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Assalamu' alaikum Warumatullohi Wabarokatuh.

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

- 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,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat 

Allah SWT., yang telah melimpahkan hidayah dan karunia kepada 

kita semua. Setelah memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan 

Republik Indonesia ke-66, menyelesaikan ibadah Ramadhan dan 

Iedul Fitri 1432 H, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk 

merayakan Dies Natalis ke-54 Universitas Padjadjaran dan 

sekaligus bersilaturahmi diantara seluruh civitas academica dan 



anggota masyarakat lainnya. Kami atas nama pimpinan 

universitas mengucapkan “Selamat Hari Raya Iedul Fitri”, 

“Taqobbalallohu Minna Wa Minkum, Shiyamana wa 

Shiyamakum”, “Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

Hadirin yang saya hormati,

Inti dari peringatan Dies Natalis adalah “muhasabah”-perenungan 

dir – untuk melakukan instrospeksi. Dari “muhasabah” ini, kita 

dapat menilai perjalanan kita. Mana yang menurun, mana yang 

stagnan dan mana yang meningkat, yang untuk kemudian kita 

bisa merancang dan sekaligus melangkah bersama untuk 

melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan.

 

Hadirin yang berbahagia,

Di dalam Grand Design Pengembangan Universitas Padjadjaran, 

periode 2011-2015 Unpad mencanangkan untuk menjadi 

“Universitas Mandiri Berbasis Riset” atau “Universitas Riset”, 

dengan program utama adalah “peraihan kemandirian dan riset 

bermutu”. Dalam periode ini, berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas riset di Unpad harus semakin ditingkatkan. 

Karena pentingnya aktifitas penelitian ini, di dalam konsep Statuta 

dan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang sedang 

disusun, ke depan kegiatan riset akan ditangani secara langsung 

oleh seorang Wakil Rektor, dengan tugas mengkoordinasikan 

seluruh kegiatan riset melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat.  

Di antara berbagai program kerja yang akan dilakukan untuk 

mencapai Universitas Riset ini adalah :
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1. Penyediaan atmosfir yang mendukung pelaksanaan riset 

yang unggul, termasuk manajemen, prasarana dan sarana, 

dana, sistem, maupun sumberdaya manusia;

2. Peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga 

penelitian, dunia bisnis dan industri, baik di dalam maupun di 

luar negeri;

3. Penyelenggaraan kegiatan riset unggulan, yang : 

a. Proses kegiatannya merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran.

b. Laporan hasil penelitiannya menjadi daya tarik bagi para 

pemangku kepentingan untuk melakukan kerjasama 

penelitian dengan Unpad.

c. Produknya dapat menjadi sumber penghasil dana (income 

generating) bagi universitas; dan

d. Luarannya dapat meningkatkan citra universitas berupa 

publikasi ilmiah internasional, HAKI, patent, atau 

penghargaan lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

Keseriusan Unpad di dalam kegiatan riset ini, diwujudkan dalam 

bentuk penyediaan anggaran yang mencapai Rp. 116 Miliar atau 

11% dari RAB Unpad tahun 2011 untuk pembelian peralatan 

riset/pengadaan alat-alat laboratorium. Tahun ini, Unpad telah 

pula mendapat bantuan alat canggih yaitu Hitachi Tabeltop 

Microscope TM3000 dari Menteri Koordinator Kesejahteraan 

Sosial. Dari sisi infrastruktur, pada tahun 2012, dengan dana dari 

Islamic Development Bank, akan dibangun Gedung Research 

Center,  di Jatinangor. 

Dengan adanya Research Center disertai dengan berbagai 

peralatannya, diharapkan hasil riset Unpad akan semakin 
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berkualitas dan perisetnya sendiri akan semakin dikenal di dunia 

keilmuan, baik melalui berbagai kegiatan ilmiah maupun publikasi 

di dalam dan di luar negeri. 

Hadirin yang saya muliakan,

Perlu kita cermati, bahwa dibandingkan dengan tahun 2010, pada 

tahun 2011 ini jumlah usulan dan juga jumlah yang mendapatkan 

dana dari Dikti menurun. Apabila pada tahun 2010 terdapat 774 

usulan dan 261 di antaranya mendapatkan dana dari Dikti, maka 

pada tahun 2011 hanya ada 534 usulan dengan jumlah yang 

diterima 229 buah. Namun demikian, tingkat kepercayaan 

stakeholder terhadap Unpad dalam bentuk kerjasama penelitian 

atau kajian mengalami peningkatan. Kalau pada tahun 2010 

Unpad hanya berhasil menjalin 22 judul kerjasama penelitian, 

sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 ini, jumlah kerjasama 

yang telah direalisasikan mencapai 27 judul kegiatan kerjasama.

Dari aktivitas riset yang telah dilakukan, sampai dengan tahun 

2011, Unpad sudah memperoleh 21 buah Hak Cipta, 13 buah 

Patent dan 1 buah Merk serta 2 buah Varietas Tanaman. 

Sedangkan jumlah artikel ilmiah internasional yang berhasil 

dipublikasi oleh periset Unpad sampai Agustus 2011 ini mencapai 

26 judul artikel, sementara sepanjang tahun 2010, jumlah artikel 

ilmiah internasional yang berhasil dipublikasikan hanya mencapai 

27 artikel. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa kemauan periset 

Unpad untuk mempublikasikan karya ilmiahnya secara 

internasional, semakin hari semakin meningkat dan di sisi lain 

menunjukkan pula bahwa publikasi para periset Unpad dapat 

diakui di dunia akademis internasional.
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Dalam kaitannya dengan kegitan riset/publikasi ini, secara khusus 

di dalam kesempatan ini kami atas nama Universitas Padjadjaran 

menyampaikan apresiasi sekaligus kebanggaan kepada saudara 

Erie Febrian, Ph.D. dan Aldrin Herwany, Ph.D. dari Fakultas 

Ekonomi, yang menurut Majalah Campus Indonesia Volume 1 

Nomor 5, Agustus 2011 dinobatkan pada posisi ke-5 dan ke-6 

dalam daftar 20 akademisi top Indonesia.  

Hadirin yang saya hormati,

Walaupun bukan merupakan tujuan utama, perankingan 

perguruan tinggi seperti Webometric dan QS Star sangat penting 

untuk melihat kinerja kita, terutama kinerja akademis, yang terkait 

dengan penelitian, publikasi, sitasi, “scholars”, “rich file”, dsb.      

Ranking Unpad versi Webometrics – di Indonesia, mengalami 

penurunan dari ranking 21 pada bulan Januari 2011 menjadi 

ranking 23 pada bulan Juli 2011. Bila dibandingkan dengan bulan 

yang sama pada tahun yang lalu,  yaitu ranking 13 pada bulan 

Januari dan Juli, posisi ini menurun tajam. Apabila dikaji, hal ini 

disebabkan oleh karena stagnasi atau bahkan penurunan kinerja 

kita yang terkait dengan kriteria webometric, sementara 

perguruan tinggi lain, termasuk beberapa perguruan tinggi 

swasta menunjukkan peningkatan.  

Di sisi lain ada hal yang cukup menggembirakan, karena di dalam 

perankingan QS Star Asia, Unpad berada pada posisi ke-128 dan 

nomor 5 di Indonesia. Pada tahun 2010 baru menempati ranking 

ke-161 dan nomor 6 di Indonesia.

Selain berupaya terus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kinerja akademis yang notabene dapat menjadi kinerja 
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perangkingan apapun, ke depan Unpad akan mewajibkan para 

dosen dan mahasiswa untuk mengunggah sendiri karya tulisnya 

ke web Unpad. 

Hadirin yang saya hormati,

Walaupun tidak signifikan, dibanding tahun 2011, pada tahun 

2011 ini, minat dosen untuk mengikuti kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat terlihat meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 

278 judul proposal sedangkan pada tahun 2011 menjadi 297 

judul. Hal yang sangat menggembirakan, apabila pada tahun-

tahun sebelumnya kegiatan PKM lebih banyak diikuti oleh dosen-

dosen yunior, sejak tahun 2010, semakin banyak Guru Besar yang 

terlibat dalam kegiatan PKM tersebut. 

Untuk hibah PPM Dikti Skema Multi Tahun, Unpad termasuk PT 

yang paling produktif diantara perguruan tinggi lain, dengan 7 

judul kegiatan PPM Multi Tahun. Dalam pelaksanaan program 

KKNM-PPMD Integratif, pada tahun 2011 Unpad memberikan 

dukungan bagi 141 kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi 

Dosen. Sedangkan jumlah mahasiswa yang mengikuti KKNM 

meningkat dari 4.804 orang pada tahun yang lalu, menjadi 6.226 

orang mahasiswa pada tahun ini. Mereka disebar di 306 desa di 

Jawa Barat. Keterlibatan Dosen dalam kegiatan KKNMN ini 

mencapai jumlah 449 orang, dengan keikutsertaan Guru Besar 

yang juga semakin bertambah. 

Hadirin yang saya hormati,

Secara administratif, salah satu program pengembangan 

pembelajaran adalah pengurusan perizinan program studi, baik 

pemutakhiran maupun pengurusan program studi baru. Dari 146 
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Program Studi yang ada di Unpad, 113 program studi memiliki izin 

yang berlaku, sedangkan 33 program studi sisanya, sedang dalam 

proses perpanjangan izin atau menunggu proses penutupan. 

Sementara itu, dari 56 program studi baru yang diusulkan, sampai 

dengan tahun 2011 telah diperoleh izin sebanyak 19 prodi baru, 

belum dievaluasi Dikti 8 program studi, tidak dapat 

dipertimbangkan 6 program studi, belum dapat PIN untuk revisi 

sebanyak 3 program studi dan sudah dapat PIN untuk revisi 

sebanyak 17 program studi. 

Peningkatan kualitas pembelajaran juga dicirikan dari adanya 

peningkatan IPK lulusan.  Walaupun tidak terlalu signifikan, IPK 

untuk S1 meningkat, yaitu dari 3,18 menjadi 3,26. Peningkatan ini 

menunjukkan adanya usaha bersama dari pendidik dan 

mahasiswa untuk meningkatkan kualitas. Angka Efisiensi Edukasi 

(AEE), yang merupakan tolok ukur dari keberhasilan kuantitatif 

suatu program pendidikan juga semakin ditingkatkan. Pada tahun 

2010/2011 AEE Unpad adalah 27%; dengan rincian, 17% untuk S3 

(standar: 33%); 44 % untuk S2 (50%); 20 % untuk spesialis (33%); 

60% untuk profesi (50%); 20% untuk S1 (25%); 72 % untuk D4 

(25%) dan 56 % untuk D3 (33%).

Keberhasilan peningkatan AEE, terkait dengan penterapan aturan 

batas waktu studi. Secara umum, penterapan batas waktu studi ini 

sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, diantara para 

mahasiswa ada kesan untuk memepetkan penyelesaian studinya 

mendekati batas waktu yang ditentukan. Hal ini selain sangat 

riskan, juga akan terkait dengan aspek kualitas. Karena itu, kami 

mengharapkan bantuan para wali dan juga dosen pembimbing 

untuk pelaksanaan batas waktu studi ini, terutama bagi para 

mahasiswa yang akan habis masa studinya pada bulan Agustus 

2012.
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Hadirin yang saya hormati,

Ke depan, kualitas calon mahasiswa diharapkan akan semakin baik 

lagi, mengingat tingkat keketatan seleksi calon mahasiswa yang 

semakin tinggi. Pada tahun 2011, dari 56.256 orang pelamar 

melalui jalur SNMPTN, Unpad hanya menerima mahasiswa 

sebanyak 3.873 orang saja atau hanya 4,8%-nya saja.  Hal ini 

meningkat dari data tahun 2010, yang jumlah pelamarnya hanya 

43.329 orang dengan penerimaan sebanyak 3.305 orang (5,8%). 

Dengan jumlah pelamar sebanyak ini, Unpad menempati ranking 

ke-3 sebagai perguruan tinggi yang diminati calon mahasiswa di 

Indonesia. Sementara itu, peminat melalui jalur SMUP meningkat 

sangat tajam lagi. Apabila pada tahun 2010/2011 yang mendaftar 

berjumlah 30.256 orang; pada tahun 2011/2012 meningkat 

menjadi 34.760 orang. 

Apabila dilihat per program studi ada hal menarik untuk dikaji. 

Beberapa program studi peminatnya sangat banyak, diantaranya 

ada yang terus menerus meningkat, ada pula yang stagnan dan 

bahkan cenderung terus berkurang. Melihat kondisi ini, sudah 

selayaknya kalau kita melakukan langkah-langkah antisipatif, 

termasuk diantaranya melakukan review terhadap kurikulum dan 

mekanisme pembelajaran.

 

Pada tahun 2011 ini, penerimaan mahasiswa S1 melalui jalur 

SMUP dilakukan dengan menggunakan data dari SNMPTN. 

Dengan cara ini, calon mahasiswa tidak perlu testing dua kali, 

standar soal sesuai dengan yang berlaku di tingkat nasional, biaya 

yang dikeluarkan lebih murah dan bagi Unpad sendiri, selain dapat 

meningkatkan efisiensi anggaran, juga dapat menerima kualitas 

mahasiswa yang lebih baik. 
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Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama 

dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, Unpad mendapat 

amanah untuk menerima calon mahasiswa melalui jalur Bidikmisi.  

Apabila pada tahun 2010 lalu, Unpad menerima 500 orang calon 

mahasiswa kurang mampu melalui jalur bidik-misi, pada tahun ini 

jumlah yang diterima di dalam program Bidikmisi ini berjumlah 

700 orang.  

Pada tahun 2011 ini, para mahasiswa kurang mampu yang kita 

jaring melalui program “talent scouting” diantaranya sudah ada 

yang lulus dengan IPK yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila diberi kesempatan, mereka yang secara ekonomi tidak 

mampu pun dapat menunjukkan prestasinya dengan baik. Karena 

itu, untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan 

biaya pendidikan, Unpad terus berusaha mencari sumber-sumber 

beasiswa dari pihak ketiga. Sampai bulan Agustus 2011 ini telah 

berhasil dihimpun dan disalurkan dana sebesar Rp. 30,3 M kepada 

5.055 orang mahasiswa. Jumlah ini, baik dana maupun 

mahasiswa penerimanya lebih besar dibandingkan tahun 2010, 

yaitu sebesar Rp. 25,8 M. Melalui dana dari APBN-Perubahan, 

Unpad akan menerima tambahan beasiswa sebesar Rp. 1,08 M 

untuk 400 orang mahasiswa. Selain menghimpun beasiswa dari 

berbagai lembaga, Unpad juga berinisiatif menghimpun dana 

sumbangan dari orang tua mahasiswa baru yang lebih mampu 

untuk menyumbang melalui Beasiswa Sauyunan. 

 

Salah satu masalah bagi para mahasiswa baru, terutama peserta 

bidikmisi adalah perumahan pada tahun pertama. Walaupun 

tahun ini Unpad melakukan renovasi terhadap asrama mahasiswa 

eks. Poma namun daya tampung asrama mahasiswa Unpad di 
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Jatinangor masih jauh dari harapan. Karena para mahasiswa Bidik 

misi berasal dari daerah, khususnya dari kabupaten kota di Jawa 

Barat, kami ingin mengajak kabupaten dan kota serta provinsi 

untuk bersama-sama menambah asrama mahasiswa di 

Jatinangor.

Hadirin yang saya muliakan,

Dalam rangka peringatan HUT Proklamasi yang ke 66, Unpad telah 

dinyatakan sebagai salah satu dari 7 institusi di lingkungan Diknas 

yang mendapatkan penghargaan karena memberikan pelayanan 

yang baik. Namun demikian, walaupun jumlahnya tidak banyak, 

kami masih sering menerima keluhan dari mahasiswa mengenai 

kurangnya pemberian pelayanan ini. Sebagai institusi yang “core” 

bisnisnya pelayanan, kami berharap bahwa aspek pelayanan ini 

dapat terus kita tingkatkan. Berbagai keluhan terhadap pelayanan 

universitas dan fakultas bisa disampaikan melalui berbagai media 

yang ada, seperti e-mail, sms dan sebagainya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan ini pula, Insya Alloh pada 

bulan Januari 2012 rektorat dengan segala aktifitasnya di 

Bandung akan segera pindah ke Jatinangor. Sementara itu, 

perkembangan proyek IDB di Jatinangor, saat ini tinggal 

menunggu “Loan effective”. Perancangan disain gedung untuk 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas 

Farmasi, Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Keperawatan, Gedung Perpustakaan, dan 

Research Center sudah mulai dilaksanakan. Total luas bangunan 

dari dana IDB ini kurang lebih 38.000 m2.  
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Hadirin yang saya hormati,

Pencapaian ke arah universitas yang semakin baik ini, tidak akan 

terlepas dari kualitas sumberdaya manusia, terutama para 

dosennya. Sampai dengan akhir Agustus 2011, dari 1.896 orang 

dosen kualifikasi akademiknya terus ditingkatkan, sehingga 

jumlah dosen yang berkualifikasi S1 tinggal 163 orang saja (9%). 

Sisanya terdiri atas Profesi 123 orang (6%), S2/Sp 1.154 orang 

(61%) dan S3 sebanyak 456 orang (24%). Dibandingkan dengan 

tahun 2010, jumlah dosen yang berstatus S1 berkurang 11%, 

S2/Sp meningkat 7%; sedangkan S3 meningkat 6%. Pada satu dan 

dua tahun ke depan, Unpad akan segera dapat memanen para 

dosennya yang melakukan studi lanjut di luar negeri. Walaupun 

peluang untuk sekolah di luar negeri sangat terbuka, sayangnya 

kesempatan ini tidak banyak lagi yang memanfaatkan. Untuk itu, 

kami mengharapkan para pimpinan fakultas dan ketua prodi 

untuk terus menerus meningkatkan kualitas SDM, melalui 

pendidikan di luar negeri ini. Untuk persiapan studi ke luar negeri, 

kamipun memberi kesempatan kepada para dosen untuk 

mengikuti kursus-kursus bahasa.  

Selain meningkatkan kualitas akademiknya melalui studi lanjut, 

Unpad juga terus meningkatkan profesionalisme dosen melalui 

proses sertifikasi dosen. Sampai Agustus 2011, 52% atau 983 

orang dosen Unpad telah berhasil mendapatkan sertifikasi.  

Sementara itu, berbagai pelatihan juga terus dilakukan. Sampai 

dengan Agustus 2011, total 12 jenis pelatihan in-house telah 

dilaksanakan, baik bagi dosen maupun bagi tenaga kependidikan, 

dengan jumlah peserta latih mencapai 553 orang. Ke dalamnya 

tidak termasuk keikutsertaan dosen dan tenaga kependidikan 

dalam pelatihan yang dilaksanakan di luar Unpad.
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Dalam kaitannya dengan SDM ini, hal yang perlu mendapat 

perhatian adalah semakin berkurangnya jumlah Guru Besar 

karena pensiun. Dari sisi administratif, kami akan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya. Hanya saja karena kenaikan 

pangkat dan perpanjangan usia pensiun bagi Guru Besar ini 

menyangkut berbagai kriteria akademis, maka hal tersebut harus 

menjadi tanggung jawab bersama terutama pribadi yang 

bersangkutan. 

Hadirin yang saya hormati,

Internet bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi, 

memiliki peran yang sangat penting. Melalui internet dunia 

pendidikan negara berkembang dapat menyamai kemajuan 

pendidikan di negara-negara maju. Internet sangat vital 

peranannya, bukan hanya bagi dunia akademik tetapi juga bagi 

manajemen pendidikan tinggi. 

 

Untuk itu, rencana yang disusun pada tahun 2010 untuk 

meningkatkan lebarnya bandwidth dari 84 Mbps telah berhasil 

dicapai pada tahun 2011, yaitu sebesar 155 Mbps, atau dua kali 

lipatnya. Angka ini sudah hampir mencukupi kebutuhan ideal 

untuk menunjang sistem manajemen informasi di Unpad, baik 

untuk keperluan pembelajaran, manajemen, riset, dan 

sebagainya. Unpad telah pula memiliki data center yang 

representatif.

Program yang harus segera dilaksanakan adalah integrasi sistem IT 

di universitas. Selama ini, masing-masing fakultas telah 

mengembangkan sistem IT nya masing-masing, sehingga dalam 

beberapa hal telah menyebabkan kesulitan di dalam proses 

pengumpulan data yang pada akhirnya akan berpengaruh 
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terhadap analisa data yang notabene sangat diperlukan di dalam 

perencanaan dan juga untuk kepentingan administrasi 

pendidikan yang lain seperti EPSBED dsb. Dewasa ini yang sudah 

tertata dengan baik adalah registrasi dan heregistrasi sebagai 

aktifitas administrasi di bagian hulu dan pendataan para 

wisudawan di bagian hilir. Sementara pada bagian tengahnya, 

yang menyangkut pelaksanaan administrasi pendidikan masih 

beragam antar fakultas. Sebagaimana diketahui bahwa pada 

tahun ini kita akan segera mengikuti tahapan akreditasi institusi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi akreditasi tersebut adalah 

integrasi data dari berbagai unit kerja. Oleh karena itu, kami 

bertekad untuk segera merealisasikan integrasi IT ini dimulai pada 

tahun ini juga.

Hadirin yang sama hormati,

Dalam bidang pengelolaan universitas, termasuk ke dalamnya 

pengelolaan keuangan, Unpad terus-menerus melakukan 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas.  Laporan keuangan 

tahun 2010 Unpad telah diaudit oleh auditor eksternal atau 

akuntan publik dan mendapatkan penilaian opini “Wajar Dengan 

Pengecualian”.  Hal ini harus diapresiasi karena semua komponen 

pelaporan kegiatan Tridharma di Unpad sudah dinyatakan wajar, 

dan untuk mencapai peningkatan ke opini “Wajar Tanpa 

Pengecuaian”, Unpad hanya perlu pencatatan dan pelaporan 

keuangan dalam hal pemanfaatan aset oleh mitra kerja Unpad. 

Perlu pula kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan universitas, 

Unpad sudah selesai menyusun dan menyerahkan Statuta baru ke 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk disahkan. Statuta ini 

disesuaikan dengan Perundang-undangan baru, yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 



14

Penyelenggaraan Pendidikan. Pada saat ini sedang pula disusun 

Susunan Organisasi dan Tata Kelola Unpad, sebagai pelengkap 

dari Statuta Baru tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan 

dapat dilihat dari prestasi para mahasiswanya, bukan saja dalam 

bidang akademik namun juga dalam bidang ekstrakurikuler.  

Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, mahasiswa dibekali dengan 

softskills yang di Abad XXI ini sudah merupakan komponen 

kompetensi yang tidak kalah penting untuk menghadapi 

persaingan global. 

Salah satu prestasi yang berhasil dicapai Unpad pada tahun 2011 

adalah masuknya Unpad ke kelompok 10 besar Pekan Ilmiah 

Mahasiswa (Pimnas). Selain itu, beberapa mahasiswa dari 

berbagai fakultas, telah pula berhasil menorehkan prestasi di 

berbagai kejuaraan ilmiah baik nasional maupun internasional. 

Untuk itu kami ucapkan selamat dan terima kasih atas berbagai 

upayanya di dalam mengharumkan nama almamater.

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, seluruh dosen dan tenaga kependidikan 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. Secara khusus Kami ingin mengucapkan terima kasih 

atas jalinan kerjasama dengan aktifitas nyata kepada:

1. Drs LEH Vredevoogd, mantan Presiden Universitas Leiden yang 

telah banyak mendukung kerjasama antara Universitas Leiden 

dengan Unpad khususnya pada Program Kembaran 

Antropologi Medik & Etnobotani.

2. Prof. Dr. L. J. Slikkerveer, Guru Besar Antropologi Universitas 

Leiden yang telah banyak mendukung kerjasama Universitas 

Leiden dengan Unpad antara lain Program Internasional 

Master IMM (Integrated Microfinance management), yang 

juga berkolaborasi dengan MAICH (Mediterranean Agronomic 

Institute of Chania, Greece) dan Gema PKM (Gerakan Bersama 

Pengembangan Keuangan Mikro) yang akan diresmikan pada 

19 September 2011.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan, mendapat balasan 

yang berlimpah dari Allah SWT. Untuk mereka yang telah 

mendahului kita, marilah kita do'akan, semoga mendapat 

ampunan atas dosa dan kekhilafannya.

Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih 

banyak kekurangan di dalam mengelola universitas ini. Ke depan 

tantangan dan pekerjaan besar akan semakin berat dan semakin 

kompleks. Karena itu, kerjasama dari berbagai pihak terutama dari 

seluruh civitas academica Unpad mutlak diperlukan. Semoga Alloh 

SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada 

kita semua.

Kepada Prof. Dr. Sidik, Kami ucapkan terima kasih atas 

kesediaannya untuk menyampaikan orasi ilmiah di dalam acara 

dies natalis ke-54 Unpad pada hari ini. Selain itu, atas nama 
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universitas, Kamipun mengucapkan selamat berulang tahun yang 

ke 75 kepada Prof. Sidik. Orasi ilmiah beliau  pada hari ini sangat 

penting untuk dicatat. Selain substansinya menyangkut kearifan 

lokal yang bisa menjadi penciri dan kekuatan Unpad, dari sisi 

pribadi kita berbangga bahwa pada usianya yang sudah tidak 

muda lagi, Prof. Sidik  masih terus bergelut dan berkhidmat di 

dalam mengembangkan bidang ilmunya. Suatu sosok yang harus 

menjadi teladan bagi seluruh civitas academica Unpad.

Kepada Prof. Dr. Kusmajanto Kadiman, kami ucapkan terima kasih 

pula atas kesediannya untuk memberikan Kuliah Perdana pada 

Program Sarjana Unpad siang hari nanti.

 

Allohumma Ihdinassirotol Mustaqim.

Shirotoladzina an 'amta 'alaihim ghoiril maghdhubi 'alaihim 

waladholin. 

Dirgahayu Universitas Padjadjaran

Billahi taufik wal hidayah, 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA
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