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Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB

KARAKTER UNTUK LINGKUNGAN YANG INOVATIF

Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 16-17 Juli 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 ke 3 tahun akademik 2009/2010.

Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi

maupun institusi ITB dengan penuh kebanggaan pada hari ini mempersembahkan
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sejumlah 1455 orang lulusan ITB yang terdiri dari 976 orang lulusan program

sarjana, 474 orang lulusan program magister, dan 5 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.

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

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk

mengetengahkan sebuah isu yang belakangan ini tengah mendapatkan perhatian

luas, yakni inovasi. Pemerintah Indonesia, secara khusus, menaruh perhatian

mengenai isu tersebut, dan baru-baru ini membentuk Komite Inovasi Nasional

melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2010. Gagasan inovasi juga

telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002

tentang “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi”. Di mancanegara inovasi menjadi perhatian baik

kalangan pembuat kebijakan maupun para skolar dan akademisi. Jika dulu para

pembuat kebijakan membicarakan kebijakan teknologi, kebijakan industri, dan

kebijakan ekonomi secara terpisah-pisah, sekarang berkembang kecenderungan

untuk membicarakan ini semua dalam satu paradigm, yaitu kebijakan inovasi. Di

lingkungan akademik berkembang bidang-bidang studi baru, pusat-pusat

penelitian baru, dan jurnal-jurnal ilmiah baru yang secara langsung ataupun tidak

langsung membahas inovasi.
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Istilah inovasi itu sendiri tidak baru. Innovation berasal dari istilah Latin

abad ke-16, yaitu innovare, yang dapat diartikan ‘memperbarui’. Lantas, mengapa

inovasi belakangan ini menjadi perhatian begitu banyak pihak?

Pertama, konteks persaingan ekonomi di negara-negara berindustri maju.

Para pelaku industri di negara-negara tersebut telah sampai pada tingkat

penguasaan iptek yang kurang-lebih setara. Selain ini, terdapat banyak perguruan

tinggi yang menyediakan hasil-hasil penelitian yang maju. Jadi, penguasaan iptek

dan akses ke sumber iptek bukan lagi faktor kompetitif, karena semua pelaku

industri memiliki faktor tersebut. Keberhasilan dalam persaingan, pada akhirnya,

lebih ditentukan oleh kapasitas inovasi. Berkenaan dengan hal ini, perkenankan

saya mengutip definisi mengenai (sistem) inovasi, yang dirumuskan oleh ahli-ahli

ekonomi di negara-negara berindustri maju:

“A set of institutions whose interactions determine the innovative

performance of national economies”,

“All parts and aspects of the economic structure and the institutional set-up

affecting learning as well as searching and exploring (Lundvall)”.

Kedua, konteks pembangunan berkelanjutan. Sebuah syarat dari

pembangunan yang berkelanjutan adalah bahwa pembangunan tersebut

menciptakan nilai-nilai, dan disertai dengan tumbuhnya kapasitas masyarakat.

Untuk memenuhi syarat tersebut, inovasi menjadi sebuah faktor yang penting.

Sebelumnya, perhatian para pelaku pembangunan lebih terpusat pada pencarian

solusi-solusi. Yang kurang mendapatkan perhatian adalah hal-hal seperti: apakah

realisasi solusi-solusi tersebut secara aktual menciptakan nilai-nilai; pihak-pihak

mana yang menerima manfaat dan pihak-pihak mana yang termarjinalkan, dan

apakah tumbuh kapasitas masyarakat untuk memelihara nilai-nilai tersebut.

Jadi, kalau belakangan ini gagasan inovasi mendapat perhatian meluas, hal

ini disertai dengan pembaruan makna. Kalau dahulu makna inovasi cenderung

dikaitkan dengan perbuatan individu, saat ini perhatian lebih pada kolektivitas

yaitu pada sistem dan lingkungan. Sekarang orang membicarakan institusi inovasi,

sistem inovasi, atau jaringan inovasi. Yang dipertahankan dalam gagasan inovasi

adalah bahwa inovasi melibatkan pembelajaran (learning). Hanya saja, dalam
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makna yang baru bukan pembelajaran individual yang ditekankan, melainkan

pembelajaran kolektif.

Inovasi menjadi gagasan yang semakin penting dalam situasi di mana

masalah-masalah yang timbul berada di ranah kompleks, dan menyentuh

beragam pihak dengan keragaman cara pandang. Dalam situasi seperti ini,

pencarian solusi perlu melibatkan pembelajaran kolektif. Bagaimana

menumbuhkan iklim yang inovatif pada lingkup nasional saat ini tengah menjadi

perhatian dari Pemerintah Indonesia. Komite Inovasi Nasional memiliki pekerjaan

rumah untuk menggagas kebijakan-kebijakan yang relevan.

Para wisudawan yang saya banggakan dan hadirin yang saya muliakan,

Kegiatan pokok dalam sebuah kampus adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi:

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan

kegiatan pokok tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan penopang, yaitu

manajemen dan administrasi. Masalah-masalah yang dihadapi dalam kampus

berkenaan dengan, (1) hal-hal operasional yang rutin, dan (2) tantangan-

tantangan untuk beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan yang lebih luas,

baik dalam lingkup nasional maupun global. Inovasi dalam kampus terutama

penting untuk menjawab masalah-masalah dalam kategori yang ke dua. Misalnya,

untuk mencapai predikat Wolrd Class University, ITB perlu meningkatkan

kapasitasnya untuk berinteraksi di ranah global dan, pada saat yang sama,

menggali sumber-sumber global untuk merespon dan menawarkan jawaban bagi

masalah-masalah nasional dan lokal.

Syarat perlu bagi sebuah lingkungan yang inovatif adalah interaksi dan

pembelajaran, atau pembelajaran melalui interaksi. Untuk menjadikan kampus

ITB sebagai lingkungan yang inovatif, diperlukan beberapa interaksi yang

berkualitas baik yaitu : (1) Interaksi dengan stakeholder iptek, (2) Interaksi

antarpeneliti/antarskolar, (3) Interaksi dosen-mahasiswa-alumni, dan (4) Interaksi

dosen dan staf administrasi

Objektif dari Interaksi dengan stakeholder iptek adalah untuk membuat

para stakeholder iptek (para praktisi, pengusaha, perwakilan masyarakat, dan
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pihak-pihak lain) lebih mengenali dan memahami perkembangan iptek di ITB,

sehingga iptek yang dihasilkan ITB dapat terbuka, atau dapat diakses oleh pihak-

pihak lain. Banyak pihak masih kurang menyadari keberadaan hasil-hasil

penelitian di ITB. Selain ini, interaksi juga diperlukan untuk memantau iptek yang

dibutuhkan industri, perusahaan, komunitas lokal. Melalui interaksi yang lebih

erat dengan para stakeholder iptek, topik-topik atau agenda penelitian yang

dirumuskan di ITB dapat diadaptasikan terhadap kebutuhan-kebutuhan

kontekstual.

Interaksi antarpeneliti dengan disiplin-disiplin ilmu yang berbeda akan

membuka peluang bagi learning yang lebih kaya. Interaksi antardisiplin

memberikan peluang untuk peningkatan kapasitas dalam dua hal, yaitu (1)

kapasitas untuk merespons dan menawarkan solusi bagi masalah-masalah praktis

di masyarakat; serta (2) kapasitas untuk berinteraksi dan bertukar sumber-

sumber iptek di lingkungan global dan menghasilkan new knowledge. Interaksi

within a discipline mungkin kurang menarik bagi perguruan tinggi di

mancanegara. Tetapi interaksi interdisciplinary menawarkan keunikan dan

peluang-peluang baru. Di banyak tempat di luar negeri, interaksi antarpeneliti

seringkali berpola antardisiplin, dan interaksi demikian menjadi faktor penting

bagi peningkatan produtivitas. Interaksi antardisiplin tidak dimaksudkan untuk

menghilangkan identitas dari disiplin-disiplin yang ada. Interaksi antardisiplin

justeru akan memperkaya disiplin-disiplin yang ada, selain membuka peluang bagi

tumbuhnya disiplin-disiplin iptek yang baru.

Interaksi dosen-mahasiswa-alumni juga sangat strategis. Mahasiswa, dari

satu generasi ke generasi berikutnya, merupakan unsur penting dalam re-generasi

iptek bangsa. Dari mahasiswa akan lahir dosen dan peneliti masa depan; dari

mahasiswa akan lahir para pelaku bisnis, pemimpin pemerintahan, tokoh politik,

dan pemeran-pemeran lainnya. Mahasiswa memberikan penyegaran dalam

pemahaman akan iptek. Dan ketika menjadi alumni, mereka membawa iptek ke

dalam berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Interaksi antara dosen dan

mahasiswa perlu lebih erat dari sebatas transfer pengetahuan satu arah. Dosen

dapat membantu membuka cakrawala para mahasiswa, dan mendampingi

mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi lingkungan baru yang akan

mereka jumpai sesudah lulus. Sebaliknya, mahasiswa menawarkan cara pandang
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yang segar, dan terkadang unik melalui penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi.

Para alumni merupakan mitra yang stratejik bukan saja bagi dosen, melainkan

juga bagi institusi. Para alumni merupakan mediator bagi ITB untuk berinteraksi

dengan para stakeholder iptek serta masyarakat luas.

Untuk mewujudkan kampus sebagai lingkungan yang inovatif, diperlukan

juga interaksi antara para dosen dan para pelaku administrasi (para karyawan).

Para pelaku administrasi di kampus perlu lebih mengenal dan memahami urusan

penelitian dan pengajaran, dan sebaliknya dosen dan peneliti perlu mengenali

kompleksitas urusan administrasi. Pemahaman timbal-balik ini menjadi krusial

dalam administrasi keuangan. Ketika good governance diterapkan, administrasi

keuangan menjadi semakin ketat untuk menjamin adanya akuntabilitas. Di sisi

lain, kualitas pengajaran dan penelitian juga perlu ditingkatkan, demi

akuntabilitas publik.

Administrasi pengajaran dan penelitian perlu lebih memperhatikan kaidah-

kaidah akuntabilitas. Tetapi tidak ada artinya akuntabilitas keuangan, jika hal ini

berakibat kemerosotan kualitas pengajaran dan penelitian. Tercapainya

akuntabilitas keuangan yang, pada saat yang sama, mendongkrak kualitas

pengajaran dan penelitian, merupakan tantangan yang harus dijawab bersama.

Diperlukan inovasi dalam situasi seperti ini; serta diperlukan komunikasi yang baik

antara para dosen/peneliti, administratur, ahli hukum, dan pihak-pihak auditor.

Hadirin dan wisudawan yang saya muliakan,

Pewujudan kampus sebagai lingkungan yang inovatif memerlukan pembenahan-

pembenahan bersistem. Diperlukan insentif-insentif untuk menstimulasi interaksi-

interaksi. Selain ini, diperlukan juga pengembangan karakter yang kondusif bagi

interaksi, dan kondusif bagi lingkungan yang inovatif.

Interaksi didasarkan pada sikap saling menghormati, saling peduli dan

keingingan untuk saling berbagi (sharing). Selain itu, interaksi didasarkan pada

prinsip kesetaraan, bukan kesamaan. Justeru ketidaksamaan yang menjadi daya

tarik bagi interaksi.



7

Jika tidak didasarkan pada sikap saling menghormati dan saling peduli, yang

terjadi adalah eksploitasi satu pihak terhadap pihak yang lain, atau saling

mengeksploitasi. Sikap seperti ini tidak akan menumbuhkan lingkungan yang

inovatif, karena innovation is about creating values. Jika didasarkan sikap saling

menghormati, saling peduli dan saling ingin berbagi, interaksi akan menjadi

katalisator bagi pembelajaran yang produktif. Jika didasarkan sikap saling

menghormati, saling peduli dan saling ingin berbagi, perbedaan-perbedaan tidak

lagi menjadi sumber timbulnya rasa tidak aman (insecure), atau menjadi

hambatan bagi interaksi. Perbedaan-perbedaan justeru menjadi sumber

pembelajaran itu sendiri.

Seringkali, atas nama demokrasi, orang berdialog dan berdebat, lalu

berhenti pada perbedaan. Ini dijustifikasi dengan mengatakan, “di alam

demokrasi berbeda itu wajar-wajar saja”. Tetapi berhenti pada perbedaan saja

tidak cukup bagi inovasi. Menghormati perbedaan dan pluralitas saja tidak cukup

untuk inovasi. Untuk lingkungan yang inovatif, diperlukan demokrasi yang tidak

berhenti pada perbedaan. Dibutuhkan upaya-upaya utuk mempelajari dan

memahami perbedaan, melakukan eksplorasi terhadap perbedaan, dan kemudian

melakukan sintesis-sintesis untuk menghasilkan common platform sebagai dasar

bagi tindakan kolektif, untuk menciptakan common values.

Khususnya bagi saudara para wisudawan sekalian, ketika nanti memulai

kehidupan baru di beragam posisi dan lingkungan di masyarakat, saudara dapat

berperan untuk menumbuh-kembangkan lingkungan yang inovatif. Di lingkungan

baru nantinya, akan saudara jumpai banyak masalah untuk dijawab. Masalah-

masalah tersebut dapat dijawab dengan cara-cara yang inovatif atau tidak

inovatif. Bila cara-cara inovatif yang ingin ditempuh, maka interaksi menjadi

kunci. Di lingkungan saudara yang baru nantinya terdapat sarjana-sarjana dari

perguruan-perguruan tinggi yang lain, dengan latar belakang bidang studi yang

berbeda-beda. Untuk menumbuhkan lingkungan yang inovatif, interaksi dengan

mereka merupakan hal yang penting. Sekali lagi, perbedaan bukan merupakan

hambatan, dan jangan dijadikan penghambat interaksi. Jadikanlah perbedaan-

perbedaan sebagai sumber bagi pembelajaran. Pada ujungnya, innovation is

about creating values for people.
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Para Wisudawan, Orangtua, Wali serta Hadirin 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 April sampai Juli 2010, yaitu seperti yang tercantum berikut ini.

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

Penghargaan yang diperoleh Mahasiswa Strata Pendidikan Sarjana:

1. Student English Forum (SEF) ITB yang diwakili oleh Tim ITB A (Luthfi Abdurrahman - FSRD,

Melliza Pretty Putri Utami - FTSL, dan Karina Patria Soedjatmiko - FTSL) Juara Pertama

turnamen debat bahasa Inggris 14th ALSA National English Competition 2010, yang

diselenggarakan oleh asosiasi mahasiswa program studi hukum, Asian Law School

Association (ALSA) UI pada tanggal 20 April 2010, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Tim ITB B (Vincentius Dito Krista Holanda - FTI, Fathir Ramadhan - FTI, dan Kirana Kania -

FITB) menjadi Finalis pada 14th ALSA National English Competition 2010.

3. Muhammad Pandu dari FMIPA terpilih menjadi Deputy Chief Adjudicator (DCA) yaitu salah

satu dewan juri pada 14th ALSA National English Competition 2010.

4. Muhammad Firmansyah Kasim, Nabila Khrisna Dewi, dan Irfan Syanjaya dari FMIPA

memperoleh Medali Emas Bidang Fisika pada Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi

(ON MIPA-PT) 2010.

5. R. Aditya Wibawa, Tegar Nurwahyu Wijaya, dan Aulia Sukma H. dari FMIPA memperoleh

Medali Emas Bidang Kimia pada Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT)

2010.

6. Yosafat Eka P. Pangalela dari FMIPA memperoleh Medali Emas Bidang Matematika pada

Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT) 2010.

7. Mohamad Insan Nugraha dari FMIPA memperoleh Medali Perak Bidang Fisika pada

Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT) 2010.

8. Dimas Ramadhan Abdillah Fikri, Muhammad Zulqarnaen, dan Shofarul Wustoni dari FMIPA

memperoleh Medali Perak Bidang Kimia pada Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi

(ON MIPA-PT) 2010.
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9. Muhammad Fauzi, Radius Nagassa, dan Stefani Herlie dari FMIPA memperoleh Medali

Perungggu Bidang Fisika pada Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT)

2010.

10. Astanti Fatsa dari FMIPA memperoleh Medali Perunggu Bidang Kimia pada Olimpiade

Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT) 2010.

11. Hendra Hadlil Chiri, Ismail Sunni, dan Rudi Adha Prihandoko dari FMIPA memperoleh Medali

Perunggu Bidang Matematika pada Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi (ON MIPA-

PT) 2010.

12. Tim Ganesh (Puja Pramudya, Andru Putra Twinanda, Tito Daniswara, Aloysius Adrian dan

Kaisar Siregar) dari STEI menjadi Juara Pertama Imagine Cup Indonesia pada tanggal 11 Mei

2010 di Jakarta, sebuah kompetisi inovasi pembuatan software yang diselenggarakan

Microsoft. Dengan ”Mosaic” yang merupakan aplikasi untuk memerangi wabah flu dengan

memberikan informasi yang tepat yaitu berupa wabah flu, data rumah sakit, dokter, sampai

layanan kesehatan dapat diakses seluruh dunia. Tim Ganesh akan mewakili Indonesia pada

Imagine Cup tingkat dunia yang akan berlangsung bulan Juli ini di Polandia.

13. Tim OddByte dari STEI menjadi Juara ke-2 Imagine Cup Indonesia. Satu tim lainnya dari STEI,

juga menjadi finalis di ajang kompetisi yang sama.

14. Tim ASA (Syawaludin Rachmatullah, Samratul Fuady dan Ashlih Dameitry) dari STEI meraih

Juara Pertama dalam Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) 2010 untuk kategori robot

berkaki. Kompetisi bergengsi ini diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang

(UMM) pada tanggal 19 – 20 Juni 2010.

15. Tim dari Teknik Fisika FTI menjadi finalis pada Kompetisi Roket Indonesia (KORINDO) ke-2

(2010) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kerjasama dengan

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional pada tanggal 26, 27 dan 28 Juni 2010 di

Pantai Pandan Simo Yogyakarta.

16. Tim Ganesha dari SBM menjadi runner-up pada National Final L'Oreal Brandstorm 2010

mempresentasikan strategi pemasaran terbaik produk baru DIESEL yang digelar di

IndoChine FX, Jakarta, tanggal 20 April 2010.

17. Tim Vroom dari SBM ITB menjadi finalis pada National Final L'Oreal Brandstorm 2010.

18. Ariani Dwijayanti dari SBM yang memimpin Tim Biru (D’Beer) memperoleh penghargaan

khusus sebagai Most Improved Team, sekaligus sebagai runner-up dalam kompetisi P&G

ASEAN Business Challenge yang telah mencapai Final Fase 1 yang digelar di Hotel

Manhattan, Jakarta pada 4 Mei 2010.

19. Bunga Noviana Putri dari SBM dengan Tim Merah (La Rouge) menjadi finalis dalam

kompetisi P&G ASEAN Business Challenge.
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20. Sri Konsep Harum Wicaksono (FTI), Andhika Kaharudin (FTI), dan Syahid Deradjat Mihardja

(FTSL) menjadi bagian dari 6 delegasi Indonesia di forum mahasiswa 2nd ASEAN Students

Engaging Action for Contribution to Local and Regional Society (ASEAN Logics) 2010 di Kuala

Lumpur, Malaysia, tanggal 18-29 April 2010. Acara tersebut diselenggarakan atas

pembiayaan dari ASEAN Foundation, ASEAN-JAPAN Solidarity Fund, International Islamic

University Malaysia, Wawasan Club, dan Ministry of Higher Education Malaysia Forum ini

adalah lanjutan dari forum sebelumnya 1st ASEAN Logics 2007 yang digelar di Universitas

Indonesia.

21. Tim STEI ITB yang terdiri dari Ardya Dipta Nandaviri, Syawaludin Rachmatullah, dan Adhi

Ichwan Kurniawan dengan robot cerdas pemadam api yang diberi nama "The Power of

Dreams" menjadi fialis pada kontes robot internasional "The Trinity College Fire Fighting

Home Robot Contest" di Trinity College, Amerika Serikat pada 11 April 2010.

22. Tim Flatbelly ITB yang beranggotakan Nabilla Ayumi (SBM) dan Mohammad Iqbal (SAPPK)

dengan konsep photo essay ide bisnis bernama "Nuresto" berhasil menjuarai kompetisi

ASEANpreneurs Idea Canvas. Kompetisi ini bertemakan Everyday Entrepreneurship, yang

diadakan di Auditorium I, National University of Singapore pada tanggal 26 Mei 2010.

23. Student English Forum (SEF) yang beranggotakan Luthfi Abdurrahman (FSRD), Elfa Nugraha

(FTI), dan Karina Patria Soedjatmiko (FTSL) berhasil menjadi juara pada United Asian

Debating Championship (UADC) 2010 kategori English as a Foreign Language (EFL).

24. Tim Rajawali dari FTMD dengan manajer Ananta Bagas untuk kategori future concept

mengikuti lomba Shell Eco Marathon yaitu perlombaan mobil hemat energi di sirkuit

Sepang, Malaysia, tanggal 8 - 10 Juli 2010.

25. Tim Heave-Exia dari FTMD dengan manajer Bentang Arief Budiman untuk kategori future

concept mengikuti lomba Shell Eco Marathon yaitu perlombaan mobil hemat energi di

sirkuit Sepang, Malaysia, tanggal 8 - 10 Juli 2010

26. Tim Cikal dari FTMD dengan manajer Teuku Naraski Zahari dan dibimbing Prof. Djoko

Suharto untuk kategori urban concept mengikuti lomba Shell Eco Marathon yaitu

perlombaan mobil hemat energi di sirkuit Sepang, Malaysia, tanggal 8 - 10 Juli 2010.

27. Ars Praeparandi (HMF SF) dipimpin Alexander Stefan menjadi Juara-I acara Pharmacy

Exhibition pada Asia-Pacific Pharmaceutical Students Symposium 2010 di Seoul, Korea

Selatan, dengan menampilkan kreasi video tentang "The Pharmacy Vision and Mission" (Visi

dan Misi Apotek).

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

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 inovatif

saudara untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Dalam aktivitas saudara di

masyarakat jangan lupa untuk selalu mengedepankan karakter yang

berkemampuan dan berkebiasaan memberikan yang terbaik (giving the best)

yang dibalut dengan kejujuran dan akhlak mulia. Implementasikan selalu prinsip

Kerja 5As (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Mawas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas)

dalam lingkungan aktivitas dan pekerjaan saudara.

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.

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


