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Rektor dan Profesor ITB 
 

 
Yang terhormat 
Pimpinan dan Anggota MWA, 
Pimpinan dan anggota MGB, 
Pimpinan dan Anggota SA, 
Pimpinan dan Anggota DA, 
Para pengelola ITB, 
Rekan dosen dan pegawai administrasi, 
Serta Undangan lainnya, 
 
 
 
 
Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Ilahi Robbi yang pada hari ini kita semua 
warga ITB dapat berkumpul di Aula Barat ITB untuk melaksanakan pelantikan 
para pejabat di lingkungan ITB. ITB telah memasuki tahun keenam sebagai 
badan hukum milik negara, berdasarkan ketentuan PP 155/2000, kita sudah 
menjadi badan hukum penuh kecuali masalah kepegawaian. Sehubungan 
dengan itu pada hari ini kelengkapan organisasi akademik yang sebagai tim 
utama akan menjalankan institut ini telah dilantik dan telah siap untuk 
melaksanakan Visi dan Misi ITB. Saya secara pribadi maupun mewakili ITB ingin 
mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat ITB yang dilantik, dan semoga 
dengan masuknya saudara di jajaran pengurus ITB, ITB senantiasa menjadi 
lebih tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi secara 
internal, lokal, regional maupun global.  
 
Hadirin yang terhormat, 
 
Perubahan yang kita lakukan ini selain mengacu kepada PP 155/2000, juga ART 
ITB yang telah disahkan maupun Keputusan MWA dan SK Senat Akademik. 
Dalam sistem organisasi yang mengacu kepada peraturan tersebut hanya ada 
dua tingkat organisasi sumber, yaitu ITB dan Fakultas/Sekolah. Dengan 
demikian di dalam pelaksanaan kegiatan akademik organisasi sumber yang 
terendah adalah Fakultas/Sekolah. Pengelolaan sumberdaya seperti dosen dan 
tenaga administrasi/teknisi dan lainnya dilakukan oleh Sekolah/Fakultas dan ITB, 
sementara itu berbagai kegiatan program pelaksanaan yang menyangkut 
program akademik pendidikan yang tentunya termasuk kemahasiswaan 
dilaksanakan oleh organisasi program yaitu program studi yang langsung 
melaporkan hasil kegiatannya kepada Dekan sebagai pengelola. Sementara itu 
KK (Kelompok Keahlian/Keilmuan) akan melaksanakan program-program riset 
termasuk pengabdian kepada masyarakat yang melaporkan kegiatan kepada 
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Dekan sebagai pengelola KK hendaknya dapat mewujudkan kegiatan nyata 
dalam Riset dan Pengembangan dalam bentuk kualitas dan kuantítas karya-
karyanya seperti publikasi, paten yang sebenarnya (yaitu yang “marketable”), 
kerjasama pengabdian masyarakat untuk pengembangan industri atau kegiatan 
bermakna ekonomi lain,  dsb. Kegiatan ini selain mengharumkan nama ITB juga 
menaikkan RKA ITB. Sebagaimana telah disampaikan di depan dengan 
demikian Dekan juga mengelola seluruh fasilitas yang ada termasuk 
laboratorium. Dalam hal pembinaan para dosen, KK akan melaksanakannya dan 
secara langsung melaporkan kepada Dekan sebagai pengelolanya.  
 
Untuk memenuhi SK SA tentang fokus penelitian yang mencakup lima bidang 
dimana ITB harus menjadi universitas berbudaya Riset kita telah membuat dua 
Pusat Penelitian baru yaitu Pusat Penelitian Bioteknologi dan Pusat Penelitian 
Senirupa dan Desain. Dengan demikian genaplah keseluruhan lima bidang fokus 
tersebut tercakup dalam 5 Pusat Penelitian. 
 
Dari sisi lembaga-lembaga yang ada, kami juga telah menyesuaikannya. 
Lembaga Pengembangan dan Kesejahteraan Mahasiswa diubah 
nomenklaturnya menjadi Lembaga Kemahasiswaan yang dipimpin oleh WR 
Mawa, Lembaga TPB diwujudkan dan dipimpin oleh Kasubdit Penjaringan 
Mahasiswa sebagai Kepala Lembaga TPB, sementara LPPM yang memang 
tidak ada dalam ART hanya sebagai penamaan yang sebenarnya adalah Kantor 
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemitraan.  
 
Sudah tentu perubahan ini membawa perubahan bagi para pegawai kita, para 
pimpinan dan staf administrasi telah melalui pola “assesment” untuk dipilih dan 
segera berfungsi untuk mendukung kegiatan utama ITB sebagai institusi 
universitas. Pengelompokan unit-unit pendukung juga disesuaikan terhadap 
ART, seperti PSDI menjadi USDI, bentuk UPT-UPT meliputi Bahasa, Olah Raga, 
Logistik, Pengembangan Manusia dan Organisasi serta Layanan Kesehatan, 
Perpustakaan tidak lagi berada dalam kelompok UPT. UUP (Usaha-usaha 
Penunjang) sementara ini yang baru ditetapkan adalah Penerbit ITB, kedepan 
harus dibentuk pula BP UUP yang mengelola beberapa UUP. 
 
Keputusan penting lain yang kita lakukan mengawali tahun 2006 ini ialah 
penggunaan satu rekening masuk ke ITB dan banyak rekening keluar. Ini 
dimaksudkan agar ITB dapat mengetahui dengan baik dana yang masuk dan 
akuntabilitas penggunaannya, di dalam kerangka menuju ITB akuntabel di tahun 
2008. Cara ini dipikirkan memungkinkan ITB untuk membuat laporan keuangan 
yang terkonsolidasi. 
 
Pengaturan SUK yang telah dilakukan akan dipertajam tahun 2006 ini. Pada hari 
ini telah dilantik Sdr. Dr. Sugeng Purwanto untuk mengelolanya. Diharapkan 
dalam waktu pendek restrukturisasi UUK yang akan benar-benar dapat 
membantu pendanaan ITB secara bermakna dan berguna bagi kesejahteraan 
warga ITB dapat diwujudkan. 
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Bahasa Inggris merupakan alat komunikasi universal atau internasional oleh 
karena itu penggunaannya sebagai bahasa pengantar di kelas yang ada 
mahasiswa asing menjadi diharuskan. 
 
Beberapa rujukan yang harus kita tingkatkan di masa yang akan datang ialah 
bahwa pada saat ini jumlah dosen yang berpendidikan S3 baru mendekati 60% 
dari sejumlah 1.060 orang. Sehubungan dengan itu penerimaan dosen baru ITB 
hanya pada mereka yang memiliki pendidikan doktor. Daya tampung kita untuk 
mahasiswa S-1 hanya sekitar 2.800 orang dan S2 ditambah S3 hanya 1.400 
orang. Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata baru pada angka 3,04 untuk S1 dan 
3,38 untuk S2. Mereka menyelesaikan studi S1 rata-rata selama 10 semester, S2 
selama 4,89 semester dan S3 selama 12,5  semester. Kehadiaran dosen rata-
rata 93% dan mahasiswa 85%, dan tercatat 13% mata kuliah dilaksanakan 
kurang dari 80% waktu yang tersedia. Prosentase DNA tepat waktu baru 82,4%. 
 
Dari sisi penelitian data tahun 2004, tercatat jumlah penelitian 342, kerjasama 
440, pengabdian kepada masyarakat 365, publikasi internasional 112, publikasi 
nasional 240, proseding internasional 169, proseding nasional 498. Jumlah 
dosen yang meneliti 244, pengabdian pada masyarakat 107, kerjasama 219. 
Penulis pada jurnal internasional 65, nasional 158, proseding internasional 104 
dan nasional 211. 
 
Target kita pada 2006 ialah bahwa mahasiswa lulus tepat waktu menjadi 50 % 
dari S1 dan S2, sedangkan S3 sejumlah 30%. Sejumlah 50% lulusan ITB 
memiliki IP ≥ 3.00, 20% Tugas Akhir S1 hanya publikasi nasional terakreditasi  
dan 30% tesis S2 serta 40% disertasi doktor layak publikasi nasional 
terakreditasi atau internasional. Jumlah dosen berpendidikan doktor menjadi 
70%. Selain itu pengembangan mutu berkelanjutan diwujudkan dalam setidaknya 
50 program pengembangan, selain itu diharapkan lulusan S1 telah bekerja di 
tahun pertama.  
 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, tadi kita telah saksikan 
penandatanganan pernyataan bersama tentang komitmen untuk peningkatan 
mutu secara akuntabel dan berkelanjutan. Ini menandai tekad kita semua di 
jajaran Satuan Akademik untuk mencapai Sasaran Mutu ITB serta Akuntabilitas 
ITB 2008. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa 
melimpahkan Rakhmat dan Petunjuk-Nya bagi kita dalam menjalankan upaya ini, 
Amiin. 
 
Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bekal awal bagi 
rekan-rekan semua dalam mengelola ITB. Jika ada kelebihan dan kekurangan 
kami mohon maaf. 
 
Wabilahitaufiq wal hidayah 
 
Wassalamu’alaikum wr. wb.  
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