
MENENTUKAN POSISI ITB  TERHADAP PERUBAHAN/KEMAJUAN JAMAN 

Oleh: 

DR. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., 

Rektor dan Profesor ITB 

Yang terhormat, 

Pimpinan dan Anggota MWA, 

Pimpinan dan anggota MGB, 

Pimpinan dan Anggota SA, 

Pimpinan dan Anggota DA, 

Para Pimpinan SUK dan SKD ITB, 

Rekan-rekan para anggota sivitas akademik ITB  

Serta Undangan lainnya, 

 

Assalamualaikum w.w., selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.  

Marilah kita sampaikan puji syukur kita ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan 

rahmat serta nikmat kesehatan kepada kita semua untuk dapat hadir di Sasana Budaya 

Ganesha Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan salah satu agenda institut yang 

sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan ITB, yaitu Rapat Kerja/Orientasi Para 

Pimpinan di lingkungan ITB 2006.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa meskipun ITB sekarang telah memasuki tahun ke enam 

sebagai perguruan tinggi badan hukum, namun kenyataannya banyak hal baru yang harus 

kita sesuaikan. Penyesuaian ini perlu kita lakukan mengingat baru akhir tahun lalu kita 

memiliki perangkat pelengkap PP 155/2000 sebagai acuan selain dari beberapa surat 

keputusan MWA maupun SA, yaitu Anggaran Rumah Tangga ITB dan Rencana Strategis 

ITB 2005-2010.  

Hadirin yang terhormat, 

Ke depan berbagai isu penting telah mempengaruhi berbagai perguruan tinggi terkemuka 

di dunia. Isu-isu itu antara lain ialah masifikasi pendidikan yang merupakan refleksi dari 

demokrasi dimana hak mendapat pendidikan yang baik kepada setiap orang menjadi 

sama dan harus diperhatikan. Akibatnya ialah peningkatan jumlah mahasiswa yang besar 

di seluruh dunia. Otonomi pengelolaan pendidikan, yang juga merupakan refleksi dari 



demokrasi dimana pendidikan harus dapat membina dirinya sendiri maupun lulusannya 

menuju kemandirian. Globalisasi yang menjadikan dunia semakin sempit dan batas 

negara menjadi semu karena kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga 

berkembanglah ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) dengan pesat. 

Kemajuan teknologi juga membuat tingkat pergerakan orang dari satu tempat ke tempat 

lainnya menjadi sangat tinggi, hal yang sama untuk masalah pendidikan, banyak pilihan 

untuk diambil di negara lain jika di negara sendiri tidak diperoleh. Lingkungan hidup 

yang semakin mengkhawatirkan, sehingga memaksa kita untuk tanggap terhadap masalah 

lingkungan, sehingga pendidikan tanggap terhadap kelestarian lingkungan menjadi 

penting. Sumberdaya alam termasuk energi yang tidak terbarukan semakin menipis, 

sehingga diperlukan model pendidikan yang efektif namun efisien dan pendidikan untuk 

memanfaatkan sumberdaya terbarukan. Pengelolaan sumberdaya air yang semakin sulit 

dikendalikan akibat perubahan iklim yang sulit diramalkan karena berubah akibat 

kegiatan manusia, sehingga pengelolaan secara khusus perlu dilakukan. Saya yakin masih 

banyak lagi yang harus kita perhatikan. Namun yang penting ialah bagaimanakah ITB 

menanggapi isu semuanya ini? 

Hadirin yang saya hormati, 

Semua yang telah dijelaskan di atas merupakan catatan atau rekaman kita dari masa lalu 

hingga sekarang ini. Ini merupakan modal penting bagi kita untuk menentukan 

perencanaan ke depan. Kita semua harus melihat ke depan untuk menjawab berbagai 

tantangan ini. ITB masa lalu barangkali merupakan wujud dari institusi yang paling 

sesuai pada jaman itu, namun apakah akan tetap sesuai untuk ITB yang akan datang 

inilah yang harus kita jawab bersama. Saya berharap dan percaya bahwa berbagai 

perangkat yang kita miliki tersebut telah disusun dengan memperhatikan masalah-

masalah tersebut. 

Berbagai perubahan pengelolaan organisasi, program maupun sistem seperti fakultas dan 

sekolah, KK, pusat-pusat, USDI, lembaga-lembaga, UPT, program studi, program 

penelitian, program penerimaan mahasiswa, sistem pengelolaan sumberdaya termasuk 

keuangan, dll., semata-mata ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan jaman tadi. 

Berbagai kekurangan atau kesalahan tentu saja ada, sehingga kita harus senantiasa siap 

untuk mengkoreksi atau membetulkannya. Dalam rapat kerja ini diharapkan kita 



memiliki cara pandang yang sama tentang perangkat yang kita gunakan maupun tujuan 

menggunakan perangkat tersebut, sehingga sinergi akan terjadi dan hasil maksimum  atau 

optimum dapat kita capai, dan standar mutu untukmengukur akuntabilitas dapat 

ditetapkan. 

Demkikian kata sambutan saya, sekiranya ada kelebihan maupun kekurangan saya 

mohon maaf, dan dengan resmi ”Rapat Kerja/Orientasi Pimpinan di Lingkungan ITB” 

dengan resmi saya nyatakan dibuka. 

Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan Pokok-pokok Program 

Pengembangan ITB 2005-2010. 

Wabillahittaufik wal hidayah. 

Wassalamualaikum ww. 

 

Bandung, 13 Pebruari 2006 


