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PEN U T U P 


Suatu universitas berkeinginan untuk terus-menerus maju 

dan berkembang. 

Keinginan ataupun aspirasi ini harus dilandasi dengan suatu 

"kemant apan keinginan" dan perencanaan yang baik., Rencana 


Induk Pengembangan (RIP) Universitas Airlangga telah disu


sun pada tahun 1980 dan memuat perencanaan untuklO tahun 


sampai tahun 1990. 


Suatu perencanaan 'j angka panj ang tidak mungkin bersifat 

mut lak dan mengikat sepenuhnya. Banyak masalali::':masalah dan 

pemikiran yang timbul dalam masa sepuluh tahun. Universitas 


Airlangga harus, berdasarkan kepada pemikiran yang mantap, 


memberanikan diri untuk' dalam beberapa hal menyimpang dari 


perencanaan tersebut, tanpa kehilangan pola dasar perencana


an maupun arah tujuan Universitas Airlangga. 


Suatu perencanaan merupakan pada hakekatnya suatu instrumen 


dalam proses pengelo1aan suatu lembaga pendidikan tinggi. 


Pada instrumen ini dalam hal-hal yang sangat penting dapat 


diadakan beberapa modivikasi. 

Pada tulisan yang memuat pemikiran-pemikiran tentang Univer


sitas Airlangga ini akan saya lampirkan dua dokumen masing


masing adalah: 

1.Pidato L~strum Rektor Universitas Airlangga padaupaca

ra Lustrum ke VI tanggal 8.November 1984. 

2.BAB 0 dari Rencana Induk Pengembangan Universitas Air

langga 1980-1990, yang memuat status presense Universi

tas Airlangga tahun 1980, dan memuat juga pemikiran-pe

mikiran pengembangan Universitas Airlangga untuk 10 ta

hun mendatang, secara singkat. Membandingkan kedua tu

lisan tersebut diatas akan memberikan suatu gambaran 

tentang kecenderungan-kecenderungan antara 1980 dan 1984. 

Analisa kecenderungan ini dalam batas-batas tertentu 

akan dapat dimanfaatkan untuk merilperkirakan kecenderung
an-kecenderungan yang akan mena.mp_akkan'diri .antara 19B-4 
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sampai dengan 1990.· 


Membandingkan kedua dokumen tersebut at atas dapat juga 


bergtma., untuk menemukan kekurangan-k~ku.l:"angan da1am 


proses pertumbu!lan empat tahun akhir ini (1980-1984), 


dan dengan demikian dapat memperbaiki kekurangan-keku


rangan ini di masa mendatang. 


Akh1rnya ingin saya sampaikan p~ndapat saya mengenai 


Uni~ersitas Air1angga ini sbb~: 


Universitas Air1angga pada saat ini me~upakan suat~ 


r~asyarakat I1miah yang terkandung dida1amnya potensi


potensi, "tJerutama pada sumber daya manusianya. 


Semangat a}cademis yang ditunjang dengan iklim akademis 


yang sehat, akan menj ad.ikan univer.sitas ini suatu uni


versitas.besar; tidak da1am artiq.n 1uas, maupun da1aw
... 
artia::. jum1ah mahasiswanya. 


Kebesaran Universi~as Air1angga terutama akan ter1etak 

.. . 


pada kwa1itas proses be1ajar-mengajarnya, perilaku in
. . 

telektua1isme staf pengaj ar dan mahasis\'lanya, dan yang 

terakhir da1am spesifisitas dari program-program pen

didikannya maupun spesifisitas dan ni1ai strategis dari 

pene1itian-pene1itiannya. 

kepada pimpinan Universita~ Air1angga yang·baru, saya. 

serahkan tanggung j awab Rektor Univer:-si tas Air1angga 

1980-1984 dengan suatu·harapan yang optlmistis bahwa . . 

kemajuan Universitas Air1angga akan terustampak, dengan... 
kecepatan yarig rhemadai di· bawah pimpina:n Rektor Univer

sitas Air1angga yang baru. 
e. 

Surabaya, 14 Desember 1984 

Universitas Air1angga 
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