
SAMBUTAN REKTOR ITB 

pada 

PERESMIAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU ITB 

TAHUN AKADEMIK 2006/2007 

Sasana Budaya Ganesa, Kampus ITB, 16 Agustus 2006 

 

BELAJAR DI UNIVERSITAS BERKUALITAS UNTUK 

BANGSA 

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 Pimpinan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota 
Bandung, 
Pimpinan Ikatan Orangtua Mahasiswa ITB, 
Para pengelola ITB di ketiga Satuan :  
  Satuan Akademik, Satuan Usaha Komersial, serta Satuan Kekayaan 
dan Dana ,  
Rekan Dosen dan Pegawai administrasi,  
Para Mahasiswa Baru ITB  yang berbahagia dan sangat kami 
banggakan, 
Para Mahasiswa lainnya yang kami cintai 
serta hadirin sekalian yang kami muliakan, 
 
Assalamu ‘alaikum wr. wb., 
Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, 

 



 Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT bahwa 

pada hari ini kita dapat berkumpul di Sasana Budaya Ganesa ITB 

untuk menyambut kedatangan para mahasiswa baru ITB Angkatan 

2006. Penerimaan mahasiswa ini mencakup mahasiswa untuk 

program sarjana, magister dan doktor. Jumlah mahasiswa yang 

akhirnya mendaftar untuk masuk bergabung menjadi anggota 

masyarakat akademik ITB tahun 2006 ini ialah 3021 orang untuk 

jenjang pendidikan Sarjana, 707 orang untuk jenjang Magister, dan 

89 orang untuk jenjang Doktor. Barusan tadi, kita telah 

mendengarkan bersama, Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa 

Baru telah melaporkan jumlah mahasiswa baru yang akhirnya 

datang mendaftar dan hadir bersama kita di pagi hari bahagia ini  

 Kepada para mahasiswa baru jenjang pendidikan sarjana 

kami ingin menyampaikan selamat atas keberhasilan anda untuk 

melampaui persaingan yang sangat ketat meraih tempat untuk 

belajar di institut ini. Selanjutnya kami percaya bahwa anda akan 

menggunakan kesempatan ini untuk berkarya secara maksimal. 

Kepada para mahasiswa jenjang magister selain ucapan selamat 

kami ingin menyampaikan bahwa suasana kampus ITB untuk yang 

bukan berasal dari jenjang sarjana ITB tentunya akan sangat 

berbeda dengan suasana kampus asal anda. Kami berharap anda 

dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik 

dengan modal suasana akademik yang ada di institut ini.  



 Bagi para mahasiswa magister yang telah menempuh jenjang 

sarjananya di ITB kami percaya anda akan dapat menghasilkan 

karya yang lebih baik lagi dibandingkan dengan karya anda selama 

menempuh pendidikan di jenjang sebelumnya meskipun bagi 

jenjang magister anda telah diperlakukan sebagai mahasiswa semi 

mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Kepada para mahasiswa 

jenjang doktor sudah waktunya anda melatih diri menjadi peneliti, 

sehingga kemandirian dalam proses pembelajaran menjadi sangat 

menentukan keberhasilan anda dalam menempuh pendidikan 

doktor di ITB.  

 

Hadirin sekalian, Saudara-saudara para mahasiswa baru, 

 Sebagaimana diketahui bahwa ITB merupakan perguruan 

tinggi yang dibangggakan secara nasional dan sudah dikenal 

reputasinya secara internasional. Kajian yang dilakukan oleh 

Webometrics telah menempatkan ITB pada awal 2006 ini sebagai 

satu-satunya universitas dari Indonesia yang ada pada peringkat 

Top 100 Asia, dimana dalam hal ini ITB menempati urtan ke-49 

dari 2551 perguruan tinggi yang disurvai.  

 

 

 



Kita semuanya harus menyadari bahwa ITB merupakan karya dari 

seluruh warga bangsa. Jadi kita wajib untuk menjaga dan 

melakukan upaya untuk menumbuhkembangkannya agar selalu 

unggul di berbagai ajang kompetisi global.  

 Kampus ini juga telah menghasilkan beberapa karya 

mahasiswa yang dibanggakan secara nasional maupun 

internasional. Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu mahasiswa 

kita menjadi juara pertama dalam lomba desain “chip” 

internasional di Okinawa Jepang dengan meraih penghargaan 

“Special Feature Award on Creativity and Originality”, mereka 

tergabung dalam Tim Arjuna ITB yang terdiri dari Albert Tumewu, 

Arthur Parsaoran dan Pardi Banjarnahor. Juga dari unit kegiatan 

kemahasiswaan baru-baru ini Paduan Suara Mahasiswa ITB 

memenangkan festival paduan suara internasional di Xiamen, 

China dengan meraih 2 medali emas dan 2 medali perak. 

Keberhasilan lainnya dari mahasiswa ITB adalah terpilihnya 

Audrey Clarissa, mahasiswa Sekolah Farmasi ITB sebagai 

Presiden International Pharmaceutical Students Federation. Sebuah 

Prestasi yang membanggakan karena Audrey adalah orang Asia 

pertama yang terpilih sebagai Presiden IPSF.  

Sehubungan dengan itu membagi waktu menjadi faktor penting 

bagi seluruh mahasiswa ITB untuk melakukan proses 

pembelajaran secara utuh.  



 Melalui kegiatan ko-kurikuler yang terstruktur dan terencana 

dengan baik, Lembaga Kemahasiswaan ITB bekerjasama dengan 

unit-unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan 

lainnya akan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kedewasaan dan kemandirian mahasiswa. Dengan 

demikian, para mahasiswa diminta secara aktif untuk 

memanfaatkan dan mengikuti dengan baik kegiatan tersebut. Kita 

harapkan bersama bahwa orientasi prestasi semakin menjadi warna 

utama dalam kegiatan kemahasiswaan ini. 

  Dalam kesempatan ini kami juga ingin berpesan bahwa 

bantuan dari masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan ini harus kita hargai, ini besar manfaatnya untuk 

kelangsungan operasi ITB. Oleh karena itu kesempatan untuk 

dapat belajar di ITB harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

oleh seluruh mahasiswa ITB. 

 

Para mahasiswa baru ITB Angkatan 2006, 

 Kami percaya bahwa anda masuk ke ITB dengan memiliki 

berbagai tujuan tertentu, yang mengarah kepada kesejahteraan atau 

kehidupan pribadi atau keluarga yang lebih baik di masa depan. 

Namun sebagai warga negara Indonesia, kita semuanya memiliki 

kewajiban bersama untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Agar 

kewajiban kita dapat dilaksanakan, kami berharap anda dapat 



bekerja secara kreatif, inovatif dan ikhlas, dengan  baik dan 

sungguh-sungguh tanpa melanggar rambu-rambu norma maupun 

aturan lainnya, sehingga karya yang bermakna dapat diwujudkan 

dan terukur. Negara kita membutuhkan para pembuat karya, bukan 

para pembeli.  

 Di kampus ini seluruh perundangan mulai dari norma dan 

aturan harus diwujudkan sebagai sistem, dengan sistem semua 

warga dapat berkarya karena sinergi yang tercipta. Hanya dengan 

cara inilah kesejahteraan bangsa termasuk kesejahteraan setiap 

individu akan dapat dicapai. Proses pembelajaran di ITB yang 

saudara akan lakukan dengan cara demikian Insya Allah  akan 

menjadikan anda menjadi anak bangsa yang sanggup memenuhi 

kewajiban dan akuntabel untuk menyumbangkan keahlian dalam 

ujud berbagai bentuk karya bagi nusa, bangsa, dan almamater. 

 

Hadirin yang kami hormati,  

 Pada hari yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi dalam 

acara penerimaan mahasiswa baru ITB, salah seorang staf pengajar 

muda  dari Sekolah Farmasi ITB yaitu Saudara Dr. Heni 

Rachmawati, Apt., M.Si. akan menyampaikan pidato ilmiah 

berjudul ”Nanomedicine dalam Sistem Penghantaran Obat 

Bertarget dan Prospek Pengembangannya 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 berkarya. 

 

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu ‘alaikum wr. wb., 

 
 
 

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

Rektor dan Profesor ITB 

 


