
Sambutan Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc 
pada PELANTIKAN PEJABAT BARU ITB 
Aula Barat ITB, Jumat 11 Februari 2005 

 

Yang terhormat  

Pimpinan dan Anggota MW A 

Pimpinan dan anggota MGB 

Pimpinan dan Anggota SA  

Para pengelola ITB 

Rekan dosen, teknisi dan pegawai administrasi,  

serta Undangan lainnya,  

 

Ass.wr.wb. 

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Alloh swt bahwa pada hari 

Jumat 11 Pebruari 2005 yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul disini untuk 

melaksanakan kegiatan yang penting bagi ITB, yaitu pelantikan para Wakil Rektor 

dan organ organik rektor ( yaitu Pimpinan SPM / Satuan Penjaminan Mutu dan SPI / 

Satuan Pengawasan Internal) untuk periode kepemimpinan ITB 2005-2010.  

 

Sebagaimana kita telah sadari bersama bahwa nuansa perubahan secara 

bermakna telah kita alami di ITB, dimana sebelumnya merupakan jawatan 

pemerintah menjadi bentuk badan hukum yang mandiri. Berbagai kemajuan yang 

berarti telah kita dapatkan. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terimakasih 

kepada Rektor sebelumnya dan Tim yang telah berhasil mengukir banyak prestasi 

yang patut kita catat. Namun demikian meskipun bentuk institusi kita berubah 

namun karakter roh kita tidaklah boleh berubah tetap sebagai institusi akademik 

dan memang senantiasa harus dipertahankan. Agar keberlanjutan institusi ini 

tetap terjaga, komunikasi antar warga institut harus selalu dilakukan. 

 

Sebagai institusi akademik, program akademik yang bermutu baik merupakan 

kegiatan utama yang harus dikerjakan sebagaimana telah diamanatkan oleh MWA 

(SK MWA No. 006/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006) dan 

SA ( SK SA No 01/2003 tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Seni di ITB ). Untuk itu ia harus didukung oleh semua fihak. Secara 
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kelembagaan Fakultas dan Sekolah dimana Departemen ada di dalamnya 

merupakan lembaga yang menjalankan program ini. Dengan mengacu kepada 

pengertian ini, saya mencoba menyusun Tim pimpinan yang terdiri dari dua 

kelompok besar, yaitu pengelola program akademik dan pendukung program 

akademik.  

 

Pengelolaan program akademik dipimpin oleh Wakil Rektor Senior / WRS 

Bidang Akademik ( WRSA ), sedangkan pendukungannya dipimpin oleh WRS Bidang 

Sumberdaya ( WRSS ). Sementara itu untuk periode lima tahun ke depan saya 

yakini bahwa peningkatan peran ITB dalam Tridharma perlu ditingkatkan dan 

dimantapkan. Masalah pendidikan akan ditangani langsung oleh WRSA, namun 

beberapa hal pokok penelitian, kemitraan dan penggalian dana perlu ditangani oleh 

pemimpin setingkat Wakil Rektor yaitu WR Bidang Penelitian dan Kemitraan 

(WRLM). Kerangka berfikir seperti ini adalah dalam kerangka mewujudkan ITB 

menjadi universitas berbasis riset.  

 

Sesuai dengan acuan pendidikan di ITB yang telah dirumuskan oleh Senat 

Akademik ( SK SA No. 23/2002 tentang Harkat Pendidikan ITB ), mahasiswa harus 

mengalami proses pembelajaran yang berkaitan dengan masalah pengembangan 

pendidikan yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. 

Untuk itu kegiatan kemahasiswaan harus diakomodasi dengan baik, agar prosesnya 

berjalan dengan cepat. Pemimpin setingkat Wakil Rektor diperlukan untuk 

mengelolanya yang kami sebut sebagai WR Bidang Kemahasiswaan (WRM ).  

 

ITB harus menjadi institusi akademik yang akuntabel, sehingga organisasi 

maupun perencanaan yang baik sangat diperlukan. Dengan dikoordinasi oleh WRSS 

yang diserahi tugas untuk memimpin langsung pengelolaan sumberdaya keuangan 

dan sumberdaya insani ITB, pemimpin setingkat WR dalam bidang di atas tadi yakni 

WR Bidang Oragnisasi da Perencanan (WROR) telah kami tetapkan. Sebagaimana 

telah disinggung terdahulu komunikasi merupakan kunci agar kita dapat bersatu 

dan menyelesaikan masalah. Untuk itu WR Komunikasi dan Kesekretariatan 

(WRKS) akan menangani masalah interaksi internal maupun eksternal ITB dan 

melaksanakan fungsi kesekretariatan tingkat rektorat secara terpadu.  

 2



 

Ke depan masalan mutu merupakan acuan bagi kemajuan. sehingga berbagai 

standar acuan perlu dikelola termasuk tracing lulusan serta karya ITB yang telah 

dihasilkan. Suatu Satuan khusus yang menangani masalah penjaminan mutu telah 

dibentuk sebagai unit organik Rektor, disebut sebgai Satuan Penjaminan Mutu 

(SPM). Peringatan awal sebagai masukan kepada Rektor tentang bagaimana 

jalannya unit kerja akan dikelola dan agar Rektor tetap mengarahkan kegiatan 

pada jalurnya hendaknya dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal ( SPI ).   

 

Di kemudian hari untuk jenjang yang lebih bawah, saya akan mengatur agar 

sesedikit mungkin tenaga dosen terlibat dalam kegiatan administrasi, karena dosen 

sangat diperlukan dalam membentuk ITB menjadi universitas berbasis riset, 

sehingga mereka harus lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan pembelajaran 

dan penelitian yang sebenarnya. Karya ITB akan dilihat dari proses pembelajaran 

yang baik dan inovasi hasil penelitian yang berdampak kepada fihak lain, termasuk 

pengabdian masyarakat yang terinstitusionalisasikan. Oleh karena itu Senat 

Akademik telah merumuskan kebijakan tentang fungsi dan jabatan akademik dosen 

yang wajib kita laksanakan. 

 

Kepada para WR yang baru dilantik saya ingin mengucapkan selamat bekerja. 

Terimakasih atas kesediaan untuk berkorban di habitat yang lain. Namun demikian 

patut saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga kita tetap sebagai guru yang wajib 

berperilaku digugu (dirujuk) dan ditiru (diteladani). Saya percaya saudara2 dengan 

bekerja bersama lembaga-lembaga utama ITB yaitu MWA, MGB dan SA serta seluruh 

warga kampus akan mampu menjalankan amanah untuk memajukan institusi kita 

yang sangat kita banggakan dan cintai ini. Tugas kita adalah menciptakan sinergi 

untuk mencapai visi dan misi ITB melalui komunikasi, berusaha meningkatkan 

kesejahteraan warga ITB, dan membuat ITB menjadi institusi akademik yang 

akuntabel. Berkaitan dengan SDM, ini dapat diartikan menjadikan dosen sebagai 

dosen sebenarnya, teknisi menjadi teknisi sebenarnya dan tenaga administrasi 

sebagai tenaga administrasi sebenarnya. 

 

Terimakasih atas perhatian saudara sekalian. 
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Wabilahitaufik wal hidayah, wss wr wb  
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