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SAMBUTAN REKTOR ITB

pada

PERESMIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU ITB

TAHUN AKADEMIK 2013/2014

INSAN IPTEKS YANG BERGUNA UNTUK PEMBANGUNAN BANGSA

Sasana Budaya Ganesa, Kampus ITB, Senin 19 Agustus 2013

Yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Advisory Board,

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

Para pengelola ITB di ketiga Satuan : Satuan Akademik,

Satuan Usaha Komersial serta Satuan Kekayaan dan Dana ITB,

Rekan Dosen Dan Pegawai Administrasi,

Para Mahasiswa Baru ITB yang berbahagia dan sangat saya banggakan

Para Mahasiswa lainnya yang saya cintai, serta

Para undangan dan hadirin sekalian,

Assalamualaikum Wr.Wb. ,

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt atas semua karunia Nya, karena

pada pagi hari yang sangat berbahagia ini kita diberi kenikmatan sehat lahir

dan batin, sehingga dapat berkumpul di Sasana Budaya Ganesa, Institut

Teknologi Bandung. Kehadiran kita di sini adalah untuk melaksanakan salah

satu agenda utama ITB di tahun 2013, yaitu penerimaan mahasiswa baru untuk

Tahun Akademik 2013/2014. Pada kali ini ITB menerima sejumlah 5910 orang

mahasiswa yang terdiri dari 3660 orang mahasiswa pada strata pendidikan

Sarjana, 2098 orang pada strata pendidikan Magister, dan 152 orang pada

strata pendidikan Doktor. Saudara semuanya berasal dari berbagai penjuru

tanah air, dari semua provinsi di Indonesia dan bahkan dari mancanegara.
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Kenyataan ini menunjukkan bahwa ITB adalah universitas nasional yang sedang

mewujudkan dirinya menjadi universitas bertaraf internasional atau global.

Sebagai Rektor ITB, perkenankan saya mengucapkan selamat atas keberhasilan

saudara, segenap mahasiswa baru ITB, atas kerja kerasnya selama ini sehingga

dapat bergabung dalam komunitas kampus yang membanggakan kita semua

ini. Saya yakin bahwa kalian adalah putera dan puteri terbaik bangsa Indonesia,

yang juga merupakan para calon pemimpin masa depan, dan saya bangga

menerima kedatangan kalian sebagai peserta didik di kampus ITB. Bagi Saudara

yang berasal dari luar Jawa Barat, saya sampaikan selamat datang di Bandung,

di Bumi Parahyangan.

Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Kampus adalah wadah bagi pengembangan dan aktualisasi potensi intelektual.

Sebuah kampus terbentuk oleh sarana dan pra-sarana fisik, dan sekaligus juga

tatanan organisasional, nilai-nilai moral dan norma-norma. Sejak awal

kelahirannya, ITB memegang teguh norma ‘academic excellence’, atau norma

keunggulan akademik. Ciri-ciri dari norma ‘academic excellence’ ini adalah: (1)

cinta akan kebenaran dan ipteks serta menjunjung tinggi asas-asas ilmiah

dalam pengembangan ipteks; (2) semangat dan komitmen yang tinggi untuk

memajukan ipteks; (3) saling-menghormati perbedaan cara pandang dan

(4) saling-terbuka untuk berdialog, dalam kerangka upaya memajukan ipteks.

Memegang norma ‘academic excellence’ berarti menjunjung tinggi kejujuran

dan keterbukaan pikiran, menghormati perbedaan cara pandang, penuh

inisiatif dalam pembelajaran, dan berpartisipasi secara kritis dan konstruktif

dalam diskusi dan perdebatan. Sebaliknya, mencontek, plagiarisme dan

bentuk-bentuk kecurangan yang lain bertentangan dengan norma ‘academic

excellence’.

Meski menjujung tinggi norma ‘academic excellence’, ITB bukanlah ‘menara

gading’ atau ‘ivory tower’. ITB tidak berada di luar, atau di atas masyarakat. ITB

berada di dalam masyarakat dan hidup bersama dengan masyarakat. Sejarah

menunjukkan bahwa ITB tumbuh dan berkembang melalui perjuangan

segenap anak bangsa dari berbagai lapisan sosial dan dari berbagai penjuru

Tanah Air. Oleh karena itu, keberadaan ITB adalah berasal dari segenap anak-
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anak bangsa Indonesia, dan diperuntukkan bagi kemajuan bangsa Indonesia

dan kemaslahatan umat manusia.

Dengan menjadi mahasiswa, Saudara harus berlatih menjunjung tinggi nilai

dan norma akademik. Di kelas, di laboratorium/studio dan di ruang seminar,

Saudara akan berlatih membangun argumentasi ilmiah, menyajikan karya tulis

ilmiah, menyusun rancangan dengan basis ilmiah, ataupun memanifestasikan

ekspresi kesenian. Secara sederhana, melakukan sesuatu secara ilmiah artinya

berpijak pada asas kebenaran, atau bertujuan mendekati dan menyingkap

kebenaran.

Ketika memasuki kampus, Saudara akan mengikuti proses belajar di program-

program studi yang berbeda, dan menekuni bidang-bidang ipteks yang

berbeda. Tetapi adanya keaneka-ragaman bidang-bidang ipteks tidaklah

dimaksudkan untuk membentuk ‘kotak-kotak’ ipteks yang berdinding tebal dan

pejal, yang menghambat interaksi dan dialog. Pembelajaran dan

pengembangan ipteks membutuhkan interaksi dan dialog tersebut.

Para undangan yang saya muliakan, segenap hadirin yang saya hormati,

dan para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Dengan mengikuti pembelajaran di dalam kampus, seorang mahasiswa akan

mengalami peningkatan kapasitas intelektual. Akan tetapi, agar di kemudian

hari dapat menjadi insan ipteks yang berguna bagi masyarakat, seorang

mahasiswa juga perlu mengembangkan kualitas lain dalam dirinya, yakni

karakter moral. Kapasitas intelektual dan karakter moral adalah dua jenis

kualitas yang harus ada pada diri seorang insan ipteks. Tanpa karakter moral

yang memadai, kapasitas intelektual akan menjadi, ibaratnya, ‘senjata di

tangan orang buta’.

Pada kesempatan ini ijinkan saya mengemukakan dua unsur penting dari

karakter moral tersebut, yaitu tanggung jawab sosial (social responsibility) dan

akuntabilitas sosial (social accountability). Secara sederhana uraiannya sebagai

berikut. Seorang insan ipteks, dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya,

perlu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk merespons dan menjawab

permasalahan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Tanggung jawab tersebut

didasarkan pada kepedulian sosial. Tentu saja, setiap mahluk sosial memiliki
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tanggung jawab sosial. Tetapi seorang insan ipteks memiliki tanggung jawab

sosial yang lebih besar, dikarenakan ipteks yang ia miliki.

Unsur yang ke dua adalah akuntabilitas sosial. Seorang insan ipteks perlu

mampu memperhitungkan atau memperkirakan konsekuensi sosial dari

keputusan atau tindakan yang akan ia ambil. Kalau keputusan atau tindakan

yang akan ia ambil berpotensi merugikan masyarakat atau mengabaikan hak-

hak orang lain, ia perlu menyusun alternatif-alternatif. Seorang insan ipteks

harus memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang ia ambil tidak

memiliki konsekuensi sosial yang negatif.

Kedua unsur ini, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sosial, berhubungan

dengan erat dan saling melengkapi. Keduanya dapat dipelajari dan dilatih

melalui proses pembelajaran di kelas, di laboratorim/studio, di ruang seminar,

maupun dalam pelaksanaan kerja praktek atau kuliah lapangan. Melalui

pembelajaran dan latihan praktis, tanggung jawab sosial dan akuntabilitas

sosial akan tertanam ke dalam karakter kita.

Lawan dari kepedulian sosial adalah ketidakpedulian sosial. Ketidakpedulian

sosial dan ketidakpedulian akan hak-hak orang lain adalah ‘benih-benih’ bagi

tumbuhnya watak korup. Kalau ketidakpedulian sosial sudah tertanam dalam

karakter kita, kita akan rentan terhadap godaan untuk melakukan korupsi.

Tetapi kalau sifat kepedulian terhadap sesama dan tanggung jawab sosial

sudah melekat pada diri kita, hal ini menjadi sebuah ‘vaksin’ penangkal ‘virus’

korupsi.

Ipteks, sebagai pengetahuan ilmiah, memang tidak secara eksplisit

membicarakan korupsi. Tetapi dalam ipteks dikenal prinsip ilmiah, prinsip

menjunjung tinggi kebenaran, yang menolak segala bentuk kebohongan dan

kepalsuan. Ipteks memang tidak secara eksplisit memerintahkan misi sosial

tertentu. Tetapi kalau kita merenungkan hakikat ipteks, dan kita kaitkan

dengan hakikat manusia, maka segera kita akan menyimpulkan adanya misi

kemanusiaan dan misi sosial dari ipteks. Seorang insan ipteks sejati akan selalu

menjauhi praktik korupsi karena ia selalu menjunjung tinggi asas kebenaran

dan martabat luhur manusia.



5

Para undangan dan hadirin serta mahasiswa baru yang saya banggakan

Sebagaimana telah kita ketahui, Pemerintah Republik Indonesia telah

menggulirkan dua rencana induk (masterplan) penting, yang dikenal dengan

singkatan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia) dan MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pengentasan Kemiskinan Indonesia). Sebuah kata kunci yang ada dalam kedua

rencana induk tersebut adalah perluasan: perluasan pembangunan ekonomi,

dan perluasan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi yang diperluas mencakup sekurangnya dua hal:

pertama, melibatkan berbagai pelaku nasional sebagai subjek ekonomi—

sebagai produsen dan entrepreneur pada skala kecil, menengah dan besar; dan

ke dua, manfaat dari kegiatan ekonomi dirasakan oleh seluas-luas masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang diperluas juga dapat diartikan sebagai

pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif, yang merangkul dan

memberdayakan kelompok-kelompok marjinal, serta ramah terhadap

lingkungan. Pembangunan ekonomi yang diperluas membutuhkan adanya

penciptaan nilai tambah yang meluas, melalui sentuhan ipteks oleh para insan

ipteks bangsa.

Perluasan pengentasan kemiskinan berarti menjangkau lebih luas kalangan

lemah serta menyentuh berbagai bentuk kemiskinan. Tingkat daya beli yang

rendah adalah sebuah tolok ukur kemiskinan, tetapi bukan satu-satunya. Tolok

ukur yang lain mencakup, antara lain, akses ke sumber pangan dan kesehatan,

akses ke sumber ipteks, akses ke sumber ekonomi serta akses ke sumber

hukum. Peningkatan daya beli adalah hal yang penting, tetapi tidak menjawab

permasalahan kemiskinan secara mendasar. Upaya yang lebih mendasar perlu

lebih bersifat memberdayakan, dengan memperhatikan akses ke sumber-

sumber tersebut di atas.

Keberhasilan implementasi MP3EI dan MP3KI adalah untuk kepentingan

segenap bangsa Indonesia, dan untuk mewujudkan keberhasilan tersebut

dibutuhkan partisipasi dan kontribusi dari segenap komponen bangsa dan

seluruh warga negara Indonesia. Khususnya para insan ipteks memiliki

tanggung jawab untuk turut mengupayakan tercapainya keberhasilan MP3EI

dan MP3KI.
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Bagi segenap mahasiswa baru ITB, penting bagi Saudara untuk mengenal dan

memahami MP3EI dan MP3KI tersebut. Ketika Saudara lulus nanti, Saudara

akan menjadi pelaku penting yang turut menentukan keberhasilan dari

implementasi kedua rencana induk pembangunan tersebut.

Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan,

Dinamika ekonomi global yang kini berlangsung telah membuka peluang-

peluang baru bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Para insan

ipteks merupakan ‘aset’ penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa

memanfaatkan peluang-peluang tersebut, dan mewujudkan kemajuan-

kemajuan bagi bangsa Indonesia. Tetapi ‘aset’ tersebut akan menjadi betul-

betul berguna bila memiliki kedua kualitas yang saya tekankan sebelumnya,

yakni kualitas intelektual dan kualitas moral. Oleh karena ini, sangat penting

bahwa dalam proses pembelajaran di kampus, kita semua makin

mementingkan kedua jenis kualitas tersebut.

Para dosen dan peneliti perlu terus mengembangkan cara-cara pembelajaran

dan pembimbingan agar para mahasiswa makin berhasil meningkatkan

kapasitas intelektual dan karakter moral sekaligus. Penting bahwa para dosen

dan peneliti terus-menerus menunjukkan keteladanan moral. Sebagaimana

kita ketahui bersama, pendidikan moral yang paling efektif adalah melalui

contoh dan keteladanan praktis, bukan hanya melalui doktrin. Begitu pula,

para mahasiswa perlu makin menyadari pentingnya bukan saja prestasi

akademik, melainkan juga prestasi moral. Tanpa adanya kesadaran dan

partisipasi dari mahasiswa, proses pembelajaran tidak akan berlangsung secara

optimal. Bagi Saudara, para mahasiswa baru ITB, gunakanlah segenap

kesempatan yang tersedia selama menempuh pendidikan di ITB untuk berlatih

meningkatkan kualitas moral, selain mengejar prestasi akademik.

Segenap mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan,

Saudara adalah putera-puteri bangsa yang terbaik karena telah sanggup

meraih kesempatan, yang tidak bisa didapatkan oleh putera dan puteri bangsa

yang lainnya. Akan tetapi, menjadi putera-puteri bangsa yang terbaik juga

membawa konsekuensi. Di pundak saudara terdapat amanah serta tanggung

jawab untuk turut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan
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bangsa Indonesia. Kemajuan bangsa Indonesia bergantung pada kontribusi

saudara kelak ketika telah menyelesaikan studi dan berkiprah di berbagai

arena kehidupan di masyarakat. Masyarakat dan bangsa Indonesia

membutuhkan kontribusi terbaik saudara, untuk menghela dan memimpin

perubahan-perubahan bangsa ke arah yang lebih sejahtera dan lebih

tercerahkan. Adalah wajar dan adil bila tanggung jawab yang lebih besar

diemban oleh mereka yang mendapatkan kesempatan yang lebih baik, serta

memiliki kemampuan yang lebih dibadingkan komponen anak bangsa lainnya.

Untuk menyongsong amanah dan tanggung jawab sosial yang mulia tersebut

nantinya, saudara harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama

menempuh studi di kampus ITB. Implementasikan selalu prinsip Kerja 5As

(Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas) dalam

proses belajar dan aktivitas saudara. Disamping itu jangan lupa untuk selalu

mengedepankan karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan memberikan

yang terbaik (giving the best) yang dibalut dengan akhlak yang mulia dalam

aktivitas saudara sehari-hari, baik di kampus maupun di masyarakat.

Disamping itu tunjukkan pada dunia bahwa mahasiswa ITB disamping cerdas

dan berilmu, juga memiliki tujuh budi utama yang berkualitas baik, yaitu jujur,

bertanggung jawab, adil, peduli, disiplin, visioner, serta senang menolong dan

bekerjasama. Sebagai calon-calon pemimpin masa depan, saudara juga harus

selalu berusaha menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keluhuran

dalam kondisi apapun; serta mempunyai keramahan sosial yang membawa

kemaslahatan maksimal bagi lingkungan sekitar saudara.

Para mahasiswa baru serta hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi dalam acara penerimaan

mahasiswa baru ITB, akan disampaikan orasi ilmiah untuk memperluas

wawasan keilmuan kita semua. Kali ini orasi ilmiah akan disampaikan oleh

Dr. Wawan Dhewanto, dari Kelompok Keahlian Entrepreneurship and

Technology Management, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, dengan judul

”Technopreneurship - Konsep Terpadu Teknologi, Inovasi, Dan Kewirausahaan”.

Kami mengucapkan terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga dan pikiran

yang telah diberikan oleh Dr. Wawan, untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut.
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Kami berharap orasi ilmiah ini dapat memperkaya wawasan serta

mencerahkan kita semua, dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik

dan dapat memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan.

Akhirnya marilah kita semua berdoa semoga Allah SWT melimpahkan kepada

kita semua rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi serta kekuatan dan

kesabaran dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab kita bersama di

Kampus ITB yang kita banggakan ini. Amin.

Bagi saudara para mahasiswa baru, kami ucapkan selamat belajar, beraktivitas

dan berkarya.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Prof. Akhmaloka, PhD

Rektor ITB


