
Sambutan Rektor ITB pada Wisuda Lulusan ITB
BERPACU MEMENUHI KEBUTUHAN ILMUWAN 

DAN TEKNOKRAT DUNIA
Sasana Budaya Ganesha, Kampus ITB, 19 Juli 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 Juli 2008. Wisuda pada 
hari ini adalah wisuda tahap ketiga untuk Tahun Akademik 2007/2008. Oleh karena 
itu perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi ITB dengan penuh rasa 
bangga, pada hari ini tanggal 19 Juli 2008, mempersembahkan  1356 lulusan strata 
pendidikan sarjana, magister dan doktor sebagai salah satu wujud akuntabilitas ITB 
kepada masyarakat Indonesia.

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 
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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. 

Sebagai  universitas,  maka kewajiban untuk menghasilkan ilmu pengetahuan 
baru  dalam kerangka  keberlanjutan  ilmu pengetahuan  merupakan  keharusan dan 
diwujudkan  melalui  antara  lain  karya  akademik  yang  terkait  dengan  pendidikan 
doktor.  Pendidikan  doktor  juga  secara  langsung  merupakan  sarana  untuk 
menghasilkan  modal  insani  untuk  menjaga  keberlanjutan  ilmu  pengetahuan. 
Sehubungan  dengan  itu,  kematangan  suatu  universitas  ditentukan  oleh 
kemampuannya  dalam  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  baru  dan  menjaga 
keberlanjutan ilmu pengetahuan, yang tentu berdampak kepada modal insani yang 
dihasilkannya.  Acuan ini merupakan acuan global bagi semua perguruan tinggi di 
dunia. 

Hadirin yang saya hormati,

Kita semua memahami bahwa pada saat  ini  kita  menghadapi  tiga  masalah 
penting yang mendesak untuk secara bijak dapat diselesaikan. Masalah tersebut ialah 
kebutuhan  energi,  masalah  lingkungan,  dan  peningkatan  daya  beli  masyarakat. 
Kebutuhan akan energi  yang  tajam di  dunia  termasuk  Indonesia,  ternyata  hanya 
diimbangi dengan kemampuan pemenuhan  yang lamban. Sehubungan dengan itu 
beberapa  langkah nyata  harus  kita  lakukan  yakni  melakukan  peningkatan jumlah 
suplai  energi  dan  menurunkan  tingkat  penggunaan  atau  melakukan  efisiensi 
penggunaan energi. 

Akhir-akhir ini kita banyak berbicara tentang energi alternatif  sebagai EBT 
(energi baru dan terbarukan). Memang benar kita harus mengupayakan suplai energi 
dari EBT, namun kita tidak boleh lupa harus tetap mempertahankan pemenuhan 
suplai  energi  yang berasal  dari  minyak.  Proyeksi  penggunaan minyak pada tahun 
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2025 dikehendaki hanya sebesar 20% jika dibandingkan dengan keadaan kini yang 
50%.  Secara  prosentase  memang  terlihat  penurunan  namun  kita  harus  waspada 
karena jumlah kebutuhan minyak untuk memenuhi angka 20% itu, dapat lebih besar 
dari  produksi  minyak  kita  pada  saat  ini.  Sehubungan  dengan  itu  upaya  untuk 
meningkatkan  produksi  minyak  harus  diintensifkan  lagi,  selain  kita  berupaya 
mengembangkan sumber-sumber EBT. 

Kerusakan  lingkungan  kita  adalah  akibat  penggunaan  teknologi  yang 
dilakukan  secara  tidak  bijak.  Teknologi  bersifat  netral,  ia  akan  bermanfaat  jika 
digunakan dengan pengetahuan cukup dan niat baik,  dan menjadi  sebaliknya jika 
digunakan  dengan  ketidakmengertian  dan  niat  buruk.  Yang  pertama  akan 
menghasilkan  kesejahteraan  umat  manusia,  dan  yang  kedua  akan  menghasilkan 
petaka.

Daya beli kita pada saat sekarang secara umum sangat rendah. Peningkatan 
daya beli masyarakat akan terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membangun 
industri dari berbagai sektor. Industri dapat meliputi industri barang maupun jasa 
termasuk  kreatifitas.  Menjadi  tanggung  jawab  kita  semua  untuk  meningkatkan 
kemampuan kita dalam melakukan inovasi bagi pertumbuhan industri. Ini kemudian 
akan  meningkatkan  perekonomian  dan  lapangan  kerja  yang  berujung  kepada 
peningkatan daya beli masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berharap para wisudawan yang 
kita  terjunkan ke masyarakat  pada hari  ini  dapat  merupakan modal  insani  untuk 
memenuhi  kebutuhan  bangsa  ini  pada  ketiga   hal  tersebut.  Kebersamaan  dan 
kesinergian kita diperlukan untuk melaksanakannya. 

Para wisudawan dan orang tua serta wali yang berbahagia, 

Saat ini kita hidup pada jaman global, konsekuensinya ruang gerak untuk para 
profesional menjadi tidak hanya terbatas di suatu negara saja, namun juga bersifat 
global.  Seorang  profesional  akan  dapat  berperan  secara  global  jika  ia  memang 
memiliki standar global. Pengalaman menunjukkan bahwa para alumni lulusan ITB 
telah  menunjukkan  kinerja  sesuai  dengan standar  global  ini.  Hal  ini  ditunjukkan 
dengan banyaknya lulusan kita yang bekerja di berbagai penjuru dunia. Sebagian di 
antaranya  melalui  pendidikan  lanjutan  di  beberapa  negara  maju  namun sebagian 
lainnya  tanpa  melalui  pendidikan  formal  lanjutan  dari  manapun.  Artinya  dengan 
berbekal ijazah ITB mereka mampu berperan dimanapun. 

Hal  di atas tentunya menunjukkan sifat keinternasionalan institusi ITB dan 
juga  kualitas  pendidikan  ITB.  Memang  sering  sebagian  dari  masyarakat  kita 
membicarakan tentang “brain drain”, istilah ini banyak digunakan para era sebelum 
globalisasi  atau  internasionalisasi  berjalan  secara  intensif  di  dunia.  Dampak 
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globalisasi yang kita rasakan adalah mutu yang baik pasti akan terserap pasar dunia 
dan  sudah  tentu  pasar  lokal.  Sebaliknya  mutu  yang  rendah  akan  sulit  untuk 
memenuhi kebutuhan lokal, apalagi kebutuhan global. 

Berdasarkan data yang saya miliki pada saat sekarang ini banyak alumni kita 
yang terserap oleh pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas ITB memang 
memenuhi derajat sebagai universitas internasional. Data yang lebih rinci tentang ini 
ditunjukkan  antara  lain  oleh  THES,  dimana  hasil  survai  yang  dilakukannya 
memberikan data  bahwa  meskipun ITB dalam peringkat  secara  total  menempati 
peringkat ke 369 dunia,  namun dalam rincian bidang spesifiknya ternyata peringkat 
ITB jauh lebih baik. Dalam bidang  engineering and IT, ITB menempati peringkat ke 
114 dan untuk bidang natural sciences peringkat ke 135. Bidang lainnya yang sempat 
mereka nilai adalah bidang art and humanities, kita berada pada peringkat 234 dan pada 
bidang biomedicine peringkat 242. 

Meskipun ITB dapat memproduksi ilmuwan dan insinyur untuk kebutuhan 
dunia,  namun strategi  agar  sebagian  dari  lulusannya  juga  tetap  bekerja  di  dalam 
negeri harus dilakukan. Strategi itu antara lain dilakukan melalui  diseminasi  mutu 
ITB kepada universitas mitra dan/atau peningkatan jumlah lulusan ITB.

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

Perkenakanlah  pada kesempatan yang  berbahagia  ini  -  sebagaimana halnya 
pada  acara  Wisuda  yang  lalu-lalu  -  saya  atas  nama  ITB menyampaikan  apresiasi 
kepada para warga ITB yang telah meraih penghargaan pada paruh pertama tahun 
2008 ini  setelah Wisuda Maret  2008 lalu.  Kita  mulai  dengan prestasi  mahasiswa. 
Untuk strata pendidikan sarjana., Tim KKTM IPA ITB yang terdiri dari Agus Heri 
Hoerudin  (Teknik  Kimia  FTI)  dan  Muhammad  Thamrin  Humaedi  (Teknik 
Perminyakan FTTM) dengan pembimbing Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja (dosen 
FTI) dengan karya tulis berjudul “Pemanfaatan Uap Geotermal  Secara Langsung 
dari Sumur Nonproduktif  sebagai Solusi Industri Akar Wangi di Kabupaten Garut” 
berhasil  menjadi  juara pertama dalam Kompetisi  Karya Tulis  Mahasiswa Tingkat 
Wilayah B yang diikuti berbagai PTN dan PTS dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, 
dan  Kalimantan  pada  tanggal  29  Mei  di  ITT  Telkom  Bandung.  Keberhasilan 
tersebut merupakan keberhasilan pertama ITB dalam ajang serupa dari tahun-tahun 
sebelumnya. 

Kemudian  dua  mahasiswa  dari  Program  Studi  Desain  Produk  FSRD 
berhasil menjadi juara pertama dalam "Toyota National Design Competition 2008" 
yang  diselenggarakan  oleh  PT.  Toyota  Astra  Motor.  Sdr.  Slamet  Riyadi 
memenangkan  kategori  desain  mobil,  sedangkan  Sdr.  Apid  Rustandi  kategori 
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desain aksesori. Sdr Apid telah berhasil lulus dan ikut bersama kita diwisuda pada 
hari ini.

Untuk kategori Unit Kegiatan  Mahasiswa, Marching Band Waditra Ganesha 
ITB merebut juara dan juga meraih penghargaan penampilan terbaik dalam kategori 
Festival  Perkusi  pada  Kejuaraan  Tingkat  Daerah  (Kejurda)  Jawa  Barat  yang 
diselenggarakan di GOR Citra Arena, Bandung pada tanggal 16 Maret 2008. Untuk 
itu MBWG berhak membawa pulang Piala Gubernur Jawa Barat.

Di  tingkat  internasional,  pada  strata  pendidikan  sarjana,  dua  Tim  yang 
dipimpin  langsung  oleh  Dr.  Trio  Adiono  yaitu  Tim  Garuda  Parahiyangan  dan 
CREW dari STEI-ITB masing-masing meraih juara I (meraih ”IEICE Communication  
Society Award”) dan Juara II (meraih "LSI of  the Year for Student") pada Microchip/LSI 
Design Contest ke 11 di Okinawa Jepang. Tim Garuda Parahyangan, beranggotakan 
Oky  Firmansyah,  Andry  Ongkinata  dan  Bagus  Prasetyo  Wibowo,  mengajukan 
rancangan yg berjudul "RSA Enchiper Hardware Design Using Interleaved Algorithm with  
Dynamic Masking". Sementara Tim CREW yang beranggotakan Iput Heri Kurniawan, 
Asep Bagja Nugraha dan Randy Saut Purba, membuat rancangan berjudul "RSA 
Hardware Implementation Based on Pipeline Architecture of  Montgomery's Algorithm". 

Tim UAV Teknik Penerbangan FTMD-ITB yang terdiri dari  15 mahasiswa 
Teknik  Penerbangan  (yaitu  Thahir  Ahmad,  Bayu  Adhi  Dharma,  Riki  Nindya 
Ananda, Stepen, Elingselasri, Helvines C.A., Wahyu Krisna D., Pramudita, Della P. 
Ginting, Rizky Fitriansyah, Deasy Nathalia M., M. Ridlo Erdata N., Siti R. Fitriyani) 
di bawah  bimbingan  Dr.  Taufiq  Mulyanto  dan  Dr.  Hisar  M.  Pasaribu,  berhasil 
meraih 2 gelar juara dalam Kompetisi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di Taiwan yang 
diorganisasikan  oleh  Institute  of  Aeronautics  and  Astronautics,  National 
ChengKung  University  (NKCU),  Taiwan.  Gelar  tersebut  adalah  “Best  Fuel  
Consumption”  dan  “Best  Presentation”  untuk  kategori  Advanced  Design.  Dalam 
kompetisi  tersebut,   Tim  UAV  Teknik  Penerbangan  mengusung  sebuah  konsep 
pesawat terbang  unconventional bersayap kembar yang diberi  nama Srigate Nakula-
Sadewa.  Konfigurasi  yang  tidak  umum  ini  memberikan  tantangan  perancangan 
tersendiri  terutama  dalam  hal  stabilitas  dan  pengendaliannya.  Kompetisi  ini 
berlangsung pada tanggal 29-30 Maret 2008. 

Kemudian Tim Malaikat dari ITB (Rudy Nasuha dari Teknik Industri FTI, 
Mutiara Ayuningtias Hidayat dari Biologi SITH, dan Daniel Parsaoran dari Teknik 
Geofisika FTTM) yang berlaga dalam final kompetisi bisnis bergengsi L’Oreal e-Strat  
Business  Challenge  2008,  meraih juara ketiga internasional  dan meraih penghargaan 
khusus  Nilai  SPI  (Share  Price  Index,  harga  saham)  tertinggi  dunia.  Acara  ini 
diselenggarakan di Eiffel Tower, Paris pada tanggal 16 April 2008.
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Terbaru,  Tim Antarmuka ITB yang dibimbing oleh Dr. Dwi Hendratmo W. 
(dosen STEI) yang beranggotakan tiga mahasiswa STEI yakni Arief  Widhiyasa (yang 
mendalami  desain  dan  pemrograman  piranti  lunak),  Dimas  Yusuf  (membidangi 
matematika),  dan  Ella  Mustika  (membidangi  lingkungan)  serta  Erga  Ghaniya, 
mahasiswa  Program Studi  Desain  Komunikasi  Visual  FSRD (yang menggawangi 
desain multimedia dan permainan komputer)  berhasil  menggondol  juara kategori 
Rural Innovation Award yang disponsori oleh Divisi Unlimited Potential Microsoft pada 
Imagine Cup 2008, di Paris, Perancis. Atas prestasinya, Tim Antarmuka ITB diganjar 
hadiah  uang  tunai  sebesar  USD 10.000,-  plus  kesempatan  magang  di  Microsoft 
Research  Bangalore,  India.  Selama  empat  bulan  di  musim  panas  2009,  Tim 
Antarmuka akan mengembangkan software Butterfly langsung di bawah bimbingan 
Kentaro  Toyama  dari  Microsoft.  Sebelumnya  tim  ini  menjuarai  Imagine  Cup 
Indonesia 2008, bersama-sama dengan 2 tim ITB lainnya yaitu tim Tanpa Nama dan 
tim MyPlayer,  ketiganya  merupakan  3  besar  pertama  dalam Kompetisi  Hoshimi 
Programming Battle Project.  Adapun Tim Screaming Tree ITB, dengan Suicoden 
Project berhasil menduduki peringkat ketiga se-Indonesia.

Dua mahasiswa ITB yaitu Astrid Dita (Farmasi SF) dan Zikril Hakim (Teknik 
Industri FTI) beserta 2 mahasiswa lain mewakili Indonesia mengikuti program “9th  
Hitachi  Young  Leaders  Initiative  (HYLI)” yaitu  program hubungan masyarakat  yang 
diselenggarakan oleh Hitachi di Asia sejak tahun 1996. Program ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan para pemimpin masa depan Asia 
dengan cara menyatukan mereka dalam sebuah forum diskusi yang membahas isu-
isu regional serta membangun kontak dengan para pemimpin regional terkemuka 
yang  berasal  dari  sektor  swasta,  publik,  serta  akademik.  Program kali  ini  (ke–9) 
mengangkat  topik  “Memperkuat  Kerjasama  Asia  dalam  Integrasi  Ekonomi  dan 
Manajemen Energi”. 

Selain itu mahasiswa dari Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB,  yaitu 
Laila  Nurrokhmah  telah  terpilih  untuk  mengikuti  kegiatan  “ASEAN+3  Youth 
Environment  Forum”  yang  diselenggarakan  oleh  Department  of  Environmental 
Quality  Promotion  of  The  Ministry  of  Natural  Resources  and  Environment 
Thailand, pada tanggal 13 s.d. 21 Juli 2008 di Bangkok, Thailand.

Pada strata pendidikan pasca sarjana, di tingkat nasional sdr. Rianti Hidayat 
mahasiswa Program Magister Desain FSRD ITB, berhasil meraih Juara III Festival 
Game Teknologi dan Animasi Indonesia (FGEAI) 2008  Putaran 3  di ITS Surabaya 
untuk  kategori  umum.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  menghasilkan  game 
edukasi dan animasi yang dapat mencerdaskan anak bangsa. Festival ini merupakan 
pola sinergi 6 Departemen/KMN : Depdiknas, Depbudpar, Depkominfo, Depperin, 
Depag,  dan  Kementerian  Negara  Ristek  yang  merupakan  kerjasama  BPKLN 
Depdiknas dengan Perguruan Tinggi.
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Untuk tingkat internasional pada strata pasca sarjana, tim PowerUp (Fatma 
Dewi Vidiasih Wulansari, Aini Rahmani Nayadilaga dan Pipit Afiatun yang ketiganya 
dari program magister Sains Manajemen SBM ) meraih juara dua internasional untuk 
kategori  MBA dalam kompetisi  bisnis  bergengsi  L’Oreal  e-Strat  Business  Challenge  
2008. Selain itu juga meraih penghargaan khusus Nilai SPI (Share Price Index, harga 
saham) tertinggi dunia.

Untuk  prestasi  staf  pengajar,   di  tingkat  internasional,  untuk  yang  kedua 
kalinya berturut-turut,  karya peneliti  wanita ITB diakui dunia dalam program  For  
Women in Science, program internasional kerjasama antara Unesco dan L’Oreal. Pada 
program ke-10  di  tahun  2008  ini,   Dr.  Made  Tri  Ari  Penia  Kresnowati  (dosen 
Fakultas Teknologi Industri) menjadi peraih  Fellow International For Women in Science  
2008 dan  berhak  atas  uang  sebesar  USD 40.000,-  untuk  mendanai  riset  mereka 
selama dua tahun. Prestasi lain juga diraih oleh Tim Peneliti STEI ITB yang terdiri 
dari staf  dosen (Dr.Ing. Sukrisno, Yusep Rosmansyah, Ph.D., Budiman Dabarsyah, 
MSEE, Prof.  Dr.  Tati  R.E. Mengko, Dr.  Iping Supriana Suwardi)  yang didukung 
penuh  oleh  para  mahasiswa  doktoral  STEI  (Ria  L.  Moedomo  M.Appl.Sci.,  Oki 
Firmansyah  ST,  Morenvino  M.  ST,  Ronald  Tuani  Situmorang  ST,  dan  Tjandra 
Pramudito) pada tanggal 30 Mei 2008 berhasil menjadi finalis dan runner up untuk 
kategori Best Public or Private Sector Business Application, BREW Developer Awards 2008, 
yang  diselenggarakan oleh  QUALCOMM International  Inc.  di  San  Diego,  USA. 
Keikutsertaan STEI dalam lomba BREW ini  merupakan kelanjutan dari  Wireless 
Reach Funding Application Program dari QUALCOMM, yang dimenangkan oleh 
tim Peneliti STEI di bulan Maret 2007 lalu. 

Selain itu juga, Dr. Biranul Anas Zaman Dekan FSRD ITB berhasil menjadi 
Juri,  sebuah  nominasi  yang  sangat  bergengsi,  pada  Regional  ASEAN  Award  of  
Excellence in Arts and Crafts, yang diselenggarakan di The Support Arts and Crafts 
International Centre of  Thailand pada tanggal 9 - 13 Maret 2008. 

Untuk pegawai non-akademik, Drs. Budi Mulyadi dari Kantor WRKS ITB 
berhasil  meraih peringkat pertama pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Tingkat  III  PTN se  Indonesia  yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Pendidikan  dan 
Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional dari tanggal 4 Mei s.d. 21 Juni 
2008.

Selanjutnya, terakhir, prestasi institusi ITB sendiri. Untuk kedua kalinya, pada 
tahun  2008  ini,  ITB  berhasil  menjadi  Winner  of  MAKE  (Most  Admiring 
Knowledge  Enterprise)  Award,  yaitu  pengakuan  sebagai  institusi  pengelola 
“knowledge”  yang  diselenggarakan  oleh  Dunamis  International.  Adapun  kriteria 
penilaian MAKE Award tahun ini  mencakup  Creating  an enterprise  knowledge  driven  
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culture, Developing knowledge workers thru senior management leadership, Delivering knowledge-
based  services,  Maximizing  enterprise  intellectual  capital,  Creating  an  environment  for  
collaborative  knowledge  sharing,  Creating  a  learning  organization,  Delivering  value  based  on  
customer knowledge, Transforming enterprise knowledge into shareholder value.  Dari 8 kriteria 
yang  menjadi  penilaian  ini,  ITB  termasuk  Top  5  pada  kriteria  creating  a  learning  
organization. 

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 saudara 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,

Sebagai  penutup,  perkenankanlah  saya  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 mulai  dari  dana  beasiswa  untuk  mahasiswa kami  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.
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Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
Rektor dan Profesor ITB
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