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SAMBUTAN REKTOR ITB 

pada 

PERESMIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU ITB 

TAHUN AKADEMIK 2009/2010 

MEMULAI KARIR BERBASIS KEJUJURAN DARI 

PENDIDIKAN DI ITB 

Sasana Budaya Ganesa, Kampus ITB, 12 Agustus 2009 

 

Yang terhormat, 

Pimpinan dan Anggota  Majelis Wali Amanat, 

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar, 

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik, 

Pimpinan dan Anggota Dewan Audit, 

Para sesepuh dan tamu kehormatan ITB, 

Para Pimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Kota 

Bandung, 

       baik dari kalangan sipil maupun militer 

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 2009 yang berbahagia dan sangat saya banggakan 

Para Mahasiswa lainnya yang saya cintai, serta hadirin sekalian, 
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Assalamualaikum Wr.Wb. , 

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, 

Assalamualaikum w.w. , Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, 

Puji syukur kita panjatkan Alloh swt, atas karunianya sehingga pada 

pagi hari yang sangat berbahagia ini kita diberi nikmat 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 2009, yaitu penerimaan mahasiswa baru untuk 

Tahun Akademik 2009/2010. Sebagaimana telah dilaporkan oleh Saudara 

Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ITB Tahun 2009, ITB pada 

tahun ini menerima sejumlah 4331 orang mahasiswa yang terdiri dari 3127 

orang mahasiswa pada strata pendidikan Sarjana, 1107 orang pada strata 

pendidikan Magister, dan 97 orang pada strata pendidikan Doktor. Mereka 

semuanya berasal dari berbagai penjuru tanah air, bahkan dari mancanegara. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ITB adalah universitas nasional yang 

mulai mewujudkan dirinya menjadi universitas internasional atau global. 

Saudara-Saudara para mahasiswa baru dan hadirin sekalian, 

Semua anggota masyarakat tentu ingin dapat belajar di perguruan 

tinggi dan tentu perguruan tinggi terbaiklah menjadi tujuan yang diidamkan. 

ITB adalah salah satu perguruan tinggi teknologi kelas dunia. Persaingan 

memang ketat sehingga jika mengacu pada SNMPTN tahun lalu nilai 

minimum yang masuk ke ITB baru di atas peringkat rata-rata ke-5 (ITB), 

sekarang di atas peringkat ke-3 (UI). Atau nilai yang paling rendah masuk 

ITB itu lebih tinggi dari UI, ITS dan UNAIR. Standar deviasi mahasiswa 

yang masuk 2,6%, nilai minimum dan maksimum 10%, rata-rata tertinggi di 

fakultas/sekolah STEI, FTI, FTTM dan passing grade tertinggi di 

fakultas/sekolah FTI, STEI, FTTM. Peringkat ITB sebagai perguruan 

tinggi teknologi saat ini ialah 90 besar dunia. Jika dibandingkan dengan 
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perguruan tinggi pada berbagai kawasan dan negara maka ITB berada di 

peringkat ke-3 di ASEAN, peringkat ke-5 di Cina, peringkat ke-5 di India, 

peringkat ke-3 di Korea Selatan, peringkat ke-5 di Jepang, peringkat ke-6 di 

Australia, peringkat ke-2 di Perancis, peringkat pertama di Rusia, peringkat 

ke-3 di Belanda, peringkat ke-5 di Jerman dan peringkat ke-6 di Inggris. 

Kesempatan dapat belajar di ITB yang merupakan perguruan tinggi 

kebanggaan nasional dengan reputasi internasional atau global seperti ini 

haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Tujuan akhir belajar di perguruan tinggi pasti akan terkait dengan 

keberhasilannya di dalam karir di kemudian hari. Kesuksesan ini akan 

terkait dengan kesejahteraan hidupnya secara ekonomi maupun spiritual. 

Sejak awal anda memulai kegiatan pendaftaran di ITB, aspek kejujuran 

telah mulai ditegakkan. Semua ketentuan yang berkaitan dengan 

pendaftaran mahasiswa baru diterapkan dengan ketat. Sering kami 

mendapat kritik mengapa sedemikian kaku, sebenarnya hal itu bukanlah 

kaku, namun hakekatnya adalah pembelajaran untuk taat kepada yang 

dijanjikan dan taat kepada aturan yang ada.  

Beberapa waktu yang lalu kita semua di ITB dikejutkan dengan 

terulangnya kejadian yang memalukan kita semua yang terkait dengan 

masih rendahnya derajat kejujuran yang dimiliki mahasiswa kita yaitu 

menjadi joki pada penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik ini. 

Mengapa saya sebutkan kejadian ini terulang lagi? Karena dahulu kejadian 

yang sama yang mana mahasiswa dari beberapa perguruan terlibat 

perjokian. Saat itu mahasiswa ITB yang terlibat jumlahnya sangat besar 

yakni sekitar empatpuluh orang. Dengan mencabut status kemahasiswaan 

mereka semuanya, ITB menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang 

menerapkan sanksi paling keras ketika itu.  

Nampaknya kejadian tersebut kemudian terlupakan, sehingga terulang 

kembali sekarang.  Sudah tentu ITB yang sejak  dahulu sudah bersikap 
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maju, tentu sekarang tetap akan maju. Setelah melalui beberapa kali sidang 

pembahasan dalam Komisi Penegakan Norma Kemahasiswaan ITB, sanksi 

akademik telah dijatuhkan kepada mereka yang terlibat sesuai dengan 

Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan yang berlaku. Kita tidak bisa 

memberikan maaf terhadap tindakan yang harus dipahami membuat malu 

tersebut. Sewajarnya mereka harus malu karena telah melakukan tindakan 

tersebut dan tentu malu untuk meminta maaf. 

Kejujuran ini merupakan suatu landasan diri untuk menjadi 

profesional sejati, baik insinyur maupun ilmuwan. Bayangkan jika berlaku 

tidak jujur, barangkali data yang dikumpulkan ataupun diukur di 

laboratorium merupakan data palsu yang tentu akan menyesatkan ilmu 

pengetahuan, membuat kekeliruan perhitungan,  desain, rancangan, dsb. 

sehingga menyesatkan tindakan yang akan diambil. Akibatnya tentu fatal 

karena kita tidak akan pernah memberikan hasil yang benar. Cara semacam 

itu tidak mungkin dapat menumbuhkan industri kita, berapapun insinyur 

dan ilmuwan yang kita miliki. Oleh karena itu kejujuran harus ditegakkan, 

karena akan berdampak pada lahirnya penyimpangan jika tidak dihayati dan 

diamalkan.  

Para mahasiswa baru yang saya kagumi dan cintai, 

Sehubungan dengan hal yang telah kami uraikan secara khusus di 

atas, proses pembelajaran yang pertama yang hendaknya anda peroleh dari 

acara ini - anggaplah sebagai kuliah pertama anda sebagai mahasiswa ITB - 

adalah bahwa anda wajib bersikap atau berperilaku jujur. Anda telah 

menyatakan kepada diri anda sendiri dan  secara tertulis kepada ITB bahwa 

anda akan mentaati semua peraturan di institut ini. Oleh karena itu jika 

anda tidak menepati, maka institut tidak akan ragu untuk menerapkan 

sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Di pihak 

yang lain jika anda berhasil menepati semua ketentuan dengan baik, anda 

akan mendapat berbagai penghargaan yang nantinya akan berguna bagi 
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anda untuk melanjutkan karir anda. Penghargaan tertinggi ialah anda lulus 

dengan pujian (“cum laude”). Berbagai penghargaan lain sebagai mahasiswa 

berprestasi, memenangkan berbagai lomba, menjadi Presiden dan pengurus 

Kabinet Mahasiswa, Ketua dan anggota aktif UKM, dst. yang bersifat 

kemahasiswaan biasanya sangat dihargai masyarakat dan sangat 

diperhitungkan dalam karir anda di kemudian hari. Bahkan sering justru hal 

ini yang akan menentukan keberhasilan anda di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu di ITB, sesuai dengan hakekat dari perguruan tinggi, 

kemampuan kedua aspek  berikut dikembangkan. Di satu sisi kemampuan 

profesional sesuai bidangnya harus mantap, di sisi yang lain kemampuan 

untuk menjabarkan keilmuan bagi kepentingan kemasyarakatan juga dilatih. 

Anda akan berhasil jika kemampuan otak kiri tentang kecerdasan berhasil 

dikembangkan, di sisi yang lain kemampuan otak kanan yang berkaitan 

dengan kemampuan “soft-skill” berkembang pula seperti dua mata uang 

yang tidak dapat dipisahkan. 

Jadi dengan belajar di ITB, saudara akan belajar tentang intelektualitas 

atau kemampuan memecahkan masalah secara umum, dan belajar tentang 

keahlian atau profesi bidang tertentu. Semuanya mengandalkan 

kemampuan otak kiri. Namun di ITB pengembangan kemampuan otak 

kanan juga dilakukan terus melalui interaksi antara dosen dengan 

mahasiswa dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dinamis terstruktur. 

DI ITB tersedia sekitar 30 buah Himpunan Mahasiswa yang kegiatannya 

terarah pada kegiatan profesi dalam berbagai bidang sesuai dengan program 

studi masing-masing. Selain itu unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) 

jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu 80 buah unit.  ITB percaya bahwa semua 

yang ada dengan berbagai kebiasaan maupun ketentuan tertulis tentu akan 

memberikan yang terbaik untuk anda.  

Demikian pesan yang dapat saya berikan pada saat sekarang ini 

kepada anda, sekali lagi manfaatkanlah belajar di ITB sebaik mungkin, 
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jadilah mahasiswa yang jujur dan mahasiswa yang membanggakan orang 

tua, guru, dan ITB. 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

Pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi dalam acara 

penerimaan mahasiswa baru ITB, seorang dosen muda dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB yaitu Saudara 

Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah, akan menyampaikan pidato ilmiah berjudul 

”Menjadikan Keterbatasan sebagai Pemicu Kreativitas dan Inovasi dalam 

Riset Nanosains di Indonesia”. Kami mengucapkan terima kasih atas 

pencurahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk 

menyiapkan pidato ilmiah ini. Kami berharap pidato ini akan memberikan 

gambaran tentang salah satu aspek dari kegiatan kepakaran atau keprofesian 

yang dilakukan oleh dosen ITB sesuai dengan profesinya sebagai bekal 

mengajar di ITB, dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan 

dapat memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan. 

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kepada kita semua rasa 

kepedulian dan kebersamaan yang tinggi serta kekuatan dan kesabaran 

dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus yang kita 

banggakan ini. Selamat belajar dan berkarya. 

Demikian sambutan saya, 

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum  Wr. Wb.  

Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., 

Rektor dan Profesor ITB 

 


