
 
 

Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB 
 

ITB MENUJU AKUNTABILITAS PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA 
Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 21 Juli 2007 

 

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 Jawa Barat dan Kota Bandung, 
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 serta lembaga-lembaga Mitra ITB yang saya banggakan;  
Para Wisudawan - Sarjana, Magister, dan Doktor - yang berbahagia; 
Para Mahasiswa yang saya cintai serta hadirin sekalian, 
 
Assalamu ‘alaikum wr. wb., 
Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua, 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa pada pagi ini kita diberi 
karunia kesehatan sehingga mampu untuk berkumpul di Sasana Budaya 
Ganesha, Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan salah satu kegiatan 
institut yang sangat penting bagi kita keluarga besar ITB dan bangsa Indonesia, 
yaitu Wisuda Lulusan ITB Periode Juli 2007. Wisuda lulusan kali ini merupakan 
wisuda ketiga dalam Tahun Akademik 2006/2007. Dengan penuh kebanggaan, 
pada hari ini tanggal 21 Juli 2007, kami menyampaikan salah satu bentuk 
akuntabilitas ITB kepada masyarakat, yaitu mewisuda sejumlah 1328 orang 
lulusan ITB.  
Sehubungan dengan hal itu perkenankanlah saya secara pribadi maupun atas 
nama ITB mengucapkan selamat kepada para lulusan ITB pada jenjang Sarjana, 
Magister dan Doktor yang diwisuda pada hari ini. Kepada orang tua, orang tua 
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asuh, donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut 
bersyukur, berbahagia dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. 
Dan tak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi kepada seluruh staf akademik dan non-akademik ITB 
atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik 
mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya, diwisuda pada 
pagi bahagia ini.  
 
Selain daripada itu, kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyampaikan 
kepada Majelis Wali Amanat maupun masyarakat Indonesia, bahwa wisuda ini 
juga merupakan salah satu hasil kerja kami yang nyata sebagai bagian dari 
akuntabilitas ITB kepada negara. Wisuda merupakan pertanda kesungguhan 
warga institut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan agenda yang telah 
ditentukan serta target mutu dalam bidang pendidikan yang ingin dicapai. Ini 
merupakan indikator akuntabilitas yang terkait dengan mutu ITB sebagai 
institusi perguruan tinggi.  
 
Makna penting lain bagi ITB yang terkait dengan keberhasilan meluluskan 
mahasiswa untuk jenjang pendidikan sarjana bagi perguruan tinggi lebih 
merupakan wujud karya ITB yang terkait dengan dharma pendidikan, 
sementara jenjang magister merupakan transisi antara dharma pendidikan 
dengan dharma riset, sedangkan jenjang doktor merupakan dharma ITB dalam 
bidang riset.  
 
Pandangan umum masyarakat akademik secara global menunjukkan bahwa 
keberhasilan suatu pendidikan tinggi atau universitas untuk meluluskan banyak 
doktor terkait dengan kematangan universitas tersebut dalam menghasilkan 
ilmu pengetauan baru karena dilakukan melalui riset yang menghasilkan inovasi 
baru. Terkait dengan hal itu nampaknya ITB terus berusaha menentukan jati 
dirinya sebagai universitas riset, antara lain dengan berhasil mewisuda sejumlah 
lulusan doktor pada hari ini. 
 

Para wisudawan, generasi insan-insan pembangunan bangsa, yang berbahagia, 

Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa pesan khusus kepada Saudara-
saudara yang diwisuda pada hari ini. Kepada para lulusan sarjana kami harap 
pengalaman anda selama belajar di ITB telah menambah kematangan 
intelektual anda. Bahwasanya pendidikan pada perguruan tinggi merupakan 
pendidikan akhir sebelum seseorang terjun ke masyarakat dengan predikat 
sebagai ahli. Saudara pada hari ini telah secara legal diakui memiliki keahlian 
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tertentu sesuai dengan gelar akademik yang tercantum di belakang nama anda. 
Kami berharap nama baru anda ini benar-benar menggambarkan kompetensi 
anda pada bidang yang telah anda pelajari di ITB. Saya juga ingin berpesan 
bahwa untuk seterusnya nama ITB juga melekat dalam kehidupan Saudara. Saya 
percaya bahwa anda akan dapat menjaganya dengan baik. Jangan lupa, bahwa 
masyarakat telah menunggu karya-karya Saudara.  
 
Kepada para lulusan magister, saya berharap anda memiliki kematangan lebih. 
Sebagai sarjana yang lebih sewajarnya anda memiliki kompetensi lebih pula. 
Kepada para pemegang derajat doktor, perlu kami sampaikan bahwa tugas 
anda tidaklah ringan. Selama anda belajar di ITB saudara telah melaksanakan 
proses pembelajaran untuk melakukan riset dan ITB menganggap anda telah 
cukup untuk melakukannya secara mandiri. Sehubungan dengan itu saya 
berharap bahwa anda memang telah menyediakan diri untuk menjadi periset 
agar ilmu pengetahuan tetap tumbuh dan inovasi-inovasi baru terus 
bermunculan untuk senantiasa mendukung keberlanjutan ilmu pengetahuan 
dan kemudian bagi kesejahteraan umat manusia.. 
 
Hadirin yang saya hormati, 
 
Riset merupakan bagian penting dari keberlanjutan berbagai kegiatan kita. ITB 
sendiri telah menentukan jatidirinya sebagai universitas riset. Sehubungan 
dengan hal itu kita terus berusaha agar riset berjalan secara profesional di ITB 
dan seluruh staf pengajar ITB dapat menjadi periset-periset yang andal. Dengan 
melakukan riset kita dapat menghasilkan inovasi. Inovasi ini kita pupuk agar 
dapat tumbuh menjadi industri-industri baru yang dilanjutkan dengan bisnis. 
Hanya dengan cara inilah kita dapat menghasilkan industri untuk Indonesia, 
bukan hanya sekedar pabrik, sementara industrinya ada di Jepang, Korea, Eropa, 
Amerika Utara atau negara maju lainnya. Jika kita tetap pada pola sekarang 
niscaya jika mereka merelokasi pabriknya maka kita hanya tinggal memiliki 
rongsokan pabrik dan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu 
saya berharap ITB maupun para alumninya menjadi bagian utuh dari industri 
yang memiliki siklus industri yaitu riset-inovasi-pabrik-pemasaran dan penjualan.  
 
Untuk mempertajam hal tersebut, ITB mencoba mempertegas tugas dari unit 
kerjanya. Nama Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemitraan telah 
disesuaikan menjadi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, yang 
memiliki tugas pokok antara lain mengelola riset, mengidentifikasi inovasi, dan 
mengembangkan dan mengelola berbagai kemitraan. Pusat Inkubator Bisnis 
disesuaikan menjadi UPT Inkubator Industri dan Bisnis, dengan tugas pokok 
mengelola hasil inovasi berbasis ”enterpreneurship” untuk menjadi produk industri 
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baru melalui bentuk badan usaha, termasuk dalam tugasnya mengelola HaKI 
(Hak atas Kekayaan Intelektual). Jika badan usaha itu telah tumbuh maka akan 
dikelola lebih lanjut oleh Satuan Usaha Komersial ITB. Kita berharap dengan 
cara ini ITB akan mampu menumbuhkan industri untuk ITB khususnya dan 
Indonesia umumnya, sehingga kita akan melakukan bisnis industri kita sendiri, 
bukan industrinya negara-negara maju. 
 
Para orangtua wisudawan dan tamu ITB lainnya yang saya hormati, 
 
Upaya lain yang kita pertajam terus ialah mengusahakan agar ITB dapat terus 
meningkatkan mutunya yang tentu saja harus menjadi akuntabel. Berkaitan 
dengan upaya ”pendidikan untuk semua”, sebagai universitas yang bermutu di 
negeri ini, ITB mencoba memperkenalkan akses-akses baru bagi masyarakat 
untuk mengikuti pendidikan di ITB, khususnya untuk masyarakat yang kurang 
mampu. Data kami menunjukkan bahwa ITB telah memberikan sejumlah 4000 
buah beasiswa kepada para mahasiswa tingkat sarjana. ITB juga 
mengembangkan skema beasiswa dimana mahasiswa sejak awal telah dibiayai 
sepenuhnya oleh ITB. Mereka yang terjaring dalam skema ini untuk tahun ini 
adalah sejumlah 14 orang mahasiswa.  
 
Upaya agar mahasiswa ITB juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia juga 
telah dilakukan ITB. Kegiatan yang dilakukan disini adalah menjaring 
mahasiswa baru melalui jalur Kemitraan Nusantara, dimana calon 
mahasiswanya adalah hasil seleksi dari pemerintah daerah setempat dengan 
mengikuti rambu-rambu kualitas yang ditetapkan oleh ITB. Mahasiswa ini 
terikat dengan pemerintah daerahnya, sehingga ia akan kembali ke daerahnya 
setelah lulus. 
 
Hadirin sekalian,, 

Sebagaimana biasa saya ingin menyampaikan beberapa prestasi ITB berskala 
internasional yang diperoleh selama semester pertama tahun 2007 ini. Pada 
kesempatan Wisuda Maret 2007 yang lalu saya telah menyampaikan prestasi 
dari Sdr. Ria L. Moedomo, mahasiswa program doktor pada Sekolah Teknik 
Elektro dan Informatika ITB yang telah berhasil memenangkan kompetisi 
global QUALCOMM’s Wireless Reach BREW Application dan meraih hadiah 
berupa hibah penelitian sebesar USD 100.000,-. Juga prestasi Sdr. Fenny 
Martha Dwivany, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hayati ITB yang 
memperoleh hadiah berupa beasiswa penelitian sebesar USD 40.000,- dalam 
program UNESCO - L’Oreal Fellowship 2007.  
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Pada paruh kedua Semester pertama ini, Tim VR46 ITB yang terdiri atas  3 
( tiga ) orang mahasiswa ITB yakni Sdr. Muh. Syafiq Irsyadi, Ade Irawan, dan 
Yan Syafri Hidayat berhasil masuk dalam 8 besar terbaik pada 10th LSI Design 
Contest di Okinawa, Jepang. Mereka kemudian memperoleh 
penghargaan ”Special Feature Award on Creativity and Originality” ketika 
menyajikan karyanya di depan para juri.  

Selanjutnya Tim Rajawali ITB yang terdiri atas  3 ( tiga ) orang mahasiswa ITB 
yakni Sdr. Yafis Ali, Krisna Murti, dan Pandu Wisaksono, telah berhasil 
memperoleh 2 (dua) penghargaan dalam L’Oreal e-Strat Business Challenge 
2007 di Paris, yaitu menjadi pemenang ketiga untuk tingkat internasional dan 
penghargaan Share Price Index tertinggi dunia. Sebelumnya mereka berhasil 
menjuarai Zona 8 ( Asia Selatan dan Tenggara ) sehingga berhak maju ke babak 
dunia bersama wakil dari ketujuh zona lainnya, yakni Jerman, Italia, Rusia, 
Turki, Brazil, AS, dan RRC. 

Sehubungan dengan itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak terutama anggota sivitas akademika ITB yang telah menghasilkan 
berbagai karya, terutama karya internasional, yang bermakna tersebut. 
Selanjutnya kepada anda semua para lulusan ITB, saya ingin mengingatkan 
bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya-karya anda untuk bangkit 
menjadi bangsa yang besar.  
Kita ingin mensejajarkan diri kita dalam bidang perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 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 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 ! 
 

Hadirin sekalian,,  

Perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai perusahaan, 
institusi pemerintah, perorangan maupun alumni ITB serta warga masyarakat 
lainnya yang senantiasa selalu mendukung ITB dalam berbagai bentuk bantuan 
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mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa kami seperti yang kami sebutkan di 
atas tadi sampai kepada kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian 
kepada masyarakat atau 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. 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, MSc., 

Rektor dan Profesor ITB 
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