggota UNIID. 

Untuk pembahasan kedepannya terdapat beberapa program yaitu : 

1. 2 program untuk bulan November dan bulan april 

a. Agenda workshop 

b. Menyusun kurikum pada bulan april tahun 2018. 

2. 2 program untuk bidang research yaitu  

a. Memetakan keahlian (mapping expertise) dari seluruh pengurus UNIID. 

b. Penelitian mengenai kesiapan pemerintahan daerah untuk implementasi KPBU 

yang selanjutnya akan didiskusikan dengan PT PII. 

3. 2 target untuk tahun depan 

a. Memperkuat kerjasama dengan Kemenristekdikti 

b. Mencari organisasi selain PII untuk nantinya UNIID dapat menggali kemitraan 

yang lebih luas. 


