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Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB

PENDIDIKAN TINGGI DAN DEMOKRASI

Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 19-20 Oktober 2012

Yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan dan Anggota Advisory Board,

Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

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 nikmat Nya untuk dapat berkumpul di Sasana Budaya

Ganesha, Institut Teknologi Bandung, dalam rangka melaksanakan satu

kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar ITB, yaitu Wisuda

Lulusan ITB ke 1 tahun akademik 2012/2013.

Sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya atas nama pribadi

maupun institusi dan seluruh civitas akademika ITB, dengan penuh

kebanggaan pada hari ini mempersembahkan sejumlah 1805 orang lulusan

ITB yang terdiri dari 1113 orang lulusan program sarjana, 635 orang

lulusan program magister, dan 57 orang orang lulusan program doktor.

Lulusan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab ITB
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kepada bangsa dan negara Indonesia, dan sekaligus merupakan wujud

karya utama ITB.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya, atas nama seluruh sivitas

akademika ITB, saya 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,

Dalam suasana yang dipenuhi oleh rasa bahagia dan syukur ini,

perkenankan saya menyampaikan pandangan dan pemikiran mengenai

pendidikan tinggi dan demokrasi.

Demokrasi merupakan sebuah prinsip yang penting dalam

kehidupan sosial. Demokrasi berkenaan dengan kaidah pengambilan

keputusan (kratos) dalam suatu kehidupan kolektif (demos). Demokrasi

terpaut erat dengan keadilan sosial. Dalam perspektif keadilan, demokrasi

berurusan dengan cara pengambilan keputusan yang adil, dan hasil

keputusan yang adil. Keadilan merupakan nilai dasar dari substansi

demokrasi. Hanya saja dalam praktik demokratisasi lebih sering

dipersoalkan mekanisme dan prosedur.

Suatu kehidupan kolektif terdiri atas individu-individu anggota.

Masing-masing anggota memiliki potensi untuk berkembang dan

berkontribusi; masing-masing anggota memiliki aspirasi dan cita-cita. Oleh

karena ini, masing-masing anggota memiliki suara yang perlu

diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut

kehidupan kolektif. Suara-suara tersebut dapat diperhitungkan secara

langsung (demokrasi langsung), atau melalui wakil-wakil (demokrasi

perwakilan).
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Tetapi urusan demokrasi bukan sekedar hitungan jumlah suara.

Demokrasi juga berurusan dengan kualitas dari suara: kualitas

pengetahuan dan kualitas moral. Suara-suara tersebut dapat berbeda-beda

dalam kualitas basis pengetahuannya. Ada suara dengan basis pengetahuan

yang absah dan kuat, serta ada suara dengan basis pengetahuan yang tidak

absah. Ada suara yang membawa kebaikan bagi semua, dan ada suara yang

menimbulkan risiko dan ancaman bagi yang lain.

Sebuah ilustrasi klasik tentang demokrasi terkandung dalam kisah

tentang sekelompok petualang, yang tengah berlayar mengarungi samudra.

Keinginan sebagian anggota kelompok untuk membuat lubang di dinding

perahu untuk alasan kemudahan mendapatkan air dapat membawa risiko

yang mengancam keselamatan seluruh awak perahu. Sebaliknya, keinginan

sebagian anggota kelompok yang lain untuk memperkokoh tiang layar

penting untuk kelangsungan navigasi dan pencapaian tujuan bersama.

Dalam situasi demikian, pengambilan keputusan kolektif merupakan hal

yang krusial. Dalam situasi tersebut, kaidah ‘majoritas suara’ dalam

pengambilan keputusan belum tentu membawa hasil yang baik.

Untuk menjamin bahwa demokrasi membawa hasil yang baik dan

adil diperlukan kualitas yang baik dari setiap suara, baik kualitas

pengetahuan maupun kualitas moral. Untuk menjamin hasil yang baik dan

adil, masing-masing individu dalam kehidupan kolektif perlu memiliki

pengetahuan yang memadai tentang apa-apa yang baik bagi kehidupan

kolektif tersebut, dan pada saat yang sama memiliki kepedulian untuk

tegaknya nilai-nilai kebaikan bersama.

Para Wisudawan, Orangtua, Wali serta Hadirin yang berbahagia,

Istilah ‘demokratia’ sudah dikenal sejak abad ke-16. Tetapi baru

belakangan ini, memasuki abad ke-21, kita menyaksikan gelombang

demokratisasi menjalar ke berbagai penjuru dunia, dalam konteks sosio-

historik dan pola yang beragam. Ketika globalisasi berlangsung dan

bangsa-bangsa semakin membuka diri, hal ini memicu interaksi antar

bangsa serta antar kelompok yang sarat dengan keragaman: keragaman

cara pandang, keragaman kepentingan, dan keragaman latar belakang

sejarah. Meningkatnya intensitas interaksi global dalam keragaman-

keragaman tersebut, tampaknya, merupakan sebuah faktor yang

menggerakkan gelombang demokratisasi.



4

Interaksi global membutuhkan demokrasi. Sebagai ilustrasi,

keputusan-keputusan investasi bisnis baru di sebuah negara perlu

memperhitungkan efek perubahan iklim global, yang dampaknya beragam

bagi negara-negara lainnya. Keputusan-keputusan tentang pengembangan

dan pemanfaatan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) perlu

mempertimbangkan keragaman budaya-budaya, sebagai basis bagi

keberlanjutan.

Ketika demokrasi menghasilkan keputusan-keputusan yang solid,

maka ini akan menjadi basis bagi kehidupan kolektif yang stabil dan

dinamis. Pada gilirannya, hal ini akan memberikan lingkungan yang

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Tetapi pentingnya demokrasi bukan

saja untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk menciptakan

kehidupan sosial yang adil, yang dipenuhi dengan sikap saling menghargai,

saling memahami, dan saling-peduli.

Demokrasi diperlukan bagi pengembangan ipteks yang

berkelanjutan. Sebaliknya, ipteks juga penting bagi realisasi demokrasi

yang berkualitas. Ilmu pengetahuan menyediakan basis bagi segenap

warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Teknologi memungkinkan keputusan-keputusan bersama direalisasikan

melalui tindakan kolektif.

Para wisudawan yang saya banggakan serta hadirin yang saya muliakan,

Sekitar dua bulan yang lalu, Bapak Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono

menggarisbawahi hubungan antara pendidikan, demokrasi dan

pembangunan bangsa, yang beliau uraikan melalui sebuah artikel di surat

kabar nasional. Khususnya dalam artikel tersebut beliau menekankan

pentingnya konsolidasi demokrasi bagi pembangunan bangsa Indonesia,

dan peranan penting pendidikan. Dalam konteks tersebut, dengan merujuk

pada pemikiran seorang pakar dari Universitas Havard, Bapak Wakil

Presiden menguraikan delapan jenis kemampuan yang perlu dimiliki

mahasiswa, yaitu:

(1) berkomunikasi; (2) berpikir jernih dan kritis; (3) mempertimbangkan

segi moral suatu permasalahan; (4) menjadi warga negara yang efektif; (5)

mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda; (6) hidup dalam

masyarakat yang mengglobal; (7) memiliki minat luas mengenai hidup; dan

(8) kesiapan untuk bekerja.
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Kampus merupakan wadah bagi pembelajaran, pengembangan dan

penyebarluasan ilmu pengetahuan. Kehidupan dalam kampus itu sendiri

sarat dengan keragaman dan interaksi. Mahasiswa yang datang ke kampus

berasal dari latar belakang yang beragam. Para dosen memiliki mitra-mitra

kolaborasi yang beragam baik dari kalangan akademisi, pelaku industri,

pelaku pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Para dosen dan

mahasiswa di kampus juga berinteraksi dengan para alumni yang tersebar

di berbagai perusahaan swasta dan organisasi.

Dengan kondisi-kondisi seperti itu, kampus dapat menjadi sebuah

wadah yang konstruktif bagi pembelajaran demokrasi dan pengembangan

kehidupan kolektif yang demokratis, yaitu kampus sebagai ‘laboratorium

demokrasi’. Jenis-jenis kemampuan yang diuraikan oleh Bapak Wakil

Presiden dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan

pengembangan ilmu pengetahuan dalam ‘laboratorium demokrasi’

tersebut, baik dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun

ekstra kurikuler.

Untuk dapat berfungsi sebagai ‘laboratorium demokrasi’, beberapa

hal berikut ini perlu sama-sama kita perhatikan, yaitu:

• Kampus perlu memiliki otonomi akademik, dan menerapkan prinsip

kebebasan akademik yang disertai dengan tanggung jawab sosial;

• Interaksi lintas-disiplin ipteks perlu terus ditumbuhkembangkan,

karena pengotak-kotakan disiplin yang terlalu kaku dapat mengarah

pada budaya counter-democracy;

• Mahasiswa perlu dipandang sebagai pelaku dan peserta yang aktif

dalam pembelajaran demokrasi, bukan sebagai objek yang pasif;

• Governance atau tata kelola perguruan tinggi perlu didasarkan pada

basis pengetahuan ilmiah yang memadai, dan disertai dengan dialog-

dialog yang konstruktif;

Para Wisudawan, Orangtua, Wali serta Hadirin yang berbahagia,

Ketika saudara mengikuti proses pembelajaran di ITB, saudara telah

mempelajari prinsip-prinsip dasar ipteks, serta berlatih untuk menerapkan

ataupun mengembangkan ipteks. Dengan bekal seperti ini, saudara

memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami masalah-masalah

baru, serta menggali peluang-peluang baru untuk menjawab masalah-
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masalah tersebut. Tetapi, sebagaimana ditekankan oleh Bapak Wakil

Presiden, seorang sarjana perlu menjadi warga negara yang menjunjung

tinggi demokrasi. Untuk ini, penting bahwa saudara bersikap terbuka

untuk berinteraksi dengan berbagai pihak, apakah dari kalangan

pemerintahan, para pelaku usaha, organisasi politik dan lembaga swadaya

masyarakat, para akademisi dari perguruan tinggi daerah, masyarakat

umum, maupun pihak-pihak lain-lainnya.

Masalah yang hadir di dunia nyata pada umumnya berwatak multi-

dimensional dan membutuhkan jawaban multi-perspektif. Pendekatan

yang demokratis diperlukan untuk menjawab masalah seperti itu.

Pendekatan yang demokratis dapat ditempuh melalui interaksi dan dialog,

saling berbagi dan bertukar, untuk mencari sintesis-sintesis baru dengan

menggali dari keragaman perspektif yang ada. Interaksi-interaksi tersebut

perlu didasarkan pada sikap saling menghormati dan saling peduli, atas

dasar prinsip kesetaraan.

Sebagaimana sering saya tekankan, keberadaan ITB adalah untuk

kemajuan bangsa dan kemajuan peradaban manusia. ITB akan terus

memperluas dan memperkuat perannya dalam pembangunan bangsa,

dengan cara mengintegrasikan pengembangan Ipteks ke dalam

pembangunan bangsa. Segenap alumni ITB, para insan Ipteks yang lahir

dari ITB, merupakan unsur yang sangat penting bagi perluasan dan

penguatan peranan ITB tersebut. Demokrasi bukanlah hal yang langka di

ITB. Namun demikian, ITB masih perlu terus berbenah dan melakukan

pengembangan-pengembangan agar menjadi sebuah ‘laboratorium

demokrasi’ yang efektif dan berpengaruh luas.

Semoga Allah SWT yang Maha Memiliki Ilmu, Maha Pencipta dan

Maha Pemelihara segenap umat manusia, mencurahkan Petunjuk-Nya

kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadikan Ipteks sebagai sumber

pembangunan bangsa yang berkeadilan sosial. Amin

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 Juli 2012 sampai Oktober 2012, yaitu

seperti yang tercantum berikut ini.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahasiswa Strata Pendidikan Sarjana:

1. Hendra (Prodi Teknik Kimia - FTI) meraih Juara III Mahasiswa Berprestasi Tingkat
Nasional 2012 yang diselenggarakan oleh DIKTI, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, Jakarta, 14 Juli 2012. Sebelumnya memperoleh Ganesha Prize di
level ITB.

2. Kelompok ITB beranggotakan Alvin Nurhadi Wijaya, Ari Angga Rochim, Eko Mursito
Budi, Krisna Diastama, dan Asep Suhada (Prodi Teknik Fisika – FTI) menjadi
Juara/Winner kategori Creative & Innovative New Media pada Indonesia Information
and Communication Technology Award (INAICTA) 2012, dengan judul karya Digital
Interactive Angklung, Jakarta, 12 – 15 September 2012.

3. Tim Prodi Teknik Mesin FTMD berhasil menciptakan Mushika One, mobil formula
bernomor 79 yang diikutsertakan dalam ajang mobil FSAE (Formula Society of
Automotive Engineers) 2012, di Ogasayama Sport Park, Shizuka World Cup Stadium,
Aino City, Jepang, 3 – 7 September 2012.

4. Sabhrina Gita Aninta (SITH) meraih Medali Perak Bidang Biologi pada Olimpiade
Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (On MIPA-PT),
Surabaya, 16 Mei 2012.

5. Danang Chysnanto (SITH) meraih Medali Emas Bidang Biologi pada Olimpiade
Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (On MIPA-PT),
Surabaya, 16 Mei 2012.

6. Ashari Zain (SITH) meraih Medali Emas Bidang Biologi pada Olimpiade Nasional
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (On MIPA-PT), Surabaya,
16 Mei 2012.

7. Deasty Imara (SITH) mengikuti Program Pertukaran Pelajar Frontier Lab di Osaka
University, 2012.

8. Yu’ti Rizky Maisarah (SITH) mengikuti Program Pertukaran Pelajar di Shibaura
Institute of Technology, 2012.

9. Afifa Ayu (SITH) mengikuti Program Pertukaran Pelajar Young Scientist Exchange
Program di Tokyo Institute of Technology – Jepang, 2012.

10. Anandayu Pradita (SITH) mengiktui Life Science Munich (LSM) Summer Research
Program dari Graduate School, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 6 Agustus
– 28 september 2012 dengan Prof. Dr. Jurgen Soll sebagai Research Group dan Dr.
Serena Schwenkert sebagai Direct Supervisor.

11. Citra Indah Lestari (SITH) menjadi delegasi Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda
Bahari/Kapal Pemuda Nusantara (LNRPB/KPN) – Sail Morotai 2012 di Lingkup
Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan Rute Pelayaran: Jakarta – Ambon –
Sorong - Raja Ampat – Morotai – Ternate - Makasar – Jakarta, 25 Agustus – 26
September 2012.

12. Nabhila Chairunissa (SITH) mengikuti ASES-Zhejiang Summit 2012 bertema
“Transforming in Enterpreneurship”, penyelenggara Zhejiang University di
Hangzhou, Zhejiang, China, 1 - 7 September 2012.
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13. Dewi Ayu Kencana Ungu (SITH) meraih predikat best speaker and poster pada 2nd
Bandung Biomolecular Medicine Conference Oral Presentation Award, Fakultas
Kedokteran Universitas Padjadjaran, 5 – 6 Oktober 2012.

14. Rizka Noviandari (SITH) mengikuti One-year Exchange Program di Tokyo University
of Agriculture and Technology (STEP@TUAT) dengan Koordinator: Associate Prof.
Dr. Yoshiko Kawabata, periode Oktober 2012 – September 2013.

15. Bintang Rahmat Wananda (FITB) meraih medali perak dalam ajang International
Geography Olympiad (iGeo) ke-9 yang berlangsung pada 21-27 Agustus 2012 di
Koln, Jerman.

16. Cahyawardhani (SBM) sebagai Delegasi ITB untuk the 13th AUN Educational Forum
and Young Speakers Contest on 24-30 June 2012 at Vietnam National University-Ho
Chi Minh City, Vietnam under the theme "Global Citizenship and intercultural
Competence"

17. Cahyawardhani (SBM) menjadi the most outstanding delegate of European Union
dengan topik "Social Safety Net in Time of Crisis", tanggal 2-6 Oktober 2012 di UI.

18. Fiqdira Hudannisa (SBM), menjadi finalis Mojang Jajaka Bandung 2012, Oktober.

19. Kontingen mahasiswa ITB menjadi Juara Umum dalam GEMASTIK 2012 (Pagelaran
Mahasiswa Nasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2012),
dengan raihan 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Juara ke 2 dan ke 3 diduduki oleh
kontingen mahasiswa dari UI dan ITS. Program ini merupakan program Direktorat
Penilitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) DIKTI.

20. Tim Marching Band Waditra Ganesha memperoleh Juara 1 Nomor Display Open
dalam Festival/Lomba Bandung Marching Band, Oktober 2012.

21. Kolaborasi Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi GEA FITB, Himpunan Mahasiswa
Kimia Amisca, dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan telah berhasil
mewujudkan pengadaan air bersih untuk warga Citatah, Padalarang dalam acara
Program Bakti Sosial “Geohumanism” yang peresmiannya dilakukan awal Oktober
2012.

22. Tim Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi GEA FITB yang terdiri atas Yoseph Datu
Adyatma (1200909), Tsania Ozza (1200971), dan Axel Priambodo (12010050) telah
menjadi juara pertama Lomba Debat Geologi Tingkat Nasional di UGM pada tanggal
13 Oktober 2012.

23. Tim Sekolah Farmasi yang terdiri dari Aldy Aliyandy (STF 2009) dan Alexandra
Vania Andi (STF 2009) berhasil meraih Juara Umum II Olimpiade Farmasi yang
diselenggarakan di Padang pada 20-23 September 2012.

24. Reswita Dery Gesriani (IPK 3,94) dari Prodi Sain dan Teknologi Farmasi dan
Bernard Manuel Haryadi (IPK 3,85) dari Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas
Sekolah Farmasi ITB masing-masing menerima Djuhana Award sebagai lulusan
dengan nilai IPK tertinggi Angkatan 2008 di masing-masing Prodi SF ITB.

Mahasiswa Strata Pendidikan Pasca Sarjana:

1. Pratisara Satwika Anindita (29111187), dan M. Alif (Alumni ITB), Mahasiswa MBA
ITB Program Entrepreneurship, memperoleh predikat Runner-up pada the 17th
Global Marketing Competition yang diadakan di Madrid pada akhir Juni 2012.
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2. Mahasiswa Program Magister Teknik Geologi FITB-ITB, Maisi Asri Riswanty

(22010343), Lisnanda Alam Perdana (22010001), dan Adhipa Herlambang

(22010346) mendapatkan penghargaan “Ozan Sungurlu Memorial Award for the best

international student poster” pada acara Konferensi Internasional AAPG (American

Association of Petroleum Geologists) di Singapura 16-19 September 2012. Posternya

berjudul “Sequence stratigraphy–facies analysis and stylolite-fracture

characterization related to porosity-permeability in carbonate facies of Rajamandala

Formation of Cikamuning area, West Java, Indonesia. “

3. Mahasiswa profesi Apoteker SF ITB, Wiwin Winarti (IPK 3,95) menerima Dexa

Award dan Yositalida Kamaratih Fauzi (IPK 3,85) menerima Wardah Award sebagai

lulusan terbaik dalam pendidikan profesi Apoteker Angkatan 2011 bidang Produksi

dan Pengawasan Mutu, dan bidang Pelayanan Farmasi.

Dosen:

1. Dr. Yogi Ahmad Erlangga (Prodi Teknik Aeronotika dan Astronotika – FTMD)
mendapat Penghargaan Achmad Bakrie kategori Ilmuwan Muda Berprestasi pada
event Penghargaan Achmad Bakrie Award 2012 diselenggarakan oleh Freedom
Institute, XXI Ballroom Jakarta Teater, 12 Agustus 2012. Hasil karya adalah
menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara
cepat (robust).

2. Prof. Tjia May On (Prodi Fisika – FMIPA) mendapat Penghargaan Achmad Bakrie
Award 2012 bidang Sains pada event Penghargaan Achmad Bakrie Award 2012
diselenggarakan oleh Freedom Institute, XXI Ballroom Jakarta Teater, 12 Agustus
2012.

3. Dr. Ferry Iskandar (KK Fisika Material Elektronik – FMIPA) memperoleh anugerah
10 Tokoh Penemu Nasional Versi Majalah Tempo, dengan penemuan ”Bubuk
Berpendar Boron Carbon Oksinitrida”, Majalah Tempo Edisi 13 Agustus 2012.

4. Dr. I Gede Wenten (Prodi Teknik Kimia – FTI) memperoleh anugerah 10 Tokoh
Penemu Nasional Versi Majalah Tempo, dengan penemuan ”Selaput Membran Baru
untuk Filtrasi Bir”, Majalah Tempo Edisi 13 Agustus 2012.

5. Fenny Martha Dwivany, Ph.D. (Prodi Mikrobiologi – SITH) mendapatkan
Penghargaan Peneliti Perempuan dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (Hakteknas) 2012, diselenggarakan oleh Kemenristek, Agustus 2012. Hasil
penemuannya adalah Hormon Etilen menjadi penyebab gen-gen lain yang terlibat
dalam pematangan buah pisang ambon.

6. Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati (Prodi Teknik Kimia – FTI) mendapatkan
Penghargaan Peneliti Perempuan dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (Hakteknas) 2012, diselenggarakan oleh Kemenristek, Agustus 2012. Hasil
penemuannya adalah membuat bioreaktor yang mampu menghasilkan sel darah
merah sangat kuat (dari sel penca yang memproduksi diri dengan bantuan teknik
bioreaktor).

7. Prof. Dr. Iping Supriana (STEI) mendapatkan Penghargaan Anugerah TIK Jawa Barat
2012 untuk Produk Inovasi Terbaik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), yaitu produk Digital Mark Reader (DMR). Pengembangan DMR juga
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melibatkan M. Arif Rahmat, ST, Ayu Purwarianti, ST, MT, Ph.D dan Peb Ruswono
Aryan, ST, MT. Kedua nama terakhir adalah staf pengajar STEI ITB.

8. Prof. Dr. Satria Bijaksana (FTTM) meraih Best Oral Professional Presentation pada
PIT HAGI ke 37, Palembang, 10 - 13 September 2012. Judul presentasi: “Towutui
Drilling Project: an Overview of International Multidisciplinary Scientific
Collaboration”.

Unit ITB:

1. Pada September 2012, dua program studi ITB yakni Prodi Sarjana Teknik Kimia dan
Prodi Sarjana Teknik Fisika meraih akreditasi internasional ABET (Accreditation
Board for Engineering and Technology). Pengakuan ini menyusul dua prodi ITB
yang pada tahun lalu telah meraih akreditasi serupa yakni prodi Teknik Elektro dan
prodi Teknik Kelautan.

2. ITB berada di peringkat Pertama dari seluruh perguruan tinggi Indonesia, urutan 13
di Asia Tenggara dan peringkat 82 dunia, berdasarkan lembaga pemeringkat
perguruan tinggi internasional 4ICU (4 International College & University) yang
dirilis Juli 2012 (Publikasi "2012 World University Rankings"). Dengan hasil
tersebut ITB menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang berada dalam
200 besar.

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

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

Sehubungan dengan prestasi yang membanggakan di atas, saya atas nama

ITB ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama

anggota sivitas akademika ITB yang telah menghasilkan berbagai karya dan

kiprah yang bermakna dan membanggakan kita semua tersebut.

Selanjutnya kepada saudara-saudara 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 dijiwai oleh akhlak dan budi pekerti yang mulia.

Implementasikan selalu prinsip Kerja 5As (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja

Mawas, Kerja Tuntas dan Kerja Ikhlas) dalam diri pribadi, serta lingkungan

aktivitas dan pekerjaan saudara.

Disamping itu tunjukkan pada dunia bahwa alumni ITB disamping

cerdas dan berilmu, juga memiliki tujuh budi utama yang berkualitas baik,

yaitu jujur, bertanggung jawab, adil, peduli, disiplin, visioner, serta senang

menolong dan bekerjasama. Sebagai calon-calon pemimpin nasional,



11

regional maupun global, saudara juga harus selalu berusaha menegakkan

nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keluhuran dalam kondisi apapun; serta

mempunyai keramahan sosial yang membawa kemaslahatan maksimal

bagi masyarakat, bangsa dan negara

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 selalu bahu-membahu dalam memperkokoh Institut ini

sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan

pencerdasan seluruh anak bangsa, serta dalam proses pembangunan

bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. 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


