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PIDATO REKTOR 
PADA UPACARA DIES NATALIS KE-61  

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
 

Grha Sanusi Hardjadinata, 18 September 2018 
 
 

Yang kami hormati, 

- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

- Gubernur Provinsi Jawa Barat 

- Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Jawa Barat, 

- Rektor Universitas Padjadjaran ke-7, Prof. Yuyun Wirasasmita, 

- Rektor Universitas Padjadjaran ke-9, Prof. Abdullah Himendra Wargahadibrata, 

- Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, Prof. Ganjar Kurnia, 

- Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, 

- Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, 

- Pimpinan dan Anggota Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, 

- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Departemen, Ketua Program Studi di 

lingkungan Universitas Padjadjaran, 

- Para Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Padjadjaran,  

- Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran dan jajaran Pengurus, 

- Para Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, 

- Para Tamu Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, 

 

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir 

dalam keadaan sehat wal afiat dan bisa bersilaturahim di Grha Sanusi Hardjadinata untuk menghadiri 

acara yang membahagiakan ini yaitu Upacara Dies Natalis ke-61 Universitas Padjadjaran. Secara khusus, 

kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia, Bapak Rudiantara yang juga merupakan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas 
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Padjadjaran, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan agenda 

kenegaraan untuk hadir di tengah kita semua, dan juga akan memberikan Orasi yang nanti akan kita 

simak bersama sama.  

Hadirin yang kami hormati, 

Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 11 September lalu, Universitas Padjadjaran (Unpad) yang kita 

cintai ini telah memasuki usia yang ke-61 tahun dari semenjak pertama didirikan yaitu pada tanggal 11 

September 1957 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 dengan tujuan 

yang mulia dari para pendiri Unpad yaitu untuk memperluas kesempatan masyarakat mengenyam 

pendidikan tinggi dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum.  

Enam dekade sudah Almamater kita tercinta, Universitas Padjadjaran, melakukan pengabdiannya bagi 

tanah air tercinta. Banyak hal konstruktif dan produktif yang telah dikontribusikan oleh Unpad bagi 

pembangunan negeri yang diperoleh atas dedikasi dan komitmen tiada henti dari seluruh Keluarga 

Besar Unpad. Nilai-nilai pengabdian dan dasar akademik yang telah diletakkan oleh para pendiri dan 

pendahulu Unpad berupa semangat sebagai “insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa” serta Pola 

Ilmiah Pokok (PIP) yang berbunyi “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 

Nasional” merupakan modal kuat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kontribusi Unpad bagi 

negeri tercinta, Indonesia, guna dapat lebih berkiprah dalam pergaulan global. Berbagai hal baik yang 

telah kita bangun dan peroleh harus terus kita tingkatkan, berbagai kekurangan dan tantangan ke 

depan harus kita perbaiki dan jawab bersama. Sinergi dengan kepemimpinan akademik adalah energi 

penting untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di era revolusi industri 4.0 

yang penuh dengan disrupsi dimasa mendatang. 

Dari sejak pendiriannya sebagai perguruan tinggi, Unpad sebagai organisasi telah mengalami 

transformasi yang pesat ,dari mulai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja, Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Layanan Umum (BLU) dan sekarang ini sudah berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum (PTN BH). Proses transformasi Unpad ini sejalan dengan perkembangan zaman yang saat ini 

sudah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, sehingga menuntut adanya transformasi dan perubahan yang 

cepat di berbagai aspek. Maka dari itu, upacara peringatan Dies Natalis ke-61 tahun ini merupakan 

momentum yang tepat untuk melakukan kontemplasi dan evaluasi secara mendalam atas semua yang 

telah kita kerjakan selama estafet kepemimpinan di Universitas Padjadjaran yang kita cintai ini dengan 

istilah Back to the Future: revitalisasi falsafah dasar Universitas Padjadjaran menjawab tantangan era 

disrupsi.    
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Hadirin yang kami hormati, 

Berdasarkan laporan terbaru Global Competitiveness Indeks (CGI) 2017-2018 yang disampaikan oleh 

World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat ke 36 dari 137 negara yang disurvey, kondisi ini 

menunjukkan adanya peningkatan 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, di Asia 

Tenggara, posisi Indonesia berdasarkan GCI masih berada pada ranking ke-4, di bawah Singapura, 

Malaysia dan Thailand.  Di antara 12 pilar GCI, terdapat 3 pilar yang terkait langsung dengan pendidikan 

tinggi yang perlu ditingkatkan yaitu kualitas pendidikan tinggi dan pelatihan secara keseluruhan 

(peringkat ke-64), kesiapan teknologi yang diadopsi oleh industri atau diterapkan di masyarakat 

(peringkat ke-80), dan efisiensi pasar tenaga kerja (peringkat ke-96). Melihat kondisi faktual tersebut, 

sebagai perguruan tinggi kita masih harus bekerja keras dan terus mempertajam strategi dalam upaya 

mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah 

Indonesia.  

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pilar utama yang harus diperkuat adalah pembangunan sumber 

daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, perguruan tinggi 

haruslah menjadi motor utama dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan 

menjadi pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis 

Universitas Padjadjaran tahun 2015-2019 untuk menjadi Universitas riset dan berdaya saing regional.  

Jika dilihat dari perspektif Learning and Growth, Unpad memberikan perhatian khusus pada 

peningkatan kualitas SDM dan memperkuat inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pada tahun 

2018 ini, Unpad memiliki 1911 Dosen dengan komposisi 138 orang (7,2%) memiliki jabatan Guru Besar, 

angka ini relatif menetap dalam 4 tahun terakhir ini. Namun demikian, lompatan yang cukup besar 

terjadi pada jumlah dosen berkualifikasi S3 dimana pada tahun 2015 terdapat 661 orang (36,5%), 

kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 733 orang (36,3%), tahun 2017 bertambah menjadi 812 

orang (43,1%), dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 870 orang (45,5%). Demikian juga untuk 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan, Unpad telah melakukan perubahan 

skema struktural menjadi jabatan fungsional. Samapai saat ini Unpad memiliki sebanyak 2,322 Tenaga 

Kependidikan dengan komposisi sebanyak 470 orang telah memiliki jabatan fungsional khusus (seperti 

arsiparis, auditor, pranata laboran, pustakawan, paranata humas, dan pranata laboratorium), dan 

sebanyak 1852 orang memiliki jabatan fungsional umum. 

Upaya melakukan optimalisasi pengelolaan SDM yang berkualitas diimplementasikan dalam beberapa 

program, diantaranya Unpad membuka formasi kepegawaian jalur non-PNS baik untuk Dosen maupun 

tenaga kependidikan, penetapan sistem remunerasi yang berpedoman pada prinsip kesejahteraan 
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berbasis pada kinerja dengan penentuan proporsi pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat  

dan penunjang yang sesuai dengan standar penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional, 

serta adanya program Academic Leadership Grant yang diluncurkan sejak tahun 2015, yang berfungsi 

sebagai akselerator untuk mendorong adanya percepatan jumlah kenaikan jabatan fungsional guru 

besar melalui percepatan dan peningkatan kualitas publikasi ilmiah di jurnal internasional. 

Realisasi dari strategi dan implementasi program pengembangan SDM berkualitas di Unpad masih 

memiliki ruang untuk pengembangan dan juga menghadapi tantangan yang harus bisa di atasi, 

diantaranya: (1) rasio jumlah Guru Besar dengan Dosen yang masih belum ideal, adanya peningkatan 

jumlah publikasi yang cukup tajam belum berkorelasi dengan jumlah kenaikan jabatan Guru Besar, (2) 

jumlah dosen yang akan pensiun belum seimbang dengan jumlah alokasi formasi dosen baru atau 

kebutuhan universitas yang terus berkembang, (3) rekognisi dosen non-Unpad melalui skema 

pemberian NIDK masih memiliki kendala dalam aspek regulasi, sehingga peran dosen non-Unpad masih 

belum optimal.   

Hadirin yang kami hormati, 

Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Unpad diperoleh melalui peningkatan 

riset yang berkualitas dan juga inovasi. Indikator prestasi akademik utama dari perguruan tinggi adalah 

jumlah publikasi pada jurnal Internasional bereputasi dan sitasi. Pada tahun 2015 jumlah publikasi 

Unpad tercatat sebanyak 231 Publikasi, kemudian meningkat menjadi 337 Publikasi di tahun 2016, 

kemudian meningkat lagi menjadi 553 publikasi di tahun 2017, dan untuk tahun 2018 sampai dengan 

pertengahan bulan September ini sudah tercatat 592 publikasi yang sudah melampaui jumlah yang 

tertera dalam kontrak kerja dengan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 

556 Publikasi, sehingga kita optimistis capaian publikasi Unpad tahun 2018 akan lebih baik. Dalam hal 

sitasi pun telah terjadi peningkatan yang pesat, pada tahun 2015 jumlah sitasi memiliki angka 1.726, 

kemudian pada tahun 2016 menjadi 1.981, pada tahun 2017 bertambah menjadi 2.334 dan untuk tahun 

2018, sampai dengan bulan September ini sudah berjumlah 2.125, dengan total sitasi sebanyak 15.608, 

dalam aspek sitasi pun Unpad telah melewati dari jumlah yang ditargetkan oleh Kementerian Ristek 

Dikti.    

Upaya yang dilakukan oleh Unpad untuk melakukan percepatan dalam hal riset dan publikasi ilmiah 

dilakukan melalui implementasi Program Academic Leadership Grant (ALG) yang merupakan skema 

penugasan riset kepada para Profesor Unpad yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas riset dan 

peningkatan karakter akademik periset Unpad dalam rangka akselerasi Dosen bergelar Doktor menjadi 

Profesor dan akselerasi jumlah Doktor dan Profesor yang memiliki Author-ID Scopus dan H-index. Dalam 
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aspek perolehan dana riset, sebagai PTN-BH Unpad telah merintis kemandirian dana riset melalui hibah 

riset internal. Pada tahun 2018 ini, Hibah Internal Universitas Padjadjaran (HIU) telah mendanai 801 

proposal penelitian untuk berbagai skema penelitian dengan total dana penelitian mencapai 65,15 

Milyar Rupiah. Skema ini tidak hanya untuk dosen namun juga tersedia untuk para tenaga kependidikan 

berupa skema Riset Tenaga Kependidikan Unpad (RTKU) dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem 

akademik yang kondusif, sampai saat ini sudah ada 50 Riset Tenaga Kependidikan yang dinyatakan lolos 

seleksi untuk didanai dengan total anggaran sebesar 331 Juta rupiah. 

Strategi lain yang sudah dilakukan oleh Unpad untuk mendorong akselerasi riset dan publikasi ilmiah ini 

diwujudkan melalui pembentukan pusat-pusat unggulan diantaranya: ASUP JABAR, SDGs Center, BUMN 

Center of Exellence, PUSPITEP Arjasari, Kawasan Sains dan Teknologi, Maluku Corner, Academic Health 

System, dan Center for Environment and Sustainability Science. 

 

Hasil analisa dari data 4 tahun terakhir menunjukkan masih adanya disparitas dalam hal publikasi di 

jurnal internasional bereputasi pada tiap-tiap fakultas, sebagian fakultas memiliki performa yang tinggi 

karena iklim akademik dan penelitiannya sudah terbangun sedangkan pada sebagian lainnya masih 

harus bekerja keras untuk membangun iklim penelitian yang kondusif, hal ini menuntut adanya strategi 

lain yaitu dengan melakukan pendekatan multidisiplin dan transdisplin dalam penelitian.  Isu lain yang 

masih menjadi tantangan dalam aspek ini adalah adanya peningkatan kuantitas publikasi yang harus 

seiring dengan peningkatan kualitas. Kecenderungan di perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa 

publikasi berupa proceeding lebih tinggi dari pada jurnal, hal ini menjadikan jumlah publikasi tidak 

menjadi pengungkit yang signifikan terhadap jumlah sitasi.    

Tantangan lain yang dihadapi adalah integrasi antara pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat 

serta KKN yang masih perlu ditingkatkan. Banyaknya jumlah riset yang mendapatkan dana dari internal 

maupun eksternal seharusnya memiliki impact yang berarti terhadap persentase lulus tepat waktu dan 

kenaikan jabatan fungsional Guru Besar. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir telah terjadi peningkatan 

persentase lulus tepat waktu dari yang tadinya 40% menjadi >60%, namun untuk kenaikan jabatan 

fungsional Guru Besar dengan skema ALG masih belum menunjukkan korelasi yang berarti.  

Dalam aspek hilirisasi dan komersialisasi dari hasil penelitian dan inovasi, angka yang ada sekarang 

masih lebih rendah dibandingkan target. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian dosen 

yang didaftarkan sampai saat ini sudah mencapai 458 Judul, namun hanya beberapa hasil penelitian 

yang bisa memiliki nilai ekonomis dan dikomersialisasikan. Hal yang masih menjadi tantangan utama 

bagi Unpad untuk mempertajam strategi hilirisasi dan komersialisasi, diantaranya dengan memperkuat 
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kerjasama riset dengan industri, masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendorong  kepekaan 

serta ketajaman dari peneliti untuk menangkap peluang bisnis dengan cara mendorong munculnya 

inovasi dan entreupreneurship dengan pendekatan transdispliner, pendekatan ini disebut 

Transpreunership.   

Tantangan lain yang sangat penting untuk disikapi dengan serius adalah bagaimana menjaga konsistensi 

implementasi dari Pola Ilmiah Pokok Unpad yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup untuk 

Pembangunan Nasional yang menjadi pembeda akademisi dan produk akademik Unpad dibanding 

dengan yang lain. Idealnya PIP ini menjadi DNA dari akademisi Unpad, sehingga terekspresikan dalam 

semua program tridharma perguruan tinggi, misalnya dalam bentuk Program Unggulan Fakultas yang 

mengandung PIP secara kuat dan relevan dengan tuntutan kemajuan zaman. Selain itu, adanya pusat 

Unggulan dicanangkan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang “kekinian” dan mampu 

menangkap tren dari dunia global. Untuk hal ini kita boleh berbangga bahwa pada Dies Natalis ke-60 

tahun kemarin buku 'Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia' yang merupakan hasil 

karya para civitas academika Unpad diserahkan pada Bapak Presiden Joko Widodo, dan pada hari ini di 

acara Dies Natalis ke-61 kita akan meluncurkan juga buku “Seri Menyongsong SDGs: Kesiapan 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat” dan buku pemikiran Dewan Profesor Unpad dalam mencapai 

SDGs 2030 yang terdiri dari 5 seri buku. Sekali lagi kita sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada 

para penulis buku dan semoga buah karya pemikiran intelek ini akan bisa dimplementasikan di 

masyarakat luas dan dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan isu-isu terkini dan menyongsong 

tantangan di masa depan. Inilah maksud dari proses revitalisasi falsafah dasar Unpad dengan 

menyebutnya Back to the Future. 

Penguatan program tridharma tidak akan pernah terlepas dari Pola Ilmiah Pokok Unpad yang digagas 

oleh para Guru-Guru kita terdahulu melalui kepemimpinan akademik Prof. Mochtar Kusumaatmadja, 

Prof. Otto Soemarwoto dan Prof. Didi Atmadilaga yaitu bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam 

pembangunan nasional sebagai jati diri keunggulan Unpad. Jika Pada tahun kemarin, sebagai rangkaian 

kegiatan Dies Natalis telah diselenggarakan Anugerah Mochtar Kusumaatmadja untuk bidang ilmu 

hukum, dan Anugerah Otto Soemarwoto untuk bidang ilmu lingkungan yang pada pelaksanaannya 

diintegrasikan dengan konferensi/seminar Internasional, pada tahun ini sebagai penguatan PIP Unpad 

akan dilaksanakan acara 50 Tahun Dedikasi Prof. Dr. M Daud Silalahi dalam perkembangan hukum 

lingkungan Indonesia dalam bentuk seminar dengan tema “Peran UNPAD dalam perkembangan Hukum 

Lingkungan” dan juga peluncuran buku berjudul Lahirnya Hukum Lingkungan dan Perkembangan dalam 

Perspektif Internasional dan Regional karya Prof. Daud dan juga buku yang berjudul Sistem Hukum 

Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang merupakan kumpulan tulisan 
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akademisi dan praktisi hukum lingkungan Indonesia yang akan dilaksanakan besok tanggal 19 

September 2018.  

Hadirin yang kami hormati, 

Aset utama Unpad dalam pengembangan aspek sumber daya manusia terletak pada mahasiswa yang 

merupakan core business dari perguruan tinggi. Jika berbicara mengenai sumber daya yang akan kita 

kelola, maka kualitas input menjadi hal yang sangat penting. Dari tahun ke tahun kualitas input 

mahasiswa Unpad senantiasa mengalami perbaikan. Fakta ini ditunjukkan dengan adanya data bahwa 

pada tahun 2018 pelamar ke Universitas Padjadjaran melalui jalur SNMPTN tercatat sebanyak 69.009 

pendaftar sedangkan melalui jalur SBMPTN tercatat sebanyak 113.127 pendaftar, hal ini menempatkan 

Universitas Padjadjaran menjadi perguruan tinggi terfavorit di Indonesia dengan jumlah peminat 

terbanyak selama tujuh tahun berturut-turut. Keputusan memilih Unpad tentu saja dilandasi dengan 

dasar adanya reputasi akademik yang baik. 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan juga apresiasi kepada civitas akademika dan semua 

pihak yang telah mendukung keberhasilan Unpad, pada bulan Juni 2018, untuk pertama kalinya Unpad 

masuk ke dalam World Class University (WCU) yang merupakan pemeringkatan dunia menurut QS 

World University Rankings 2019 yang memposisikan Unpad pada peringkat 4 di tingkat nasional 

Indonesia dan ranking di dunia pada rentang 651-700. Secara faktual, prestasi unpad menjadi WCU 

tersebut dinilai dari indikator-indikator penilaian berupa academic reputation, employer reputation, 

citations per faculty, faculty student, international faculty, dan international students. Indikator dengan 

penilaian yang menonjol adalah reputasi akademik dan reputasi pengguna lulusan.  

Data empirik lainnya yang memperkuat reputasi akademik Unpad diperoleh dari hasil survey terhadap 

semua mahasiswa baru Jenjang Sarjana tahun akademik 2018/2019 mengenai alasan memilih Unpad, 

hasilnya menunjukkan bahwa alasan pertama memilih Unpad karena “berkualitas”, alasan kedua karena 

Unpad “favorit” dan “keren”, alasan ketiga karena Unpad adalah “terbaik” dan “bagus”. Selain itu, data 

lain menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi mahasiswa baru untuk memilih Unpad (72%) 

berasal dari Orang Tua, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengakuan yang besar atas reputasi 

akademik dari masyarakat terhadap Unpad.  

Bentuk reputasi dan pengakuan terhadap Unpad tercermin dalam berbagai apresiasi dan prestasi yang 

didapatkan oleh individu sebagai warga Unpad ataupun Unpad sebagai institusi. Diantara prestasi yang 

paling membanggakan adalah Universitas Padjadjaran terpilih menjadi ketua umum Jaringan Perguruan 

Tinggi untuk Pengembangaan Infrastruktur Indonesia atau University Network Indonesia Infrastructure 
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Development (UNIID) periode 2018-2021 yang dilaksanakan pada Simposium ke-III UNIID 2018 di Swiss-

Belhotel, Balikpapan, tanggal 12 September kemarin. Sebagai salah satu contoh prestasi dosen yang 

membanggakan di tingkat internasional diperoleh oleh Popy Rufaidah, MBA, PhD, Dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang memperoleh 3 penghargaan sekaligus yaitu AGBA Distinguished Scholar, AGBA 

Best Paper Award, dan AGBA Best Paper Undergraduate Research Paper Award pada acara “15th World 

Congress of Academy for Global Business for Advancement (AGBA)” di kampus National Institute of 

Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand pada tanggal 2-4 Juli, selain itu beliau pun 

terpilih sebagai calon Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Kantor Perwakilan RI di Washington DC. 

Dalam hal prestasi mahasiswa, salah satu contoh prestasi di tingkat nasional adalah paduan Suara 

Mahasiswa (PSM) Unpad berhasil meraih Grandprix/Juara Umum pada International Choir Festival di 

Bali pada bulan Juli lalu, serta akan menjadi wakil Indonesia untuk ASEAN Choir Grandprix pertama yang 

akan diselenggarakan di Filipina tahun 2019 nanti. Masih banyak lagi prestasi yang telah didapat oleh 

Unpad selama tahun 2018 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas capaian yang luar biasa 

tersebut, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen, 

tenaga kependidikan, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan terkait yang telah bekerja bersinergi 

dan bekerja keras sehingga Unpad bisa meraih prestasi yang terhormat tersebut. 

Hadirin yang kami hormati, 

Untuk menjaga mutu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unpad menerapkan konsep 

Continuous Quality Improvement (CQI) dan telah melakukan berbagai langkah pengembangan secara 

berkelanjutan di bidang akademik diantaranya: reformulasi kurikulum yang harus “kekinian” dan sesuai 

dengan perkembangan jaman, penyempurnaan pedoman baku pembelajaran, digitalisasi dokumen 

pembelajaran secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT), pembaharuan 

teknologi dan media pembelajaran melalui pengembangan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan e-

learning. Unpad melakukan inovasi dengan pembentukan program studi unggulan yaitu program studi 

Bisnis Digital. Selain itu, pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang terletak di 

Pangandaran dan Garut juga merupakan langkah strategis untuk melakukan perluasan akses terhadap 

pendidikan. Inovasi dalam bidang akademik tersebut ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang cakap 

dan memiliki kemampuan yang mutakhir untuk bisa menghadapi tantangan dan tuntutan pekerjaan di 

masa kini, dan juga memperluas akses pendidikan tinggi ke seluruh masyarakat untuk meningkatkan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia.     

Saat ini Unpad telah memiliki Akreditasi Perguruan Tinggi dengan predikat A (Unggul) dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan pada tahun ini kita akan melakukan re-akreditasi 

untuk mempertahankan predikat Unggul dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) yang 
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baru yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2018 dimana instrumen yang baru ini memiliki fitur utama 

lebih berorientasi pada output dan outcome dibanding dengan instrumen sebelumnya yang lebih 

menitikberatkan pada input. Maka dari itu penerapan transformative learning method dalam 

pembelajaran di Unpad sudah sesuai dengan arah yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk melakukan 

optimalisasi peran perguruan tinggi dalam kesejahteraan bangsa. Dalam hal akreditasi Program Studi, 

sampai dengan awal bulan September 2018 sudah sebanyak 113 Program Studi terakreditasi A (Unggul) 

oleh BAN-PT dan 3 Program Studi yang memperoleh akreditasi internasional dari badan akreditasi 

internasional The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century 

Organization (ABEST21).  

Dalam hal fasilitas pendukung, inovasi yang sudah dilakukan berupa penerapan standarisasi ruangan 

dan fasilitas pembelajaran, sudah sebanyak 666 ruangan kelas dan 152 ruangan tutor yang sudah 

distandarkan fasilitasnya. Inovasi dalam sarana dan prasarana pun tergambar dengan adanya 

penerapan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan roster perkuliahan, sistem online lokasi 

kampus, gedung dan ruangan di Unpad, serta sistem pelacakan lokasi angkutan kampus secara online. 

Hadirin yang kami hormati, 

Untuk bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih efektif dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, Unpad haruslah melakukan penguatan peran serta mitra strategisnya yaitu akademisi, 

pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, media. Hal ini telah diterjemahkan dalam berbagai program 

untuk mencapai peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang 

secara spesifik memakai tagline “From West Java for Indonesia to the World through Sustainable 

Development Goals (SDGs)”. Unpad memiliki keyakinan bahwa untuk bisa menjawab tantangan revolusi 

Industri 4.0 yang memiliki karakteristik adanya disrupsi di berbagai aspek kehidupan diperlukan adanya 

kolaborasi dan integrasi dari semua pemangku kepentingan dengan kerangka pentahelix  (akademisi, 

pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan media).  

Kolaborasi Unpad dengan pemerintah dan berbagai pihak tergambar dalam tema Dies Natalis dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tema Dies ke-58 berbunyi “Sinergi Unpad untuk Bandung Raya”, 

kemudian pada tahun 2016 tema Dies ke-59 berbunyi “Sinergi Unpad untuk Jawa Barat, selanjutnya 

Dies ke-60 yang dilaksanakan tahun 2017 bertema “Sinergi Unpad dan Jawa Barat untuk Indonesia”, 

dan pada Dies ke-61 tahun 2018 ini tema yang diambil adalah “Sinergi Unpad dan Indonesia Menjawab 

Tantangan Global/ASEAN” yang rangkaian kegiatannya terdiri dari: Pra-event Asian Games dan 

Olimpiade Olah Raga Tradisional ke-9, Orasi Ilmiah, Seminar Hukum Lingkungan, Research and 

Entrepreneurial Expo, Konferensi Pembangunan Jawa Barat ke-4 dan International Conference on 
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Achieving and Sustaining SDGs . Semua kegiatan tersebut disusun untuk mengokohkan posisi Unpad 

sebagai universitas riset yang mempunyai kontribusi terhadap masyarakat luas. 

Program Aliansi Strategik Universitas Padjadjaran (ASUP Jabar) dan juga Program Unpad Nyaah Ka Jabar 

secara konsisten dilaksanakan dalam berbagai bentuk diantaranya program afirmasi untuk para 

pemuda-pemudi Jawa Barat yang ingin menimba ilmu di Unpad, program extended campus berupa 

pendirian Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) yang berada di Kabupaten Pangandaran dan 

Garut, serta kolaborasi riset dengan berbagai kabupaten kota telah disambut baik oleh pemerintah 

provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah kabupaten kota. Apresiasi dan ucapan terima kasih pertama 

disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungan yang sangat 

besar kepada Unpad yaitu Pemberian Hibah Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) 

Pangandaran sebesar Rp. 35 Milyar, dan hibah untuk pengadaan membelar serta kelengkapan asrama 

di Kampus Jatinangor sebesar Rp. 10,3 Milyar untuk tahun anggaran 2017. Pada tahun anggaran 2018, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan dukungan dalam bentuk 4 (empat) skema hibah, 

yaitu: (1) Pembangunan Kampus Unpad Pangandaran tahap I sebesar Rp 43 Milyar, (2) Operasional 

PSDKU Pangandaran sebesar Rp. 20 Milyar, (3) Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Hewan 

tahap I di Kampus Jatinangor sebesar Rp. 20 Milyar, dan (4) Pembangunan Student Center tahap I di 

Kampus Jatinangor sebesar Rp. 5 Milyar, serta beasiswa untuk mahasiswa jenjang Sarjana.  

Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan pada Pemerintah kabupaten dan kota juga telah 

bersinergi dan memberi dukungan untuk menyukseskan program kerja Unpad, diantaranya kepada 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah memberikan hibah hak pakai atas lahan seluas 33 

hektar di Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran untuk digunakan menjadi kampus 

Universitas Padjadjaran di Pangandaran, dan juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dana 

pendidikan bagi mahasiswa asal Pangandaran yang menempuh studi di PSDKU Pangandaran serta 

mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus wisata bahari. Selanjutnya apresiasi juga disampaikan pada 

Pemerintah Kabupaten Garut yang telah bersinergi dan menjalin komitmen untuk mengembangkan 

PSDKU Garut dan menyediakan asrama untuk mahasiswa asal Kabupaten Garut, kepada Pemerintah 

Kabupaten Bandung yang telah berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan Kampus Unpad 

Arjasasi dan membangun kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur 

pemerintah kabupaten melalui program studi lanjut jenjang pasca sarjana. Apresiasi juga disampaikan 

kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memberikan dukungan beasiswa pada mahasiswa 

program sarjana asal kabupaten Bandung Barat, dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi 

yang telah berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu yang 
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telah ditetapkan secara resmi sebagai bagian dari jaringan geopark dunia atau UNESCO Global Geopark 

(UGG) pada bulan April 2018 lalu, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus agrowisata .  

Kolaborasi dan sinergi Unpad dengan Universitas di dalam negeri, luar negeri, kementerian, pemerintah 

provinsi di luar Jawa Barat dan juga industri telah diterjemahkan dalam berbagai bentuk program kerja 

yang berupa kerjasama riset dan hilirisasi produk hasil riset, peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta berbagai kegiatan lainnya yang pada 

pelaksanaanya dimotori oleh Pusat-Pusat Unggulan. Kami yakin dengan adanya kolaborasi dan sinergi 

yang kuat dengan pemangku kepentingan ini akan menjadikan program-program kerja yang telah 

dirancang Unpad menjadi lebih maslahat untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa. Secara spesifik, 

sebagai wahana deseminasi informasi hasil riset dan kerjasama unggulan Unpad kepada masyarakat 

luas melalui perantara media, Unpad memiliki program Riung Karsa yang merupakan singkatan dari 

Riset Unggulan Unpad dan Kerjasama untuk Masyarakat Sejahtera yang dilakukan setiap hari Jumat 

sore.  

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja, hal yang masih perlu dioptimalkan dan 

dibutuhkan kesungguhan serta kerja keras dari seluruh civitas akademika Unpad adalah dalam hal 

perolehan dana kerjasama yang masih belum sesuai dengan target sebagai PTN BH yang seharusnya 

bisa memanfaatkan hasil inovasi untuk dikomersialisasikan menjadi produk atau jasa yang menjadi 

income generator. 

Hadirin yang kami hormati, 

Berbagai kebijakan dan program kerja sudah diimplementasikan untuk meningkatkan kemandirian 

finansial, pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan cost-effective terutama dengan status 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dari segi kelembagaan, Unpad memiliki agenda dan 

rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kemenristek Dikti, saat ini Unpad 

tengah mempersiapkan untuk menerapkan Zona Integritas. Sampai dengan saat ini opini penilaian 

laporan keuangan Unpad oleh kantor akuntan publik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  

penerapan sistem pengawasan berjenjang yang sesuai dengan prosedur, hasil review pelaksanaan 

reformasi birokrasi dari kemenristek dikti yang tergolong baik, dan pengimplementasian sistem lunak 

Enterprise Resource Planning (ERP) di setiap aktivitas bisnis Unpad merupakan upaya untuk 

mengintegrasikan teknologi digital ke dalam aktivitas kelembagaan untuk meningkatkan kecepatan 

pengurusan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.  
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Selain itu, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik Unpad telah memiliki Unit Layanan Terpadu 

(ULT) yang menjadi pusat rujukan dan percontohan bagi institusi perguruan tinggi lain di Indonesia. 

Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari 

pemerintah dan masyarakat, pada tahun 2016 berhasil meraih juara keempat kategori Perguruan Tinggi 

se-Indonesia dan pada tahun 2017 berhasil meraih juara kelima kategori Perguruan Tinggi se-Indonesia. 

Hadirin yang kami hormati, 

Sebagai bagian akhir dari kontemplasi kita semua, marilah kita coba memaknai lirik dari Hymne Unpad 

yang menyatakan bahwa menjadi orang Unpad berarti menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa 

bangsa. Inti dari pernyataan tersebut adalah untuk senantiasa bekerja ikhlas dan tulus melakukan 

segala sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Peringatan Dies Natalis ke-61 kita sama-

sama jadikan sebagai check point untuk mengevaluasi diri sebagaimana cerita seorang astronot Appolo 

11 yang memiliki misi untuk bisa menjelajahi dan menginjakkan kaki di bulan, sehingga ia terus 

mengarahkan teleskop dan pandangannya ke arah bulan, namun ketika sudah mendekati bulan ia 

membalikan arah teleskopnya untuk memandang bumi yang ia tinggalkan dan memperoleh insight yang 

sangat dalam, dimana jangan pernah melupakan niat mulia di awal hanya karena kita terfokus pada 

tujuan akhir, inilah yang diistilahkan Back to the Future.  Marilah kita sama-sama luruskan niat, kuatkan 

hati dan berpegangan lebih erat untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Unpad agar bisa secara 

konsisten menjalankan tujuan dari pendirian Unpad sebagai perguruan tinggi, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.  

Sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada civitas akademika 

Universitas Padjadjaran, para pemangku kepentingan dan semua pihak yang selama ini telah 

berkontribusi, bersinergi dan bekerjasama untuk kesuksesan dan kemajuan Unpad. 

 

Kan ku tunjukkan padamu 

Kan ku buktikan padamu 

Rasa bangga dan baktiku 

Almamater 
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Dirgahayu ke-61 Universitas Padjadjaran, semoga menjadi perguruan tinggi yang lebih kuat, lebih besar, 

lebih baik untuk kemajuan Bangsa Indonesia.  

Vivat Alamamater, Vivat Academia 

Billaahi taufik wal hidaayah. 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabaraatuh. 

 

Bandung, 18 September 2018 

Rektor, 

 

 

TRI HANGGONO ACHMAD 

 


