
Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB 
 

SUMBANGSIH ITB BAGI BANGSA 
 
Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 5 Maret 2005 

 
Yang terhormat 
Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat, 
Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar, 
Pimpinan dan Anggota Satuan Akademik, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Audit, 
Para sesepuh, tamu kehormatan, dan pimpinan Daerah, 
Para Pengelola Satuan Akademik, Satuan Usaha Komersial,  
  serta Satuan Kekayaan dan Dana ITB, 
Para Staf Pengajar serta Mahasiswa yang saya cintai,  
Para Wisudawan - Sarjana, Magister, dan Doktor - yang berbahagia; 
Para Orang Tua dan Orang Tua Asuh, Donatur, dan Pemberi Beasiswa yang saya banggakan;  
  serta hadirin sekalian yang saya muliakan, 
 
Assalamu ‘alaikum wr. wb. 

Selamat pagi dan selamat datang di Sasana Budaya Ganesa Kampus ITB. Pagi hari 
ini, Sabtu 5 Maret 2005, merupakan berkah yang luar biasa dari Allah SWT karena kita 
diperbolehkan bertemu dan secara bersama-sama menyaksikan suatu peristiwa yang sangat 
penting dan membanggakan bagi ITB yaitu melepas para wisudawan yang telah 
menyelesaikan studinya di program Sarjana dan program Pascasarjana Institut Teknologi 
Bandung. Karenanya segala puji dan syukur sepantasnyalah kita sampaikan ke hadirat Illahi 
Rabbi. 

Sebagaimana kita ketahui ITB melakukan wisuda lulusannya sebanyak tiga kali setiap 
tahun. Pada periode wisuda yang pertama pada tahun 2005 ini kami warga ITB dengan 
bangga dapat mempersembahkan karya utama ITB sebagai institusi akademik, yaitu 
mewisuda sejumlah 1040 lulusan ITB.  Untuk itu perkenankanlah saya pada kesempatan yang 
berbahagia ini, 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 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.  
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Hadirin yang saya hormati, 
   
 Kepada Majelis Wali Amanat maupun bangsa Indonesia perkenankanlah kami pada 
hari ini menyampaikan laporan kegiatan utama institut dalam Tridharma yaitu hasil dari 
pendidikan sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu. Meskipun demikian secara tidak 
langsung di dalamnya juga terkait kegiatan dua dharma lainnya yang telah kami laksanakan 
yaitu dengan diluluskannya sejumlah 60 doktor baru dan 316 magister baru. Kedua 
pendidikan ini jika normal mestinya sarat dengan kegiatan penelitian. Jumlah doktor yang 
besar kali ini menunjukkan dua hal, pertama dimulainya kesungguhan warga institut untuk 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan target waktu yang diagendakan dan kedua dimulainya 
kesungguhan warga institut untuk melakukan kegiatan penelitian yang memang harus 
berkaitan dengan pendidikan. Sebagai institusi akademik inilah salah satu aspek dari 
akuntabilitas institut di bidang akademik. Namun demikian kita semuanya menyadari bahwa 
penelitian belumlah merupakan pemikiran warga Republik ini untuk menjadi bagian dari 
hidupnya. Pendidikan maupun penelitian masih dianggap sebagai kegiatan yang 
menghabiskan dana saja.  

 Jika kita mencoba memahami dengan baik, pendidikan dan penelitian adalah 
merupakan modal dasar bagi kemajuan umat manusia. Kedua kegiatan ini akan menghasilkan 
insan yang dapat berpikir dengan terstruktur dan mengerti tentang arti hidup, kehidupan dan 
lingkungannya. Insan yang memiliki sikap hidup demikian akan menjadi insan yang 
berbudaya. Sejak dimulainya evolusi kehidupan, manusia sebagai mahluk yang berakal 
senantiasa mengembangkan budayanya. Pada saat sekarang ini turunan berbagai nilai tersebut 
bahkan mulai diwujudkan dalam bentuk standar atau aturan. Semuanya ini dikembangkan 
dengan tujuan agar terjadi konservasi kehidupan dan lingkungannya. Jadi ini memang 
ditetapkan dengan tujuan utamanya adalah memelihara keserasian kehidupan antar insan dan 
antara insan dengan lingkungannya. 
 
Para wisudawan yang saya banggakan, hadirin yang terhormat; 
 
 Kepada para wisudawan Sarjana saya ingin menyampaikan bahwa saudara telah 
sampai kepada perubahan yang bersifat drastis. Pengalaman yang telah sering kita alami 
menunjukkan bahwa sangat berbeda perlakuan masyarakat terhadap seorang lulusan Sarjana 
dengan sebelum sarjana. Untuk itu  saudara memang harus dapat menunjukkan kualitas yang 
berbeda. Mulai dari cara berpikir, bersikap dan mengambil tindakan, saudara haruslah 
berbeda. Tujuan utama dari pendidikan terutama pendidikan tinggi adalah mengajarkan 
kepada saudara untuk berfikir secara terstruktur dengan menganut kepada kaidah-kaidah 
yang berlaku. Oleh karena itu tunjukkanlah bahwa saudara memang sudah mencapai taraf ini, 
sehingga apapun yang saudara putuskan hendaknya dapat dirunut ujung dan pangkalnya atau 
dalam bahasa kampus kita kenal sebagai naskah akademiknya harus jelas. 
 
 Kepada para wisudawan Pascasarjana terutama anda yang telah berhasil meraih gelar 
doktor, gelar yang anda peroleh bukanlah hanya sekedar menambah panjang nama anda, 
namun mengandung pengertian andalah yang menjadi garda paling depan dalam menjaga 
keberlanjutan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak boleh mati. Jika itu terjadi andalah 
yang harus bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui secara universal bahkan yang 
dijadikan sebagai parameter untuk menentukan apakah universitas itu telah menjadi 
universitas riset atau bukan adalah berapa banyak jumlah lulusan doktor yang telah 
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dihasilkan. Pengertiannya ialah bahwa setiap seorang doktor berhasil diluluskan, maka 
terciptalah sebuah ilmu pengetahuan baru. Pendidikan doktor memberikan pengalaman 
kepada anda untuk melakukan hal tersebut, tentunya ini harus anda amalkan sepanjang hayat 
anda sebagai konsekuensi anda menempuh pendidikan ini. Oleh karena itu dengan 
diluluskannya sejumlah doktor yang terbanyak dalam sejarah institut ini, ITB dan masyarakat 
menuntut anda untuk membuktikan karya-karya anda di masa yang akan datang untuk 
dipersembahkan kepada bangsa. Kami percaya anda dapat memenuhi keinginan kami ini. 
 
Hadirin sekalian, 
 
 Sebagaimana kita ketahui bahwa PP 155 Tahun 2000 mengamanatkan ITB untuk 
menjadi universitas yang berbasis riset. Amanat ini telah diterjemahkan oleh MWA menjadi 
keunggulan ITB dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 
serta kemampuan ITB untuk turutserta berperan pada pengembangan lembaga nasional 
maupun internasional strategis. Sementara itu Senat Akademik mempertajam kedua hal ini  
menjadi universitas yang berbudaya riset. Sebagai pimpinan kami menyadari bahwa ini tugas 
yang berat namun mulia, sehingga harus dikerjakan oleh seluruh sivitas akademika khususnya 
oleh para dosen dengan baik. 
 
 Oleh karena itu ke depan kami akan mengembalikan dosen ITB kepada habitatnya 
sebagai pendidik atau guru dan sebagai peneliti. Kami sadari bahwa banyak kegiatan 
administrasi yang dibebankan kepada dosen. Secara bertahap kita akan mengalihkannya 
kembali kepada staf administrasi yang memang dari awalnya diangkat untuk mengerjakan 
tugas ini dalam mendukung dosen melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian. Untuk 
itu struktur di bawah Wakil Rektor diarahkan kepada dukungan administrasi, sedangkan 
dosen berperan melaksanakan program-program pendidikan dan aktivitas penelitian serta 
pengabdian pada masyarakat melalui pusat-pusat atau laboratorium-laboratorium. Secara 
umum program akademik merupakan kegiatan utama institut yang harus didukung oleh 
program yang lain termasuk administrasi, karena hanya dengan cara inilah mutu akademik 
yang baik akan dapat dicapai.  
 
 Penataan organisasi telah mulai dipikirkan dengan disarankannya pengelola institut 
untuk memikirkan bentuk fakultas baru (dengan nama generik dari Senat Akademik disebut 
sebagai Unit Keilmuan Serumpun atau UKS) sebagai new melting pot yang diharapkan ke 
depan mampu berkompetisi dengan kemajuan jaman.  Dengan demikian usulan 
pembentukannya pun akan datang dari tingkat fakultas, dan bukan berasal dari tingkat 
institut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kejelasan ketentuan tentang fakultas dan 
sekolahpun harus segera diselesaikan. Untuk itu institut dalam waktu yang tidak terlalu lama 
akan segera merampungkan Anggaran Rumah Tangga serta Rencana Strategis ITB. 
 
Para orangtua yang berbahagia dan hadirin yang saya muliakan, 
 
 ITB ke depan berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan.  
Ini kami lakukan karena ITB tidak mungkin bisa menjalankan misi yang mulia dalam bidang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini sendiri, karena dibutuhkan 
sarana yang sangat besar. Kesejahteraan warga kami pada saat sekarang pun memerlukan 
pemikiran yang khusus, karena sulit bagi kami memberikan pelayanan pendidikan yang baik 
jika harus bergulat dengan berbagai usaha untuk survival keseharian. Institut dengan 
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bertumpu kepada kemampuan maksimalnya akan berusaha memenuhi kewajaran dalam 
mensejahterakan warganya, sehingga diharapkan pelayanan pendidikan akan meningkat 
menjadi lebih baik. Namun demikian kami selalu akan berusaha melaksanakan tugas kami 
secara akuntabel.  
 
 Sebagai pimpinan yang baru saya akan berusaha mengelola institut dengan bertitik 
tolak bahwa institut ini adalah institusi akademik. Berbagai norma/kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh stakeholders melalui Majelis Wali Amanat maupun norma/kebijakan yang 
telah digariskan oleh Senat Akademik serta pandangan dari Majelis Guru Besar akan kami 
gunakan sebagai rujukan. Meskipun demikian kita harus menyadari bersama bahwa ITB 
masih memiliki pekerjaan rumah yang besar yaitu meminta kepada pemerintah ketegasan 
tentang berbagai aspek legal badan hukum ITB secara final, karena ini  akan berperan dalam 
penilaian akuntabilitas ITB. Saya percaya bahwa saling pengertian untuk secara sinergi 
berjalan menuju tujuan yang didefinisikan dalam Visi dan Misi institut akan membawa 
kejayaan ITB.  
 
Hadirin dan para wisudawan sekalian, 
 
 Demikianlah beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada wisuda kali ini. Sekali lagi 
saya ingin mengucapkan pesan kepada para wisudawan. 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 lainnya dapat 
mengembalikan dan meningkatkan harkat serta martabat bangsa dan negara Indonesia, 
sehingga kita bisa duduk sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang pada saat ini lebih maju 
dari kita. Melalui Wisuda hari ini bangsa Indonesia mendapatkan kembali putra putri terdidik 
dan terlatih dari kampus terbaik, untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat, 
bangsa dan negaranya. Selamat berkarya. 
 
 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, serta 
kekuatan dalam upaya mencapainya. Amien. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum wr.wb. 
 
Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., 
Rektor dan Profesor ITB 
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