
Pidato Rektor  
pada Sidang Terbuka ITB memperingati 

Dies Natalis ke-45, 2 Maret 2004 
 

Membangun Proses yang Semakin Berkualitas,  
Menyambut Peluang dan Kesempatan Baru 

 
Yang kami muliakan pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat;  
Senat Akademik; dan Majelis Guru Besar ITB; 
Para sesepuh dan tamu kehormatan ITB; 
Para Pimpinan Daerah Jawa Barat dan Kota Bandung;  
Para Pimpinan Fakultas dan Departemen, Lembaga dan Direktorat,  
serta Unit Kerja ITB lainnya; 
Para staf pengajar, staf administrasi dan pendukung, serta mahasiswa/i 
 yang kami banggakan dan cintai;  
Bapak/Ibu para tamu dan undangan yang kami hormati. 
 

Assalamua’laikum Wr. Wb. 

 Segala Puji dan Syukur senantiasa terpanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah 
menganugerahkan kesejahteraan kepada kita semua. Pada hari ini, Selasa 2 Maret 2004, 
kita berkumpul di Aula Barat ITB yang bersejarah ini, untuk memperingati dan 
merayakan Dies Natalis ITB. Tepat pada tanggal ini, pada empatpuluh lima tahun yang 
lalu, lembaga tercinta ini secara resmi lahir di bumi Indonesia, dan membuka lembaran 
baru dalam sejarah pendidikan sains, teknologi dan seni.   

 Saat ini, proses transisi ITB menuju sebuah Perguruan Tinggi yang berstatus 
Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), telah memasuki tahun keempat dari lima 
tahun periode transisi yang ditetapkan. Di akhir masa transisi nanti, diharapkan bahwa 
ITB telah mampu meraih tingkat kemandirian yang tinggi baik dalam penyelenggaraan 
kehidupan scholarly, maupun dalam pengelolaan serta penumbuhkembangan sumberdaya. 
Dengan tercapainya kemandirian ini, lebih jauh lagi diharapkan bahwa ITB dapat 
memperkuat fakultas intelektualnya, sehingga benar-benar mampu memerankan diri 
sebagai the guardian of moral values dan the guardian of knowledge, bagi masyarakat bangsa 
Indonesia yang kini tengah melangsungkan reformasi di berbagai dimensi kehidupan.  
 
Hadirin yang kami muliakan, 
 Dalam pidato Dies kali ini ijinkan kami untuk menengok beberapa bagian dari 
perjalanan ITB sejak dua tahun yang lalu saat kita mulai melaksanakan agenda 
transformasi dalam masa transisi BHMN serta melihat beberapa aspek penyelenggaraan 
dan pengembangan ITB dalam 1-2 tahun ke depan. 

Pemantapan Basis Legal BHMN, Percepatan Transformasi,  
dan Akuntabilitas ITB 

 Akhir dari masa transisi BHMN 2001-2005 sebagaimana diamanatkan oleh 
PP 155/2000 memang menyongsong kita dengan cepat, saat ini perjalanan kita telah 
memasuki awal tahun keempat. Berbagai tantangan yang dihadapi ITB beserta ketiga 
mitra PT-BHMN lainnya (UGM, UI, dan IPB) dapat kita catat dalam 3 tahun masa 
transisi ini, antara lain yang terpenting : 
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• Belum mantapnya landasan hukum yang menjamin kelancaran implementasi 
konsep PT BHMN seperti yang dikehendaki oleh kalangan pendidikan tinggi. 

• Tuntutan sebagian masyarakat agar biaya pendidikan tetap murah dan kenyataan 
kemampuan pendanaan negara yang terbatas. 

• Tuntutan pendidikan berkualitas yang pencapaiannya akan membawa konsekuensi 
pada tuntutan perbaikan struktur pembiayaan, peningkatan sarana dan prasarana 
pendukung kegiatan akademik,  dan pola pengelolaan SDM dan keuangan yang 
lebih kondusif. 

• Tuntutan akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas bagi calon mahasiswa yang 
berpotensi dari berbagai strata sosial dan asal daerah. 

• Globalisasi pendidikan tinggi yang ditunjukkan dengan kompetisi global dalam hal 
kualitas serta kompetisi dalam perekrutan mahasiswa dan dosen berprestasi (brain-
drain trend). 

  Upaya pemantapan basis legal BHMN dalam kerangka yang terpadu dengan 
ketiga UU terkait : Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), Keuangan Negara 
(UU No. 17/2003), dan Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004) masih menjadi 
tantangan terberat keempat PT BHMN beserta jajaran Ditjen Pendidikan Tinggi.  

Ibu dan Bapak, hadirin sekalian, 
 Bagi ITB, hiruk-pikuk permasalahan aspek legal untuk memperjelas posisi 
keBHMNan kita tentu jangan sampai berpengaruh negatif terhadap proses transformasi 
yang sedang dijalankan. With or without BHMN, kita perlu untuk tetap mengingat  latar 
belakang mengapa kita hendak mengadakan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi di ITB. Agenda transformasi kelembagaan yang telah kita mulai 
bersama dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini yang seiring dengan proses internalisasi 
paradigma baru pendidikan tinggi yang sedang mengalami pergeseran fokus sebagaimana 
dinyatakan dalam Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tingi 2003-2010 
terus kita upayakan. 

 Dalam upaya percepatan transformasi kelembagaan ini, tidak kurang dari 6 
(enam) program besar telah dikenali dan akan diusulkan kepada Dirjen Dikti untuk 
memperoleh dukungan pendanaan, yaitu : (1) penyusunan Anggaran Rumah Tangga ITB; 
(2) Penyusunan Sistem Manajemen SDM: (3) Organisasi dan Manajemen (termasuk 
Sistem Pengawasan); (4) Penjaminan Mutu; (5) Integrasi Sistem; dan (6) Transformasi 
Perilaku. Melalui kegiatan yang diusulkan ini diharapkan program transformasi yang 
tertinggal dapat dipercepat sesuai jadwal, beberapa program dapat dilaksanakan lebih 
cepat dari jadwal yang direncanakan, serta integrasi sistem agar hasil proses transformasi 
dapat terlihat jelas dan dirasakan oleh stakeholders.  
  Dalam praktek ketatapamongan (governance), selain  penerapan berbagai good 
practices yang diperoleh dari pengalaman penyelenggaraan kegiatan UKA dan UKP, 
prinsip good ITB governance mulai  dijadikan acuan kerja. Unit Pengawas Internal (UPI) 
secara bertahap terus memantapkan beberapa prosedur kerja pengawasan dan pelaporan 
kegiatan akademik dan keuangan, termasuk penyusunan rancangan Internal Audit Charter. 
Paling tidak terlihat 3 (tiga) peran besar UPI disini yaitu (1) memberi keyakinan kepada 
pimpinan ITB tentang efisiensi dan efektifitas operasional ITB, ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem, dan prosedur dan kualitas informasi 
manajemen; (2) membantu pimpinan ITB dalam memaksimalkan kesempatan dan 
meminimalkan kendala organisasi; dan (3) membantu pimpinan ITB dalam menerapkan 
good governance.  Walaupun masih jauh dari sempurna, penyampaian Laporan Tahunan ITB 
Tahun 2002 ke Mendiknas pada pertengahan tahun 2003 lalu merupakan langkah awal 
yang menunjukkan semangat ITB untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya 
setelah meraih status otonom dan mandiri.  
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 Bersama dengan Laporan di atas, kepada Menteri juga disertakan naskah Kebijakan 
Umum Pengembangan ITB 2001-2006 yang menunjukkan cita-cita strategis ITB 
mengembangkan keunggulan akademik bersama-sama dengan keunggulan korporat guna 
mendukung pengembangan perekonomian nasional dan pembangunan bangsa. Dalam 
kaitan ini, juga disampaikan buku “30 Penemuan Teknologi Siap Lisensi ITB 2003” yang 
menunjukkan pencapaian ITB dalam bidang penelitian akademik. Penemuan teknologi 
baru disamping paten-paten yang sudah ada dapat menjadi sumber kreatifitas dan inovasi 
untuk menumbuh-kembangkan perindustrian nasional. Perkembangan interaksi global 
juga telah memungkinkan negara atau kelompok terbelakang untuk menggunakan dengan 
biaya lisensi yang lebih murah atau bebas sepenuhnya, paten-paten yang sudah ada (copy 
left movement dari MIT) guna mengurangi lebih cepat lagi kesenjangan antara yang kaya 
dengan yang miskin. ITB masih harus berpikir keras agar 30 penemuan tersebut 
digunakan oleh dunia industri atau menjadi start-up company berbasiskan teknologi yang 
bernilai tambah tinggi dan berhasil mendukung perekonomian nasional. 

 Kami sadari masih diperlukan banyak persiapan untuk menetapkan peraturan dan 
membangun sistem akuntabilitas ITB baik dari tinjauan pengelolaan keuangan maupun 
pengelolaan akademik. ITB sedang menyusun roadmap menuju ITB yang sepenuhnya 
akuntabel paling lambat tahun 2006. Tahapan ‘kompilasi laporan’ dan ‘review laporan’ 
akan ditempuh sebelum melakukan sepenuhnya ‘audit laporan’.   
 
Pengembangan serta Penataan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik  

Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, 
 Dengan rasa sukacita kami sampaikan bahwa ITB pada akhir tahun 2003, 
tepatnya 31 Desember 2003, telah mendirikan sebuah UKA baru setingkat fakultas yang 
disebut Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM). Pendirian SBM bukan saja akan 
melengkapi kompetensi ITB melalui penumbuh-kembangan keilmuan manajemen yang 
berbasis pada akar kelimuannya, social sciences dan humanities, tetapi juga akan menambah 
sumber atau aset yang berkelanjutan di ITB. Lebih lanjut SBM dapat juga menjadi model 
bagi pengembangan unit yang serupa di ITB sehubungan dengan kekhasan sistem 
pengelolaannya. 

 Dalam upaya pengembangan dan penataan yang sama di atas, ITB juga sedang 
menyiapkan pembentukan sebuah fakultas baru yang bernama Fakultas Farmasi dan 
Teknologi Kesehatan (FFTK). Pembentukan FFTK merupakan langkah maju bagi ITB 
dalam upaya memberikan fleksibilitas, kesempatan, dan peluang kepada program-
program akademik yang berbasis iptek kesehatan untuk meningkatkan fungsi dan 
mengembangan peran sesuai dengan perkembangan masyarakat. ITB dengan demikian 
turut berperan dalam pembangunan Sistem Kesehatan Nasional dengan secara mandiri 
menyelenggarakan pengembangan ilmu, teknologi, dan profesi kesehatan.  

 ITB perlu untuk mengembangkan secara agresif beberapa Sekolah baru 
mengikuti jejak SBM di atas tadi. Sekolah-sekolah ini diharapkan merupakan sekolah 
unggul, yang kurikulum dan proses pembelajarannya didasarkan kepada penggabungan 
academic dan corporate sciences. Dari segi organisasi, Sekolah seperti ini dapat dianggap 
sebagai spin-out organization dari ITB. Kita harus membangun Sekolah yang membuat ITB 
mempunyai keunggulan kompetitif. Inilah bagian dari strategi ITB mengembangkan 
program sarjananya.  

 Pada saat ini juga secara bottom-up tengah berlangsung wacana dan kajian 
penyiapan berdirinya Sekolah dan Fakultas pada berbagai bidang keilmuan serumpun. 
School of Design dan School of Information and Communication Technology merupakan contoh dari 
hasil kajian tadi. Kita sangat menunggu hasil pemikiran seksama yang tengah disiapkan ini 
untuk dapat segera dikaji perwujudannya. Sebuah Satuan Tugas sedang disiapkan untuk 
mengarahkan, membantu, dan mengevaluasi hasil upaya di tingkat UKA tadi. Bersama 
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dengan penyusunan Agenda Riset ITB, tugas ini akan merupakan cakupan kerja utama 
dari upaya kita menyusun Agenda Akademik ITB. 
 
Ibu dan bapak sekalian yang kami muliakan,  
 Masih dalam rangka penataan organisasi dan manajemen Satuan Akademik, 
program revitalisasi fakultas yang merupakan salahsatu agenda transformasi di bidang 
akademik untuk menguatkan organisasi fakultas yang ada sekarang terus dilanjutkan. 
Sejauh ini kegiatan integrasi program sarjana, magister, dan doktor untuk mencapai 
efisiensi pendidikan dan penataan kepegawaian sudah dilakukan, tahun ini aspek 
perencanaan serta monitoring dan evaluasi akan mulai didesentralisasikan juga ke tingkat 
fakultas. Untuk memantapkan dan mempercepat fungsi fakultas sebagai organisasi 
sumber, sebuah Satuan Tugas telah dibentuk untuk merumuskan arah, tujuan, dan 
strategi perubahan yang selaras dengan arahan SA ITB tentang Manajemen dan 
Organisasi Satuan Akademik; mengidentifikasi program-program revitalisasi fakultas 
dalam rangka operasionalisasi arah, tujuan, dan strategi perubahan tadi; serta menyusun 
rencana implementasi rangkaian program tindak revitalisasi fakultas yang diusulkan. Kita 
harapkan wujud dari fakultas “baru” yang dicitakan itu akan dapat diperoleh dari semua 
upaya di atas. 
 
Pengembangan Program PascaSarjana 

Hadirin, ibu dan bapak sekalian,  

 Visi pendidikan pascasarjana ITB diarahkan untuk menjadi sebuah graduate 
programs (magister dan doktor) yang sebanding (par excellence) dengan universitas 
terkemuka di Asia, khususnya Asia Tenggara. Pendidikan pascasarjana ini harus 
merupakan lembaga yang dapat menawarkan pendidikan yang state-of-the-art (mutakhir) 
dalam bidang sains, enjiniring, seni, serta bisnis dan manajemen. Untuk menjalankan misi 
tersebut reposisi program pascasarjana telah digulirkan dan menjadi satu kesatuan dengan 
program revitalisasi fakultas dimana fakultas berfungsi penuh sebagai lembaga pelaksana 
pendidikan pascasarjana, sedangkan Kantor Program PascaSarjana terfokus pada 3 fungsi 
utama : Admisi, Pengembangan Program, dan Penjaminan Mutu.  

 Adopsi visi dan kebijakan mutu dalam berkegiatan akademik  mengharuskan 
dilakukannya beberapa upaya perubahan dalam penyelenggaraan program ini. Pendidikan 
pascasajana, khususnya program doktor, harus menjadi suatu pendidikan yang benar-
benar dapat diprogramkan, tidak open-ended seperti di waktu yang lalu. Seperti telah 
berjalan selama ini, program magister harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) 
tahun.  Mulai angkatan 2003, program doktor harus dapat diselesaikan dalam waktu 5 
(lima) tahun. Dalam kasus khusus dapat diperpanjang tetapi tidak melewati waktu 7 
(tujuh) tahun. Mahasiswa program doktor Angkatan 1998 dan sebelumnya harus 
menyelesaikan studinya paling lambat saat Wisuda Oktober 2004. Guna meningkatkan 
kualitas lulusan program doktor, mulai Angkatan 2003 Kurikulum program doktor 
mensyaratkan bahwa mahasiswa harus menempuh ujian kualifikasi, selambat-lambatnya 2 
(dua) tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. 

 
Model Penerimaan Mahasiswa Baru 

Hadirin sekalian yang kami hormati, 
 Rekrutmen mahasiswa baru, generasi penerus ITB dan bangsa, selalu menjadi 
topik hangat dalam dinamika kehidupan kampus pendidikan tinggi.  Dengan 
mendasarkan kepada kebijakan SA ITB tentang Akses Pendidikan serta kebijakan  MWA 
ITB tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dan Peningkatan Kontribusi Mahasiswa dalam 
Pembiayaan Pendidikan di ITB, telah dikembangkan 3 (tiga) asas dalam model 
penerimaan mahasiswa baru ITB. Ketiga asas itu adalah  (1) akses; (2) keadilan dalam 
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pembiayaan kuliah; dan (3) penggunaan alat ukur yang tepat. Tidak semua dari sistem 
penerimaan mahasiswa baru yang ada dapat mengakomodasikan secara penuh masing-
masing asas tersebut. Oleh karenanya perlu dikembangkan berbagai model penerimaan 
atas hasil kajian kebutuhan dan evaluasi keadaan pemenuhan sistem yang telah ada. 

 Tahun 2004 ini ITB kembali memperkenalkan model baru yang disebut dengan 
K-PD (Kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau Kemitraan Nusantara) dan model 
UM-SBM sehubungan dengan telah berdirinya SBM. Kedua model ini menggenapi 
model yang telah ada sebelumnya yakni PMBP (Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi), 
UM-FSRD, dan SPMB.  Jika model penerimaan PMBP dan UM-FSRD (dan kemudian 
UM-SBM) telah menerapkan alat ukur yang baik dan senantiasa diperbaiki serta telah 
mengupayakan aspek keadilan semaksimal mungkin, maka model K-PD dimaksudkan 
untuk memperbesar akses dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah (dan 
pihak potensial lainnya di daerah) untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan 
tinggi.  

 Model PMBP yang diperkenalkan tahun lalu sebagai jawaban terhadap kebutuhan 
akan perbaikan materi uji untuk menghasilkan input dengan  kemampuan nalar yang lebih 
baik serta bakat dan minat yang sesuai dengan bidang studi akan disempurnakan baik 
dalam hal materi uji, alat ukur, serta mekanisme ujian. Model SPMB yang masih akan 
terus mendominasi dari segi jumlah penerimaan mahasiswa baru di ITB tetap diusahakan 
diperbaiki dari segi alat ukurnya dan kemungkinan peranserta orang tua mahasiswa yang 
mampu dalam turut memikul biaya pendidikan. Keseluruhannya diramu dalam sebuah 
USM Terpadu ITB 2004 yang  juga akan menyiapkan sejumlah beasiswa dalam jumlah 
yang cukup bagi mahasiswa baru sejak semester pertama.  
 

Pengembangan Sumberdaya dan Jenjang Karir Kepegawaian 

Hadirin ibu bapak sekalian, 
 Dalam melaksanakan transformasi kelembagaan, terdapat suatu fasa dimana 
kedinamisan (agility) sengaja diciptakan pada sistem dan organisasi untuk membentuk 
suatu budaya organisasi baru yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang juga 
bersifat sangat dinamis. 

 Nilai budaya bersama, kepemimpinan, kompetensi, sumberdaya, stakeholders, 
sistem, strategi, struktur yang sudah ada selama ini di ITB dan kemampuannya untuk 
berubah merupakan faktor-faktor utama yang akan menentukan keberhasilan terjadinya 
transformasi kelembagaan ITB. Dan selama tiga tahun berjalannya transformasi ITB, 
telah diidentifikasi bahwa tiga komponen besar tantangan yang harus dihadapi adalah: 

a) Pengaruh budaya dan sistem kerja yang lama, sikap apriori terhadap perubahan, 
konflik kepentingan dari sumberdaya manusia ITB   

b) Sumberdaya lainnya di luar SDM (fasilitas, uang, informasi, dan waktu) yang 
terbatas untuk dapat mendukung perubahan secara cepat dan mendukung gerak 
organisasi yang dinamis. 

c) Struktur, sistem, dan manajemen organisasi yang mengatur kedua butir a & b di 
atas.  

 
 Kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mengatasi tantangan, 
khususnya dalam bidang sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Upaya-upaya ini 
dilakukan dengan menetapkan Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya  ITB tahun 2003 
yang mendukung terwujudnya keunggulan akademik, kesejahteraan, dan perubahan 
masyarakat. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menjamin ketersediaan 
(availability), keandalan (reliability), kinerja fungsional (functional performance) dengan efisiensi 
maksimum sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran program. Kebijakan ini 
melandasi semua gerak unit kerja menuju ke keunggulan operasi dan transformasi.   
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 Dalam bidang sumberdaya manusia, kebijakan tersebut diturunkan dalam 
beberapa butir kebijakan operasional sbb. : a) Legalitas pegawai ITB yang jelas 
merupakan syarat pertama terpenuhinya ketaatan asas ITB sebagai suatu badan hukum; 
b) Kemajuan karir pegawai ITB yang mensinergikan kebutuhan institusi dan kebutuhan 
individu secara optimal, perlu dipacu demi tercapainya visi/misi ITB dengan lebih baik. 
Tiga jalur karir untuk dosen sebagai pendidik, peneliti, dan manajer dan empat jalur karir 
untuk pegawai non akademik sebagai manajer, administratur, tenaga ahli, dan tenaga 
pendukung sudah dipersiapkan; c) Pegawai dengan kinerja yang baik dan kompetensi 
yang tepat untuk menunjang pekerjaannya merupakan social dan cultural capital yang 
sangat berharga bagi ITB; d) Transparansi dalam pemanfaatan dan mobilitas SDM; dan e) 
Kesejahteraan pegawai ITB yang berkinerja baik dan berkompetensi tepat merupakan 
fokus dari pengelolaan kepegawaian ITB yang secara bertahap akan diperluas sampai ke 
anggota keluarga intinya.  

 Sementara itu kebijakan dasar pendayagunaan sumberdaya dituangkan dalam 
butir berikut: a) pemutakhiran aspek legal untuk pengamanan aset ITB;  b) Keandalan 
sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian keunggulan akademik ITB; c) 
Pengelolaan sumberdaya fisik oleh seluruh masyarakat ITB secara efektif dan efisien 
sehingga dapat berkontribusi pada konservasi energi secara optimal; d) Transparansi 
pemanfaatan dan mobilitas aset.  
 
Pengembangan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD)  
serta Satuan Usaha Komersial (SUK) 

Dalam pengembangan upaya self generating revenue, ITB telah berada pada tahap-
tahap akhir pematangan konsep dan pengoperasian awal dua satuan pendukung penting 
dari Satuan Akademik, yang secara sengaja didirikan untuk membantu upaya transformasi 
dan kelangsungan operasi pendidikan di ITB. Kedua satuan tersebut telah kita kenal 
sebagai Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) dan Satuan Usaha Komersial (SUK). 
Penyempurnaan beberapa perangkat basis legal dan struktur organisasi saat ini telah 
selesai dilakukan. 

Satuan Kekayaan dan Dana 

SKD ITB dimaksudkan untuk membangun wahana dalam meningkatkan 
peranserta para sahabat ITB dalam pencapaian berbagai sasaran agenda transformasi yang  
berorientasi kepada  Visi dan Misi ITB. SKD menggalang, mengelola, dan meningkatkan 
nilai kekayaan dan dana ITB secara profesional dalam rangka meningkatkan  
kesejahteraan institusi dan menjaga kelangsungan operasi kegiatan utama ITB secara 
mandiri.  

Setelah ditetapkannya Ketua Badan Pengelola SKD oleh MWA, sebuah Rencana 
Strategis 5 tahun SKD telah dihasilkan. Dalam visinya disebutkan bahwa SKD ingin 
menjadi sebuah lembaga dana lestari yang transparan dan dipercaya (to be a transparent and 
trustworthy endowment fund institution) dengan tiga buah misi : menggalang pengumpulan 
dana lestari dari sumber dalam maupun luar negeri; mengelola dana lestari yang 
terkumpul secara transparan dengan tujuan mempertahankan nilai modal dan 
mempertahankan tingkat keuntungan; serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana 
lestari kepada Dewan Audit atas dasar laporan audit yang dibuat oleh akuntan publik.  

Program Kerjanya antara lain menyebutkan bahwa dalam jangka pendek SKD 
akan mensosialisasikan konsep phylantropy (donasi) dan ”gugah kepedulian” serta balas 
budi alumni kepada ITB dengan target memperoleh kekayaan dan dana sampai dengan 
50 milyar rupiah. Saat ini  telah dikirim brosur ”gugah kepedulian” kepada kurang lebih 
3000 alamat alumni ITB, dan menyusul kepada kurang lebih 500 alamat individu dan 500 
alamat perusahaan yang gayut atau mempunyai hubungan kemitraan yang baik dengan 
ITB. Dalam jangka menengah SKD akan  membangun jejaring dan hubungan baik 
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dengan calon donator serta mitra ITB dengan melaksanakan gerakan kegiatan 
penggalangan dana secara pro-aktif kepada kelompok sasaran donatur dengan target 
sebesar 200 milyar rupiah. Kemudian dalam jangka panjang SKD akan memelihara 
hubungan baik dengan mitra ITB dan mengembangkan dana lestari secara berkelanjutan 
dengan target sebesar 500 milyar rupiah. 

SKD ITB mengenal 2 (dua) kelompok kekayaan dan dana yaitu Kekayaan dan 
Dana Lestari serta Kekayaan dan Dana Donasi. Kekayaan dan Dana Lestari berasal dari 
donasi tidak bersyarat atau bebas dan akan diakumulasikan menjadi Dana Lestari.  
Kekayaan dan Dana Donasi berasal dari donasi yang bersyarat sesuai dengan 
peruntukannya.  Adapun persyaratan peruntukannya antara lain adalah untuk beasiswa, 
pengembangan akademik, riset akademik, pengembangan sarana dan prasarana akademik, 
serta biaya operasi akademik.  

Satuan Usaha Komersial 

SUK ITB diarahkan untuk memandu proses transformasi bisnis menuju 
terbentuknya masyarakat bisnis moderen yang etikal dan professional, dengan 
memanfaatkan IPTEKS untuk menjawab masalah dan tantangan bangsa agar mampu 
bersaing dalam kompetisi global. Misi yang diemban SUK untuk mencapai hal di atas 
antara lain adalah menggalang dana untuk mendukung pencapaian sasaran keunggulan 
akademik pada Satuan Akademik, melalui upaya mendayagunakan modal dasar dan 
kompetensi yang dimiliki oleh ITB; menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan 
masyarakat ITB; memasyarakatkan dan mengkomersialisasikan hasil penelitian dan 
penemuan dalam bidang IPTEKS; dan menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan 
berbagai pihak berdasarkan prinsip saling percaya (mutual trust based) dan saling 
menguntungkan dengan mensinergikan potensi dan keunggulan masing-masing (aliansi 
strategik). Diharapkan SUK akan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan katalisator 
untuk memadukan peluang bisnis, potensi ITB, dan mitra usaha dalam melahirkan Unit 
Usaha Komersial (UUK) baik yang berbasis pada kompetensi inti ITB (sering disebut 
sebagai UUK Unggulan) dan yang tidak (disebut sebagai UUK Andalan).  

 Upaya untuk mewujudkan SUK dan mendefinisikan fungsi strategisnya 
dilaksanakan secara cermat melalui langkah-langkah yang tahapannya dapat diuraikan 
sebagai berikut. Pertama, melakukan due dilligent dan penyehatan terhadap perusahaan-
perusahaan yang telah dimiliki oleh ITB. Kedua, mendirikan PT LAPI ITB untuk 
difungsikan sebagai holding company yang bertugas mengkoordinasikan Unit-unit Usaha 
Komersial (UUK) dan bertanggung jawab langsung kepada SUK. Ketiga, menyusun 
rancangan hubungan organisasi antara PT LAPI ITB sebagai holding company dengan UUK 
yang berada di bawah koordinasinya. Keempat, melakukan staffing organisasi SUK dan 
tata hubungannya dengan PT LAPI ITB sebagai holding company, untuk disetujui oleh 
Majelis Wali Amanat (MWA). Pada saat ini langkah pertama dan kedua telah 
dilaksanakan, sedangkan langkah ketiga dan keempat akan diselesaikan dalam waktu 
dekat. SUK diharapkan sudah berdiri dan dapat mulai melaksanakan fungsi strategisnya 
pada akhir Mei 2004. 

 Perwujudan SUK dilandasi oleh beberapa prinsip dasar yang dijadikan sebagai 
acuan normatif maupun implementatif, yakni: 
1. Menyambut semua peluang (opportunity) yang ada dan yang mungkin diadakan, untuk 

meningkatkan perolehan dari kegiatan usaha komersial, dengan mendayagunakan 
sumber, potensi, serta kompetensi yang dimiliki oleh ITB BHMN. 

2. Meminimalisasi risiko, dengan menempatkan PT LAPI ITB sebagai holding company di 
luar ITB BHMN. 

3. Menjalin keterikatan yang erat antara SUK dengan PT LAPI ITB, melalui pembinaan 
hubungan interpersonal yang harmonis antara kedua entitas. 
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4. Mempertegas dan menjaga keberlanjutan kontribusi SUK terhadap ITB BHMN, 
melalui mekanisme Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahunan. 

5. Memperkuat peran SUK sebagai lembaga pertimbangan, konsultasi dan pengambilan 
keputusan bisnis, dengan melibatkan tenaga profesional yang memiliki visi 
pengembangan usaha yang tajam dan jauh ke depan. 

6. Menata aspek mandatorial dan legal dari personil ITB BHMN yang terlibat dalam 
SUK, PT LAPI ITB, dan UUK. 

 Dengan berdirinya SUK serta berfungsinya holding company dan UUK yang berada 
di bawah koordinasinya, diharapkan seluruh usaha komersial untuk menunjang 
kepentingan ITB BHMN dapat diintegrasikan dan disinergikan, sehingga diperoleh 
manfaat yang maksimal dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, serta hasil 
yang signifikan dan dapat dirasakan oleh seluruh stakeholders ITB. 
 
Para tamu, segenap warga besar ITB, dan undangan yang kami muliakan, 
 Demikian paparan ringkas tentang beberapa langkah penting yang kini tengah 
dijalankan oleh ITB, sebagai bagian dari keseluruhan upaya untuk merampungkan proses 
transisi menuju ITB BHMN yang sepenuhnya otonom. Di satu pihak penaatan 
manajemen dan organisasi Satuan Akademik diharapkan akan mendukung upaya 
penjaminan mutu lewat  proses pendidikan dan penelitian yang semakin berkualitas, di 
lain pihak kesempatan dan peluang yang terbuka kita sambut dengan pengembangan 
SKD dan SUK, dua mesin pertumbuhan ITB dalam meraih visi dan melaksanakan 
misinya.  

 Kami sepenuhnya menyadari bahwa terdapat kekayaan nuansa dalam penafsiran-
penafsiran terhadap proses transformasi ITB ini, baik di ITB, pada mitra-mitra di luar 
ITB, maupun di masyarakat luas.  Dan kami memandang ini sebagai potensi yang besar. 
Untuk mengubah potensi ini ke dalam bentuk gagasan yang solid, kongkrit, bermanfaat 
dan memajukan bangsa, mari kita tingkatkan upaya untuk saling mendengarkan secara 
lebih seksama, saling merespon dan saling memahami, dengan terus-menerus 
mempertajam orientasi pada kepentingan ITB khususnya, maupun masyarakat bangsa 
pada umumnya.  

 Pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi peringatan Dies 
Natalis ITB, sebuah Orasi Ilmiah akan disampaikan oleh Prof. Dr. Elin Yulinah 
Sukandar, staf pengajar Departemen Farmasi FMIPA ITB, yang berjudul “TREN DAN 
PARADIGMA DUNIA FARMASI : Industri - Klinik - Teknologi Kesehatan”. Kami 
ucapkan terimakasih atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan 
untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas 
kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat memetik 
manfaat dari pemaparan yang disampaikan. 
 
Bapak/Ibu para undangan dan hadirin yang kami hormati. 
 Semoga Allah Subhanahuwata’ala melimpahkan kepada kita kepedulian, 
kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan dan determinasi 
dalam upaya menghela ITB dan bangsa ini ke tataran yang lebih maju dan sejahtera. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah 
Wassalamu ’alaikum wr.wb. 

Kusmayanto Kadiman 
 
Rektor  
Institut Teknologi Bandung 
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