


PIDATO REKTOR
PADA DIES NATALIS KE-55

UNIVERSITAS PADJADJARAN
GRHA SANUSI HARDJADINATA, 11 SEPTEMBER 2012

Assalamu' alaikum Wr, Wb.

Yang terhormat:

- Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang juga Ketua Dewan 
Penyantun Universitas Padjadjaran

- Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat

- Bapak Panglima Kodam III Siliwangi
- Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
- Bapak dan Ibu Anggota Dewan Penyantun
- Bapak Rektor Universitas Padjadjaran ke 7 dan ke 9 beserta ibu
- Prof. Gu-wuck Bu, Presiden Youngsan University, Republik 

Korea dan ibu 
- Para Anggota Senat Universitas
- Para Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga
- Para Dosen, Asisten, Tenaga Kependidikan, 
- Para pengurus organisasi kemahasiswaan, para Mahasiswa 
- Para anggota Dharma Wanita 
- serta para undangan yang saya muliakan,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi 

yang senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya kepada kita 

semua, sehingga pada hari ini, kita dapat merayakan Dies Natalis 
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yang ke-55 Universitas Padjadjaran. Tema yang diambil pada Dies 

tahun ini adalah “55 tahun Unpad: Excellence for Indonesia”. Tema ini 

secara sadar dipilih sebagai refleksi dari hakikat pendirian Unpad 

pada tahun 1957, yang sekaligus merupakan penyemangat agar 

Unpad lebih maju lagi dan lebih berkontribusi bagi Indonesia.  

Hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan statusnya dewasa ini, yaitu sebagai Badan 

Layanan Umum, Unpad menyadari betul pentingnya pelayanan 

prima, khususnya bagi sivitas akademica. Untuk itu pada awal tahun 

2012 Unpad, telah menambah fasilitas gedung kantor rektorat di 

Jatinangor. Mengingat sebagian besar aktifitas akademis berada di 

Jatinangor, maka dengan hadirnya gedung baru ini, pelayanan 

terhadap sivitas akademica diharapkan akan lebih baik lagi. Kampus 

Dipati Ukur sendiri akan tetap dipertahankan, sebagai kantor utama, 

sekaligus sebagai “heritage” yang akan akan digunakan untuk Pusat 

Keunggulan atau Excellence Center dan Pusat Pelatihan lengkap 

dengan sarana dan prasarana penunjangnya.

Dalam bidang akademik salah satu bentuk pelayanan utama 

yang dilakukan, adalah mulai diberlakukannya Sistem Informasi 

Akademik Terpadu (SIAT) pada semester ganjil sejak tahun 2011. SIAT 

ini terus mengalami perkembangan, yaitu dengan mengintegrasikan 

IT di dalam keseluruhan proses pendidikan, mulai dari penerimaan 

mahasiswa baru, registrasi, penetapan rencana studi, perwalian, 

kehadiran dalam proses pendidikan, pelaksanaan ujian dan 

pemberian nilai akhir, proses KKN, tugas akhir serta wisuda. Kami 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para 

dosen yang telah melaksanakan SIAT ini dengan sebaik-baiknya, 

terutama dalam hal ketepatan waktu pemberian nilai ujian. 



PIDATO REKTOR
PADA DIES NATALIS KE-55

UNIVERSITAS PADJADJARAN
GRHA SANUSI HARDJADINATA, 11 SEPTEMBER 2012

Assalamu' alaikum Wr, Wb.

Yang terhormat:

- Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang juga Ketua Dewan 
Penyantun Universitas Padjadjaran

- Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat

- Bapak Panglima Kodam III Siliwangi
- Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
- Bapak dan Ibu Anggota Dewan Penyantun
- Bapak Rektor Universitas Padjadjaran ke 7 dan ke 9 beserta ibu
- Prof. Gu-wuck Bu, Presiden Youngsan University, Republik 

Korea dan ibu 
- Para Anggota Senat Universitas
- Para Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga
- Para Dosen, Asisten, Tenaga Kependidikan, 
- Para pengurus organisasi kemahasiswaan, para Mahasiswa 
- Para anggota Dharma Wanita 
- serta para undangan yang saya muliakan,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi 

yang senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya kepada kita 

semua, sehingga pada hari ini, kita dapat merayakan Dies Natalis 

55 tahun Unpad
Excellence for Indonesia

P I D A T O R E K T O R p a d a D I E S N A T A L I S k e - 5 5 U N I V E R S I T A S P A D J A D J A R A N2

yang ke-55 Universitas Padjadjaran. Tema yang diambil pada Dies 

tahun ini adalah “55 tahun Unpad: Excellence for Indonesia”. Tema ini 

secara sadar dipilih sebagai refleksi dari hakikat pendirian Unpad 

pada tahun 1957, yang sekaligus merupakan penyemangat agar 

Unpad lebih maju lagi dan lebih berkontribusi bagi Indonesia.  

Hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan statusnya dewasa ini, yaitu sebagai Badan 

Layanan Umum, Unpad menyadari betul pentingnya pelayanan 

prima, khususnya bagi sivitas akademica. Untuk itu pada awal tahun 

2012 Unpad, telah menambah fasilitas gedung kantor rektorat di 

Jatinangor. Mengingat sebagian besar aktifitas akademis berada di 

Jatinangor, maka dengan hadirnya gedung baru ini, pelayanan 

terhadap sivitas akademica diharapkan akan lebih baik lagi. Kampus 

Dipati Ukur sendiri akan tetap dipertahankan, sebagai kantor utama, 

sekaligus sebagai “heritage” yang akan akan digunakan untuk Pusat 

Keunggulan atau Excellence Center dan Pusat Pelatihan lengkap 

dengan sarana dan prasarana penunjangnya.

Dalam bidang akademik salah satu bentuk pelayanan utama 

yang dilakukan, adalah mulai diberlakukannya Sistem Informasi 

Akademik Terpadu (SIAT) pada semester ganjil sejak tahun 2011. SIAT 

ini terus mengalami perkembangan, yaitu dengan mengintegrasikan 

IT di dalam keseluruhan proses pendidikan, mulai dari penerimaan 

mahasiswa baru, registrasi, penetapan rencana studi, perwalian, 

kehadiran dalam proses pendidikan, pelaksanaan ujian dan 

pemberian nilai akhir, proses KKN, tugas akhir serta wisuda. Kami 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para 

dosen yang telah melaksanakan SIAT ini dengan sebaik-baiknya, 

terutama dalam hal ketepatan waktu pemberian nilai ujian. 



P I D A T O R E K T O R p a d a D I E S N A T A L I S k e - 5 5 U N I V E R S I T A S P A D J A D J A R A N 3

55 tahun Unpad
Excellence for Indonesia

Untuk penerimaan mahasiswa baru, sejak tahun 2011 telah 

dilakukan pengintegrasian antara SMUP dengan SNMPTN. Dengan 

menggunakan nilai SNMPTN, calon mahasiswa bisa langsung 

mengikuti seleksi SMUP. Dengan cara ini, para calon mahasiswa tidak 

perlu bersusah payah testing dua kali dan dari sisi pendanaan, bisa 

jauh lebih efisien. Inovasi sistem penerimaan baru yang terintegrasi 

ini, ternyata telah diikuti pula oleh PTN lainnya.  

Bentuk pelayanan lainnya yang telah menunjukkan 

keunggulan adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Apabila pada 

laporan keuangan tahun 2010, Unpad memperoleh penilaian opini 

akuntan publik “Wajar dengan Pengecualian”, maka pada tahun 2011 

Unpad telah memperoleh kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP)” yang bermakna kepatuhan terhadap berbagai aturan 

perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan.  

Satu minggu terakhir ini, memang ada berita di beberapa 

harian tentang masalah keuangan di PTN termasuk di Unpad. Perlu 

kami sampaikan, bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 2008/2009. 

Saat itu, Unpad diberi tawaran tambahan anggaran, dengan dana 

yang bukan berasal dari Kemdikbud. Mengingat masih diperlukannya 

peningkatan sarana pendidikan, maka sebagaimana PTN yang lain, 

Unpad menerima tambahan dana tersebut. Pada tahapan berikutnya 

Unpad melaporkan tambahan dana tersebut ke Kemdikbud. Adapun 

penggunaan anggarannya sendiri, telah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

Dalam kaitannya dengan anggaran ini, alhamdulillah mulai 

tahun ini semua PTN mendapat tambahan dana melalui Bantuan 

Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN). Salah satu kriteria 

dari besarnya BOPTN yang diterima, adalah jumlah kerja sama 

penelitian dengan fihak luar. Semakin besar penerimaan dana 

penelitian dari luar, akan semakin besar pula BOPTN. Dewasa ini, 
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sebagian besar pendapatan BLU, bersumber dari layanan 

pendidikan. Oleh karena itu peningkatan jumlah kerja sama dengan 

luar sangat penting. Demikian juga dengan kepatuhan terhadap 

Prosedur Operasional Baku pengelolaan keuangan melalui kontrak 

kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak dapat 

ditawar-tawar lagi. Hal tersebut, selain fungsi dari tertib administrasi 

juga yang paling penting adalah tertib hukum. 

Untuk tahun 2012 ini, BOPTN diantaranya digunakan untuk 

mengurangi dana pengembangan (DP) untuk seluruh program studi 

yang mahasiswanya diterima di jalur SMUP. Sebaga contoh, untuk 

program studi Kedokteran, telah diturunkan dana pengembangan 

dari Rp. 175 juta menjadi Rp. 95 juta. Untuk program D3 seluruhnya 

menjadi Rp. 4 juta. Penurunan DP ini telah mendapat apresiasi dari 

Ditjen Dikti, dan juga masyarakat.  

Apabila sejak dua tahun lalu biaya untuk KKN sudah 

dibebaskan, dengan adanya BOPTN ini mulai semester ini telah pula 

dibebaskan biaya wisuda untuk program D3 dan S1. Mulai tahun 

depan direncanakan biaya Semester Alih Tahun pun akan segera 

dibebaskan. Dana BOPTN ini direncanakan pula untuk meningkatkan 

jumlah penelitian terutama penelitian-penelitian yang diharapkan 

akan menarik pihak luar untuk melakukan kerja sama dengan Unpad.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan dengan 

cara yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya; 

diantaranya pengendalian surplus atau saldo kas di akhir tahun yang 

kurang lebih sama pada 2010 atau 2011 sekitar Rp. 110 Milyar. Dengan 

saldo sebesar ini, ternyata cukup untuk membiayai operasional 

Unpad pada tiga bulan pertama setiap awal tahun.  

Setelah selesainya gedung rektorat, kegiatan pembangunan 

fisik yang dilakukan adalah penyelesaian gedung fakultas Farmasi 
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dan perbaikan gedung pertemuan “Bale Santika” agar lebih 

representatif. Walaupun kegiatan non-fisik untuk program IDB terus 

berjalan; namun untuk kegiatan pembangunan sarana fisiknya masih 

tersendat. Hal ini bukan hanya terjadi di Unpad, tapi juga di PTN lain. 

Apabila NOL dari IDB sudah keluar, Insya Alloh pembangunan fisik 

dapat dimulai di awal tahun depan. Sedangkan pembangunan masjid 

Unpad, dewasa ini sudah pada tahapan pelelangan dan Insya Allah 

akan segera dimulai.

Hadirin yang saya hormati,

Sehubungan dengan perubahan status Unpad menjadi BLU 

dan telah disyahkannya UU Pendidikan yang baru, dewasa ini Unpad 

sedang mempersiapkan Statuta dan Organisasi dan Tata Kelola 

(OTK) yang baru. Untuk OTK sekarang ini sedang dalam proses 

pengesahan di Kemdikbud dan Kementerian PAN dan Reformasi 

Birokrasi. 

Terkait aspek penjaminan mutu, Unpad merupakan 

Perguruan T inggi  yang te lah d inyatakan baik  dalam 

mengimplementasikan Penjaminan Mutu. Oleh karena itu pada 

tahun 2012 ini, Unpad terpilih oleh Ditjen Dikti sebagai salah satu dari 

50 institusi penerima Hibah Pengembangan Program Studi 

Bersistem Penjaminan Mutu.

Hadirin yang saya hormati,

Pada tiga tahun terakhir ini jumlah pendaftar, keketatan 

maupun rataan nilai calon mahasiswa S1 yang mendaftar ke Unpad 

terus meningkat. Bila pada tahun 2009/2010 jumlah pendaftar 

melalui jalur SNMPTN mencapai 38.766 orang, maka pada tahun 

2011/2012 telah mencapai 56.256 orang dan pada tahun 2012/2013 

menjadi 64.710 orang. Untuk SMUP S1, terjadi pula peningkatan 
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jumlah peminat, dari sekitar 19 ribu orang pada tahun 2011 menjadi 24 

ribu orang pada tahun 2012.

Karena daya tampung relatif tetap, meningkatnya jumlah 

peminat ini telah meningkatkan tingkat keketatan untuk masuk 

Unpad. Rata-rata tingkat keketatan, untuk prodi eksakta dari 1:10 

menjadi 1:16 dan non eksakta dari 1:13 menjadi 1:15. Apabila dilihat per 

program studi, diantaranya ada yang memiliki tingkat keketatan di 

atas 100. 

Ranking rataan nilai yang diterima di Unpad melalui SNMPTN 

meningkat pula, yaitu dari urutan ke-9 untuk Prodi IPA pada tahun 

2010, menjadi urutan ke-8 dan ke-6 pada tahun 2011 dan 2012. 

Sementara ranking rataan nilai Unpad untuk prodi IPS pada tahun 

2010 berada pada urutan ke-7, dan meningkat pada tahun 2011 dan 

2012 menjadi urutan ke-3 dan ke-4. Peningkatan berbagai indikator 

ini semoga menjadi salah satu bukti kepercayaan masyarakat 

terhadap Unpad yang semakin meningkat.  

Hadirin yang saya muliakan,

Unpad sudah mencanangkan diri :”tidak boleh ada calon 

mahasiswa atau mahasiswa yang tidak diterima atau DO karena 

alasan keuangan”. Unpad pun sudah sejak lima tahun yang lalu 

berkomitmen menerima mahasiswa yang berprestasi dari golongan 

sosial ekonomi kurang mampu. Artinya jauh sebelum program 

Bidikmisi dicanangkan pemerintah, Unpad sudah memulai program 

serupa. Khusus untuk program Bidikmisi, apabila pada tahun 2010 

jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 500 orang, pada tahun 

2011 meningkat menjadi 691 orang, dan pada tahun 2012 kami 

berkomitmen untuk diupayakan menjadi 900 orang. Untuk 

mencapai angka tersebut, Unpad telah melakukan upaya proaktif 
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berkomitmen untuk diupayakan menjadi 900 orang. Untuk 
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diantaranya dengan melakukan seleksi Bidik Misi tahap kedua, 

khususnya untuk program studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi.  

Keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu 

secara ekonomi namun memiliki potensi akademik tinggi, 

diwujudkan pula dengan berbagai skema beasiswa dan bantuan 

pendidikan lainnya. Sampai dengan Agustus 2012, terdapat 5287 

orang penerima beasiswa dari 33 donatur dengan jumlah dana Rp. 33, 

4 Milyar, lebih rendah daripada tahun 2011 yang terdapat 6565 

penerima beasiswa dari 44 donatur dengan jumlah dana Rp. 36, 3 

Milyar. Kegiatan membantu masyarakat kurang mampu ini dilakukan 

pula dengan Beasiswa Sauyunan dari para orang tua calon 

mahasiswa baru. Untuk tahun ini, alhamdulillah telah terkumpul 

sekitar Rp. 2,2 miliar. Kepada para orang tua mahasiswa baru, terima 

kasih yang tak terhingga. Jazaakallohu khoiron katsiro.

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten dan 

profesional, Unpad telah berupaya melaksanakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK). Penyusunan kurikulum tersebut 

berdasar pada kajian kebutuhan para pengguna. Implementasinya 

didasarkan pada prinsip pembelajaran orang dewasa dengan 

pendekatan “student-centered learning”. Pengembangan 

implementasi KBK ini terus dilakukan, khususnya pada 6 Fakultas 

yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana 

melalui proyek IDB. Dengan peningkatan kualitas input dan proses, 

maka diharapkan akan meningkat pula kualitas output. 

Dalam rangka internasionalisasi, Unpad pun membuka 

kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti pendidikan 

dalam program reguler, Kemitraan Negara Berkembang (KNB), 

double degree/joint degree, twinning program, maupun student 
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exchange program. Pada tahun 2011/2012 jumlah mahasiswa asing 

yang kuliah di Unpad sebanyak 1060 orang. Jumlah tersebut 

menempatkan Unpad sebagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia 

dengan jumlah mahasiswa asing terbesar.  

Hadirin yang saya hormati, 

Di satu sisi kita boleh bergembira, apabila dewasa ini Unpad 

banyak diminati oleh para calon mahasiswa dari seluruh Indonesia 

dan bahkan asing. Namun apabila dilihat dari latar belakang 

berdirinya Unpad, yang salah satu tujuannya untuk mengembangkan 

sumberdaya manusia Jawa Barat, sejak beberapa tahun terahir ada 

fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Ada kecenderungan 

bahwa setiap tahunnya jumlah mahasiswa asal Jawa Barat yang 

kuliah di Unpad terus berkurang. Untuk angkatan 2012 hanya 49,7 % 

saja mahasiswa yang berasal dari SMA di Jawa Barat. Angka ini lebih 

sedikit dibanding tahun 2011 yang mencapai 52%. Dari prosentase 

mahasiswa asal Jawa Barat tersebut, sekitar 51% berasal dari SMA di 

Bandung, sisanya tersebar dari beberapa kabupaten kota. 

Keadaan ini bisa jadi karena seleksi masuk PTN dilaksanakan 

secara nasional, maka banyak calon mahasiswa asal Jawa Barat, 

kalah bersaing dengan calon mahasiswa dari provinsi lain. Banyak 

usulan untuk melakukan kebijakan yang bersifat afirmatif untuk 

calon mahasiswa asal Jawa Barat ini. Namun langkah yang paling 

elegan adalah dengan meningkatkan kualitas dan daya saing para 

calon mahasiswa tersebut. Khusus untuk masuk PTN salah satu 

langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan bimbingan 

belajar secara intensif. Unpad punya pengalaman tentang hal ini. 

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kepada 

masyarakat di sekitar kampus Jatinangor untuk berkuliah di 

Perguruan tinggi, termasuk Unpad, sejak tahun 2008 telah dilakukan 
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Bimbel Super Motivasi. Peserta Bimbel ini pada tahun 2012 berjumlah 

222 orang, dan dari peserta Bimbel tersebut 42% dapat masuk ke PTN, 

termasuk ke Unpad. Hasil ini lebih baik daripada pencapaian pada 

tahun 2011 yang mencapai 30,5% kelulusan SNMPTN dari 149 peserta 

Bimbel.

Hadirin yang saya hormati,

Pencapaian ke arah universitas yang semakin baik, tidak akan 

terlepas dari kualitas akademik para dosen. Sampai dengan akhir 

Agustus 2012, Unpad memiliki 1831 orang dosen dengan kualifikasi 

pendidikan masing-masing: S1/Profesi sebanyak 213 orang (12%), 

S2/Spesialis 1117 orang (61%) dan S3 sebanyak 501 orang (27%). 

Dibandingkan dengan tahun 2011, proporsi dosen dengan kualifikasi 

S1 berkurang 1 %, sedangkan S2/Sp meningkat 1 %; dan S3 meningkat 2 

%. Kami terus mendorong dosen untuk senantiasa meningkatkan 

pendidikannya sehingga minimal mencapai gelar Magister dan terus 

berlanjut hingga mencapai gelar Doktor. 

Walaupun dari segi prosentase, jumlah Profesor tidak 

berubah (8%), namun angka absolutnya menurun; dari 152 orang pada 

tahun 2011 menjadi 142 orang pada tahun 2012. Bekurangnya jumlah 

Profesor ini, terutama disebabkan karena pensiun. Saat ini tengah 

diajukan kenaikan jabatan akademik Profesor sebanyak 13 orang di 

Ditjen Dikti, dan yang sedang dievaluasi di tingkat Senat Unpad 

sebanyak 14 orang. Kami berharap bahwa target proporsi Profesor 

sebesar 10% dapat diperoleh pada tahun 2013. 

Dalam rangka pengembangan karir dosen dan tenaga 

kependidikan, saat ini sedang disusun kurikulum pengembangan 

SDM. Bekerja sama dengan Bank Mandiri, mulai bulan ini akan 

dilakukan berbagai pelatihan, untuk unsur pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan dan juga mahasiswa. Dengan adanya perencanaan dan 
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program yang jelas, maka tahapan pengembangan karir para dosen 

dan tenaga kependidikan akan lebih jelas pula. Melalui program ini, 

kami berharap akan semakin banyak dosen yang bisa mencapai gelar 

Profesor pada usia sekitar 40 tahunan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pekerjaan berat yang harus kita lakukan tahun ini adalah 

reakreditasi institusi. Untuk dapat meningkat menjadi “A” 

diperlukan kerja keras semua pihak, terutama untuk beberapa 

program studi yang masih berakreditasi B, baik itu program diploma, 

profesi/spesialis, sarjana maupun pascasarjana. Pada tahun 2012 ini 

dari 140 program studi yang ada di Unpad, baru 65 prodi saja yang 

berakreditasi A; 42 prodi berakreditasi B; 11 prodi berakreditasi C dan 

16 prodi sisanya masih belum memasuki masa akreditasi karena 

merupakan prodi baru. Salah satu faktor penghambat untuk 

meningkatkan akreditasi program studi adalah jumlah dosen 

berkualifikasi S2 dan S3. Karena faktornya pendidikan, untuk 

mencapainya diperlukan waktu antara dua sampai lima tahun. 

Sampai tahun 2012, terdapat 22 orang dosen penerima beasiswa 

untuk S2 dan 89 orang untuk S3 luar negeri dari Ditjen Dikti. Penerima 

beasiswa ini sampai dengan tahun 2012 telah lulus 17 orang untuk 

program S2 dan 16 orang untuk program S3. Kesempatan pendidikan 

ke luar negeri ini tidak lepas dan menjadi dasar pengembangan dari 

berbagai kerjasama luar negeri. Pada tahun 2012 ini , Unpad memiliki 

106 MoU yang berjalan efektif dengan berbagai universitas dan 

lembaga di luar negeri yang tersebar di 29 negara. Sementara itu 

jumlah dosen yang sedang sekolah di dalam negeri 56 orang untuk S2 

dan 254 orang untuk S3. 

Hadirin yang terhormat, 
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Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses belajar 

mengajar dapat dilihat dari indikator IPK rata-rata lulusan dan Angka 

Efisiensi Edukasi (AEE). Secara keseluruhan terdapat peningkatan 

kedua indikator ini, yaitu 3,40 dan 35% pada tahun 2012, dibandingkan 

dengan tahun 2011 yang mencapai 3,35 dan 31%. 

Sungguh menggembirakan, bahwa mahasiswa yang lulus 

tepat waktu untuk tahun 2012 ini meningkat dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2011 yang lulus tepat waktu 

ini 71 %, pada tahun 2012 menjadi 74 %. 

Untuk mempercepat waktu kelulusan, mulai tahun ini 

dikembangkan program “fast track” dan program Semester Alih 

Tahun untuk mengambil kredit mata kuliah percepatan.

Pengembangan pendidikan dilakukan pula melalui “twinning 

program” dengan berbagai universitas di luar negeri, diantaranya 

dengan University Kebangsaan Malaysia untuk Prodi S1 Kedokteran, 

Youngsan University untuk prodi S1 Bahasa Indonesia, Universitas 

Leiden untuk prodi S2 Antropologi Medik dan Etnobotani, 

Universitas Troyes di Perancis untuk Ekonomi dan Bisnis, Master 

Integrated Microfinance Management dengan Leiden University, 

serta Double Degre dengan Twente University dan Mie University 

untuk Prodi S2 Manajemen Ilmu Lingkungan.

Untuk pelacakan alumni dalam rangka pengembangan 

karier serta umpan balik pengembangan kurikulum, Unpad telah 

memperoleh Hibah Tracer Study dari Ditjen Dikti, yang akan 

disampaikan pula hasilnya pada Workshop Tracer Study INDOTRACE 

bersama institusi pendidikan lainnya sebagai pengembangan sistem 

informasi nasional Ditjen Dikti pada bulan Oktober 2012.

Hadirin yang kami hormati,
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Keunggulan dalam bidang penelitian menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam rencana strategis Unpad ke depan. Selain 

menambah jumlah dana penelitian dan fasilitas penelitian untuk para 

dosen dan mahasiwa, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan 

iklim penelitian yang kondusif dan pengintegrasian antara roadmap 

dan pilar dalam Rencana Induk Penelitian Unpad (yang terdiri atas 

Pangan, Energi, Kesehatan, Lingkungan dan Kebijakan) dengan 

proses pendidikan khususnya pascasarjana. 

Dewasa ini sedang dikembangkan pendekatan penelitian 

kolaboratif dan penetapan konsorsium tematik berdasarkan produk 

yang ingin dihasilkan. Kami ingin memberikan penekanan kepada 

inovasi penelitian yang menghasilkan produk unggulan. Hakekat dari 

pengabdian masyarakatpun sebenarnya terletak pada penelitian 

inovatif yang kontributif tersebut. Kami menganggap, tidak ada 

ambiguitas dalam pilihan inovasi yang berorientasi produk dengan 

kegiatan ilmiah. Untuk menghasilkan suatu produk yang bermutu, 

salah satu tahapannya adalah dengan melakukan penelitian-

penelitian ilmiah. 

Karena baru memulai, kita perlu memberikan apresiasi 

khusus kepada kepada sdr. Irfan Gustian peserta program diktor 

Unpad yang hasil penelitiannya telah dipublikasikan di tingkat 

internasional. Publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional 

dari mahasiswa pascasarjana ini ke depan diharapkan akan lebih 

meningkat lagi. Secara keseluruhan, jumlah publikasi internasional 

Unpad pada tahun 2012 mencapai 52 buah (ISI Web of Knowledge 

serta Pubmed). Adapun jumlah sitasi dari peneliti Unpad sampai 

dengan bulan Agustus 2012 mencapai 120 buah, dua kali lebih tinggi 

daripada sitasi sepanjang tahun 2010 yang hanya sebanyak 60 buah. 

Sampai akhir tahun, angka sitasi ini diharapkan akan lebih meningkat 

lagi sehingga melampaui jumlah sitasi sepanjang tahun 2011 yang 

mencapai 194 buah.
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Keunggulan dalam bidang penelitian menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam rencana strategis Unpad ke depan. Selain 

menambah jumlah dana penelitian dan fasilitas penelitian untuk para 
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iklim penelitian yang kondusif dan pengintegrasian antara roadmap 
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Pangan, Energi, Kesehatan, Lingkungan dan Kebijakan) dengan 

proses pendidikan khususnya pascasarjana. 

Dewasa ini sedang dikembangkan pendekatan penelitian 

kolaboratif dan penetapan konsorsium tematik berdasarkan produk 

yang ingin dihasilkan. Kami ingin memberikan penekanan kepada 

inovasi penelitian yang menghasilkan produk unggulan. Hakekat dari 

pengabdian masyarakatpun sebenarnya terletak pada penelitian 
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ambiguitas dalam pilihan inovasi yang berorientasi produk dengan 
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penelitian ilmiah. 
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khusus kepada kepada sdr. Irfan Gustian peserta program diktor 

Unpad yang hasil penelitiannya telah dipublikasikan di tingkat 

internasional. Publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional 

dari mahasiswa pascasarjana ini ke depan diharapkan akan lebih 

meningkat lagi. Secara keseluruhan, jumlah publikasi internasional 
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Tahun 2011/2012 ini, beberapa penelitian kolaboratif 

internasional telah dilakukan, diantaranya Indonesia Primate 

Consumed Plants untuk identifikasi bahan obat kanker baru dan 

antimalaria oleh Prof. Anas dan sdr Rizky Abdullah, PhD dari Fakultas 

Farmasi bekerja sama dengan Gunma University Jepang, serta isolasi 

zat aktif dari Indonesia Aglaia plants oleh Prof. Unang Supratman dari 

Fakultas MIPA bekerjasama dengan Osaka Prefecture University, 

Jepang. Selain itu tengah dilakukan penelitian Photonic Jet 

Optimization for Laser Micro-processing oleh Prof. Bernard Tumbelaka 

dari Fakultas MIPA bekerjasama dengan Strassbourg University 

Perancis. Terdapat pula penelitian Rapid Molecular Assay for Early 

Detection of Dengue in Primary Care Setting oleh sdr. Lidya Chaidir dari 

Fakultas Kedokteran yang didanai melalui skema Grand Challenges 

Canada. Hasil lainnya adalah kesepakatan kerjasama dengan PT Kimia 

Farma dalam pengembangan nutraseutikal biji pala untuk Diabetes 

Melitus dan Dyslipidemia yang merupakan hasil penelitian kerjasama 

antara Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran oleh sdr. Dr. Keri 

Lestari dan Prof. Sri Hartini bekerjasama pula dengan Yonsei 

University, Republik Korea, serta pengembangan MRI contrast agent 

yang merupakan penelitian kerjasama Fakultas MIPA, Farmasi dan 

Kedokteran oleh Prof. Rustam Effendi, Prof. Husein Bachti, Prof. 

Ukun Soedjana Atmadja, Dr. Abdul Mutalib, dan Dr. Rista Soetikno. 

Unpad bersama-sama dengan University Sains Malaysia dan 

University of Chiangmai Thailand mengembangkan Indonesia-

Malaysia-Thailand Natural Drug Discovery, yang merupakan database 

bahan alam lokal tiga negara untuk penemuan obat baru. 

Dalam bidang Pangan pada tahun 2012 berbagai varietas baru 

telah dihasilkan dan terus dikembangkan oleh dosen dari Fakultas 

Pertanian dan Peternakan, antara lain galur harapan kedelai hitam 

untuk agroekosistem dataran rendah dan medium di Jawa Barat oleh 

Dr. Agung Karuniawan; seleksi genotip hanjeli berdaya hasil dan 
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berkadar lemak nabati tinggi oleh Prof. Tati Nurmala; serta 

pengembangan domba Padjadjaran 1 oleh Prof. Sri Bandiati Komar, 

dkk; Di dalam bidang Energi pada tahun 2012 telah dihasilkan lampu 

zat padat (solid-state lamp), super konduktor temperatur tinggi 

bekerjasama dengan RIKEN Jepang dan solar cell bekerjasama 

dengan Waseda University Jepang oleh dosen-dosen dari Jurusan 

Fisika, Fakultas MIPA. Reaktor biodiesel dengan tipe pengaduk spiral 

hasil temuan mahasiswa program Doktor Fakultas Pertanian, yaitu 

Dr. Budi Rakhmat dibawah bimbingan Prof. Imas Setiasih, Prof. Oktaf 

Ramlan, dan Prof. Roni Kastaman dewasa ini sedang menunggu 

proses paten.

Buah dari penelitian ini juga telah menghasilkan berbagai 

HaKI. Sampai dengan Agustus 2012 secara keseluruhan telah 

dihasilkan HaKI sebanyak 155 buah untuk Hak Cipta, 37 buah Paten 

dan 8 buah Merk serta 2 buah Varietas Tanaman. Tahun 2012 ini, 

jumlah HaKI dalam bentuk Hak Cipta yang mencapai 52 buah, jauh 

lebih banyak daripada pencapaian tahun 2011 yang mencapai 21 buah.
 
Untuk menunjang kegiatan ilmiah dosen telah dilakukan 

upaya untuk meningkatkan sarana prasarana penelitian; 

memberikan insentif untuk publikasi di jurnal internasional, 

partisipasi dalam seminar internasional, pendaftaran HaKI, penulisan 

buku ajar berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Untuk dana 

penelitian, bila pada tahun 2011 dialokasikan dan diperoleh dana 

penelitian kompetitif sebesar Rp. 6,1 Milyar, maka pada tahun 2012 

jumlahnya meningkat menjadi Rp. 10,2 Milyar. Melalui Bantuan 

Operasional PTN tahun 2012 Unpad mengalokasikan tambahan dana 

penelitian sebesar Rp. 13 Milyar. 

Dalam rangka meningkatkan kreativitas sivitas akademica di 

dalam menghasilkan produk, tahun ini telah dilaksanakan program 

“Motekar”. Melalui kegiatan ini sivitas akademika diajak untuk 
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menuangkan berbagai gagasan produk tanpa harus terbelenggu 

oleh kaidah-kaidah ilmiah. Alhamdulillah, banyak gagasan unik dan 

berguna pada kegiatan Motekar ini. Kegiatan-kegiatan seperti 

“Motekar”, akan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya, dan 

dengan cakupan yang lebih luas, termasuk masyarakat umum.

Sampai dengan pertengahan Agustus 2012, telah diberikan 

insentif penelitian internasional bagi 19 dosen untuk 25 artikel, 14 

dosen untuk 16 buku ajar, 6 dosen untuk insentif HaKI serta 32 dosen 

untuk partisipasi seminar internasional. Mulai tahun 2012, insentif 

untuk partisipasi seminar internasional juga diberikan untuk 

mahasiswa. Sampai dengan Agustus 2012, telah diberikan insentif 

tersebut bagi 3 orang mahasiswa, yang salah satunya adalah 

mahasiswa program S1 Hukum pemenang the Best 9 Young Caring 

Professional Award 2012, yaitu Aghina Nabila.

Unpad juga secara terus menerus melaksanakan kegiatan 

publikasi melalui teknologi informatika (IT). Setelah mahasiswa 

pascasarjana memulainya dua tahun yang lalu, mulai bulan Agustus 

tahun ini, secara resmi telah dilakukan pengunggahan hasil 

penelitian/skripsi/tulisan para mahasiswa tingkat sarjana. Tujuan dari 

pengunggahan karya ilmiah ini, selain sebagai kontribusi kepada 

dunia ilmiah, juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas 

kinerja ilmiah dari penelitinya. Dengan pengunggahan ini, ranking 

webometrics diharapkan akan meningkat pula. Pada bulan Januari 

tahun 2012 unpad berada pada posisi ke-18 dan pada bulan Juli 2012 

berada di posisi ke 12 Indonesia. Posisi ini menempatkan Unpad 

berada pada posisi ke-990 dunia. 

Sertifikasi laboratorium juga merupakan hal yang sangat 

penting untuk meningkatkan kualitas penelitian. Pada tahun 2012 ini, 

telah dapat diraih sertifikasi ISO 9001:2008 untuk laboratorium 

Farmakokinetika di RS Pendidikan Unpad. Pada akhir September 

55 tahun Unpad
Excellence for Indonesia

P I D A T O R E K T O R p a d a D I E S N A T A L I S k e - 5 5 U N I V E R S I T A S P A D J A D J A R A N 1 5

2012, pengajuan sertifikasi ISO 17025 akan dilakukan untuk 

laboratorium PPBS Unpad, yang pada tahun 2010 telah memperoleh 

sertifikasi ISO 9001:2008. Peningkatan kualitas laboratorium juga 

bukan hanya pada bidang-bidang eksakta, namun kami juga 

berusaha mendorong pengembangan laboratorium bahasa di 

Fakultas Ilmu Budaya. 

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka mendiseminasikan hasil pendidikan dan 

penelitian, pada tahun 2012 ini, terjadi peningkatan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Bila pada tahun 2011 

terdapat 151 judul PKM, maka pada tahun 2012 meningkat menjadi 

167 judul. Jumlah dosen yang terlibat pun meningkat dari 449 orang 

pada tahun 2011, menjadi 508 orang pada tahun 2012. Jumlah 

Profesor yang berpartisipasi di dalam kegiatan PKM ini, mengalami 

peningkatan pula, yaitu 18 orang untuk tahun 2012 dibanding 15 

orang pada tahun 2011. Sejalan dengan peningkatan ini, terjadi pula 

peningkatan dana PKM dari sebesar Rp. 1,6 Milyar pada tahun 2011 

menjadi dua kali lipatnya, sebesar Rp. 3,3 Milyar pada tahun 2012. 

Secara khusus pada tahun 2012 ini, Unpad bekerjasama dengan 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pelatihan 

penerapan teknologi tepat guna sesuai dengan kearifan lokal di lima 

Kabupaten Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Unpad juga 

terlibat dalam Masyarakat Perguruan Tinggi Peduli Pembangunan 

Perbatasan (MP4) untuk pengembangan model dan implementasi 

pola pemanfaatan ruang untuk pertanian partisipatif dan 

berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal, bekerja sama dengan 

Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP).
Hadirin yang saya hormati,

Sejalan dengan pencapaian dalam bidang penelitian oleh 

Dosen, prestasi mahasiswa di ajang PIMNAS pun menunjukkan hasil 
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yang lebih baik pada tahun 2012 ini. Dari jumlah usulan proposal 

sebanyak 438 buah, didanai sebanyak 123 proposal, dengan 

pendanaan mencapai Rp. 866 juta, sementara pada tahun 2011 

mencapai 95 proposal yang didanai sebesar Rp. 536 juta. Prestasi 

yang diraih dari pengumpulan medali juara PIMNAS tahun 2012 masih 

menempatkan Unpad di dalam posisi 10 besar.

Untuk kegiatan kemahasiswaan, pada prinsipnya Unpad 

memfasilitasi kreativitas yang dilakukan oleh para mahasiswa. 

Sebagai contoh, kegiatan “Student day” yang dilakukan beberapa 

hari yang lalu yang telah dilaksanakan dengan sukses. 

Untuk mempersiapkan lulusan yang lebih baik kegiatan 

kewirausahaan bagi mahasiswa akan terus dikembangkan. 

Bekerjasama dengan Bank Mandiri, pada tahun 2012 akan dilakukan 

berbagai pelatihan penyusunan “business plan”, komunikasi efektif 

dan grooming, bagi mahasiswa dan alumni.

Unpad juga memberikan apresiasi terhadap para mahasiswa 

yang berprestasi dan mengharumkan nama Unpad dalam bentuk 

“Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran”. Di dalam kesempatan Dies kali 

ini, ada lima orang mahasiswa yang mendapat penghargaan tersebut 

yaitu sdr. R. Mohammad Tanri Arryzasifaa, Amalia Faradila, Adipta 

Wisnu Wardhani, Amanita Muskariany dan Sofani Rakhmalianti. 

Untuk Unit Kegiatan Mahasiswa, karena partisipasi dan prestasinya 

di tingkat nasional dan internasional Paduan Suara Unpad mendapat 

anugrah “Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran”

Hadirin yang terhormat,

Kegiatan kebudayaan sebagai salah satu amanat Renstra, 

masih bertumpu kepada aktifitas rutin bale rumawat. Sampai bulan 

ini, telah dilakukan 52 kali pertunjukan tanpa henti setiap bulannya. 

Hal ini merupakan rekor tersendiri dalam pagelaran kesenian di Jawa 
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Barat. Pengisi kegiatan di Bale Rumawat ini, selain seniman yang 

berasal dari Jawa Barat, juga seniman nasional dari Jakarta dan 

seniman internasional. Di dalam kesempatan ini, sekali lagi kami 

ucapkan terima kasih kepada Bank BJB atas dukungan terhadap 

kegiatan kebudayaan di Unpad selama ini.

Ke depan kegiatan kebudayaan ini akan pula dikembangkan 

ke arah yang lebih bersifat ilmiah. Dewasa ini sedang disiapkan 

gamelan elektronik berbasis komputer; pembuatan kamus istilah 

basa sunda untuk kedokteran dan pertanian, serta inventarisasi 

audio dan video kesenian sunda.
Hadirin yang saya hormati,

Sepanjang tahun 2012 ini, beberapa putra terbaik Unpad 

telah dipanggil ke hadirat Ilahi Robbi; diantaranya Prof. Rusidi, Prof. 

Wawang Suratno, Prof. Yudha Bakti, dan Prof. Surimah Surachman 

dan juga beberapa teman dosen serta tenaga kependidikan. Sebagai 

wujud penghargaan kepada para pendidik yang telah 

mendarmabaktikan dirinya bagi kemajuan pendidikan dan Unpad, 

Insya Allah akan segara dibangun kompleks pemakaman bagi para 

guru besar; yang akan diberi nama “Jati Pangreureuhan”.

Hadirin yang saya muliakan,
  

Sebelum mengakhiri pidato tahunan ini, saya ingin 

menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi- 

tingginya kepada mereka yang telah berbakti dan mengabdi kepada 

Unpad, terutama kepada dosen dan tenaga kependidikan, alumni 

dan juga para mahasiswa yang telah berjasa dalam membangun, 

mengembangkan dan mengharumkan universitas tercinta ini. 

Terima kasih pula, kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah 

mendukung dan melakukan berbagai kerjasama dengan Unpad 

selama ini.
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yang lebih baik pada tahun 2012 ini. Dari jumlah usulan proposal 

sebanyak 438 buah, didanai sebanyak 123 proposal, dengan 

pendanaan mencapai Rp. 866 juta, sementara pada tahun 2011 

mencapai 95 proposal yang didanai sebesar Rp. 536 juta. Prestasi 

yang diraih dari pengumpulan medali juara PIMNAS tahun 2012 masih 

menempatkan Unpad di dalam posisi 10 besar.

Untuk kegiatan kemahasiswaan, pada prinsipnya Unpad 

memfasilitasi kreativitas yang dilakukan oleh para mahasiswa. 

Sebagai contoh, kegiatan “Student day” yang dilakukan beberapa 

hari yang lalu yang telah dilaksanakan dengan sukses. 

Untuk mempersiapkan lulusan yang lebih baik kegiatan 

kewirausahaan bagi mahasiswa akan terus dikembangkan. 

Bekerjasama dengan Bank Mandiri, pada tahun 2012 akan dilakukan 

berbagai pelatihan penyusunan “business plan”, komunikasi efektif 

dan grooming, bagi mahasiswa dan alumni.

Unpad juga memberikan apresiasi terhadap para mahasiswa 

yang berprestasi dan mengharumkan nama Unpad dalam bentuk 

“Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran”. Di dalam kesempatan Dies kali 

ini, ada lima orang mahasiswa yang mendapat penghargaan tersebut 

yaitu sdr. R. Mohammad Tanri Arryzasifaa, Amalia Faradila, Adipta 

Wisnu Wardhani, Amanita Muskariany dan Sofani Rakhmalianti. 

Untuk Unit Kegiatan Mahasiswa, karena partisipasi dan prestasinya 

di tingkat nasional dan internasional Paduan Suara Unpad mendapat 

anugrah “Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran”

Hadirin yang terhormat,

Kegiatan kebudayaan sebagai salah satu amanat Renstra, 

masih bertumpu kepada aktifitas rutin bale rumawat. Sampai bulan 

ini, telah dilakukan 52 kali pertunjukan tanpa henti setiap bulannya. 

Hal ini merupakan rekor tersendiri dalam pagelaran kesenian di Jawa 
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Pada Dies kali ini, Unpad memberikan penghargaan 

“Anugrah Padjadjaran Utama” kepada Bapak Sukamdani S 

Gitosardjono atas segala dharma baktinya bagi bangsa dan Negara, 

khususnya dalam bidang pendidikan. Anugrah Padjadjaran Utama ini 

kami berikan pula kepada Bapak Robby Johan, sebagai alumni 

Universitas Padjadjaran yang dharma bakti dan reputasinya diakui di 

tingkat nasional dan internasional. Anugrah Mahaguru diberikan 

kepada Prof. Tuhpawana Priatna Sanjaya. 

Anugrah Rumawat Padjadjaran di berikan kepada SMKN 10 

Bandung, atas upayanya yang terus menerus melestarikan 

kebudayaan Sunda melalui jalur pendidikan. Di SMKN 10 inilah, para 

penggiat seni sunda disemai yang untuk kemudian disebarluaskan ke 

masyarakat. Kami yakin, tanpa upaya nyata yang dilakukan SMKN 10, 

regenerasi seniman dan kehidupan seni Sunda akan semakin 

menurun. 

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan pula 

kepada Prof. Gu-wuck Bu, Presiden Youngsan University, Republik 

Korea, yang hadir bersama kita pada hari ini – yang telah mendukung 

kerjasama dengan Unpad terutama dalam Twinning program S1 

Bahasa Indonesia antara Fakultas Ilmu Budaya Unpad dengan 

College of Foreign Language and Business Youngsan University, Dual 

Bachelor's Degree Program antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unpad dengan Office of International Affairs, Youngsan University, 

serta Dual Master's Degree Program antara FEB Unpad dengan 

Graduate School, Youngsan University.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak, 

Ibu dan saudara-saudara sekalian, mendapat balasan yang 

berlimpah dari Allah SWT. Untuk mereka yang telah mendahului kita, 

marilah kita do'akan, semoga mendapat ampunan atas dosa dan 

kekhilafannya serta mendapat tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.
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Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila di dalam 

mengelola universitas ini masih banyak kekurangan. Ke depan 

tantangan dan pekerjaan besar akan semakin berat dan semakin 

kompleks. Oleh karena itu, kerjasama dan kebersamaan dari 

berbagai pihak, terutama dari seluruh sivitas akademika Unpad 

sangatlah dinantikan. Semoga Alloh SWT. senantiasa memberikan 

petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua.

Kepada Prof. Ponpon Idjradinata, kami ucapkan terima kasih 

atas kesediaannya untuk menyampaikan orasi ilmiah di dalam acara 

dies natalis ke-55 Unpad pada hari ini. Pada tahun ini Prof. Ponpon 

berusia 70 tahun. Untuk itu atas nama Universitas, kami ucapkan 

selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan 

suri tauladan dalam berkhidmat demi kemajuan ilmu pengetahuan, 

pendidikan dan Universitas Padjadjaran. 
 
Allohumma Ihdinassirotol Mustaqim.
Shirotoladzina an 'amta 'alaihim ghoiril maghdhubi 'alaihim 

waldholin. 

Dirgahayu Universitas Padjadjaran

Billahi taufik wal hidayah, 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA

55 tahun Unpad
Excellence for Indonesia
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