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Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB 
ITB PENGHASIL LULUSAN YANG KOMPETITIF GLOBAL 

Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 25 Oktober 2008 

 

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  
  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, 
 

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pada 
pagi hari yang berbahagia ini kita dikaruniai kesehatan lahir dan batin untuk 
berkumpul di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB) 
dalam rangka melaksanakan satu kegiatan ITB yang sangat penting bagi kita 
warga ITB dan Negara Republik Indonesia, yaitu Wisuda Lulusan ITB 
bulan Oktober 2008. Wisuda pada hari ini adalah wisuda tahap pertama 
untuk Tahun Akademik 2008/2009. Oleh karena itu perkenankan saya atas 
nama pribadi maupun institusi ITB dengan penuh rasa bangga, pada hari 
ini tanggal 25 Oktober 2008, mempersembahkan 1328 lulusan strata 
pendidikan sarjana, magister dan doktor sebagai salah satu wujud 
akuntabilitas ITB kepada masyarakat Indonesia. 
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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 anggota 
keluarga Bapak/Ibu dan Saudara sekalian. 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 agenda ini juga merupakan 
laporan hasil kerja kami kepada Majelis Wali Amanat dan masyarakat 
Indonesia dalam kerangka akuntabilitas ITB kepada 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.  

ITB adalah institusi universitas, sehingga memiliki kewajiban untuk 
menghasilkan ilmu pengetahuan baru dalam kerangka keberlanjutan ilmu 
pengetahuan, pendidikan doktor merupakan salah satu cara yang harus 
digunakan. Pendidikan doktor juga secara langsung merupakan sarana 
untuk menghasilkan modal bagi keberlanjutan ilmu pengetahuan. Pada era 
sekarang ini kelas universitas ditentukan melalui kemampuan universitas 
dalam menghasilkan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan kualitas modal 
insani yang dihasilkan. Apapun kriteria yang diterapkan untuk mengukur 
peringkat universitas kelas dunia pasti merupakan turunan dari salah satu 
atau kedua parameter utama tersebut. Sebelum muncul isu Universitas 
Kelas Dunia atau World Class University, acuan ini merupakan acuan global 
bagi semua perguruan tinggi di dunia. 
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Hadirin yang saya muliakan, 
 

Kita hidup dalam era global, sehingga batas negara merupakan batas 
yang semu. Situasi ini mestinya dapat dipandang sebagai kesempatan bagi 
kita. Salah satu kesempatan bagi kita ialah yang terkait dengan kesempatan 
kerja. Kita harus memandang bahwa kita mampu bekerja di ujung dunia 
manapun juga karena kemampuan atau kapasitas kita. Kita mampu jika kita 
memiliki kapasitas global, sehingga mampu bersaing secara global, karena 
memang memiliki daya saing global. ITB sebagai universitas kelas dunia 
wajib untuk meluluskan anak didiknya berkemampuan daya saing global 
tersebut.  

Selain pengakuan sebagai universitas kelas dunia yang disandang ITB 
sejak akhir tahun 2005, ITB juga ternyata mendapat pengakuan dari salah 
satu negara kontinen tetangga kita yaitu Australia. Australia adalah negara 
yang banyak memiliki universitas berkelas dunia (21 buah, versi “Top 
Universities Guide”, QS Limited, 2008), telah memberikan pengakuan 
tersendiri kepada ITB dimana sejak tahun 2007 mereka mengakui 
kesetaraan lulusan ITB dalam bidang teknik dari berbagai jenjang. 
Pengakuan ini diwujudkan dalam bentuk resmi sebagai kesempatan untuk 
dapat bekerja secara langsung di Australia. Dalam syarat mendapat visa 
Australia untuk skilled recoqnised graduate (temporary) visa (subclass 476), telah 
dicantumkan daftar universitas yang mendapat pengakuan tersebut dari 
wilayah Timur Tengah dan Asia. ITB merupakan salah satu universitas 
yang tercantum dalam daftar tersebut. Hal ini tentu merupakan wujud bagi 
sifat kompetitif ITB secara global.  

Memang kenyataannya, lulusan ITB telah bekerja menyebar di 
seluruh penjuru dunia. Cara ini sebenarnya merupakan sarana bagi kita 
untuk mempengaruhi peradaban dunia sebagaimana yang tertulis dalam 
Visi dan Misi ITB. Kita boleh bercita-cita menjadikan Singapura sebagai 
Indonesia jika kita mampu mengirim 1.000.000 insinyur ke Singapura, dst. 
dst. Kesempatan ini memang sulit dimengerti karena memang sulit 
dikerjakan. Namun alangkah baiknya jika ITB berani memulai langkah ini 
dan kita telah memulainya. Pada awal bulan September 2008 di Seoul telah 
diadakan International Forum on Global Research University President, yang 
dilaksanakan oleh KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). 
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Sebagai informasi KAIST adalah universitas kelas dunia milik Korea. Isu 
yang dibahas pada saat itu ialah bagaimana kerjasama antar perguruan tinggi 
dapat dilakukan agar perguruan tinggi kita menjadi institusi global. Artinya 
hasilnya kompetitif secara global. Secara sederhana disebutkan bahwa 
bahwa produk (ipteks) universitas harus berkualitas global dan lulusannya 
berkualitas global pula.  

Sehubungan dengan itu tujuan dari forum ini ialah melakukan diskusi 
tentang masalah global dalam universitas riset, memanfaatkan jejaring 
untuk kepentingan institusi perguruan tinggi (termasuk dosen dan 
mahasiswa), dan pemanfaatan fasilitas dan kepakaran secara bersama. 
Dalam kegiatan tersebut, Rektor ITB adalah satu-satunya universitas dari 
Indonesia yang diundang dan diminta untuk menjadi salah satu pembicara 
mengenai pemanfaatan fasilitas dan kepakaran bersama. Hal yang penting 
adalah bahwa jika kita memiliki kepakaran namun minim fasilitas 
dimungkinkan menggunakan fasilitas milik universitas lain. Di sisi yang lain 
jika kita kekurangan kepakaran namun tersedia fasilitas yang cukup kita 
dapat memanfaatkan universitas lain untuk meningkatkan kapasitas 
kepakaran kita. Ini menunjukkan pengakuan kompetitif global ITB pula. 
Nampaknya wujud yang harus kita lakukan bukan hanya melangkah tapi 
membuat terobosan baru. Ini tantangan yang memikat bagi ITB untuk 
menaikkan derajat bangsa Indonesia.  

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

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 tahun 2008, termasuk yang belum 
sempat kami sampaikan pada kedua kesempatan Wisuda sebelum ini. 
Pertama, untuk kategori institusi. Pada periode Oktober 2008 ini peringkat 
ITB menurut “THE-QS World University Rankings Top 500” berhasil naik 
dari 369 dunia menjadi 315 dunia. Khusus untuk bidang teknologi 
(engineering and IT), ITB berhasil menerobos masuk pada peringkat 100 
besar dunia, yakni ITB berada pada peringkat 90 dunia. Hal ini merupakan 
capaian yang luar biasa bagi kita yang bekerja dengan infrastruktur yang 
belum mamadai. 
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Pada tingkat program studi, apresiasi yang khusus saya berikan 
kepada Sekolah Farmasi ITB yang telah berhasil meluluskan mahasiswa 
Prodi Sarjana Sains dan Teknologi Farmasi Angkatan 2004 secara tepat 
waktu sebesar 91,8 %. Juga kepada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB 
untuk Prodi Sarjana Manajemen Angkatan 2005 sebesar 88%. Di strata 
pendidikan pasca sarjana, Program Magister Pengelolaan Sumberdaya 
Hayati dan Lingkungan Hidup Tropika Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 
ITB Angkatan 2006 mencapai angka 86,6% dan Program Magister 
Pengelolaan Sumberdaya Air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB 
Angkatan yang sama mencapai angka 91,9% yang lulus tepat waktu. 
Program Doktor Aeronotika dan Astronotika Fakultas Teknik Mesin dan 
Dirgantara Angkatan 2005 mencapai angka 100%. Perlu diketahui bahwa 
Kebijakan Mutu ITB 2006-2010 menetapkan target Lulusan Tepat Waktu 
program studi sarjana ( di suatu Angkatan ) adalah sebesar 80% pada tahun 
2010. Hal yang sama  untuk program magister juga sebesar 80%, sedangkan 
untuk program doktor sebesar 60%. Kita harapkan prestasi beberapa prodi 
di atas dapat mengimbas kepada prodi lainnya dalam rangka pencapaian 
Target Mutu ITB 2010 ini. 

Kedua, untuk kategori mahasiswa, pada strata pendidikan sarjana, 
penelitian berjudul “Pemanfaatan Aluminium dan Polietilen dari Sampah 
Tetrapack dengan Metoda Hot Pressing” karya mahasiswa Prodi Teknik 
Kimia FTI ITB : Nazrul Munir, Arrijal Sidik, Fernando, Hamzah 
Rahawarin, dan Saeful Rohman berhasil meraih Juara ke-2 Program 
Kreativitas Mahasiswa Bidang Teknologi (PKMT) pada Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXI yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Universitas Islam 
Sultan Agung Semarang, pada Juli 2008. Penelitian Nazrul dkk. berhasil 
mengolah sampah tetrapack menjadi material yang ringan tapi kuat 
menahan beban seberat tiga ton.  

Selanjutnya dua orang mahasiswa Prodi Teknik Elektro STEI yakni 
Wisnu Fajar Baskoro dan Fajar Sastrowijoyo menjadi Juara Pertama pada 

Lomba Pemrograman Ladder PLC (Programmable Logic Control) 
2008 tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh FTI ITB pada Agustus 
2008.  Tema perlombaan kali ini adalah Peningkatan Kompetensi Sumberdaya 
Manusia Nasional di Bidang PLC. PLC merupakan salah satu perangkat keras 
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pengontrol yang penggunaannya di dunia industri cukup vital karena antara 
lain mampu menaikkan produktifitas, menaikkan efisiensi, mengurangi 
biaya produksi, dan menghasilkan kualitas produk yang konsisten.  

Kemudian Tim Technopreneur yang diketuai oleh Ahmad Fajar 
Firdaus, mahasiswa Prodi Teknik Elektro STEI ITB, dengan anggota 
Deden Rudiansyah ( juga STEI ) dan Akif ( SBM ITB ) dengan judul 
proposal bisnis “NetMAX, Wimax Service Provider” menjuarai Lomba 

Wimax Business Idea 2008 yang diselenggarakan oleh CIEL SBM ITB 
berkerjasama dengan PT. Indonesian Tower pada bulan Juli 2008. Tujuan 
dari diadakannya lomba ini adalah untuk merangsang munculnya 
entrepreneur baru di bidang teknologi WIMAX. Teknologi WIMAX saat 
ini sedang berkembang pesat dan akan menjadi tren baru di dunia 
telekomunikasi.  
 
Para mahasiswa dan wisudawan sekalian, 

Masih dalam kategori mahasiswa, kali ini di tingkat internasional, 
Aditya Judith Perdana dari Prodi Teknik Industri FTI ITB bersama dengan 
Ewan Arnolda (Australia) yang membentuk tim Clavers Design menjadi 
finalis pada Kompetisi Final Webdesign International Festival (WIF) 
yang diselenggarakan April 2008 di Limouges Perancis. 

Selanjutnya Abdul Luky, mahasiswa Prodi Teknik Mesin FTMD ITB, 
pada bulan Agustus 2008 menjadi juara dunia bisnis pada Global TiC yang 

diadakan di Taiwan sebagai The Best Design Value Award dalam 
karyanya berupa kursi roda KROMMAN, yaitu kursi roda yang “mudah 
dan nyaman dipakai baik di dalam maupun di luar ruangan”, dengan harga 
produksi yang terjangkau oleh pengguna yang sebagian besar berasal dari 
kalangan ekonomi lemah. Kemenangannya ini merupakan kelanjutan dari 
prestasi sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 ia menjadi juara nasional NIC 
(National Innovation Contest) dalam Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya juga sebagai juara 
dunia design pada Industrial Design Product Competition di Turki pada tahun 
yang sama. 

Kemudian, Fia Adhi Utama (12203041) dari Prodi Teknik 

Perminyakan FTTM ITB menjadi juara dunia dalam SPE-International 
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Student Paper Contest Undergraduate Division pada acara SPE 

(Society Petroleum Engineering) Annual Technical Conference and 

Exhibition (ACTE) 2008 di Denver Colorado, USA pada September 
2008.  

Dari Prodi Desain Komunikasi Visual FSRD ITB, yaitu Sandy 
Solihin, Nesia Anindita, Diani Apsari, Yessica Haryanto, Fitri Tri Sumarni, 
dan Dara Tamara masing-masing menjadi finalis untuk Lomba Ilustrasi 
Buku Anak NOMA Concourse Japan 2008. Dan,  Fernando, mahasiswa 
Prodi Teknik Kimia FTI ITB berhasil masuk dalam 4 besar kompetisi 

”BAYER Young Environmental Envoy 2008” dan akan berangkat ke 
Jerman karenanya.  
 
Hadirin sekalian, 

Beberapa mahasiswa ITB juga berhasil unggul dalam kompetisi 
penerimaan beasiswa internasional. Ditha Natasia dari STEI ITB 

memperoleh beasiswa unggulan EXISTENTE (Excellent 

International Students Entering Technical Education) 2007-2008 dari 
Belanda, dalam kategori double degree program selama satu tahun dan akan 
belajar di Fonthy University of Applied Sciences. Beasiswa pendidikan 
EXISTENTE ini merupakan beasiswa bagi 50 orang mahasiswa unggulan 
dari seluruh dunia.  

Selanjutnya, dua mahasiswa Prodi Teknik Elektro STEI ITB yaitu 
Giovanni Sutanto dan Rachmawati memperoleh beasiswa dari pemerintah 
Jepang melalui program JASSO Scholarships yang merupakan program 
pertukaran pelajar yang berbasiskan kepada individual research training di 
Jepang. Giovanni Sutanto diterima di University of Electro 
Communication (UEC) Jepang, dan selama satu tahun akan melakukan 
riset dengan judul penelitian “Rescue Robot”. Sementara Rahmawati 
mendapatkan kesempatan yang sama di Tohoku University melalui 
program JYPE (Junior Year Program in English) dengan judul riset “Fuel Cell, 
Pembangkit Listrik Skala Kecil dari Elektroda”. 

Kita berpindah ke mahasiswa strata pendidikan pasca sarjana, untuk 
tingkat nasional. Mahasiswa program magister dari SITH ITB yakni Nadya 
Farah ( bersama Reza Ernawan ) yang dibimbing Dr. Sony Suhandono, 
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dosen SITH ITB, memenangkan lomba poster terbaik untuk Juara I pada 

The 4th Indonesian Biotechnology Conference’. 

 Kemudian Abdul Hadi mahasiswa program magister Pengajaran 
Kimia FMIPA ITB yang juga merupakan Guru SMAN 3 Banjarmasin 
dengan bimbingan Prof. Dr. Ismunandar dan Dra. Hj. Lubna Baradja, MS., 
keduanya dosen FMIPA ITB, menjadi Juara Pertama pada bidang 
Matematika, IPA, dan Teknologi (MIPATEK) dalam Lomba 
Kreativitas Ilmiah Guru (LKIG) XVI tahun 2008 yang diselenggarakan 
oleh LIPI bekerjasama dengan AJB Bumi Putera 1912.  
 
Para Wisudawan dan Orangtua serta Wali yang berbahagia,  

Selanjutnya kita masuk ke kategori ketiga, dosen. Di tingkat 
nasional, Prof. Dr. Edy Tri Baskoro dosen FMIPA ITB memperoleh gelar 
Dosen Berprestasi I Tingkat Nasional 2008 yang diselenggarakan oleh 
Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas pada Agustus 2008 lalu dan diikuti 
oleh 68 perguruan tinggi (42 PTN dan 26 PTS).  

Selain itu Dr. Veinardi Suendo (KK Kimia Fisika dan Anorganik 
FMIPA ITB) menjadi peneliti terbaik untuk kategori Ilmu Pengetahuan 
Alam dan Lingkungan (IPAL) pada acara Pemilihan Peneliti Muda 
Indonesia (PPMI) ke-14 yang diselenggarakan oleh KMN Ristek, LIPI, 
dan didukung oleh PT Pertamina, Agustus 2008.  

Dari FTI ITB, karya Dr. I Gede Wenten berupa Cooling tower 
sistem tertutup ekonomis serta Metoda dan alat untuk mengembalikan 
koefisien ultrafiltrasi dan total cell volume hemodialiser, berhasil 
dinobatkan ke dalam ”100 Best Inventions Indonesia” dalam rangka 
Hari Teknologi pada 8 Agustus 2008 di Istana Negara. 

Di tingkat internasional, salahsatu karya seni kriya Dr. Biranul Anas 
Zaman, dosen FSRD ITB yang saat ini juga menjabat sebagai Dekan FSRD 
ITB,  berjudul "Lahan IV" tahun 2008 ini berhasil terpilih untuk menjadi 
koleksi dalam Museum Sejarah Tekstil, Lordz, Polandia. 

Beberapa dosen ITB juga menjadi pembimbing/pembina Tim 
Peserta Lomba di tingkat internasional dengan hasil tim yang 
membanggakan. Sebut saja misalnya Dr. Djulia Onggo dan Dr. Deana 
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Wahyuningrum, keduanya dosen FMIPA ITB, yang menjadi anggota Tim 
Pembina Olimpiade Kimia Indonesia (TOKI) yang membina tim 
lomba yang terdiri dari 4 orang siswa SMU yang berhasil memperoleh 1 

medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu dalam International 

Chemistry Olympiad (IChO) ke-40 pada Juli 2008 di Budapest, 
Hungaria.  

Selanjutnya, Dr. Suryadi Siregar dan Dr. Hesti Wulandari beserta Dr. 
Mahasena Putra dan Dr. M.Iqbal, keempatnya dosen dari KK Astronomi 
FMIPA ITB, sebagai pembimbing dari masing-masing Tim Indonesia A 

dan B dalam 2nd International Olympiad on Astronomy and 

Astrophysics, Agustus 2008 yang dituanrumahi oleh ITB dan berlangsung 
di Observatorium Booscha Lembang dan sekitarnya telah berhasil 
membawa tim yang dibinanya meraih 4 medali emas, 3 perak, 2 perunggu, 
dan 1 honorable mention. 

Kemudian, Prof. Dr. Muljowidodo Kartidjo, dosen FTMD ITB, 
sebagai anggota pembimbing Tim Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Garuda 
yang berhasil membawa timnya meraih juara kategori best image system dalam 

Korean Robot Aircraft Competition VII/2008 di Taean Airfield, 
kompleks Hanseo University, pada September 2008. 

Akhirnya yang terbaru, Dr. Chatief Kunjaya dari KK Atronomi 
FMIPA ITB, sebagai team leader dari Tim Indonesia yang berlaga dalam 

International Astronomy Olympiad  XIII yang diselenggarakan di 
Trieste, Italy, dan baru saja berakhir pada 20 Oktober 2008 kemarin. Tim 
Indonesia yang dibimbingnya berhasil meraih nilai tertinggi di dalam 

kompetisi observasi  sehingga berhak mendapatkan penghargaan The Best 

in Observational Round, selain juga memperoleh 2 perak dan 1 
perunggu. Ikut sebagai juri dalam Olimpiade bergengsi ini, Dr. Suryadi 
Siregar, juga dari KK Astronomi FMIPA ITB. 

 
Para mahasiswa, dosen, serta mitra kerja ITB yang saya kagumi, 
 

Sehubungan dengan prestasi yang membanggakan di atas saya ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama anggota sivitas 
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akademika ITB yang telah menghasilkan berbagai karya dan kiprah yang 
bermakna tersebut. 

 
Prestasi di atas sedikit banyak juga didukung oleh sejumlah bantuan 

dana dan peralatan yang diperoleh dari berbagai institusi dan perorangan. 
Sebut saja misalnya bantuan yang diperoleh dari PT Telkom Indonesia 
sebesar Rp. 998 juta yang akan diperuntukkan bagi Pengadaan Alat-alat 
Laboratorium di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB. 
Kemudian bantuan dari BP Migas / Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral berupa peralatan instrumentasi dan kontrol di 
Fakultas Teknologi Industri (FTI) ITB senilai Rp. 3,5 Milyar dan peralatan 
dan program kegiatan dari Hewlett Packard ( HP ) bagi Program Studi 
Teknik Fisika FTI ITB sebesar USD 72.000,-  

 
Juga bantuan dari TOTAL E&P Indonesie untuk persiapan, 

perbaikan, pemeliharaan dan pemantauan Laboratorium Korosi ITB, serta 
rekonstruksi fasilitas perkuliahan di Prodi Teknik Perminyakan Fakultas 
Teknik Pertambangan dan Perminyakan ( FTTM ) ITB senilai kurang lebih 
52.000 Euros. TOTAL berkomitmen tahun ini untuk terus mendukung 
ITB dengan total multi-year budget sebesar 73.570 Euros. 

 
Perkenankanlah saya dengan demikian mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai perusahaan, institusi pemerintah, perorangan maupun 
alumni ITB serta warga masyarakat lainnya yang senantiasa selalu 
mendukung ITB dalam berbagai bentuk bantuan seperti contoh di atas, dan 
dana beasiswa untuk mahasiswa kami, sampai kepada kerjasama dalam 
bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. 

 
Para Lulusan ITB yang saya cintai,   

Saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah menunggu 
karya-karya saudara untuk bangkit menjadi bangsa yang besar. Kita ingin 
mensejajarkan diri kita dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta seni. Kita ingin menempatkan diri secara pas dalam proses 
demokratisasi, tekanan global, kekuatan ekonomi yang tak seimbang, 
tekanan politik, dan pengaruh kuat berbagai kebudayaan yang melanda 
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bangsa dan negara kita saat ini. 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, dan Selamat berkarya! 
 

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. Semoga 
Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pada kita semua kepedulian, 
kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan, 
dan determinasi dalam upaya mencapai apa yang telah kita citakan itu. 
Amin. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc. 
Rektor dan Profesor ITB 
 
 


