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Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat:

• Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran;
• Para Anggota Dewan Pengawas Universitas Padjadjaran;
• Saudara Sekretaris Senat dan seluruh Anggota Senat Universitas

Padjadjaran;
• Para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga,

Ketua UPT, para pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran;
• Para Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Unpad
• Para pimpinan lembaga kemahasiswaan di lingkungan Unpad,
• Para mahasiswa baru;
• Para Pangurus Dahrma Wanita Unpad
• Undangan dan Hadirin yang berbahagia;

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT., karena hanya
dengan Rahmat dan karuniaNya, pada pagi ini kita dapat melaksanakan Sidang
Terbuka Senat Universitas Padjadjaran dalam rangka penerimaan mahasiswa
baru tahun akademik 2013/2014.

Para mahasiswa baru yang tercinta,

Atas nama Universitas Padjadjaran, saya ucapkan selamat atas keberhasilan
saudara-saudara diterima menjadi mahasiswa Unpad. Untuk bisa diterima di
Unpad tidaklah mudah. Tingkat persaingannnya sangat tinggi. Saudara-saudara
yang diterima di SI, telah bersaing dengan lebih dari 142 ribu calon mahasiswa
melalui jalur SNMPTN dan 74 ribu orang melalui jalur SBMPTN. Perlu pula
diketahui, bahwa Unpad adalah merupakan PTN dengan peringkat pertama
yang paling diminati oleh para calon mahasiswa. Untuk program D3, rasio
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antara yang diterima dengan pendaftar kurang lebih 1:4. Untuk program
Pascasarjana, tahun ini, Unpad menterapkan system seleksi masuk dengan
berbasis wawancara. Harapannya akan lebih tergali lagi kualitas para calon
mahasiswanya. Dengan seleksi yang lebih ketat, jumlah calon mahasiswa
pascasarjanapun jumlahnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, sungguh sangat layak, apabila saudara-saudara bersyukur ke hadirat
Allah SWT atas prestasi ini. Bentuk syukur yang paling tepat, adalah dengan
belajar secara sungguh-sungguh, untuk mencapai prestasi yang
setinggi-tingginya, serta dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Buktikanlah
bahwa saudara-saudara adalah memang mahasiswa yang terpilih dengan
prestasi akadmik yang tinggi.

Para mahasiswa baru yang tercinta,

Sebagai mahasiswa, paling tidak ada tiga tanggung jawab yang harus saudara
pikul. Pertama, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Keberhasilan saudara di
dalam menyelesaikan studi terutama akan sangat bergantung kepada
upaya-upaya yang dilakukan oleh diri sendiri. Berbeda dengan ketika duduk di
bangku SMU, kemandirian adalah merupakan ciri dari belajar di Perguruan
Tinggi.

Kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Untuk bisa masuk ke perguruan
tinggi, diperlukan biaya yang tidak sedikit, dan untuk itu, orang tua saudara
sudah mengupayakannya dengan segala cara. Betapa berdosanya Saudara
kepada orang tua, apabila perjuangan mereka, tidak dibalas dengan
kesungguhan dalam belajar.

Ketiga, tanggung jawab kepada kepada masyarakat. Perlu diingat, walaupun
orang tua Saudara telah memberikan kontribusi biaya pendidikan, tetapi
proporsi yang terbesar yaitu lebih 2/3-nya, diberikan oleh masyarakat melalui
negara. Oleh karena itu, belajar dengan baik, selain dapat diartikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban awal terhadap dana yang diberikan masyarakat.

Dalam konteks hari kemerdekaan, hal tersebut, dapat pula dipandang sebagai
patriotisme kekinian, yang sekaligus merupakan tanda syukur atas nikmat
kemerdekaan.

Para Mahasiswa Baru yang saya cintai,

Salah satu wujud kong krit dari itu semua, adalah menyelesaikan studi tepat
waktu dan dengan prestasi akademik yang setinggi-tingginya. Dengan lulus
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tepat waktu, berarti saudara-sadara telah memberi kesempatan yang
seluas-luasnya kepada mereka-mereka yang ingin menikmati studi di Unpad
di tahun-tahun mendatang. Dengan cara itu pula, saudara-saudara akan lebih
cepat lagi berbakti pada nusa dan bangsa.

Bagi para mahasiswa SI, bukan tidak mungkin saudara-saudara bisa lulus
dengan waktu yang kurang dari 8 semester. Sebagai contoh, tahun ini Mohamad
Noor Rizal, dari Program Studi Sastra Inggris, FIB, telah menyelesaikan
pendidikan SI dengan masa studi 3 tahun.

Agar saudara-saudara bisa lulus lebih cepat, mulai tahun akademik 2012, Unpad
menawarkan percepatan studi kepada mahasiswa yang berprestasi, yaitu dengan
cara mengambil mata kuliah pada semester di atasnya. Pengambilan mata
kuliah di atasnya tersebut, dilaksanakan pada masa yang selama ini dikenal
dengan Semester Alih Tahun. Selain itu, pada Semester Alih Tahun ini,
mahasiswa akan diberi kesempatan juga untuk mendapatkan pengkayaan materi
studi lintas disiplin ilmu yang terdapat di program studi lain atau bahkan
fakultas lain.

Dalam rangka percepatan antar jenjang pendidikan, bagi mereka yang memiliki
prestasi akademik tinggi, dimungkinkan pula untuk mengikuti program "Fast
Track". Melalui program "Fast Track" ini, mahasiswa yang belum lulus SI
namun telah memenuhi jumlah SKS tertentu dan mempunyai prestasi akademik
bagus dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Contoh dari
program "Fast Track" ini, Sari Suryanah dari fakultas Petemakan yang diwisuda
pada Mei lalu, meraih IPK 3,99. Ini berati Sari hanya mempunyai satu nilai B
saja. Sejak bulan Februari yakni sebelum lulus dari SI, Sari telah melanjutkan
studinya di S2. Menurut perhitungan Dikti, mereka yang berprestasi tinggi dapat
menyelesaikan program sarjana sampai selesai program doktor dalam kurun
waktu 7 tahun. Apabila calon mahasiswa yang masuk Perguruan Tinggi,
memiliki rata-rata usia 18 tahun, maka sesungguhnya pada usia maksimal 27
tahun, seseorang sudah bisa lulus S3. Apabila yang lain bisa, saudara-saudara
juga pasti bisa?

Para mahasiswa baru yang tercinta,

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Unpad terus berupaya untuk
meningkatkan fasilitas pembelajaran, sarana prasarana pendidikan, pelayanan
berbasis teknologi, dan kemudahan pelayanan administratif lainnya. Selain
meningkatkan berbagai fasilitas pelayanan disebutkan di atas, secara substantif,
kamipun terus menerus melakukan upaya peningkatan kualitas akademis,
melalui pengembangan SDM dosen, pengembangan kurikulum dsb.
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Sebagai lembaga yang memiliki Pola Ilmiah Pokok "Bina Mulia Hukum dan
Lingkungan Untuk Pembangunan", Unpad berupaya pula untuk mengikuti
semua aturan yang ada. Khusus untuk para mahasiswa, perlu diingat, bahwa
saudara-saudara sudah menandatangani surat di atas materai yang menyatakan
akan mengikuti seluruh peraturan universitas, termasuk di dalamnya pernyataan
bahwa jika dua semester (baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut) tidak
melakukan registrasi, maka dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa
Unpad.

Pengertian hukum di dalam bina mulia hukum, bukan hanya hukum yang
bersifat tertulis atau hukum positif, namun termasuk juga adat istiadat dan sopan
santun. Kesantunan harus menjadi peneiri mahasiswa Unpad. Salah satunya
adalah dengan eara menyapa dan mengueap salam apabila bertemu dengan
siapapun. Berbeda dengan bangsa lain, yang diantaranya seringkali dieap
dengan karakternya yang sangat individualis, namun sebagai etika pergaulan
sehari-hari, bertemu dengan siapapun dan dimanapun, mereka pasti akan
menyapa dengan ueapan :"Good Morning", "Bonjour", "Arigato",
:Assalamu'alikum", dsb. Bukan hanya itu, bahkan ditambah dengan senyuman.
Ada kesan, bahwa kita yang dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah dan
memiliki nilai sopan santun dan ketaatan agama yang tinggi, justru pudar dalam
melaksanakan modal sosial mendasar ini.

Untuk lingkungan, Unpad sudah berusaha meneiptakan dean menata lingkungan
yang bersih dan nyaman. Karena itu, marilah kita jaga bersama lingkungan
Universitas ini dengan tidak mengotorinya dan tidak membuang sampah seeara
sembarangan. Mungkin dianggap na'if, apabila hal ini disampaikan dalam
sidang Senat Universitas yang penuh wibawa ini. Namun inilah kenyataan yang
sering kita temui sehari-hari.

Untuk dua hal tersebut, yaitu senyum, sapa dan salam serta sadar lingkungan,
kami sudah menyiapkan Pin, yang diharapkan dapat kita pakai bersama sebagai
pengingat, yang untuk selanjutnya kita implementasikan.

Para mahasiswa baru yang tereinta,

Berbagai pengalaman dan bahkan teori menunjukkan, bahwa keberhasilan
seseorang di dunia kerja kelak, tidak sepenuhnya ditentukan oleh nilai akdemis.
Pengalaman di dalam berorganisasi dan mengikuti berbagai organisasi dan
kegiatan kemahasiswaan, menunjukkan kontribusi yang signifikan di dalam
kehidupan nyata. Oleh karena itu, saya berharap bahwa saudara-saudara dapat
pula aktif di dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti BEM, BPM,
UKM dan aktifitas-aktifitas lainnya. Apabila mampu mengelola waktu dan
materi kegiatan dengan baik, aktifitas di dalam kegiatan kemahasiswaan, tidak
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akan mengganggu masa penyelesaian studi dan prestasi akademik. Sebagai
contoh, Sari yang lulus dengan IPK 3,99 dan bisa langsung mengikuti program
Fast Track, yang disebutkan tadi, adalah aktifis di dalam berbagai kegiatan
kemahasiswaan termasuk aktif di BEM KEMA.

Selain belajar berorganisasi, menyalurkan minat dan bakat di dalam aktifitas
kemahasiswaan ini, kami berharap saudara-saudara dapat juga mengoptimalkan
kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ada berbagai lomba yang bisa diikuti untuk kegiatan penalaran ini, mulai dari
tingkat Unpad, regional, nasional dan bahkan intemasional.

Dengan mengikuti kegiatan pendidikan, penelitian dan sekaligus pengabdian
masyarakat, maka saudara-saudara sebagai civitas academica, telah
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana anggota civitas
academica yang lain.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang secara ekonomis
kurang mampu tetapi memiliki kemampuan akademis tinggi, sejak tiga tahun
lalu Dikti membuat program Bidikmisi. Dalam empat tahun terakhir, Unpad
menerima 500, 700, dan 900, 1200 orang mahasiswa yang masuk ke dalam
kelompok ini. Dengan demikian, secara keseluruhan ada sekitar 3300
mahasiswa Bidikmisi di Unpad, atau sekitar 11 % dari jumlah mahasiswa SI.

Selain pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, mereka akan pula
mendapatkan beasiswa dari negara sebesar Rp.600.000,- per bulan dan bagi
mereka yang membutuhkan untuk tahun pertama, kami disediakan fasilitas
asrama.

Untuk program bidik misi ini, saya ingin mengutip pemyataan salah seorang
peserta bidik misi bemama Usep Rohmat di website Unpad: " Sekarang, sudah
bukan zamannya lagi tidak bisa kuliah karena tidak puny a biaya. Bidik misi ini
adalah salah satu sarana untuk menjawab keraguan terse but dan saya sendiri
contohnya." Bantuan Bidik Misi yang diterima tentulah mengandung
konsekuensi dan tanggung jawab yaitu belajar dengan sebaik-baiknya. Masih
menurut Usep: "Mahasiswa penerima bidik misi haruslah mampu
memanfaatkan beasiswa terse but dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan belajar,
berprestasi, melakukan aktifitas yang sesuai dengan aturan dan lulus dengan
tepat waktu. Perlu diingat bahwa bantuan bidik misi hanya diberikan untuk 8
semester saja. Hampir 60 % dari peserta Bidikmisi temyata memiliki IPK
lebih dari 3,5. Suatu hal yang patut dicontoh oleh yang lainnya.

5



Untuk mahasiswa lain yang mempunyai masalah keuangan, setiap tahunnya
telah pula dicarikan bantuan untuk membayar uang kuliah. Mengenai uang
kuliah ini, kamipun berharap bahwa saudara-saudara dapat melaksanakn tepat
waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Walaupun PIN telah
menerima bantua dari pemerintah, namun bantuan tersebut tidak sepenuhnya
dapat mencukupi kebutuhan pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan.

Para mahasiswa baru yang tercinta,

Kegiatan pengumpulan buku dan beras dari mahasiswa baru telah memasuki
tahun ke tujuah. Setiap tahun, lebih dari 24.000 judul buku sudah dibagikan ke
berbagai perpustakaan desa. Mungkin Unpad adalah satu-satunya universitas di
Indonesia yang telah membagikan lebih dari 150.000 buku pengetahuan untuk
disebar di perpustakaan masyarakat. Demikian pula dengan beras yang
saudara-saudara kumpulkan, seperti biasanya akan serahkan kepada mereka
yang membutuhkannya. Pengumpulan beras dan buku ini bukanlah sesuatu
yang wajib alias sukarela. Sebagai langkah awal membantu masyarakat, mudah
merupakan lading amal bagi saudara dan orang tua saudara.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada akhimya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan Saudara
menjadi mahasiswa Unpad. Sampaikan salam dan terima kasih kepada orang
tua Saudara karena telah mempercayai Unpad sebagai pilihan studi
putra-putrinya.

Kepada para dosen dan tenaga kependidikan, marilah kita berikan pelayanan
yang terbaik kepada seluruh mahasiswa Unpad. Mereka adalah amanah yang
dititipkan oleh orang tuanya dan negara kepada kita semua.

Kepada saudara-saudara para mahasiswa senior, saya titipkan para mahasiswa
baru ini. Terimalah mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah keluarga
besar kita yang baru.

Marilah kita tingkatkan seluruh integritas yang kita miliki untuk kebesaran
Universitas Padjadjaran. Semoga nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadhan
yang baru kita laksanakan dan semangat Kemerdekaan yang HUT nya baru
kita peringati, dapat menuntun kita semua melaksanakan berbagai tujuan mulia
pada dunia pendidikan ini.

6

---------- -- -



Allohumma tawakaltu 'alalloh.

Hasbunallohu wani'mal waqil
Ni'mal maula wani'man nashir

Billahi fii sabilil haq
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jatinangor, 20 Agustus 2013

Rektor,

Ganjar Kumia
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