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Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB 

MEMANTAPKAN AKUNTABILITAS DAN MUTU ITB 

Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 11 November 2006 

 

Yang terhormat, 

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat, 
Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar, 
Pimpinan dan Anggota Senat Akademik, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Audit, 
Para sesepuh dan tamu kehormatan ITB, 
Para Pimpinan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, 
Para pengelola ITB di ketiga Satuan : Satuan Akademik,  
   Satuan Usaha Komersial, serta Satuan Kekayaan dan Dana ,  
Rekan dosen dan pegawai administrasi, 
Para Orang Tua dan Orang Tua Asuh, Donatur,  
   dan Pemberi Beasiswa yang saya banggakan;  
Para Wisudawan - Sarjana, Magister, dan Doktor - yang berbahagia; 
Para Mahasiswa yang saya cintai serta hadirin sekalian, 
 
Assalamu ‘alaikum wr. wb., 
Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT bahwa pada pagi ini kita diberi karunia 
kesehatan sehingga mampu untuk berkumpul di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi 
Bandung untuk melaksanakan salah satu kegiatan institut yang sangat penting bagi kita 
keluarga besar ITB dan bangsa Indonesia, yaitu Wisuda Lulusan ITB November 2006. 
Wisuda lulusan kali ini merupakan wisuda pertama dalam Tahun Akademik 2006/2007. 
Dengan penuh kebanggaan, pada hari ini tanggal 11 November 2006, kami menyampaikan 
salah satu bentuk akuntabilitas ITB kepada masyarakat, yaitu mewisuda sejumlah 1221 orang 
lulusan ITB.  

Sehubungan dengan hal itu perkenankanlah saya secara pribadi maupun atas nama 
ITB mengucapkan selamat kepada para lulusan ITB pada jenjang Sarjana, Magister dan 
Doktor yang diwisuda pada hari ini. Kepada orang tua, orang tua asuh, donatur, penyedia 
beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia dan sekali lagi 
mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. 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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Perlu pula saya sampaikan disini, bahwa acara Wisuda Lulusan ITB juga merupakan salah 
satu bentuk laporan Pimpinan ITB kepada Majelis Wali Amanat maupun masyarakat 
Indonesia tentang hasil kerja kami. Laporan hasil kerja ini merupakan salahsatu karya nyata 
terpenting ITB.  

Para wisudawan dan orang tua atau wali yang berbahagia,  

Kelulusan mahasiswa tingkat sarjana merupakan karya ITB dalam dharma pendidikan, untuk 
tingkat magister merupakan gabungan dari dharma pendidikan dan penelitian, sementara 
untuk tingkat doktor merupakan dharma ITB dalam bidang penelitian. Sebagaimana sering 
saya sampaikan, pendidikan dan penelitian (termasuk pengabdian kepada masyarakat) dapat 
diumpamakan sebagai mata uang di mana satu sisi adalah pendidikan dan sisi lainnya adalah 
penelitian. Jika salah satu sisinya kosong maka benda tersebut bukanlah mata uang karena 
tidak memiliki nilai.  

Catatan penting lain yang ingin saya sampaikan ialah bahwa bertambahnya jumlah lulusan 
doktor dari ITB dapat menunjukkan dua hal, yaitu dimulainya budaya meneliti di lingkungan 
ITB dan kesungguhan warga institut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan agenda 
yang telah ditentukan. Untuk yang kedua ini juga dapat dilihat dari ketepatan lulus dari para 
mahasiswa tingkat sarjana maupun magister. Indikator ini merupakan indikator akuntabilitas 
yang terkait dengan mutu ITB sebagai institusi perguruan tinggi.  

Namun demikian perlu kita pahami bahwa pendidikan dan penelitian belumlah secara nyata 
terdukung oleh masyarakat kita, kebanyakan yang mendukung untuk membantu pendanaan 
nampaknya belumlah ikhlas. Kondisi ini tentunya menyebabkan para pengelola pendidikan 
maupun penelitian harus bekerja ekstra keras, padahal tanpa pendidikan dan penelitian 
sustainabilitas bernegara akan sulit dipertahankan karena kemampuan atau kompetensi 
sumberdaya manusia menjadi semakin menurun sementara kesulitan yang berjalan seiring 
dengan kemajuan jaman semakin meningkat dengan cepat. 
 
 
Hadirin yang saya hormati, 

Sebagaimana telah saya sampaikan pada sambutan wisuda sebelumnya, bahwa ITB 
mendapat penghormatan dari Webometrics ( www.webometrics.info/ ) yang menggunakan 
instrumen internet untuk membuat peringkat universitas. Dari data yang diperoleh, peringkat 
dengan proporsi terbesar ialah berapa banyak karya-karya yang dapat diakses dengan 
teknologi IT dan digunakan sebagai rujukan. Dalam survai yang dilakukan terbaru dan 
diumumkan pada bulan Oktober yang lalu, ITB telah berhasil memperbaiki peringkatnya 
yaitu berada di peringkat ke-43 dari 100 besar Asia yang semula pada awal 2006 lalu masih 
di peringkat ke-49. Perlu kita catat bahwa hanya ITB satu-satunya perguruan tinggi di 
Indonesia yang ada dalam peringkat Top 100 Asia Webometrics tersebut.  

Sebagai informasi tambahan, Times Higher Education Supplement 
( www.thes.co.uk/worldrankings/ ), sebuah media cetak yang juga menyusun peringkat 
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universitas dunia namun dengan kriteria yang berbeda, telah menerbitkan hasil 
pemeringkatannya pada akhir Oktober 2006. Peringkat ITB pada Top 520 World berada pada 
posisi ke-258, sedikit di bawah UI yang berada di posisi 250 dan lebih di atas dari UGM 
yang berada di posisi 270 dan UNDIP yang berada di posisi 495. Berdasarkan hasil 
pengolahan data / sortasi untuk perguruan tinggi di Asia, ITB berada di posisi ke-45 dari 111 
Universitas se-Asia dibandingkan dengan UI di posisi ke-42, UGM ke-47, dan UNDIP ke-
103. Pada kelompok Asia-Oceania dimana Asia, New Zealand dan Australia termasuk di 
dalamnya, hasil sortasi menunjukkan posisi ITB berada pada peringkat ke-66 dari 135 
perguruan tinggi. 

Sehubungan dengan itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama 
para dosen ITB yang telah menghasilkan berbagai karya, terutama karya internasional, yang 
bermakna tersebut. Tugas kita selanjutnya ialah bekerja keras memperbaiki lagi peringkat 
yang telah kita peroleh sebab ini bukanlah pekerjaan yang mudah. 
 
Hadirin sekalian,   

Sebagaimana telah saya laporkan dalam sambutan-sambutan yang lalu, restrukturisasi ITB 
dalam bentuk perguruan tinggi riset dan pengembangan telah kita lakukan. Selanjutnya 
masalah mutu atau kualitas merupakan salah satu program penting yang harus kita wujudkan 
di institut ini. Sehubungan dengan hal tersebut kami dalam bulan ini akan menerbitkan 
Pernyataan tentang Mutu Institut Teknologi Bandung 2006-2010. Pernyataan Mutu ini akan 
meliputi berbagai bidang yang menjadi kegiatan operasional ITB keseharian yaitu pendidikan, 
penelitian, layanan kepakaran, pengembangan sumberdaya manusia, kemahasiswaan dan 
layanan manajemen. Maksud dari diterbitkannya Pernyataan Mutu ini ialah untuk digunakan 
sebagai rujukan bagi seluruh warga ITB dan kelembagaan yang ada di dalam lingkungan ITB 
dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menjadi akuntabel.  

Selain itu dengan adanya pernyataan mutu ini, unit kerja menjadi memiliki rujukan yang 
dapat digunakan sebagai pengendali utama untuk melakukan perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan 
sumberdaya yang diperlukan. Selanjutnya Kantor Penjaminan Mutu ITB diharapkan dapat 
melakukan koordinasi agar indikator kinerja ITB dapat dicapai melalui berbagai penjabaran 
dalam bentuk langkah-langkah strategis pada lingkup ITB maupun unit kerja. Saya berharap 
apabila Pernyataan ini dapat kita laksanakan, ITB dengan mudah dapat mengukur mutu atau 
kemajuan yang telah dicapainya dari waktu ke waktu. 

Hadirin yang saya hormati, 

Salah satu target mutu di bidang pendidikan terkait kepada kondisi intake program di setiap 
strata pendidikan dan bagaimana mereka yang kurang beruntung dari segi ekonomi kemudian 
dapat melaksanakan proses pendidikannya di ITB dengan lancar tanpa terganggu.  

Sebagaimana diketahui sebanyak 30% dari  mahasiswa program sarjana ITB saat ini diterima 
melalui jalur PMBP ( Penelusuran Minat, Bakat dan Potensi ) dengan kegiatan ujian masuk 
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yang dikenal luas sebagai USM ( Ujian Saringan Masuk ) ITB. Pada Agustus 2007 nanti 
yakni pada awal tahun akademik 2007/2008, ITB merencanakan akan memberikan semacam 
beasiswa unggulan kepada 30 ( tigapuluh ) orang calon mahasiswa baru yang lulus melewati 
jalur PMBP tetapi secara ekonomi orangtuanya memiliki pendapatan kumulatif di bawah 
Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tempat domisilinya Beasiswa tersebut meliputi 
pembayaran biaya pendidikan selama 4 tahun di ITB yang terdiri atas Rp. 45 juta ditambah 
BPP ( nama lain dari SPP ) setiap semester selama belajar di ITB dan biaya-biaya awal 
lainnya saat melakukan pendaftaran ketika diterima sebagai mahasiswa baru ITB. 
Diharapkan beasiswa unggulan seperti ini akan memberi kesempatan kepada calon-calon 
mahasiswa berprestasi tinggi namun kemampuan ekonominya tidak memadai untuk 
menyelesaikan kuliahnya secara tepat waktu . 

Beasiswa lainnya yang diperuntukkan untuk mahasiwa program sarjana yang diterima 
melalui jalur SPMB tetapi orangtuanya kurang mampu adalah berupa beasiswa BPP ( atau 
SPP ) kepada sekitar 200 orang mahasiswa baru Angkatan 2007. Kebijakan ini menjelaskan 
komitmen ITB kepada mahasiswa dan calon mahasiswa yang kurang kemampuan 
ekonominya namun memiliki kecerdasan yang cemerlang. 

Beasiswa BPP ( atau SPP ) yang sama juga akan diberikan kepada sejumlah mahasiswa asing 
yang bermaksud melanjutkan studinya di program magister dan doktor ITB. Direncanakan 
pula mulai pada tahun akademik 2006/2007, ITB akan mencadangkan dana penelitian untuk 
mahasiswa asing yang sedang menempuh program doktor di ITB untuk 5 orang mahasiswa. 
Selain dimaksudkan agar internasionalisasi dari program pendidikan di ITB akan semakin 
meluas serta agar silang budaya global terjadi di Institut ini, adanya program beasiswa seperti 
ini diharapkan berdampak banyak kepada perbaikan mutu pendidikan program doktor dan 
riset pada Kelompok Keahlian/Keilmuan di Fakultas/Sekolah terkaitnya masing-masing. 
 

Hadirin, 

Berbicara tentang beasiswa, perlu kami tambahkan pula bahwa ITB di bawah koordinasi 
Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan telah memberikan beasiswa kepada sekitar 
1300 orang mahasiswa Program Sarjana dalam 3 tahun terakhir ini sebesar Rp. 1,9 milyar 
lebih.  Dalam 2 tahun terakhir ini, sekitar 320 orang mahasiswa Program Magister menerima 
Rp. 1,8 milyar lebih dan sekitar 53 orang mahasiswa Program Doktor menerima Rp. 270 juta 
lebih. Ketiganya perlu diketahui adalah berasal dari dana ITB sendiri. Sebagai informasi, 
jumlah beasiswa yang berasal dari dana luar ITB untuk tahun 2006 ini berjumlah sekitar Rp. 
6,1 milyar yang telah digunakan untuk membantu sekitar 1400 orang mahasiswa.  
 
Para wisudawan, generasi insan-insan pembangunan bangsa, yang berbahagia, 

Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pesan khusus kepada Saudara-saudara yang 
diwisuda pada hari ini. Kepada para lulusan program sarjana, anda sejak sekarang telah 
berhak menyandang gelar yang sebenarnya bukanlah sekedar nama tambahan, namun nama 
tersebut mempunyai arti kompetensi tertentu. Oleh karena itu nama baru anda harus memiliki 
nilai tambah bagi saudara maupun lingkungan saudara. Cara berpikir anda harus berbeda 
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yaitu menjadi terstruktur untuk produktif, hingga saudara dapat menghasilkan karya nyata 
bagi saudara sendiri maupun masyarakat di sekitar anda.  

Kepada para penyandang gelar doktor sebagai gelar akademik tertinggi, kami ingin 
mengingatkan bahwa sustainabilitas ilmu ada di pundak saudara. Berkaryalah sesuai dengan 
nama baru yang anda pakai. Selanjutnya kepada anda semua para lulusan ITB saya ingin 
mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya anda untuk bangkit 
menjadi bangsa yang besar.  
Kita juga ingin mensejajarkan diri kita dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan bangsa-bangsa maju lainnya. 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 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. 

Jadilah alumni ITB yang membanggakan, dan Selamat berkarya ! 

Hadirin sekalian yang saya hormati,  

Perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai perusahaan, institusi 
pemerintah, perorangan maupun alumni ITB serta warga masyarakat lainnya yang senantiasa 
selalu mendukung ITB dalam berbagai bentuk bantuan mulai dari dana beasiswa untuk 
mahasiswa kami seperti yang kami sebutkan di atas tadi sampai kepada kerjasama dalam 
bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat atau bentuk bantuan lainnya. 
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 Institut ini. 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 kita citakan itu. Amien. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum wr.wb. 
 

 

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

Rektor dan Profesor ITB 

 

 


