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PIDATO REKTOR 
pada 

DIES NATALIS ITB KE-44 
“Memetik Hikmah Sejarah, Memperluas Cakrawala”  

Aula Barat, 2 Maret 2003 
 

 
 

Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat;  
Senat Akademik; dan Majelis Guru Besar ITB; 
Para sesepuh, warga dan tamu kehormatan ITB; 
Para Pimpinan Daerah Jawa Barat dan Kota Bandung;  
Para Pimpinan Fakultas dan Departemen, Lembaga dan Direktorat,  
serta Unit Kerja ITB lainnya; 
Para mahasiswa/i yang kami banggakan dan cintai; serta 
Bapak/Ibu para undangan yang kami hormati. 
 

Assalamua’laikum Wr. Wb. 

Segala Puji dan Syukur senantiasa terpanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah 
menganugerahkan kesejahteraan pada kita semua. Pada hari ini, Minggu 2 Maret 2003, kita 
berkumpul di Aula Barat ITB yang bersejarah ini, untuk memperingati dan merayakan Dies 
Natalis ITB. Tepat pada tanggal ini, pada empatpuluh empat tahun yang lalu, lembaga tercinta 
ini secara resmi lahir di bumi Indonesia, dan membuka lembaran baru dalam sejarah pendidikan 
sains, teknologi dan seni.  

Saat ini, proses transisi ITB menuju sebuah Perguruan Tinggi yang berstatus Badan Hukum 
Milik Negara (PT-BHMN), telah memasuki tahun ketiga dari lima tahun periode transisi yang 
telah ditetapkan. Di akhir masa transisi nanti, diharapkan bahwa ITB telah mampu meraih 
tingkat kemandirian yang tinggi baik dalam penyelenggaraan kehidupan scholarly, maupun dalam 
pengelolaan serta penumbuhkembangan sumber daya. Dengan tercapainya kemandirian ini, 
lebih jauh lagi diharapkan bahwa ITB dapat memperkuat fakultas intelektualnya, sehigga 
benar-benar mampu memerankan diri sebagai the guardian of moral values dan the guardian of 
knowledge, bagi masyarakat bangsa Indonesia yang kini tengah melangsungkan reformasi di 
berbagai dimensi kehidupan.  

Hadirin yang saya hormati, 
Izinkan kami untuk sejenak menengok ke masa lalu, guna sedikit menyegarkan kembali ingatan 
tentang persoalan kebangsaan di masyarakat kita. Tentunya belum hilang dari ingatan kita 
sebuah lagu yang dipopulerkan di tahun 70-an oleh kelompok musisi Koes Plus, yakni "Kolam 
Susu." Lirik "Kolam Susu" tersebut mengekspresikan optimisme tentang subur, kaya dan 
bersahabatnya alam Indonesia. Apakah ini sekadar ekspresi imajinatif dari Koes Plus belaka?  

Kalau kita sempat melayangkan pandangan ke berbagai penjuru Nusantara, kita akan lihat masih 
terdapatnya tanda-tanda akan kebenaran ungkapan Koes Plus tersebut. Tuhan memang telah 
mengaruniai kita semua dengan alam kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati, subur, 
mengandung banyak sumber energi dan mineral, dan disepanjang tahun senantiasa menerima 
curahan hangat sinar matahari.  
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Kondisi demikian sudah sejak dahulu kala diakui dan disyukuri oleh nenek-moyang kita, jauh 
sebelum Republik Indonesia tercinta ini lahir. Ungkapan 'Bhinneka Tungal Ika,' misalnya, 
merupakan penegasan rasa syukur oleh generasi nenek-moyang kita, yang mereka wujudkan ke 
dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, sejahtera, yang di situ bersatu-padu 
budaya agraris, budaya laut, budaya petani, budaya nelayan, dan juga budaya perdagangan 
antarpulau. Bukan saja konflik SARA itu non-existing, melainkan keanekaragaman etnis, suku, 
kelompok agama telah menjadi bagian dari pondasi budaya masyarakat kita. Menurut 
sejarahwan, budaya harmoni dalam keanekaragaman ini merupakan unsur pondasi utama yang 
pada gilirannya memungkinkan Republik Indonesia di-declare oleh para pejoang-pejoang ’45. 

Para tamu, segenap warga ITB, dan para undangan yang terhormat,  
Mari kita tinggalkan imajinasi tentang masa lalu itu, dan kembali ke realitas kita di hari ini. Mari 
kita menengok ke lautan kita dan bertanya; masihkah itu bagaikan kolam susu? Masihkah ikan 
dan udang disana menghampiri kita? Kemudian mari kita amati tongkat, kayu dan batu. Apakah 
ini semua masih bisa menjadi tanaman? Juga, mari kita simak socio-diversity kita. Apakah ini masih 
menjadi kekuatan budaya kita? 

Apakah terdapat perbedaan-perbedaan yang tajam antara realitas yang kita temui sekarang 
dengan realitas yang di-metafora-kan oleh Koes Plus, atau dengan realitas yang ditegaskan oleh 
para nenek-moyang kita melalui Bhinneka Tunggal Ika?  

Tanpa bermaksud menjawab pertayaan-pertanyaan ini, kami ingin mengajak para hadirin yang 
mulia, untuk merenungi beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan ini, yang memiliki 
relevansi dengan tantangan ITB BHMN pada hari ini. 

Kalau kita perhatikan babak-demi-babak dalam sejarah masyarakat bangsa ini, kita akan dapati 
satu hal yang diperlihatkan oleh sejarah, yakni bahwa karunia Tuhan tersebut—'kolam susu,' 
tanah yang subur itu tadi, bagaikan sekeping uang dengan dua sisi; ia menjadi karunia sekaligus 
‘cobaan. ‘ Kekayaan alam itu ternyata juga dapat menjadi penggoda bagi kita, atau bagi siapa pun, 
untuk bisa memiliki dan menikmatinya secara ‘berlebihan.’ 

Sejarah mencatat bahwa pernah terjadi upaya-upaya untuk meraih keuntungan secara 
besar-besaran dari kekayaan alam Tanah-Air itu, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah 
keharmonisan kehidupan, keadilan sosial, dan kelestarian budaya. Kita pernah mengalami 
keadaan dimana Pulau Jawa dijadikan 'perkeboenan rakjat,' dimana nenek-moyang kita bekerja 
sebagai buruh yang sangat rendah upahnya. Dan sebagai dampak dari ini adalah, di antaranya, 
terbengkalainya kehidupan di wilayah pesisir, merapuhnya ‘rantai penghubung’ antar 
pulau-pulau. 

Lalu, di zaman yang lebih modern, sejarah mencatat bahwa hal yang serupa berulang kembali. 
Kali ini bukan sumber hayati yang menjadi pemikat utama, melainkan minyak, dan 
tambang-tambang mineral lainnya. Lagi-lagi, di zaman itu sebagian para pendahulu kita ‘tergoda’ 
untuk menikmati ‘sumber-sumber pemikat’ ini secara berlebihan, sedemikian rupa sehingga 
mengabaikan upaya untuk memelihara ataupun memperkokoh pilar-pilar bagi kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa secara harmonis. 

Implikasi dari praktik-praktik kehidupan bermasyarakat seperti ini adalah bahwa bangsa kita, 
untuk kurun waktu yang cukup panjang, belum pernah berhasil untuk melakukan pembangunan 
karakter bangsa dan pondasi negara secara maksimal, secara sepenuh daya intelektual, secara 
sepenuh hati. Selalu saja terdapat kelompok-kelompok—yang notabene saudara-saudara kita juga, 
yang terlalu terpikat pada kekayaan alam itu, sehingga menjadi kurang mengindahkan 
kaidah-kaidah perikehidupan bermasyarakat secara harmonis dan lestari.  
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Ketika Orde Baru runtuh, dan Reformasi dimulai, seolah menjadi terungkap jelas bahwa, setelah 
berlangsung sekian dekade, berbagai unsur-unsur sosial kemasyarakatan (seperti bank, industri, 
lembaga hankam, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan lain-lain), masih belum memiliki 
pondasi yang kokoh dan masih belum optimal dalam menegakkan fungsi sosialnya. Dan hal ini 
kiranya membuahkan dampak-dampak yang lebih jauh dalam kehidupan, seperti: pembinaan 
perikehidupan ber-Bhinneka Tunggal Ika terbengkalai; penumbuhkembangan budaya ilmiah 
(melalui berbagai bentuk pendidikan) terhambat; upaya penegakan keadilan sosial terdistorsi. 
Dan pada gilirannya, keadaan-keadaan ini semua secara perlahan-lahan telah menurunkan 
kewibawaan berbagai lembaga-lembaga dan pranata sosial itu sendiri, di mata masyarakatnya 
sendiri. Bersamaan dengan itu, tumbuh berkembang secara meluas suatu bentuk budaya baru 
yang berwatak menyelingkuhi pranata-pranata sosial, yakni: KKN.  

Menurut hemat kami, KKN bukanlah watak dasar budaya bangsa kita. Watak seperti ini tidak 
ada di poros sejarah bangsa ini. Tetapi dalam dua dekade terakhir memang KKN berkembang 
pesat dan menjalar meluas, sehingga menampilkan ‘warna’ yang mencolok pada wajah budaya 
bangsa kita. Namun demikian, kiranya KKN ini lebih tepat dipandang sebagai symptom sosial, 
dan bukan sebagai akar persoalan kemasyarakatan. KKN ini merupakan indikasi dari 
terdapatnya kerusakan sosial yang cukup mendasar, yang telah chronic, yang pada gilirannya 
memunculkan symptom KKN ini. Kerusakan sosial itu terjadi oleh karena, salah satu 
penyebabnya, kurang sungguh-sungguhnya dan kurang sepenuhhatinya upaya-upaya untuk 
membangun masyarakat bangsa ini. Upaya-upaya demikian kemudian membuahkan berbagai 
lembaga dan pranata sosial yang tidak cukup mampu untuk menopang kehidupan yang 
harmonis, adil, dan berperikemanusiaan.  

Hadirin yang saya hormati, 
Dalam suasana kehidupan bermasyarakat seperti ini, peranan seperti apakah yang bisa diemban 
oleh ITB? Jawaban untuk ini tentunya akan bergantung pada bagaimana kita melihat ITB itu 
sendiri. Paling tidak, kalau kita melihat ITB sebagai fakultas (faculty: power to perform of a living 
organism; Websters’s New World). Intelektual, maka secara potensial, banyak dan besar peranan 
yang dapat dijalankan ITB, seperti: 

• menemukan cara-cara terbaik dalam melakukan upaya-upaya institution building, di dalam 
konteks nation building, di masyarakat; dan turut mendorong realisasi proses demikian ini di 
masyarakat; 

• mengembangkan cara-cara untuk mengambil, mengolah dan memanfatkan kekayaan alam 
kita untuk kesejahteraan masyarakat, dengan berpijak pada prinsip keharmonisan kehidupan, 
keadilan sosial, dan kelestarian; 

• menumbuhkembangkan serta memperkokoh budaya masyarakat, termasuk mempromosikan 
budaya ilmiah secara terus-menerus; 

 
Ketiga hal ini tentunya bukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dikonsepsikan oleh ITB. 
Prinsip-prinsip development committed, development oriented, dan the guardian of value, yang diletakkan 
oleh para pemikir ITB di era ‘70-an mencakup ketiga hal di atas. Tapi tentu saja peranan 
demikian ini tidak bisa optimal efeknya, tanpa adanya suatu kesatuan upaya bersama-sama 
dengan segenap unsur-unsur sosial lain di masyarakat. Ketika suasana kesatuan upaya ini kurang 
kondusif, ITB dapat tetap menginisiasi dan terus menerus menjadi kekuatan pendorong, dalam 
modus operandi yang berpola scholarly.  
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Persoalan yang relevan dalam konteks transisi sekarang ini adalah bagaimana caranya agar ITB 
dapat secara optimal mewujudkan peranan di atas? Ini persoalan yang kompleks. Beberapa 
faktor eksternal ingin dikemukakan di sini. 

Petama. Proses institution building di ITB tak bisa dilepaskan dari pengaruh nation building secara 
keseluruhan. Misalnya, berkembangnya desentralisasi pemerintahan dan melemahnya kekuatan 
ekonomi pemerintah telah mendorong lahirnya kebijakan tentang otonomi perguruan tinggi.  
Kedua. Sebagaimana disampaikan terdahulu, proses nation building di masyarakat pun, secara 
umum, belum terjadi secara maksimal. Sebagai ilustrasi, kebijakan ekonomi dan kebijakan 
persaingan industri domestik kita sejak tahun 70-an tidak mendukung tumbuhnya kemampuan 
teknologi di dunia industri nasional. Ini berakibat pada rendahnya tingkat kemampuan teknologi 
industri nasional. Dan masih banyak indikasi lainnya yang sudah sama-sama kita ketahui. 

Kedua faktor eksternal ini berpengaruh pada perjalanan ITB dari waktu-ke-waktu. ITB pernah 
meletakkan Master Plan di era ‘70-an, berkat jasa dan jerih payah alm. Bapak Doddi Tisna 
Amidjaja dan rekan-rekannya waktu itu. Namun ini tidak berlangsung cukup lama. Sejak 
peristiwa ‘78, pengaruh pemerintah pusat waktu itu ke ITB semakin besar. Akibatnya, 
ITB—sebagai fakultas intelektual masyarakat, berkurang independensinya. Dan akibat yang 
lebih jauh adalah bahwa ITB menjadi tidak optimal dalam upayanya untuk terus-menerus 
mempertajam orientasinya, memperkokoh basis-basis komunitasnya, dan menyempurnakan 
sistem dan organisasinya. 

Mempertimbangkan hal-hal eksternal dan internal ini, dapatlah disimpulkan bahwa ITB kini 
tengah berada dalam kondisi/stamina yang memang tidak maksimal untuk bisa mewujudkan 
secara sebaik-baiknya, peranan ITB sebagaimana disebutkan terdahulu.  

Untuk itu, guna meningkatkan stamina ITB, dan dengan mempertimbangkan kondisi internal 
ITB serta kondisi makrososial di atas, langkah-langkah berikut ini dipandang strategis: 

1) Meningkatkan upaya untuk bisa meningkatkan ‘energi’ finansial;  

Langkah ini kini menjadi prasyarat bagi ITB. Ini bukan semata reaksi dari berkurangnya 
subsidi pemerintah, melainkan juga sebagai konsekuensi peranan moral dan intelektual ITB 
yang memang mempersyaratkan independensi secara finansial. Upaya kearah peningkatan 
kekuatan finansial ini merupakan harga yang harus dibayar untuk ‘membeli’ independensi 
ITB.  

Beberapa langkah ke arah ini telah diambil seperti perbaikan dalam pengelolaan sumber dana 
yang, di antaranya, bersumber pada: 
– Intensifikasi kerjasama ITB dengan para mitranya, baik di bidang pendidikan, penelitian, 

maupun pemberdayaan masyarakat; 
– Pemanfaatan aset-aset ITB, baik yang bersifat tangible maupuan intangible; dan 
– Sumbangan biaya pendidikan dari mahasiswa.  

Melalui peningkatan efisiensi internal dan efektivitas organisasi, peningkatan kontribusi dana 
dari para mitra ITB diupayakan agar minimum.  

Dalam konteks peningkatan kemampuan finansial ini, terdapat sebagian pihak yang 
mengkhawatirkan terjadinya komersialisasi secara berlebihan. Kami kira kekhawatiran ini 
tidak lain merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kualitas proses pendidikan di 
ITB, dan kami bertekad untuk memperhatikan betul kualitas pendidikan ini. Yang ingin 
kami sampaikan disini adalah bahwa langkah-langkah yang ditempuh ITB bukan untuk 
tujuan akumulasi ataupun penumpukan kekayaan. Melainkan, tujuannya adalah pemandirian 
ITB dan peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan peranan seperti yang telah disebutkan 
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terdahulu. Dan untuk menjaga konsistensi antara tujuan dan cara mencapai tujuan, ITB akan 
menempuh langkah-langkah yang transparant dan accountable.  
Sebuah kendala yang kini dihadapi ITB adalah lemahnya kekuatan PP RI No. 155 Tahun 
2000 berkenaan dengan status ITB sebagai BHMN. Sebagai contoh, tidak masuknya 
terminologi BHMN dalam nomenklatur perpajakan menyebabkan pengenaan pajak badan 
usaha milik negara (BUMN) pada kegiatan-kegiatan ITB-BHMN, yang notabene merupakan 
organisasi not for profit.  

2) Menyempurnakan sistem dan organisasi ITB guna meningkatkan daya adaptasi 
terhadap perubahan; 

Langkah ini dilakukan melalui penataan kembali organisasi ITB beserta sistem pengelolaan 
kegiatan dan sumber dayanya. Penataan tersebut harus bertujuan pada: pertumbuhan 
kompetensi ITB baik secara kolektif maupun sebagai individu-individu; peningkatan 
interaksi dan komunikasi keilmuan di antara berbagai kepakaran yang ada di ITB; 
peningkatan daya adaptasi terhadap dinamika kemasyarakatan maupun daya respon 
terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuk-bentuk (forms) 
dari struktur yang ternyata cenderung rigid untuk mengizinkan interaksi keilmuan; 
cenderung lembam untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, perlu diubah dan 
diperbaiki.  

Langkah ini merupakan upaya sistematik untuk memperbaiki efisiensi internal dan 
efektivitas organisasi ITB untuk mencapai operational excellence yang diwujudkan dalam quality, 
cost dan delivery (QCD), serta agility dari output yang dihasilkan. 

Pembenahan sistem dan organisasi ini juga penting dalam kerangka upaya untuk 
meningkatkan intensitas maupun kualitas kerjasama ITB dengan berbagai mitra di luar 
negeri. Dalam arena permainan global sekarang ini, ITB perlu memanfaatkan sebaik-baiknya 
‘sumber-sumber energi’ di luar negeri, untuk tujuan peningkatan kapasitas ITB dalam 
menjalankan peranannya di masyarakat Indonesia. Untuk ini diperlukan struktur organisasi 
yang canggih, yang dinamis, fleksibel, dan adaptif. Ini, pada gilirannya, mempersyaratkan 
proses kebijakan yang semakin cerdas dan arif di ITB. 

Salah satu langkah yang ditempuh ke arah ini adalah pembenahan struktur pusat-pusat 
penelitian ITB. Ini dilakukan dengan menambahkan unit fungsional baru yang disebut Pusat 
Penelitian dan Pengembangan (PPP). Unit ini berfungsi melakukan arrangement terhadap, di 
satu sisi, berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan internal di ITB, dan, di sisi lain, 
berbagai kegiatan usaha dan produksi di dunia industri maupun di dunia usaha secara umum. 
Dengan kata lain, unit ini berfungsi melakukan penyelarasan antara technology supply push dan 
technology demand pull. ITB memiliki tiga unit PPP, yang didukung oleh pusat-pusat penelitian 
lain yang kini bernama Kelompok Penelitian dan Pengembangan (KPP).  

Pembenahan sistem kelembagaan dari kegiatan penelitian dan pengembangan di ITB ini 
dapat dipandang sebagai realisasi pada tingkat ITB-wide, dari gagasan-gagasan tentang policy 
study, maupun technology need assessment, yang sebenarnya telah dirumuskan oleh para pemikir 
ITB terdahulu.  

3) Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menuju academic excellence; 

Beberapa hal yang sudah ditempuh dalam konteks ini adalah, misalnya, peningkatan disiplin 
secara ketat dalam: pemenuhan jadwal kuliah, pelaksanaan ujian, pemrosesan nilai 
mahasiswa/i, proses pembimbingan mahasiswa/i, proses penulisan tugas akhir. Sistem 
jaringan dan aplikasi komputer sudah mulai lebih diberdayakan. Upaya ini semua telah secara 
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signifikan berkontribusi terhadap percepatan proses studi mahasiswa/i di ITB, sehingga 
mempersingkat masa studi mereka.  

Mulai tahun 2003 ini, ITB akan memberlakukan kurikulum baru yang proses penyusunannya 
dilakukan secara interaktif dan iteratif, dengan melibatkan masukan dari mahasiswa dan 
masyarakat profesi, dan pemrosesan lebih lanjut oleh Majelis Departemen, Senat Fakultas 
hingga Senat Akademik ITB. Diharapkan kurikulum baru ITB ini akan memiliki pondasi 
keilmuan yang kuat dan kokoh, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai dengan 
harapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung mengenai Harkat Pendidikan di 
Institut Teknologi Bandung. 

Dalam bidang kemahasiswaan, pembinaan kegiatannya akan lebih ditingkatkan, terutama 
dari segi sistematikanya. Semua kegiatan kemahasiswaan yang penting akan dicatat dan 
diberi pengakuan dalam bentuk sertifikat atau dokumentasi sejenisnya sehingga masyarakat 
pengguna, jika memerlukannya, dapat mengetahui kapasitas lulusan ITB selain kemampuan 
akademiknya. Kegiatan-kegiatan pendukung kurikulum (ko-kurikuler) akan ditingkatkan 
jumlahnya, terutama yang mengarahkan pada pembentukan jiwa kewirausahaan pada 
mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan sehingga lulusan ITB akan menjadi pendorong 
bagi terciptanya lapangan kerja yang baru. Selain ini, ditumbuhkan pula secara terus-menerus 
kesadaran pada Mahasiswa tentang norma-norma kehidupan bermasyarakat, sikap saling 
menghargai serta teamwork. Kombinasi sikap-sikap seperti kiranya penting sekali untuk bisa 
berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia.  
 
 

Para tamu, segenap warga besar ITB, dan undangan yang saya hormati, 
Demikian ini paparan ringkas tentang beberapa langkah penting yang kini tengah dijalankan oleh 
ITB, sebagai bagian dari keseluruhan upaya untuk merampungkan proses transisi menuju ITB 
BHMN yang sepenuhnya otonom. Kami sepenuhnya menyadari bahwa terdapat kekayaan 
nuansa dalam penafsiran-penafsiran terhadap proses otonomi ITB ini, baik di ITB, pada 
mitra-mitra di luar ITB, maupun di masyarakat luas. Dan kami memandang ini sebagai potensi 
yang besar. Untuk mengubah potensi ini ke dalam bentuk gagasan yang solid, kongkrit, 
bermanfaat dan memajukan bangsa, mari kita tingkatkan upaya untuk saling mendengarkan 
secara lebih seksama, saling merespon dan saling memahami, dengan terus-menerus 
mempertajam orientasi pada kepentingan ITB khususnya, maupun masyarakat bangsa pada 
umumnya.  

Sejarah adalah sumber hikmah dan pengetahuan bagi kita. Namun di sisi lain, masa lalu juga 
dapat menjadi tempurung yang membatasi perluasan cakrawala kita. Mari kita teladani hal-hal 
baik dan bijak yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, generasi nenek-moyang kita, dan 
mari kita terima nasihat mereka, untuk tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang pernah 
mereka alami. Mari kita jadikan diri kita membuat mereka bangga, dengan cara menjadi lebih 
baik dari mereka. 

Dengan fakultas intelektual yang dimiliki ITB, mari kita bantu masyarakat dalam mengelola 
berbagai kekayaan alam guna mensejahterakan mereka, dan kita semua, atas dasar 
prinsip-prinsip keharmonisan, keadilan, dan keberlanjutan. Kiranya menjadi tugas kita 
semua—ITB bersama dengan berbagai unsur sosial di masyarakat, untuk mengubah kekayaan 
alam ini, dari kekuatan komparatif, menjadi kekuatan kompetitif, sehingga bangsa Indonesia 
dapat tampil sebagai pemain yang bermartabat di gelanggang masyarakat global.  

Hadirin sekalian, 



 7

 
Pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan tradisi peringatan Dies Natalis ITB, sebuah 
orasi ilmiah berjudul “Menggaris-bawahi Peran Idealisme, Karakter, dan Komunitas dalam 
Transformasi Institusi” akan disampaikan oleh Prof. Dr.Ir. Ida I. Dewa Gede Raka, dosen 
Departemen Teknik Industri-FTI. 
 
Kami mengucapkan terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah 
diberikan untuk menyiapkan orasi ilmiah tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas 
kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat memetik manfaat 
dari pemaparan yang disampaikan. 
 
Bapak/Ibu para undangan dan hadirin yang saya hormati. 
 
Semoga Allah Subhanawata’ala melimpahkan kepada kita: kepedulian, kebersamaan, saling 
percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan, dan determinasi dalam upaya menghela 
bangsa ini ke tataran yang lebih maju dan sejahtera. 
 
Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu ‘alaikum wr.wb. 

Kusmayanto Kadiman 
Rektor 
Institut Teknologi Bandung 


