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Pidato Rektor ITB pada   
Sidang Terbuka ITB   

Peringatan Dies Natalis ke-49 ITB   
 

Evaluasi Diri ITB sebagai Universitas Kelas Dunia  
 

Aula Barat ITB, 2 Maret 2008  
 

 
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, Provinsi dan Kabupaten/Kota  
  serta Pimpinan Lembaga dan Institusi Mitra ITB, 
Para pengelola ITB di ketiga Satuan :  
  Satuan Akademik, Satuan Usaha Komersial, serta Satuan Kekayaan dan Dana ,  
Rekan dosen dan pegawai administrasi, 
Pengurus Ikatan Alumni ITB, para alumni, serta mahasiswa yang kami banggakan dan cintai;  
serta Bapak/Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. 

 
Assalamu ‘alaikum wr. wb., 
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua, 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada pagi ini kita dikaruniai 
nikmat sehat dan kemampuan untuk berkumpul di Aula Barat ITB yang bersejarah 
ini, sehingga pada hari ini keluarga besar ITB beserta sahabat dan kerabat dapat 
memperingati Dies Natalis ITB yang ke-49. Kami mengucapkan terimakasih atas 
kehadiran saudara-saudara sekalian. 

Menjelang sewindu berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara, ITB telah 
berusaha menyusun sistem tata pamong sesuai dengan jatidirinya yang baru sebagai 
universitas yang mandiri dan sebagai universitas berbasis riset. Sesuai dengan 
perkembangan waktu, kemajuan dunia dalam berbagai bidang termasuk pendidikan 
tinggi terjadi terus menerus, tiada henti. Kemajuan ini dapat diwujudkan berkat 
akuntabilitas dan mutu universitas. Dengan demikian kita senantiasa harus berani 
dengan jujur melakukan evaluasi diri dan mengukur mutu dari berbagai kegiatan 
ITB.  

Tulang punggung ITB terletak pada dua hal, yaitu sistem tata pamong dan kualitas 
sumberdaya insani. Sistem tata pamong yang kita bangun diusahakan merupakan 
sistem yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. 
Sumberdaya insani yang bermanfaat adalah sumberdaya yang mampu memandang 
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dan berpikir ke depan. Mutu adalah perkembangan ke depan dari universitas. Secara 
sederhana mutu digambarkan sebagai sesuatu yang menjadi lebih baik, dari tanpa 
karya menjadi menghasilkan karya. ITB telah diupayakan untuk mampu memiliki 
wujud universitas masa depan yang tentu saja juga memenuhi kebutuhan masa kini. 
Dengan demikian ITB berkewajiban menyesuaikan dirinya kepada kebutuhan 
jatidirinya maupun lingkungannya, yaitu sebagai garda terdepan dalam 
pengembangan sains, pengawal kehidupan, dan penjaga lingkungan alam. 

 

Hadirin yang kami hormati, 
 
Saat sekarang ini dalam era global, kita tidak dapat puas dengan apa yang telah kita 
capai. Universitas-universitas dari berbagai belahan dunia selain merupakan rekan 
kita, juga merupakan pesaing kita. Sehingga kita harus dapat berkawan dan bersaing 
dalam waktu yang sama.  Mereka semua berusaha mempertahankan dan 
meningkatkan mutu mereka serta membuat berbagai program inovasi baru yang 
berbasis kepada kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan. Berbagai 
terobosan baru sering mereka lakukan, sehingga sudah terbiasa bagi kita saat 
sekarang ini membaca berbagai terminologi baru dari sisi keilmuan maupun dari 
program-program studi yang ditawarkan. Tujuan mereka jelas yaitu secepat 
mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, lebih cepat 
dibandingkan para rekan maupun pesaingnya. Atau kita dapat mengatakan bahwa 
mereka menerapkan norma terlebih dahulu agar rekan/pesaingnya di kemudian hari 
terpaksa mengekor di belakangnya sebagai pengikut (follower). Dengan cara ini 
mereka memang berhasil menjadi pelopor di dalam perkembangan berbagai 
keilmuan, teknologi, maupun berbagai sektor lain.  
 
Bagi ITB, sekarang kita ingin menuju kemana? Visi dan Misi kita menggariskan ITB 
sebagai pelopor, namun diakui kita sering gamang jika harus berdiri di depan dan 
mempelopori kemajuan zaman. Contohnya dalam mengembangkan program studi, 
sering kita mencoba mencari informasi apakah sudah ada program sejenis atau 
belum di luar sana? Sikap ini jelas tidak menunjukkan kepeloporan. Jika kita 
berkarya terdepan, pastilah tidak ada rekan atau pesaing kita yang menghasilkan 
terminologi/produk/karya yang lebih dulu dari kita. Kami mengajak, marilah kita 
berani mengamalkan Visi dan Misi ITB secara tegas.  
  

Hadirin sekalian, 
 

Bagi kami, ITB saat ini sebenarnya sudah menjadi universitas kelas dunia jika 
mengacu kepada penilaian orang lain. THES atau Times Higher Education 
Supplement (www.thes.co.uk/worldrankings/) pada akhir tahun 2005 hingga akhir 
tahun 2007 dalam pemeringkatan 500 universitas terbaik (dari evaluasi terhadap 
12.000 universitas ternama di dunia) telah menempatkan ITB pada peringkat 428, 
258, dan 369. Sedangkan Webometrics (www.webometrics.info/) yang 
menggunakan instrumen internet untuk membuat peringkat universitas, 
menempatkan ITB di tingkat Asia pada variasi peringkat 49 (Januari 2005), 43 (Juli 

http://www.thes.co.uk/worldrankings/
http://www.webometrics.info/
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2006), 73 (Januari 2007), 104 (Juli 2007), dan 76 (Januari 2008).  
 
Jika kita melihat rangkaian data seperti ini, nyata bahwa masalah yang kita hadapi 
adalah bagaimana kita dapat memacu mutu agar ITB tetap berada dalam jajaran 
universitas kelas dunia tersebut. Di sini peran dosen sangatlah besar dimana 60% 
kriteria THES langsung terkait dengan karya-karya dosen, sementara pada 
Webometrics publikasi karya dosen dalam berbagai bentuk 100% merupakan bahan 
penilaian mereka. Tugas lanjut kita adalah terus meningkatkan kualitas ITB secara 
keseluruhan. Dari data di atas pula, terlihat jelas bahwa tantangan kita adalah terus 
maju ke depan dan menghasilkan karya terdepan. Jika kita hanya meniru atau 
menjadi pengikut, kita pasti berada di belakang. 
 

Kenyataannya dengan berbagai kekurangan kita saat ini, ITB telah diakui oleh pihak 
internasional pengguna lulusan ITB ataupun mitra kerja ITB, salahsatunya sebagai 
universitas yang termasuk dalam jajaran kelas dunia sebagaimana digambarkan di 
atas. Oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini pula kami secara 
pribadi ingin mengucapkan selamat kepada semua anggota sivitas akademika ITB, 
semoga ITB senantiasa tetap tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan 
zaman yang berjalan dengan sangat cepat. Sehubungan dengan itu kita harus 
percaya bahwa dengan peningkatan mutu secara akuntabel dan berkelanjutan, ITB 
akan dapat dikelola dalam kemajuan zaman yang sangat kompetitif di masa depan. 

 

Para undangan dan warga ITB yang berbahagia,  
 

Dies hendaklah menjadi momen bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Hasil 
evaluasi yang kita lakukan terhadap pencapaian satu tahun yang lalu merupakan 
modal penting untuk kemajuan kita berikutnya. Evaluasi diri kali ini ingin kami 
fokuskan kepada Capaian Mutu ITB selama satu tahun ke belakang. Perkenan kami 
melaporkannya. 
 

Pada tanggal 15 November 2006, ITB menerbitkan Kebijakan Mutu ITB 2006-
2010 yang merupakan ITB Quality Statement yang menyatakan komitmen institusi 
untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel untuk mencapai tujuan 
Institut. Pada Kebijakan Mutu tersebut, ITB telah menetapkan indikator dan target 
mutu yang dapat dibandingkan atau comparable dengan indikator dan target mutu 
pada perguruan-perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia (research-based world class 
universities). Setelah diimplementasikan selama kurang lebih satu tahun, maka telah 
tiba saatnya bagi ITB untuk melihat capaian-capaian terhadap indikator dan target 
yang ditetapkan dalam bidang-bidang pendidikan, penelitian, layanan kepakaran, 
pengembangan sumberdaya insani, kemahasiswaan, dan layanan manajemen. 
 
Di bidang pendidikan, ITB telah berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa yang 
lulus tepat waktu. Jika pada tahun 2006, rasio mahasiswa S1 dan S2 yang lulus tepat, 
masing-masing adalah 27,3% dan 47,6%, maka pada tahun 2007 rasio tersebut 
meningkat menjadi 39,4% dan 60.0%. Pada tahun 2007, rasio lulusan program studi 



 4 

Sains dan Teknologi Farmasi pada Sekolah Farmasi yang tepat waktu mencapai 
78,3%. Selanjutnya di bidang penelitian, beberapa capaian yang menonjol dapat 
dilihat, misalnya pada besarnya jumlah dana riset di ITB. Pada tahun 2006, jumlah 
dana riset adalah 27,75 milyar rupiah, sementara pada tahun 2007, jumlah tersebut 
meningkat menjadi 35,40 milyar rupiah. Indeks sitasi rata-rata dari dosen ITB juga 
meningkat dari 6,5 di tahun 2006 menjadi 11,8. Di bidang layanan kepakaran, 
jumlah dana yang dihasilkan oleh program layanan kepakaran melalui LPPM dan 
SUK, juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 233 milyar rupiah di 
tahun 2006 menjadi di 346 milyar rupiah di tahun 2007. Peningkatan yang 
signifikan juga terlihat pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Rasio 
dosen yang memiliki kualifikasi doktor, naik dari 60,3% di tahun 2006 menjadi 
67,5% saat ini. 
 
Untuk beberapa indikator lain, peningkatan capaian yang signifikan masih belum 
terlihat. Namun demikian langkah-langkah menuju ke arah sana sudah mulai 
dilakukan. Di bidang pendidikan, ITB telah memulai perubahan metoda 
pembelajaran dari yang semula berpusat pada dosen (teacher-centered education atau 
TCE) menjadi berpusat pada mahasiswa (learner-centered education atau LCE). Jumlah 
matakuliah yang mengadopsi LCE bervariasi antara satu program studi ke program 
studi yang lain. Perlu disampaikan di sini bahwa program-program studi di Fakultas 
Seni Rupa dan Desain memiliki rasio matakuliah LCE yang tertinggi dibanding 
program-program studi pada Fakultas dan Sekolah lainnya.  
 
Masih pada indikator di bidang pendidikan, jumlah mahasiswa asing di ITB juga 
terus meningkat. Diharapkan pada tahun 2008, beasiswa pascasarjana bagi 
mahasiswa asing dan penerimaan mahasiswa program sarjana di kelas-kelas 
internasional dapat meningkatkan jumlah mahasiswa asing sehingga mencapai 
target 2008, yaitu 1% mahasiswa ITB merupakan mahasiswa berkewarganegaraan 
asing. Berkait dengan ini, beberapa program studi juga sedang disiapkan untuk 
mengikuti proses akreditasi internasional. Proses akreditasi internasional ternyata 
tidak sederhana, karena memerlukan waktu yang lama dan ketergantungan yang 
besar pada faktor-faktor eksternal. Di bidang penelitian, jumlah dosen ITB yang 
mengikuti kegiatan pengembangan staf dalam bentuk sabbatical leave atau kerjasama 
penelitian juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, 3,79% dosen ITB 
mengikuti kegiatan tersebut, sementara pada tahun 2006, kegiatan tersebut hanya 
diikuti oleh 3% dosen ITB.  
 
Potensi peningkatan juga terlihat di bidang pengembangan sumber daya insani, 
khususnya pada rasio dosen dengan jabatan akademik guru besar. Fakta bahwa saat 
ini 15 orang dosen sedang dalam proses pengusulan untuk menjadi guru besar, 
memberikan optimisme dalam pencapaian target mutu terkait pada akhir tahun 
2008 nanti. Perlu diketahui, bahwa rasio pegawai non-dosen yang mempunyai 
indeks kinerja di atas 3,0 (pada skala 1-4) telah melampaui angka target tahun 2008 
sebesar 75%, yakni mencapai angka 78,54%. Kita harapkan rasio untuk indeks  
kinerja dosen yang masih sedang dihitung, juga tidak kalah dari mitra kerjanya ini 
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Di bidang layanan manajemen, ITB juga telah memulai proses perolehan sertifikasi 
di bidang manajemen mutu. Pada bulan Februari 2008, Satuan Penjaminan Mutu 
atau SPM ITB memperoleh sertifikat ISO–9001:2000/SNI 19-9001:2001 dengan 
ruang lingkup kegiatan “Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Mutu ITB”. Selama 
persiapan dan penerapan sistem manajemen mutu, SPM mendapatkan 
pendampingan dari Alumni ITB Angkatan 1976. Dalam waktu dekat, beberapa unit 
kerja lainnya diharapkan juga mulai mengikuti langkah SPM ITB.   
 
Selain keberhasilan-keberhasilan, perlu pula disampaikan kendala-kendala yang 
masih harus ditanggulangi oleh kita semua. Salah satunya adalah belum 
sempurnanya sistem layanan manajemen yang menempatkan kepuasan pengguna 
(costumer satisfaction) sebagai prioritas utama. Beberapa unit kerja sudah memulai 
melakukan perubahan sistem layanan manajemen sehingga ramah (friendly), 
terintegrasi, akurat, dan tepat waktu. Program intergrasi sistem manajemen melalui 
Program I-MHERE DIKTI seyogyanya dapat meningkatkan mutu layanan 
manajemen ITB. 
 
Insya Allah, pada awal tahun 2009 mendatang, kita akan melihat kembali 
keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator-indikator mutu ITB tahun 
2008 sebagai mid-term evaluation. Pada saat itulah kita dapat menentukan apakah kita 
perlu melakukan revisi antara lain misalnya terhadap besaran target mutu yang lebih 
realistik bagi ITB atau mulai mengembangkan indikator mutu lainnya agar 
akuntabilitas ITB dapat digambarkan dengan lebih akurat. 
 
Perlulah dicatat bahwa tonggak-tonggak capaian ini dapat digapai karena antara lain 
ITB berbasis kepada sistem tata pamong yang mengelola organisasi Satuan 
Akademik dengan sistem datar dari birokrasi tiga tingkat menjadi hanya dua, serta 
sistem keuangan terpadu (tunggal).  
 
Hadirin yang terhormat, 
 
Sebagaimana telah kami sampaikan pada Pidato Dies tahun lalu bahwa ke depan 
Fakultas atau Sekolah yang terkait dengan “permesinan” harus dibentuk. Kami 
sampaikan bahwa terhitung 1 Januari 2008 ITB telah membentuk Fakultas Teknik 
Mesin dan Dirgantara. Kami berpesan sebagaimana yang kami sampaikan tahun 
lalu Fakultas ini hendaknya menjadi sarana mutlak bagi kita untuk maju ke depan, 
yaitu memiliki ”school of thought” yang mampu membuat mesin untuk membuat 
mesin lain atau membuat barang dan ke depan berupa mesin-mesin dan barang-
barang berbasis teknologi tinggi (termasuk nano) dan berbasis pada material baru 
yang sustainable maupun yang menjalankan proses bio. Hal ini merupakan 
akuntabilitas dari karya yang ditugaskan kepada Fakultas Teknik Mesin dan 
Dirgantara agar “Indonesia Berkelanjutan” dapat kita dukung bersama. 
 
Dengan demikian program satu tahun ke depan yang harus kita lakukan ialah 
semakin memperkuat semangat ingin memberikan capaian lebih (achieve more) dalam 
setiap karya kita. Kita semuanya harus mencoba untuk memenuhinya dan kita wajib 
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percaya bahwa dengan semua kelebihan dan kekurangan kita, ITB akan mampu 
menapak ke masa depan dengan tegak.  
 

Bapak/Ibu /Saudara, hadirin sekalian yang kami hormati, 
  
 Pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan tradisi peringatan Dies 
Natalis ITB, sebuah orasi ilmiah berjudul Earthquake Geodesy, akan disampaikan 
oleh Prof. Ir. Hasanuddin, M.Sc., Ph.D., Guru Besar ITB pada Fakultas Ilmu 
dan Teknologi Kebumian, dari Kelompok Keahlian Geodesi. Untuk itu, kami 
mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan, tenaga dan pikiran yang 
telah diberikan untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha 
Kuasa membalas kebaikan Saudara dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan 
baik dan dapat memetik manfaat dari paparan yang disampaikan.  
  

 Semoga Allah Subhanawata’ala melimpahkan kepada kita kekuatan, 
kesabaran, kepedulian, serta kebersamaan dalam upaya bersama mengemban misi 
ITB untuk ikut menghela bangsa ini ke tataran yang lebih maju dan sejahtera. 

Terimakasih atas perhatian yang diberikan. Selamat bekerja dan berkarya. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah 
Wassalamu ’alaikum wr.wb. 
 
 
DR. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. 
Rektor dan Profesor ITB 

 

 


