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SAMBUTAN REKTOR 
pada 

WISUDA ITB    

“Lulusan ITB yang proaktif terhadap perubahan ”  

Sasana Budaya Ganesa, Kampus ITB, 1 Maret 2003 

 
Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat,  
Senat Akademik, dan Majelis Guru Besar ITB; 
Para sesepuh, warga dan tamu kehormatan ITB; 
Para Pimpinan Pemerintah  Propinsi  Jawa Barat dan Kota Bandung; 
Para 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 serta hadirin sekalian yang saya hormati. 
 
Assalamu ‘alaikum wr.wb. 

 Selamat pagi dan selamat datang di Sasana Budaya Ganesa ITB. Puji syukur kita 
panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kebahagiaan pada kita 
semua, sehingga pada hari ini Sabtu 1 Maret 2003, kita dapat berkumpul di gedung yang menjadi 
kebanggaan kami ini dalam acara Wisuda Doktor, Magister, dan Sarjana ITB. 

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. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan pula penghargaan dan terima 
kasih kepada seluruh rekan dosen dan pegawai ITB, atas segala keikhlasan serta kesungguhannya 
dalam membimbing para mahasiswa kita, hingga pada hari ini dapat diwisuda.  

Para wisudawan yang berbahagia, 

Setelah meninggalkan ITB, Anda akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang jauh 
lebih luas. Untuk meraih sukses dalam fase kehidupan yang penuh dengan tantangan tersebut, 
penting bagi kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita sendiri sekaligus 
menganalisis berbagai faktor ekternal yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita.  

Anda lulus pada waktu yang unik, pertama adalah telah dimulainya era globalisasi 
dengan diberlakukannya AFTA 2003, kedua adalah semakin tumbuhnya upaya-upaya 
pemberdayaan daerah sebagai dampak desentralisasi / otonomi, dan ketiga adalah belum 
pulihnya kondisi negara ini dari krisis multi dimensional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, 
dan sosial.  

Melihat kondisi di atas, mungkin sebagian besar dari kita akan terhenyak dan merasa 
frustasi dengan kondisi tersebut. Namun sebetulnya, Anda dapat melihat kendala eksternal 
tersebut dari kaca mata yang positif, kreatif, dan inovatif. Dengan cara pandang seperti itu, Anda 
dapat membalikkan kondisi eksternal yang semula tidak berpihak pada Anda menjadi suatu 
peluang yang terbuka lebar di hadapan Anda. Globalisasi akan membuka peluang baru bagi 
Anda untuk memasuki pasar kerja internasional ataupun membangun jejaring internasional. Dua 
kunci keberhasilan dalam memasuki globalisasi ini adalah kita semua harus memiliki kapasitas 
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belajar sendiri (Self Learning Capacity), dan kemampuan untuk melakukan adaptasi (adaptibility) 
yang besar.    

Otonomi daerah membuka peluang yang sangat lebar bagi wisudawan ITB untuk 
membuktikan diri bahwa kita adalah Agen Pembaharu Indonesia (API). Peran kita sebagai agen 
pembaharu ini sangatlah ditunggu oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang sekarang 
memiliki hak otonom namun belumlah mampu untuk memberdayakan daerah mereka sebagai 
daerah yang mandiri dan berprestasi. Obor-obor pemberdayaan yang dapat mengusir gelapnya 
kemiskinan di daerah harus sebanyak-banyaknya dinyalakan oleh API ITB 

Wisudawan ITB bukanlah sekedar work force yang hanya mau duduk di kantor 
berfasilitas lengkap di kota-kota besar namun adalah lulusan yang berani membayar harga 
kesuksesan dengan kerja keras dan membangun daerah. Memang, tinggal di kota terpencil 
dengan fasilitas yang serba terbatas bukanlah idaman atau cita-cita Anda setelah lulus dari ITB, 
namun bila Anda ingin sukses, maka kesempatan di daerah sangatlah besar. Wisudawan ITB 
perlu menjadi duta-duta ITB di mana-mana, di seluruh lahan dan pelosok nusantara ini, untuk 
memberdayakan diri sendiri dan meraih kesuksesan nyata dengan cara memberdayakan 
masyarakat di daerah.  

Kondisi negara yang masih belum pulih juga merupakan peluang besar bagi kita semua 
untuk bersama-sama membangun kembali citra bangsa ini, tidak dengan suara-suara keras, tidak 
dengan perlawanan fisik, tetapi dengan sumbangan pemikiran dan pekerjaan yang kongkret bagi 
bangsa ini. Masyarakat menunggu peran dari wisudawan ITB yang mampu mengantisipasi dan 
mengatasi masalah dengan tindakan nyata, penerapan teknologi yang tidak menara gading, serta 
pengembangan, penerapan seni dan sains yang mencerdaskan masyarakat.  

Para wisudawan yang berbahagia, pesan yang sangat penting yang ingin saya sampaikan 
adalah Anda tidak perlu merasa pesimis dalam merajut masa depan, karena masa depan kita yang 
lebih cerah akan sangat tergantung pada upaya dan kinerja yang dapat kita kontribusikan pada 
kemajuan masyarakat luas. Walaupun secara individu, upaya dan kinerja yang dilakukan oleh 
alumni ITB terpisah secara spasial, namun resultante dari seluruh vektor kinerja tersebut akan 
secara sinergis menghasilkan karya anak bangsa yang akan mampu membenahi keterpurukan 
bangsa dan negara kita saat ini. Dalam situasi inilah Anda dan kita semua dituntut untuk bisa 
mengaplikasikan yang telah kita pelajari di institusi kita tercinta ini, yaitu menjadi manusia yang 
kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi untuk  mengatasi berbagai masalah dalam 
memajukan bangsa dan negara ini.  

Dengan berkurangnya peluang kerja yang tersedia akibat rendahnya tingkat 
pertumbuhan  ekonomi saat ini, maka para wisudawan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, 
bukan hanya untuk mencai posisi di lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga membangun usaha 
mandiri sebagai enterpreneur atau meniti karir mandiri (self employed). Para Magister dan Doktorpun 
perlu secara praktis menerapkan ilmu pengetahuan dan kecendekiawanannya, bukan hanya 
berorientasi pada pengembangan ilmu tetapi juga pada kepentingan untuk lebih memberdayakan 
masyarakat secara luas. Wisudawan ITB dalam mengembangkan dirinya diharapkan bermuara 
pada peningkatan daya saing bangsa, agar kita semua berhasil mengatasi krisis dan bangsa kita 
mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa sejahtera lainnya. 

Kekuatan internal Anda perlu ditambah secara non linier terhadap kompleksitas faktor 
eksternal yang mempengaruhi Anda. Walaupun Anda telah memperoleh sebagian kekuatan 
tersebut dari pendidikan Anda selama di ITB, pembelajaran diri harus dilakukan sepanjang 
hayat. Factual dan experiential knowledges yang membangun hard dan soft skills Anda memang 
diberikan di ITB, namun ijazah bukanlah pemberi otoritas tertinggi untuk berbicara mengenai 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masyarakat luas, seorang lulusan Perguruan Tinggi yang 
berkiprah di masyarakat hendaknya mau mendengar dengan baik, merespons secara terbuka dan 
bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam menangani permasalahan yang berhubungan 
dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kita semua harus mau banyak mendengar, 
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melakukan dialog, kemudian dengan pintar memilih dan fokus pada pilihan yang kita buat. 
Membangun jejaring (network), bekerjasama bahu membahu dengan berbagai unsur masyarakat 
untuk menemukan dan mewujudkan jawaban permasalahan yang ada. Membuat catatan, 
menuliskan hasil diskusi, pengamatan, analisis dan rekomendasi serta menyusun laporan atau 
proposal yang dilanjutkan dengan mempublikasikan dalam berbagai wujud media untuk 
keperluan terbatas atau umum adalah kebiasaan yang musti dibangun sebagai ciri khas dari 
seorang agen pembaharu. 

Anda semua adalah sumberdaya yang unggul dan berkemampuan untuk 
mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Marilah kita 
perlihatkan bahwa lulusan ITB adalah pelopor pembaharuan yang mampu memberikan 
sumbangsih yang nyata pada peningkatan kesejahteraan dengan semboyan “Untuk-mu Tuhan, 
Bangsa dan Almamater”. 

Para orang tua wisudawan yang berbahagia serta hadirin sekalian, 

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, keberhasilan ITB ditentukan oleh 
kemampuannya dalam menghasilkan lulusan yang mendapat pengakuan dan kepercayaan luas 
dari masyarakat atas karya-karyanya. Selain memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, lulusan ITB juga dituntut untuk menjadi panutan (leader) yang baik dalam 
masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, faktor kualitas intake dan proses pendidikan 
menjadi fokus perhatian ITB. 

Dalam periode cukup lama ITB mengikuti sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri, 
yaitu Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB, yang secara konvensional dilakukan secara 
tertulis dan masal. Dari tahun ke tahun, statistik menunjukkan bahwa secara umum mereka yang 
diterima di ITB merupakan yang terbaik. Walaupun demikian masukan yang sering didapatkan 
mengindikasikan bahwa lulusan ITB walaupun sangat menonjol dalam segi akademik, kualitas 
dalam hal-hal seperti leadership, komunikasi, kreativitas, dan sikap-sikap lainnya ternyata kurang 
menonjol. Hal ini terjadi karena SPMB terutama hanya menilai kemampuan calon mahasiswa 
dari segi akademiknya saja. Segi inipun tidak sepenuhnya dapat dipercaya mengingat sifat ujian 
yang sangat masal dan maraknya kegiatan bimbingan tes dan sejenisnya yang menyebabkan 
calon mahasiswa hanya mampu menjadi problem solver by conjectures.  

Oleh karenanya, ITB berketetapan untuk memperbaiki keadaan tersebut dari segala 
aspek yang masih memungkinkan, yaitu mulai dari sistem dan proses penerimaan mahasiswanya 
hingga sistem dan proses pembelajaran di ITB.   

Menyadari bahwa SPMB telah memberikan kesempatan kepada ITB untuk menjaring 
mahasiswa terbaiknya dari seluruh Indonesia, maka perbaikan yang akan dilakukan sifatnya 
komplementer, baik secara paralel maupun secara serial. Terhadap sistem ujian SPMB akan 
diusahakan perbaikan dari segi materi ujinya agar mahasiswa ITB mempunyai kemampuan nalar 
yang lebih baik, bakat dan minat yang sesuai dengan bidang studinya sehingga manfaat 
pendidikan yang diterimanya akan lebih terasa baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi 
masyarakat penggunanya. Secara paralel, penjaringan mahasiswa akan juga dilakukan dengan 
melakukan pengamatan langsung dan wawancara sehingga penilaian potensi mahasiswa yang 
sebenarnya dapat diketahui secara lebih akurat. Namun mengingat keterbatasan waktu dan 
tenaga, penjaringan dengan cara ini hanya dilakukan dalam jumlah sedikit dan hanya sebagai 
tambahan dari cara pengujian masal. Perlu dicatat pula upaya terkait yakni penyusunan 
Kurikulum Baru yang berbasis kompetensi berikut implementasinya melalui metodologi 
pembelajaran yang menekankan pentingnya soft skills yang akan dimulai pada Agustus 2003. 

Selain proses penerimaan mahasiswa, upaya yang lebih besar diarahkan untuk perbaikan 
dalam proses penyelenggaraan ITB sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mencapai 
operational excellence, khususnya dalam bidang akademik. Untuk mendukung hal tersebut, ITB 
akan menerapkan sistem kualitas (quality system) yang secara berkesinambungan mampu 
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meningkatkan kinerja unit-unit kerjanya, termasuk departemen dan fakultas sebagai unit kegiatan 
akademik.  

Perubahan sistem manajemen akademik, sistem perencanaan, sistem keuangan, sistem 
pemantauan dan evaluasi, serta penyelarasan struktur organisasi yang dilakukan pada tahun 2002 
merupakan langkah sistematik untuk memberikan landasan operasional yang kokoh untuk 
proses peningkatan kualitas secara berkesinambungan menuju operational excellence tersebut. 
Modernisasi sistem dan fasilitas perkantoran serta didukung oleh staf yang cakap, diharapkan 
mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi akademik dan pendukung di ITB. Sebagai 
contoh dalam administrasi akademik, pada tahun akademik 2002/2003 telah diselesaikan basis 
data nilai mahasiswa secara terpusat. Secara bertahap, data retrieval ini akan dilanjutkan untuk 
angkatan-angkatan sebelumnya.  Daftar Peserta Kelas (DPK) sudah dapat di generate secara 
otomatis, sebagai hasil dari komputerisasi proses pendaftaran mahasiswa. Data ini menjadi dasar 
penerbitan Daftar Nilai Akhir (DNA) yang selalu ditunggu-tunggu mahasiswa sebagai main 
customer kegiatan pendidikan ITB. 

Hadirin sekalian, 

Masih dalam kaitan lulusan yang semakin berkualitas, memahami karakteristik pasar kerja 
menjadi sangat penting. ITB dengan demikian harus secara cepat dan tanggap merespon perubahan 
kondisi makro sosio-ekonomi, sebagaimana uraikan di atas. ITB perlu secara proaktif membangun 
jejaring internasional yang kuat, demikian pula berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat daerah 
dalam rangka otonomi daerah. Untuk mampu menjalankan semua itu, ITB memerlukan dukungan 
sumberdaya yang handal baik fisik maupun manusianya. Pengembangan sistem manajemen aset dan 
manajemen sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aset dan 
kompetensi SDM ITB. Agar ITB dapat berperan sebagai pusat keunggulan akademik di tingkat 
internasional dan maupun sebagai Agen Pembaharu Indonesia, secara khusus, pengembangan SDM 
ITB diarahkan untuk dapat menghasilkan pemikir yang brilian (thought provokers), konseptor (conceptors), 
wirausahawan (enterpreneurs), peneliti (researchers), pendidik (educators), analis (analyst), pemimpin (leaders), 
manajer (managers), perancang (designers) yang tangguh dan bertanggungjawab, serta angkatan kerja yang 
bernilai tambah  (value adding workforce). Lebih lanjut, ITB sendiri  berkepentingan membangun SDM 
ITB yang sejahtera dan memiliki kedewasaan spiritual, kesehatan emosi, kesehatan fisik, kehidupan 
sosial dan kemampuan intelektual yang tinggi, sebagai sosok manusia yang lengkap pengetahuan, 
ketrampilan, dan kemampuannya. 

Dalam proses transformasi ini, ITB akan berusaha mendayagunakan sumberdaya yang 
dimilikinya untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendanaannya secara kreatif, 
profesional dan bermartabat. Hal ini juga menjadi suatu tantangan bagi seluruh civitas academica 
ITB dan oleh karena itu memerlukan keselarasan antara kebijakan umum, kebijakan akademik 
dan manajemen operasional, serta penegakan nilai-nilai dan sikap scholarship. Kami percaya 
bahwa melalui kepemimpinan kolektif dari Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), 
Majelis Guru Besar (MGB) dan Rektor ITB, kita akan dapat secara bersama-sama menjawab 
tantangan bersejarah ini. 

Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, 

Dengan peningkatan kompetensi ITB serta perluasan jaringan kemitraannya, dan 
apabila dampak dari upaya segenap civitas academica ITB telah terwujud serta sustainable di 
masyarakat, ITB dapat menyandang predikat sebagai social entrepreneurial university yang 
bermartabat. ITB telah keluar dari menara gadingnya dan ITB yang terasa keberadaannya. Kami 
percaya bahwa tidak ada satu pun universitas di dunia, yang dapat meraih predikat world class 
university, kecuali sebelumnya telah menjadi agen perubahan yang efektif di masyarakat tempat ia 
tumbuh-berkembang. 
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Kepada berbagai pihak yang telah bermitra dengan ITB, dalam kesempatan ini, saya 
sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan, saran dan bantuannya kepada 
ITB selama ini. Semoga kerjasama kita dapat terus berlangsung dengan baik dan membawa 
manfaat bagi kita semua. 

Sekali lagi dengan perasaan bahagia dan bangga, saya ucapkan selamat atas keberhasilan 
yang telah diraih oleh para wisudawan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana, 
magister dan doktor di ITB. Tidak lupa pula saya ucapkan selamat berkarya dan menjadi pelopor 
kemajuan bangsa ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita semua: kepedulian, 
kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan, dan determinasi dalam 
upaya membantu bangsa ini keluar dari krisis yang dihadapinya.  

 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum wr.wb. 

 
Kusmayanto Kadiman 
Rektor 
Institut Teknologi Bandung 

 


