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Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB

OPTIMALISASI PERAN DAN KONTRIBUSI ITB

DALAM MENJAWAB TANTANGAN BANGSA DAN NEGARA

Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 10 April 2010

Yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat,

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Dewan Audit,

Para sesepuh dan tamu kehormatan ITB,

Para Pimpinan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Militer dan Kepolisian, serta Pimpinan Lembaga dan Institusi Mitra ITB,

Para pengelola ITB di ketiga Satuan :

Satuan Akademik, Satuan Usaha Komersial, serta Satuan Kekayaan dan Dana ,

Rekan dosen dan pegawai administrasi,

Para Orang Tua dan Orang Tua Asuh, Donatur, dan Pemberi Beasiswa yang saya banggakan;

Pengurus Ikatan Alumni ITB dan para alumni serta mahasiswa yang saya cintai

Para Wisudawan - Sarjana, Magister, dan Doktor - yang berbahagia, serta hadirin sekalian,

Assalamu ‘alaikum wr. wb.,

Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua,

Sebagai pendahuluan dari sambutan saya ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke

hadirat Allah SWT, karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita memperoleh

nikmatNya untuk dapat berkumpul di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi

Bandung untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar

ITB dan Negara Republik Indonesia, yaitu Wisuda Lulusan ITB bulan April 2010.

Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun

institusi ITB dengan penuh kebanggaan pada hari ini mempersembahkan sejumlah

1274 orang lulusan ITB yang terdiri dari 759 orang lulusan program sarjana, 484 orang
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lalusan program magister, dan 31 orang orang lulusan program doktor. Lulusan ini

merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab ITB kepada bangsa dan

negara Indonesia, dan sekaligus merupakan wujud karya utama ITB.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya, atas nama seluruh sivitas akademika

ITB, mengucapkan selamat kepada para wisudawan program pendidikan Doktor,

Magister, dan Sarjana atas keberhasilannya menyelesaikan studi di ITB. Kepada orang

tua, orang tua asuh, donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut

bersyukur, berbahagia dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka.

Dan tak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan

yang tinggi kepada seluruh staf pengajar dan staf non-akademik ITB atas kerja keras

dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka

berhasil menyelesaikan studinya, diwisuda pada pagi bahagia ini.

Bersama ini kami sampaikan pula bahwa acara wisuda ini juga merupakan salah

satu bentuk laporan hasil kerja kami dalam kerangka akuntabilitas ITB kepada bangsa

dan negara, dimana perguruan tinggi di Indonesia wajib melaksanakan Tri Dharma.

Bahwasanya, mendidik dan meluluskan mahasiswa pada jenjang sarjana merupakan

karya nyata ITB dalam dharma pendidikan. Pada jenjang ini akan dihasilkan modal

insani, dimana setiap mahasiswa yang diluluskan merupakan modal yang siap

dimanfaatkan. Meluluskan mahasiswa pada jenjang magister merupakan kombinasi

antara karya nyata dharma pendidikan dan dharma riset, sedangkan meluluskan

wisudawan dari jenjang doktor merupakan karya nyata dalam dharma riset. Kami

harapkan semua wisudawan ITB ini dapat berkontribusi maksimal bagi kemaslahatan

masyarakat, bangsa dan negara dimanapun mereka berkiprah nantinya.

ITB merupakan institusi universitas yang berkonsentrasi dalam bidang sains,

teknologi dan seni , dan menyatakan dirinya sebagai universitas berbasis riset dan

inovasi, sehingga selain berkewajiban menghasilkan modal insani ia juga memiliki

kewajiban untuk memperkaya khasanah keilmuan. Sebagai Universitas yang dibangun

dan didanai oleh Negara dan juga masyarakat, ITB disamping berperan aktif dalam

proses pencerdasan anak bangsa, juga harus terlibat aktif dalam proses dan aktivitas

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa.

Hadirin yang saya hormati,

Wisuda kali ini merupakan agenda yang berbeda bagi saya pribadi, karena wisuda kali

ini merupakan wisuda ITB dimana saya hadir pertama kali dalam kapasitas sebagai
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Rektor ITB. Secara nasional, telah diakui bahwa ITB memiliki sumber daya insani

yang handal, dan selama ini secara tidak langsung selalu dijadikan panutan di tingkat

nasional, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Dengan kapasitas, kapabilitas

dan sumberdaya yang dimilikinya, ITB mempunyai potensi besar untuk memperkokoh

dirinya menjadi Universitas Riset dan Inovasi berkelas dunia. Sebagai Universitas yang

dibangun dan didanai oleh Negara dan juga masyarakat, ITB disamping berperan aktif

dalam proses pencerdasan anak bangsa, juga harus terlibat aktif dalam proses dan

aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa.

Tegasnya, disamping menjadi Universitas Riset dan Inovasi berkelas dunia, ITB juga

harus menjadi universitas berkebangsaan. Universitas yang mempunyai komitmen dan

keberpihakan yang kukuh dalam proses pensejahteraan masyarakat dan penguatan

bangsa, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan karakter bangsa.

Insya Allah dalam masa kepemimpinan saya sebagai Rektor ITB dalam periode

2010-2014, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Peningkatan sinergi fungsional dan efektifitas dalam pengelolaan berbagai unit di

ITB untuk akselerasi kemajuan melalui penguatan landasan, infrastruktur serta

sistem perencanaan dan pengembangan.

2. Penguatan dan pengayaan budaya dan lingkungan akademik yang sehat, kondusif,

dan memberi tantangan bagi komunitas ITB.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas dari produk-produk pendidikan dan pengajaran,

serta riset dan inovasi dengan standar keunggulan yang tinggi,

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas dari kontribusi solutif ITB dalam berbagai

permasalahan bangsa.

Hadirin, para wisudawan, dan warga ITB yang saya hormati,

Sasaran-sasaran tersebut di atas akan dicapai melalui pelaksanaan program-program

yang disusun berdasarkan beberapa strategi, yang secara singkat dijelaskan sebagai

berikut.

Strategi pertama, adalah memperkuat landasan dan infrastruktur tata kelola ITB

yang akan mendasari aspek legal, penataan governance, pendistribusian peran,

penyusunan kebijakan akademik dan rencana strategis, dan perumusan kegiatan-
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kegiatan prioritas. Untuk memperkuat infrastruktur tata kelola ITB, beberapa unit

organisasi baru juga telah dibentuk.

Strategi kedua, adalah merancang dan menerapkan sistem perencanaan dan

pengembangan yang baik di berbagai tingkat manajemen; untuk menghasilkan tidak

hanya sistem tata kelola (governance) yang baik, transparan dan akuntabel, tapi juga

budaya dan lingkungan akademik yang sehat dan kondusif, tapi juga lingkungan

kampus yang hijau, sehat dan nyaman (eko-kampus). Sistem perencanaan dan

pengembangan ITB juga akan diharmonisasikan dengan kerjasama-kerjasama ITB

dalam pengembangan kampus; yaitu antara lain terkait Universitas Winayamukti yang

Perjanjian Kerjasama nya baru ditanda-tangani dengan Pemprov Jabar, serta rencana

pengembangan kampus di Bekasi dan di kawasan Perkebunan Teh Walini, Kabupaten

Bandung Barat.

Strategi ketiga, adalah merangkul berbagai pemikiran dan kemampuan terbaik

dari seluruh sumberdaya ITB untuk mendorong partisipasi yang kuat dan kondusif

dalam penguatan penelitian frontier dan penanganan berbagai permasalahan bangsa.

Dalam hal ini ITB akan memberikan perhatian khusus pada program-program yang

dapat memperkuat sinergi potensi, sumberdaya dan aktifitas, mulai dari sinergi antar

individu, antar KK, antar Pusat dan Pusat penelitian, antar Fakultas/Sekolah, antar

pilar-pilar institute, antar komponen-bangsa, maupun antar-bangsa. Program-program

penguatan komunikasi dan kemitraan, kerjasama dengan alumni, hubungan

internasional serta peningkatan citra institusi juga akan terus dikembangkan secara

berkesinambungan.

Strategi keempat, adalah memberikan apresiasi pada kreatifitas dan inovasi dari

para Dosen maupun Mahasiswa melalui berbagai bentuk program, inisiatif dan

mekanisme fasilitasi dan pelayanan. ITB akan selalu menghargai adanya keragaman

dan keunikan dalam kinerja, potensi, minat dan ide dari para Dosen dan Mahasiswa.

Dalam hal ini program-program inovasi dan kewirausahaan akan terus ditumbuh-

kembangkan, baik di lingkungan Dosen maupun Mahasiswa.

Strategi kelima, adalah menjaga keseimbangan antara kegiatan-kegiatan yang

mengejar keunggulan frontier dengan kegiatan-kegiatan yang menyelesaikan dan

mengantisipasi masalah bangsa. Pencapaian kedua hal di atas dapat dilakukan

berdasarkan pada pemanfaatan keunikan lokal dan kekuatan intelektual sumber daya

insani ITB. Berkaitan dengan kontribusi solutif dari ITB untuk menyelesaikan
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permasalahan bangsa, perlu disampaikan bahwa bekerjasama dengan Pemprov Jabar,

ITB juga akan mulai melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik mahasiswa.

Program ini akan mengambil topik-topik yang sifatnya tematik sesuai dengan

kebutuhan masyarakat di Jawa Barat, seperti pembangunan energi piko-hidro di desa-

desa, pengadaan enerji biofuel berbasiskan masyarakat, pengembangan sistem sanitasi

pedesaan, dan lain-lainnya. KKN tematik ini juga dapat dilakukan di wilayah lain di

Indonesia, bekerjasama dengan pemda yang terkait. Dengan pelaksanaan KKN

tematik ini, diharapkan ITB dapat menerapkan ilmu dan teknologinya langsung ke

masyarakat, dan para mahasiswa ITB sedini mungkin terekspose dengan permasalahan

nyata yang ada di masyarakat dan mekanisme solutif dalam penanganannya.

Tentunya dalam perjalanannya, dengan semangat utama untuk kepentingan

bangsa, Negara dan ITB, sasaran tersebut akan terus kami sempurnakan dan

optimalkan. Dalam hal ini kami akan terus mengupayakan kerjasama yang baik dengan

seluruh pilar institut serta civitas akademika ITB.

Para Wisudawan dan Orangtua serta Wali yang berbahagia,

Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini - sebagaimana halnya

pada acara Wisuda yang lalu-lalu - saya atas nama ITB menyampaikan apresiasi kepada

para warga dan institusi ITB yang telah meraih penghargaan pada periode sejak

Oktober 2009 sampai saat ini, yaitu seperti yang tercantum berikut ini.

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

Penghargaan yang diperoleh Mahasiswa Strata Pendidikan Sarjana:

1. Tim Gratzel (M. Kasyful Fuadi, Riyan A.B., Fahiem Fanani) dari Teknik Fisika FTI Juara 2
kategori Renewable and Optimization Energy pada Electrical Engineering Awards (EEA) 2009
di Aula Barat ITB tanggal 14 – 17 Desember 2009. Judul “Aplikasi Dyes Antosianin Ketan
Hitam pada Dye-Snsitized Solar Cell (DSSC)”.

2. 4 wakil ITB lainnya juga sebagai finalis yaitu 1 (satu) tim juga mewakili kategori Renewable and
Optimization Energy, 2 (dua) tim untuk kategori Electronics Entertainment for Culture Development, dan
1 (satu) tim mewakili kategori Communications.

3. Ahmad Mijahid, Fajar Kharisma dan Ikhtiar (FTI ITB) Juara II Bidang Elektronika dan Otomasi
Industri lomba Cipta Elektronik Nasional oleh Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi
10 November Surabaya, tanggal 8 – 15 November 2009.

4. Irsyad Nashirul Haq dan Justin Pradipta (FTI ITB) Pemenang Katagori Research and
Development Indosat Wireless Innovation Contest 2009 oleh PT Indosat, Tbk. tanggal 19
November 2009.
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5. Arizal Ibnu Sukirno dan Anindito Priyambudi (FTI ITB) Juara II Lomba Penelitian Mahasiswa
Teknik Kimia tingkat Nasional oleh HMTK Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 21
Nopember 2009.

6. Tim ITB Ali Budhi Kusuma (SITH), Maliki Utama P. dan Andini Warih W. (SITH) dibimbing
Ir. Siti Khadijah Chaerun, PhD, Juara II Lomba Karya Tulis Final ECOTECHNO 2009 oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universiats Diponegoro, Semarang, judul
Aplikasi Teknologi Microbial Soil Slant Sederhana untuk daur ulang air limbah cucian piring.

7. Boanerges Thendi Surya Juara I Bidang Kimia dalam Olimpiade Sains Nasional Perguruan
Tinggi Indonesia (OSN PTI) Pertamina 2009.

8. Andhika Putra Juara I Bidang Fisika dalam Olimpiade Sains Nasional Perguruan Tinggi
Indonesia (OSN PTI) Pertamina 2009.

9. R. Akbar W.K. Juara I Bidang Matematika dalam Olimpiade Sains Nasional Perguruan Tinggi
Indonesia (OSN PTI) Pertamina 2009.

10. M. Firmansyah Khasim dan Radius Nagassa S.S.D. masing-masing sebagai finalis di Bidang
Fisika dalam lomba yang sama.

11. Hendra H.C. sebagai finalis di Bidang Matematika dalam lomba yang sama.

12. Citra Deliana dan Aulia Sukma masing-masing sebagai finalis di Bidang Kimia dalam lomba yang
sama.

13. Vanny Erliana Kusumawardhani (Prodi Teknik Industri FTI ITB) bersama 17 mahasiswa ITB
antara lain Yasmin Trianti Pratiwi, Priskha Talitha Dameria, Mitsalina Shafwah, teuku Faris
Riandi dan Desita Herdini Arumsari (SBM ITB), menjadi duta bangsa mengikuti simulasi
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Internasional Harvard National Model United
Nations (HNMUN) 2010, Boston, Massachusets tanggal 11 - 14 Februari 2010.

14. Kania Kintani dan Ariani Dwijayanti (SBM ITB) Juara 2 Trust Competition by Danone 2010.

15. Dissa Riandaso Chandra, Wilson Kurniawan, dan Inge Natalia (Prodi Teknik Industri FTI) Juara
I Kompetisi EFiCn (Engineering Festival and Competition) ke 2 Tahun 2010 oleh Universitas Pelita
Harapan (UPH) tanggal 7-10 Februari 2010 di kampus UPH, Karawaci.

16. David Prambudi Sahara (Lulusan S1 Oktober 2009 dan kandidat S2 Teknik Geofisika FTTM
ITB) meraih "Best Poster" dan "Best Presentation" pada "1st European Geothermal PhD Day 2010"
di Geoforschunghszentrum (GFZ) Potsdam tanggal 10-11 Februari 2010, topik penelitian S1-
nya berjudul "High-resolutionmapping of Microseismic Events by Using Double Differential Method".

17. Farasdaq Muchibbis Sajjad dan Raudy Agra Pratama (FTTM ITB) Juara I Student Paper Contest
Tingkat Nasional Petronovo oleh UPN Yogyakarta 4 Februari 2010 dengan judul ”Ganggang
Merah Mikro sebagai Energi Hayati Generasi ketiga, Potensi Pengembangan di Indonesia”.

18. Tim ASEANO ITB (Hanief Meinanda, Setiawan Masuki, Deri Haryono dan Dissa Riandiaso)
dari FTI Juara I pada The 4th Industrial Engineering Competition (IECOM 2010) tanggal 9 – 15
Januari 2010.

19. Student English Forum (SEF) ITB meraih Juara Kedua Debat Bahasa Inggris Nationwide
English Olympics (NEO) yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara pada tanggal 19
– 24 Februari 2010.
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20. MBWG ITB meraih Peringkat 4 Kompetisi Marching Band Tingkat Nasional “Darunnajah
Marching Band Competition 2010” (DMC 7th) pada tanggal 20 - 21 Februari 2010 yang
diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta.

Penghargaan yang diperoleh Dosen:

1. Prof. Dr. Edy Tri Baskoro (FMIPA ITB) menerima Habibie Award 2009 dari The Habibie
Award Center dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, karena kontribusinya dalam pemecahan
derajat atau diameter dalam teori graf, yakni kajian eksistensi, struktur, properti, serta banyaknya
sistem yang dibangun himpunan titik dan garis.

2. Prof. Dr. Elin Yulinah Sukandar (SF ITB) meraih Penghargaan 101 Inovasi Indonesia.

3. Prof. Dr. Elin Yulinah Sukandar (SF ITB) meraih BNSP Competency Award 2009 untuk
kelompok perorangan/professional Competency Award oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 22 Desember 2009.

4. Ir. I Gede Wenten, MSc, Ph.D juga meraih BNSP Competency Award 2009 untuk kelompok
perorangan/professional pada acara Competency Award oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

5. Dr. Ronny Purwadi (FTI ITB) Juara I Poster Competition pada FINALIST in poster
competition and won as First Place in the 16th ASEAN regional Symposium on Chemical
Engineering (RSCE 2009)

6. Dr. Azis Trianto (FTI ITB) Juara II Paper Competition pada FINALIST in poster competition
and won as First Place in the 16th ASEAN regional Symposium on Chemical Engineering
(RSCE 2009)

7. Prof. Sri Widiyantoro, MSc., Ph.D (FTTM ITB) memperoleh Penghargaan Science and
Technology Award 2009 dari Indonesia Toray Science Foundation, tanggal 11 Februari 2010.

8. Dr. Ade Sjafruddin bersama tim yaitu Dr. Harun Al-Rasyid S. Lubis, Dr. Russ Bona Frazila, dan
Dimas B. Dharmowijoyo (asisten) dari Prodi Teknik Sipil FTSL juga memperoleh best paper
award for enlightening Asia-specific topics pada Konferensi Internasional Eastern Asia Society
for Transportation Studies pada bulan Nopember 2009, dengan judul paper “Policy Evaluation
of Multimodal Transportation Network, the Case of Inter Island Freight Transportation in
Indonesia”.

Penghargaan yang diperoleh Unit ITB:

1. Prodi Sarjana Manajemen SBM (Leadership Feasibility Project) masuk Rekor MURI ”Solidaritas
HIV 1000 tandatangan di kain 200m”.

2. Prodi MBA ITB dinobatkan sebagai Indonesia Best B-SCHOOL 2009 oleh Majalah SWA.

3. Prodi Desain Komunikasi Visual FSRD ITB, mendapat peringkat kedua Best Universities
School of Communications, versi Majalah MIX Marketing Extra.

4. ITB menduduki peringkat ke-30 "2010 World University Ranking" dan memperoleh peringkat
11 besar Asia sekaligus peringkat pertama se-Indonesia yang review-nya dilakukan oleh 4
International Colleges & Universities (4icu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hadirin, para wisudawan, dan warga ITB yang saya kagumi,

Sehubungan dengan prestasi yang membanggakan di atas saya ingin mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak terutama anggota sivitas akademika ITB yang telah

menghasilkan berbagai karya dan kiprah yang bermakna tersebut.

Selanjutnya kepada saudara semua para lulusan ITB, saya ingin mengingatkan

bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya saudara untuk bangkit menjadi

bangsa yang besar. Sebagai bangsa kita masih mempunyai tantangan yang harus

ditangani, yaitu antara lain: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi,

pemeliharaan lingkungan hidup, peningkatan industri, ketangguhan pertahanan dan

keamanan negara, serta penguasaan teknologi yang menjemput masa depan. Kita

semua, baik secara institusional, berkelompok, maupun individual harus selalu

berusaha keras untuk dapat berkontribusi optimal dalam proses pembangunan dan

pensejahteraan bangsa Indonesia.

Disamping itu, kita ingin mensejajarkan diri kita dalam proses perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta berusaha menempatkan ITB pada posisi

yang bermartabat dalam tatanan akademik global. Wisuda hari ini mempunyai arti

yang penting, karena masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mendapatkan kembali

putra putri terbaiknya yang telah menjadi putra putri terdidik dan terlatih dari kampus

terbaik, untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan

negaranya. Jadilah alumni ITB yang membanggakan, berkarakter baik serta

berintegritas tinggi, serta dapat menjadi suri teladan penerang bagi lingkungan

sekeliling kalian. Selamat berkarya dan bermanfaat bagi sesama ! Jadikan kerja keras,

kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas sebagai budaya kerja kalian dan sebagai salah

satu brand image alumni ITB tercinta yang kita banggakan ini.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Sebagai penutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai

institusi pemerintah, alumni ITB, perusahaan, lembaga dan warga masyarakat maupun

perorangan yang senantiasa mendukung ITB dalam berbagai bentuk bantuan mulai

dari dana beasiswa untuk mahasiswa kami sampai kepada berbagai program kerjasama

dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, ataupun dalam

berbagai bentuk bantuan lainnya.
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Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama

bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam

perjalanan kita mewujudkan cita-cita Institut ini serta bangsa dan negara Indonesia

yang kita cintai. Semoga Allah swt melimpahkan pada kita semua hikmah dan

kebijaksaan, serta kekuatan dan kesabaran, dalam upaya mencapai apa yang telah kita

citakan itu. Amin.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Prof. Akhmaloka, PhD

Rektor ITB


