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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Yang terhormat, 

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat UPI, 

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik UPI, 

Pimpinan dan Anggota Komite Audit UPI, 

Para Wakil Rektor UPI,   

Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar UPI, 

Pimpinan dan Anggota Satuan Audit Internal UPI, 

Pimpinan dan Anggota Satuan Penjaminan Mutu UPI, 

Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan Kampus 

UPI di Daerah, 

Pimpinan Biro, Direktorat, Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan 

unit setara lainnya di lingkungan UPI, 

Pimpinan Departemen, Program Studi, Pusat Kajian, dan unit 

setara lainnya di lingkungan UPI, 

Para Dosen dan Tenaga Kependidikan,  

Pimpinan dan anggota BEM dan Rema UPI 

Mahasiswa baru yang saya cintai,  

Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, para tamu undangan yang 

berbahagia. 

 

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadlirat 

Allah Subhanahuwat‟ala, Tuhan Yang Masa Esa, atas segala 

rahmat, karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita 

semua, sehingga kita dapat menghadiri acara MOKAKU Tahun 

2020 ini dalam keadaan sehat.  



Pidato Rektor pada Peresmian Mahasiswa Baru dan Pembukaan MOKAKU UPI 2020  2 
 

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan 

selamat datang kepada putra-putri terbaik bangsa, mahasiswa 

baru Universitas Pendidikan Indonesia dan selamat bergabung 

dengan keluarga besar UPI, universitas dengan visi “Pelopor dan 

Unggul” (leading and outstanding) dan kampus perjuangan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya juga mengucapkan 

selamat atas keberhasilan kalian lolos seleksi masuk perguruan 

tinggi negeri sehingga kalian dapat diterima di kampus  

perjuangan ini. 

 

Alhamdulillah seluruh proses penerimaan mahasiswa baru telah 

selesai dan hari ini kita akan menerima mereka sebagai bagian 

dari proses „mencerdaskan kehidupan bangsa‟ di kampus yang 

kita banggakan ini. Pada tahun ini UPI menerima mahasiswa baru 

dari jalur SBMPTN, SNMPTN, Seleksi Masuk UPI, dan seleksi 

masuk Sekolah Pascasarjana. Berdasarkan data dari Direktorat 

Pendidikan dan Direktorat Keuangan sampai dengan tanggal          

31 Agustus 2020, mahasiswa baru yang sudah melakukan 

registrasi adalah melalui jalur SBMPTN, UPI menerima 4.368 

mahasiswa baru dari pendaftar sejumlah 45.767 orang. UPI juga 

menerima sebanyak 2.510 mahasiswa baru melalui jalur 

SNMPTN dari jumlah pendaftar sebanyak 23.899 orang. Melalui 

jalur Seleksi Masuk UPI, UPI menerima 2.208 mahasiswa dari 

7.941 pendaftar dengan Program Studi yang paling diminati, 

yaitu (1) Psikologi, (2) Ilmu Komunikasi, (3) Manajemen,        

(4) Bimbingan dan Konseling, (5) Teknik Sipil, (6) PGSD Bumi 

Siliwangi, (7) Bahasa dan Sastra Inggris, (8) Arsitektur,            

(9) Akuntansi dan (10) Manajemen Pemasaran Pariwisata. 
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Melalui jalur penerimaan ini, ada 168 mahasiswa baru yang 

diterima karena Prestasi Istimewa mereka. Pada jenjang 

pascasarjana, mahasiswa baru yang sudah terdaftar adalah 900 

orang. Secara keseluruhan, pada tahun 2020 ini UPI menerima 

sebanyak 10.154 mahasiswa baru. Kiranya para mahasiswa baru 

patut bersyukur karena mampu bersaing dengan para pendaftar 

lain dalam meraih kesempatan untuk menjadi mahasiswa UPI. 

 

Bapak, Ibu, Saudara, dan mahasiswa baru yang saya banggakan, 

kita patut bersyukur karena UPI memiliki mahasiswa yang kaya 

dengan prestasi dalam berbagai bidang yang mengharumkan 

nama Universitas maupun bangsa Indonesia. Sepanjang tahun 

2019, sejumlah  prestasi mahasiswa yang telah diraih pada 

berbagai ajang, baik regional, nasional maupun internasional 

sebagai peraih juara umum, peringkat 1, 2 dan 3 (perorangan 

maupun kelompok)  yaitu: 

- Tingkat regional : 47  

- Tingkat Nasional: 267 

- Tingkat internasional: 33 

 

Pada kesempatan ini, saya mengajak para mahasiswa baru untuk 

mengasah dan mengerahkan potensi dan energi yang dimiliki 

untuk meraih prestasi yang tinggi dalam bidang-bidang yang 

diminati. UPI akan selalu memfasilitasi tumbuh kembang potensi 

mahasiswa untuk terus mengharumkan nama UPI sebagai 

universitas Pelopor dan Unggul.  
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MOKAKU UPI Tahun 2020 diselenggarakan dengan tema 

“Membangun Generasi Emas Yang Unggul di Masa Pandemi 

Covid-19”. Pada 100 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia 

memimpikan Indonesia Emas, yakni Indonesia yang unggul, 

maju dan berdaya saing. Kita tidak boleh surut untuk mencapai 

cita-cita ini sekalipun dihadang oleh wabah ganas Covid-19. 

Dalam bidang pendidikan, tugas utama kita adalah membantu 

mewujudkan bangsa yang cerdas, yakni bangsa yang mampu 

membangun sistem dan proses pendidikan yang dapat mengubah 

budaya tradisional menjadi budaya modern, transformasi budaya 

feodal menuju budaya demokratis, dan transformasi budaya 

birokratis menuju budaya yang profesional. Secara khusus, 

generasi emas di dunia pendidikan harus mampu melahirkan 

peradaban Indonesia yang menunjung tinggi jati diri, nilai-nilai 

budaya, dan karakter luhur bangsa Indonesia di tengah 

gelombang kemajuan teknologi komunikasi dan kecerdasan 

buatan yang mungkin mereduksi hakekat kemanusian dalam 

berbagai hal. 

 

Ada kata-kata bijak yang menyatakan “pendidikan adalah 

perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung di kala susah”. 

Jadi, pendidikan merupakan satu keutamaan untuk meraih 

kesuksesan hidup. Namun pendidikan tidak bermakna tanpa 

kekokohan karakter. Dalam hal ini, UPI adalah lembaga 

pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk 

membangun karakter seluruh sivitas akademiknya.  
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Di lain pihak, pembangunan pendidikan juga harus diarahkan 

pada penguatan keunggulan dan daya saing bangsa dalam 

persaingan global. Kita tidak perlu memilih salah satu dari 

keduanya, tetapi mencari titik keseimbangan yang dinamis 

dengan maksud untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan 

global, dengan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat 

dan mampu mewujudkan misi penyelenggaraan pemerintahan 

negara.  

 

Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara segenap sivitas 

akademika Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Selanjutnya, mari kita lihat apa penentu keberhasilan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu. Keberhasilan 

dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sangat 

ditentukan oleh titik keseimbangan yang optimal antara dua 

pilihan kepentingan yang saling tarik-menarik, yaitu 

memperkokoh kedaulatan negara, dan memperkuat daya saing 

bangsa. Artinya bahwa pembangunan pendidikan nasional harus 

tetap berorientasi pada fungsi pembudayaan, yaitu proses untuk 

memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar dapat memperkokoh 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

 

Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara segenap sivitas 

akademika, khususnya para mahasiswa baru Universitas 

Pendidikan Indonesia. 
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Pada kesempatan ini, sebagai Rektor dan selaku pribadi, saya 

ingin berpesan kepada para mahasiswa baru agar tetap semangat 

dan belajar dengan baik meskipun untuk sementara waktu kalian 

harus menghadapi situasi perkuliahan yang tidak biasa.  Dalam 

situasi seperti ini (pandemi Covid-19), kita tidak leluasa untuk 

mengekspresikan diri secara penuh, tetapi tetaplah menjadi orang 

yang bersyukur  kepada Tuhan Yang Masa Esa dan menjaga jati 

diri sebagai mahasiswa UPI. Jadikan keberadaan kalian di 

kampus ini sebagai masa pengembangan diri, dan jadikan 

lingkungan belajar sebagai ekologi untuk tumbuh kembang 

dalam aspek sosial, personal, psikologis dan profesional di masa 

kini dan masa mendatang. Saya juga mengajak seluruh sivitas 

akademika UPI untuk menyambut mahasiswa baru ini dengan 

penuh harapan, doa dan dorongan agar mereka berhasil menjalani 

kehidupan akademik dan non-akademik di kampus tercinta ini.         

 

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah 

SWT melipahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Aamiin Ya Rabbul ‘Aalamiin. 

        

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh. 

 

 

Bandung, 1 September 2020 

Rektor, 

 

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.  

 


