SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 156/ITDel/Rek/SK/X/18
TENTANG
FILOSOFI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) sebagai Institusi yang
membina watak dan meningkatkan kecerdasan dalam
kehidupan masyarakat bangsa Indonesia;
bawah IT Del menggunakan istilah Del dalam mewujudkan
peran dan kontribusinya dalam pembangunan dan perlu
kejelasan tentang makna Del yang dapat dipahami oleh warga
IT del dan dikomunikasikan kepada para pemangku
kepentingan;
bahwa Filosofi Del semakin kokoh jika segenap sivitas
akademika memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan
dengan apa yang dilakukan, memiliki komitmen terhadapnya,
dan kompeten dalam mencapai keberhasilan;
berdasar diktum (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan keputusan
Rektor Institut Teknologi Del tentang Filosofi Del;.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli
2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del
(PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor
025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi
Del.
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Memperhatikan

:

1.

2.

3.

Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Del
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Nilai-nilai MarTuhan, Marroha, dan Marbisuk di IT Del;
Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 26
Tahun 2018 tentang Indikator Pencapaian Visi Institut
Teknologi Del;
Arahan Ketua Yayasan Del, Ir. Patuan P. Simatupang,
MCRP, pada tanggal 11 Oktober 2018 yang menugaskan
Rektor IT Del untuk menjabarkan penjelasan ilmiah terhadap
istilah “Del”;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG
FILOSOFI DEL
BAB I
PENGERTIAN DEL
Pasal 1

Del diartikan sebagai selangkah lebih maju.
BAB II
SERAPAN ISTILAH DEL
Pasal 2
(1) Del bukan yang dimaksud berasal dari kata “del” yang terdapat dalam bahasa
Indonesia yang berarti lepas karena benang layang-layang yang terputus;
(2) Del merupakan kata serapan dari istilah ilmiah “del” yang digunakan dalam bidang
Matematika sebagai operator gradien atau kecenderungan dengan notasi ∇ yang
berguna untuk menentukan kecepatan perubahan suatu variabel dalam sebuah garis
atau bidang maupun ruang.
BAB III
SIMBOL DEL
Pasal 3
(1) Simbol Del adalah bentuk segitiga terbalik (∇) dari simbol Delta (Δ, δ) sebagai huruf
keempat alphabet Yunani.
(2) Simbol Delta (Δ) menunjukkan perubahan (difference), sementara Del (∇)
menunjukkan perubahan berarah (directed difference) yang secara umum diartikan
dengan selangkah lebih maju (one step ahead).
(3) Simbol Del (∇) juga disebut nabla yang berarti sejenis harpa.
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BAB IV
TANDA DEL
Pasal 4
Tanda Del terdapat pada fenomena alam dan buatan yang bermakna figuratif dan praksis
sebagai berikut:
(1) Tanda tumbuh berarti berwawasan luas untuk perubahan yang lebih baik (growth
mindset). Tanda Del ( ) menunjukkan sesuatu yang bertumbuh atau berkembang
mulai dari benih yang kecil menjadi tumbuhan yang kokoh dan rimbun sebagaimana
perubahan besar seringkali berawal dari inspirasi atau ide sederhana yang terus
dikembangkan.
(2) Tanda harpa berarti berusaha lebih keras (extra mile) untuk pelayanan yang ceria.
Tanda segitiga terbalik (∇) pada alat musik harpa yang menampilkan lantunan musik
yang keluar secara harmoni dari berbagai nada dan meresonansikan energi suara yang
membangkitkan semangat untuk berbuat atau bertindak yang terbaik.
(3) Tanda busur berarti bersiap menghadapi tantangan selanjutnya untuk mencapai target
yang lebih baik. Tanda Del berbentuk busur ( ) adalah senjata yang siap
mengarahkan dan melesatkan anak panah. Dosen IT Del ibarat para pahlawan yang
mempersiapkan para perserta didik sebagai anak panah untuk mempunyai tujuan
hidup yang memberikan manfaat dimanapun berada.
BAB V
PENGERTIAN FILOSOFI DEL
Pasal 5
(1) Filosofi Del merupakan insan Del sebagai agen pembaharu untuk selalu setapak lebih
maju dalam karsa dan karya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik
berlandaskan hati nurani yang bersih dan akal budi yang terpelajar.
(2) Karsa dan karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai berikut:
a. Karsa adalah kehendak mencerdaskan dan menggunakan akal budi.
b. Karya adalah kemampuan menuangkan atau mengeskpresikan pikiran,
imajinasi, atau keahlian ke dalam bentuk nyata yang dapat berupa arketipe,
agenda, bagan, draf, plot, program, rekaan, cetak biru, sketsa, rencana,
purwarupa, acuan, contoh, eksemplar, model, pola, gambar, dokumen, maupun
rancang bangun lainnya.

BAB VI
SEMANGAT DEL
Pasal 6
Semangat Del terdiri dari ciri, sikap, aspirasi, dan wawasan sebagai berikut:
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(1) Ciri IT Del adalah Institusi yang mempertautkan pendidikan akademik, vokasi,
maupun profesi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perkembangan
tuntutan keahlian dan keterampilan di industri, pemerintahan, dan masyarakat luas,
baik pada tataran nasional maupun internasional.
(2) Sikap IT Del adalah kecenderungan kognitif dan perasaan untuk selalu setapak lebih
maju di dalam upaya-upaya mewujudkan kepeloporan dalam membangun wilayah
dan lingkungan masyarakat di sekitarnya, melalui pemanfatan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
(3) Aspirasi IT Del adalah keinginan yang kuat untuk meningkatkan manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berdampak luas di dalam lingkungan pemerintahan,
industri, maupun masyarakat luas pada umumnya;
(4) Wawasan IT Del adalah pandangan sebagai Institusi yang berperan menjadi
pembaharu dalam membentuk masa depan bangsa yang berkelanjutan melalui
kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
BAB VII
KETELADANAN DEL
Pasal 7
(1) Gaya Kepemimpinan Del merupakan keteladanan tingkah laku berupa pola pikir dan
pola tindak yang bertanggung jawab untuk melayani sesama manusia agar memiliki
gairah dalam belajar dan bekerja untuk mencapai sasaran bersama.
(2) Keteladanan Del sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Pola pikir yang bertumbuh (growth mindset) adalah sikap memperluas
wawasan penyelesaian masalah dan berlatih mengembangkan diri untuk
bertumbuh dalam mencapai potensi maksimal.
b. Upayakan untuk keunggulan (strive for excellence) adalah sikap berusaha
sebaik mungkin melebihi apa yang diharapkan dengan perasaan senang dan
bangga meski terdapat berbagai hambatan.
c. Keterlibatan dalam pembaharuan (transformational engagement) adalah sikap
menginspirasi sesama manusia melalui pemberian makna dan mendorong
pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan untuk fokus pada proses dan
hasil kerja yang berkesinambungan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.
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Ditetapkan di : Laguboti
Pada tanggal : 24 Oktober 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.
Tembusan:
1. Ketua Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Dosen;
8. Para Tenaga Kependidikan;
9. Para Mahasiswa.
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