
 
 
 

SAMBUTAN REKTOR 
pada Wisuda ITB    

 

Kontrak Sosial Kolaboratif  IPTEKS :  
Menuju Keunggulan Akademik, Kesejahteraan, dan  

dan Kemandirian Bangsa 
   

Sasana Budaya Ganesa, Kampus ITB,  17 Juli 2004 

 
 
 
Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat,  
  Senat Akademik, dan Majelis Guru Besar ITB;  
Para Pimpinan SKD dan SUK ITB; 
Para sesepuh, warga, dan tamu kehormatan ITB; 
Para Pimpinan Pemerintah Propinsi  Jawa Barat dan Kota Bandung; 
Para Staf Pengajar serta Pimpinan Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung ITB; 
Para Wisudawan - Sarjana, Magister, dan Doktor - yang berbahagia; 
Para Orang Tua dan Orang Tua Asuh, Donatur, dan Pemberi Beasiswa yang saya banggakan;  
Para Mahasiswa yang saya cintai serta hadirin sekalian yang saya muliakan, 
 
Assalamu ‘alaikum wr. wb. 

Selamat pagi dan selamat datang di Sasana Budaya Ganesa ITB. Pagi hari yang 
bahagia ini, Sabtu 17 Juli 2004, merupakan berkah yang luar biasa dari Allah SWT karena kita 
diperbolehkan bertemu dan secara bersama-sama menyaksikan suatu peristiwa yang 
membanggakan yaitu melepas para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya di program 
sarjana dan program pasca sarjana Institut Teknologi Bandung. Karenanya segala puji dan 
syukur sepantasnyalah kita hadirkan ke hadirat Allah SWT. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya, atas nama seluruh sivitas akademika ITB, 
mengucapkan selamat kepada para wisudawan program pendidikan Doktor, Magister, dan 
Sarjana atas keberhasilannya menyelesaikan studi di ITB. Kepada orang tua, orang tua asuh, 
donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia dan 
sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak/Ibu dan Saudara 
sekalian. Dan tak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi kepada seluruh staf akademik dan non-akademik ITB atas kerja 
keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka 
berhasil menyelesaikan studinya, diwisuda pada pagi bahagia ini.  

 
 
Para wisudawan dan orang tua serta wali para wisudawan yang berbahagia,  
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Soal Kontrak Sosial IPTEKS   
 
“Where is Science Going?”  Pertanyaan ini diangkat sebagai judul sebuah artikel ilmiah, yang  
membahas ketidakpastian yang menyelimuti perubahan-perubahan yang tengah berlangsung 
dalam cara-cara produksi pengetahuan, dan dalam hubungan antara sains dan pelaku-pelaku 
sosial lain di masyarakat.  
 Lebih dari setengah abad yang lalu, Vannevar Bush (1945) melontarkan naskah 
seminal tentang apa yang kemudian dikenal dengan  ‘social contract for science’. Ini merupakan 
kontrak yang meregulasi hubungan di antara para saintis dan negara.  Usulan ini mencakup 
organisasi pendanaan riset di Amerika Serikat di era Pascaperang.  Kontrak ini menegaskan 
arti penting  kegiatan riset saintifik bagi pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomik, dan 
politik masyarakat Amerika, dan pada saat yang sama  menarik garis demarkasi antara  saintis 
dan masyarakat.  

 Kontrak sosial ini kemudian diterjemahkan ke dalam pembagian peran antara 
Pemerintah dan saintis, di mana Pemerintah menyediakan dana dan kondisi agar para saintis 
dapat menyajikan pengetahuan, invensi, dan kontribusi yang diharapkan bagi kesejahteraan 
masyarakat. Dalam persyaratan kontrak ini, saintis mendapatkan otonomi atas kegiatan dan 
organisasi sosialnya, dengan berpegang pada norma sosial dan akuntabilitas internal. Sebagai 
“imbalan”-nya, para saintis diharapkan menyajikan jawaban bagi tantangan masa depan 
bangsa.  

 Kontrak sosial ini menciptakan “elite reserve labor force” : sebuah sumber cadangan 
tenaga kerja yang siap berkontribusi, kapan saja mereka diperlukan, baik untuk tujuan militer 
di masa perang, tujuan ekonomi di masa persaingan industrial, maupun tujuan-tujuan sosial 
lainnya. Prinsip dasar kontrak ini adalah bahwa Pemerintah akan menyediakan dana bagi para 
saintis, memberikan otonomi untuk melaksanakan riset, dan meminta hasil ekonomik dan 
sosial di masa depan.  

 Prinsip ini didasari oleh apa yang dikenal dengan “model inovasi linier.” Dalam 
imajinasi ini, sains dan teknologi dapat dialihkan dengan mudah dari para penghasilnya 
menuju ke para pengguna. Ini asumsi yang belakangan mendapat banyak kritik.  Banyak 
hasil-hasil sains dan teknologi yang oleh penciptanya tidak berhasil digarap secara tuntas 
untuk bisa berguna. Pada gilirannya, hal ini membuat enggan para investor untuk 
berkonstribusi dalam program riset.   

 Teknologi sering kali berkembang sebelum terdapat pemahaman saintifik yang kokoh. 
Di sisi lain,  pengetahuan saintifik tidak dapat dipandang sebagai informasi publik yang dapat 
dengan mudah ditransmisikan ke dalam bentuk teknologi. Tetapi pengetahuan ilmiah ini 
mengandung unsur-unsur yang tacit (atau tersembunyi).  Proses inovasi juga sering kali 
melibatkan berbagai jenis kompetensi-kompetensi di luar bidang sains dan teknologi.    
 
Para tamu dan segenap warga besar ITB yang kami muliakan, 
 
Menuju Kontrak Sosial Kolaboratif  

 Berbagai pengamatan telah membawa kita pada pemahaman baru bahwa munculnya 
manfaat dari riset tidak mengikuti model yang linier. Pemahaman ini kemudian mendorong 
pemikiran-pemikiran bahwa diperlukan sebuah kontrak sosial baru, yang didasarkan pada 
jaminan secara kolaboratif, melalui institusi-institusi yang menjembatani Pemerintah dan  
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sains, yang melibatkan berbagai aktor-aktor sosial lain di masyarakat.  Perubahan dalam 
sistem riset ini mendorong tampilnya modus baru dalam produksi pengetahuan, khususnya 
di dalam konteks aplikasi, dengan kolaborasi yang makin meningkat, dengan melibatkan cara-
cara lintas-disiplin, dengan modus akuntabilitas yang baru, dan dicirikan oleh heterogenitas 
institusional.  Sebagian pihak menyebut ini dengan kontrak sosial berbentuk ‘triple helix’ 
antara academicians, businessmen, dan government (ABG), di mana konfigurasi institusional baru 
tampil, dan fungsi-fungsi tradisional mereka saling terleburkan.  

 Perubahan-perubahan dalam produksi pengetahuan ini tentunya tidak dapat 
berlangsung dalam keterisolasian dari perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Masyarakat 
kini semakin memperlihatkan kompleksitas dan ketakpastian.  Penyelarasan dalam ko-evolusi 
seperti ini memerlukan ruang sosial baru yang perlu dibentang lebih luas, universitas bertemu 
dan berinteraksi dengan banyak pelaku-pelaku sosial lain, lembaga-lembaga lain, nilai-nilai 
lain, yang memerlukan rangkaian negosiasi dalam jaringan komunikasi yang kompleks.  

 Yang ingin ditekankan di sini adalah  peranan sentral dari interaksi, untuk mengaitkan 
para penghasil pengetahuan dengan para pengguna pengetahuan, baik dengan Pemerintah 
maupun dengan pelaku-pelaku sosial lainnya.  
 
Para sarjana baru yang saya cintai, dan hadirin yang saya hormati, 
 
Pendirian Satuan Usaha Komersial 
 
 Dalam konteks memperkuat dan memperkaya interaksi-interaksi berpola ABG di 
atas, ITB kini memperlengkapi konfigurasi organisasional dirinya dengan apa yang kami 
sebut Satuan Usaha Komersial (SUK).  SUK menjalankan misi sebagai berikut: 

1. Membangun masyarakat Indonesia yang produktif berlandaskan ilmu 
pengetahuan (sains), teknologi, dan seni, 

2. Membina masyarakat bisnis moderen yang beretika, profesional, dan berorientasi 
pada keberlanjutan (sustainability), dengan memanfaatkan IPTEKS untuk 
menjawab masalah dan tantangan bangsa agar mampu bersaing dalam kompetisi 
global. 

3. Menggalang dana untuk mendukung pencapaian academic excellence ITB melalui 
pendayagunaan potensi sumberdaya dan kompetensi yang dimiliki ITB; melalui 
proses inkubasi, komersialisasi, dan sosialisasi hasil riset dengan menjunjung tinggi 
dan melindungi hak atas kekayaan intelektual; serta pengembangan kemitraan 
usaha dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip saling percaya (mutual trust based ) 
dan saling menguntungkan dengan mensinergikan potensi dan keunggulan 
masing-masing (strategic alliance). 

 
 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, dilakukan due dilligent dan penyehatan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah 
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dimiliki oleh ITB. Kedua, didirikan PT. LAPI ITB untuk difungsikan sebagai holding company 
yang bertugas mengkoordinasikan Unit-unit Usaha Komersial (UUK) dan bertanggung 
jawab langsung kepada SUK. Ketiga, disusun rancangan hubungan organisasi antara PT. 
LAPI ITB sebagai holding company dengan UUK yang berada di bawah koordinasinya. 
Keempat, disusun staffing organisasi SUK dan tata hubungannya dengan PT. LAPI ITB 
sebagai holding company, untuk disetujui oleh Majelis Wali Amanat (MWA).  
 
 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. 

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

3. Menjalin keterikatan yang erat antara SUK dengan PT. LAPI ITB, melalui 
pembinaan hubungan interpersonal yang harmonis antara kedua entitas. 

4. Mempertegas dan menjaga keberlanjutan kontribusi SUK terhadap ITB, 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 yang terlibat dalam SUK, PT. 
LAPI ITB dan UUK. 

 
 Sebagai bagian dari persiapan untuk mewujudkan SUK, selain PT LAPI ITB yang 
akan difungsikan sebagai holding company, telah didirikan pula beberapa UUK setelah 
mengalami proses pengkajian prospek usaha, rancangan bisnis, dan pemrosesan aspek 
legalnya. Agar UUK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi 
ITB, maka pendirian UUK baru atau transformasi perusahaan yang telah ada menjadi UUK, 
harus memenuhi  rangkaian kriteria sebagai berikut: perusahaan mempunyai prospek bisnis 
yang baik dan berada dalam kondisi yang sehat, bidang usahanya tidak duplikasi dan 
tumpang tindih dengan UUK yang lain, kepemilikan sahamnya oleh ITB secara utuh atau 
proporsional namun signifikan. Selain itu, pendirian UUK harus mendapatkan persetujuan 
SUK, sementara penugasan personil ITB dalam UUK harus mendapatkan persetujuan dan 
mandat resmi dari Rektor. 
 
 Organisasi SUK ini terdiri atas Badan Normatif dan Badan Pengelola. Badan 
Normatif berfungsi sebagai pengarah dan pemberi pertimbangan bagi pengembangan 
kegiatan Unit Usaha Komersial (UUK), sedangkan Badan Pengelola bertugas membentuk 
UUK dan menyelenggarakan sistem pengelolaannya. Personil Badan Normatif dan Badan 
Pengelola terdiri atas  tenaga-tenaga  profesional yang berpengalaman dan memiliki 
kepedulian terhadap masa depan ITB dan bangsa Indonesia. 

 Dengan berdirinya SUK serta berfungsinya holding company dan UUK yang berada di 
bawah koordinasinya, diharapkan seluruh usaha komersial untuk menunjang kepentingan 
ITB dapat diintegrasikan dan disinergikan, sehingga diperoleh manfaat yang maksimal 
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dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, serta hasil yang signifikan dan dapat 
dirasakan oleh seluruh stakeholders ITB. 

 Setelah melalui proses pengkajian dan persiapan yang seksama dan mendalam 
sebagaimana sebagian telah kami uraikan di atas, maka momentum pendirian SUK telah tiba. 
Bersamaan dengan penyelenggaraan Wisuda hari ini, saya nyatakan bahwa Satuan Usaha 
Komersial (SUK) ITB resmi berdiri.  
 
Bapak/Ibu para undangan dan hadirin yang saya hormati. 
 
Kebijakan Mutu dan Prestasi Lulusan 

Pendirian SUK yang juga merupakan salah satu upaya penting dalam pengembangan 
self generating revenue ITB, diharapkan akan membantu upaya transformasi dan kelangsungan 
operasi akademik di ITB. Proses transformasi ITB yang telah memasuki tahun ketiga 
memerlukan akselerasi di berbagai bidang agar dapat secara proaktif merespon aspirasi 
stakeholder, baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam upaya menciptakan dan 
menumbuhkembangkan “good university governance” dalam menjunjung tinggi keadilan, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibility) dan transparansi, ITB senantiasa perlu 
mengkaji relevansi dan kualitas proses pembelajaran dari setiap program studinya menuju 
keunggulan akademik yang dicitakan. Dalam kerangka itu, strive to exellence merupakan salah 
satu nilai inti dalam pendidikan dan pembelajaran di ITB dengan maksud untuk menggali 
keunggulan dalam proses belajar mengajar, meningkatkan mutu lulusan, mempelajari dan 
mendalami pengetahuan sehingga mencapai tepi akhir pengetahuan.    
 
 Tahun 2004 merupakan babakan kritis dalam mewujudkan ITB yang lebih baik, yang 
semakin berkualitas. Sesuai dengan kebijakan normatif Senat Akademik, perubahan-
perubahan yang akan dilakukan bertumpu pada tiga program pokok, yaitu Revitalisasi 
Fakultas, Percepatan Peningkatan Mutu dan Layanan Akademik, dan 
Reposisi/Restrukturisasi Program Akademik sebagai implikasi dari Agenda Akademik yang 
sedang disusun secara paralel. 
 
 Untuk menunjang program pokok percepatan peningkatan mutu dan layanan 
akademik di atas maka dirasa perlu untuk mempertajam indikator kinerja akademik yang 
telah digunakan sejak Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB Tahun 2002 dalam 
mengukur raihan program akademik dari tahun ke tahun. Dengan indikator kinerja akademik 
seluruh stakeholders ITB mendapatkan jaminan diperolehnya hasil pendidikan ITB yang 
terukur. Setelah mempelajari hasil pilot-study dan lokakarya sistem manajemen mutu di 
lingkungan FIKTM maka pada akhir Juni 2004 ITB memberanikan diri mengadopsi 
kebijakan mutu di bidang pendidikan untuk menjadi sasaran (target) penyelenggaraan 
kegiatan akademik di ITB hingga tahun 2006. Dalam waktu dekat, kita harapkan 
perumusan sasaran mutu bidang riset juga telah dapat diselesaikan. 
 
 Dalam Kebijakan Mutu ini ditegaskan bahwa kualitas adalah prinsip dasar ITB dan 
quality improvement merupakan tanggungjawab dari setiap anggota masyarakat ITB. Kualitas 
berarti keunggulan akademik untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta 
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun Sasaran Mutu yang harus diraih 
pencapaiannya oleh setiap program studi adalah sebagai berikut : 
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1. Minimum 50% lulusan memiliki Indeks Prestasi  ≥ 3,00 

2. Minimum 50% lulusan S1 dan S2 menyelesaikan kuliahnya tepat waktu 

3. Minimum 30% lulusan S3 menyelesaikan kuliahnya tepat waktu 

4. Minimum 80% lulusan S1 mendapatkan pekerjaan (bekerja)  
pada tahun pertama setelah kelulusan 

5. Minimum 60% dosen dengan indeks kinerja ≥ 3,00 (skala 1,00 – 4,00) 

6. Menaikkan Ratio Dosen berkualifikasi Doktor menjadi 70% 

7. Minimum 50 program improvement yang berdampak  
pada sistem manajemen mutu per tahun. 
 

 Untuk ilustrasi pencapaian beberapa dari sasaran mutu di atas, untuk program sarjana 
dalam dua tahun terakhir, persentase Indeks Prestasi lulusan di atas 3,0 untuk keseluruhan 
ITB meningkat sebanyak 3% dari 48% pada tahun 2002 menjadi 51% pada tahun 2003.  
Tahun 2003 FMIPA rata-rata mencapai sekitar 43%, FTI 42%, FTSP 66%, FSRD 61%, dan 
FIKTM 47%. Angka rerata fakultas seperti ini mengindikasikan masih banyaknya program 
studi yang persentase lulusan ber IP ≥ 3 nya berada di bawah 50%.  
 
 Lulusan tepat waktu di program sarjanapun, secara umum, mengalami peningkatan 
dari 26% pada tahun 2002 menjadi 29% pada tahun 2003. Pada tahun 2003, lulusan tepat 
waktu dari FMIPA mencapai sekitar 12%, FTI 22%, FTSP 31%, FSRD 49%, dan FIKTM 
30%. Nyata bahwa masih dibutuhkan kerja keras di setiap program studi untuk 
meningkatkan angka raihannya menjadi 50% dalam 2 tahun mendatang.  
 
Para wisudawan, generasi insan-insan pembangunan bangsa, yang saya muliakan,  
 
Kemandirian Lulusan dan Bangsa 
 
 Salah satu tuntutan masyarakat terhadap lulusan ITB, adalah mempunyai 
kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship), dimana dalam hal ini lulusan ITB diharapkan 
mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, sebagai wujud kemandirian 
lulusan dan secara nasional merupakan kemandirian bangsa. Untuk memenuhi tuntutan 
tersebut, lulusan ITB diharapkan tanggap terhadap perubahan, memiliki jiwa inovatif-kreatif 
yang mampu menciptakan peluang usaha, serta berkemampuan membangun jejaring usaha 
yang dilandasi etika profesional.  
 
 Masyarakat membutuhkan kontribusi saudara dalam pemikiran-pemikiran yang 
berkualitas dan tindakan-tindakan nyata yang beretika tinggi dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Bangsa dan negara Indonesia membutuhkan kompetensi saudara 
untuk bersama-sama komponen bangsa Indonesia lainnya dapat mengembalikan dan 
meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia, sehingga kita bisa duduk 
sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang pada saat ini lebih maju dari kita. Kita ingin 
mengejar ketertinggalan kita dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Kita ingin menempatkan diri secara pas dalam proses demokratisasi, tekanan global, 
kekuatan ekonomi yang tak seimbang, tekanan politik, dan pengaruh kuat berbagai 
kebudayaan yang melanda bangsa dan negara kita saat ini. Wisuda hari ini mempunyai arti 
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yang penting, karena masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mendapatkan kembali putra 
putri terbaiknya yang telah menjadi putra putri terdidik dan terlatih dari kampus terbaik, 
untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya. 
 
 Sebagai penutup, ingin disampaikan kembali di sini bahwa persoalan kemandirian 
bangsa, dalam berbagai bentuknya, tidak terlepas dari persoalan pembangunan kapabilitas 
bangsa, yang salah satu dimensi pentingnya adalah IPTEKS sebagai perwujudan daya saing 
bangsa. Dan persoalan membangun IPTEKS bangsa merupakan persoalan nasional, yang 
memerlukan perhatian pada jalinan hubungan antara lembaga-lembaga, antara unsur-unsur 
sosial di masyarakat. Kekuatan IPTEKS bangsa, begitu pula kiranya dengan tingkat 
kemandirian bangsa, terletak terutama pada jalinan hubungan-hubungan ini. Dan ini 
memerlukan kebijakan-kebijakan serta agenda-agenda nasional - sebagai ”kontrak sosial 
kolaboratif” - yang berorientasi pada pengukuhan jalinan hubungan-hubungan ini secara 
selaras, harmonis, sehingga mampu mengalunkan sebuah ”simfoni aspirasi nasional.”  
Kepada legislatif hasil Pemilu tahap 1 dan eksekutif pemimpin bangsa yang akan dihasilkan 
oleh Pemilu tahap 2 yang nampaknya akan berlanjut ke tahap 3, kita banyak berharap. Dalam 
kaitan dengan Pemilu tahap 3 ini, Kampus ITB tetap membuka diri untuk menerima 
kehadiran kedua pasangan calon presiden dan wakilnya berkampanye di lingkungan kampus 
ITB.  
 
 Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama, bahu-
membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam perjalanan kita 
mewujudkan cita-cita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita 
semua: kepedulian, kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan, 
dan determinasi dalam upaya mencapai apa yang telah dicitakan bersama. Amien. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum wr.wb. 
 
Kusmayanto Kadiman 
Rektor Institut Teknologi Bandung 
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