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“Lebih enak ketemu langsung, sudah lama sekali kita tak 
jumpa, sekalian melepas rasa rindu saya dengan kalian,  
para alumni dan juga kampus ITI. Saya lebih memilih 
bertemu kalian langsung dan tampil di edisi Konduktor 
selanjutnya ketimbang harus melakukan wawancara online. 
Disamping itu, usia saya sudah tidak muda lagi dan lebih 
beresiko terkena Covid”, demikian kata Profesor Pantur 
Silaban,  PhD. saat dihubungi Redaksi, untuk kedua kalinya, 
via sambungan telepon guna mengatur wawancara jarak 
jauh dengan Konduktor.

Pak Silaban masih seperti dulu, keras, tegas, namun 
sangat perduli dan punya empati besar kepada para 
mahasiswanya. Beliau tetap ingin bertemu langsung 
dengan Redaksi, mantan mahasiswanya di Teknik Elektro 
ITI. Apa boleh dikata, rencana untuk menjadikan hasil 
wawancara dengan pak Silaban sebagai salah satu menu 
edisi kali ini terpaksa harus ditunda. Redaksi sangat 
tersanjung, karena ucapan rindu beliau, dan memahami 
bahwa bukanlah sesuatu yang bijak untuk bertemu 
langsung pada masa pandemi ini.

Selain “Alumni on the Rise” yang sudah tampil sejak edisi 
pertama, mulai edisi ini Konduktor mempersembahkan 
rubrik baru, yang kami sebut “Alumni Tamu”.  Kali ini kami 
mewawancarai Agus Indrasukma, alumni Teknik Mesin 
ITI angkatan 1993 yang sekarang bekerja untuk Airbus di 
Kanada, dan M. Deni Desvianto, alumni Teknik Arsitektur 
ITI angkatan 1991 yang sedang menjabat sebagai Ketua 
Ikatan Arsitektur Indonesia (Jakarta).  

Tidak seperti yang terjadi  dengan pak Silaban, kali ini kami 
berhasil meyakinkan kedua sahabat alumni tersebut untuk 
melakukan wawancara secara online menggunakan aplikasi 
Zoom.

Tidak hanya cara wawancara yang berubah, Konduktor edisi 
kali inipun tampil agak berbeda dibanding edisi sebelumnya. 
Kami melakukan perubahan layout, yang lebih minimalis, dan 
penggunaan font yang baru dengan spasi antar baris yang 
lebih lebar, sesuatu yang membuat Konduktor tampil lebih 
gemuk dibanding edisi-edisi sebelumnya. Hal tersebut kami 
lakukan sebagai respon atas permintaan para pembaca yang 
utamanya menginginkan Konduktor dapat lebih nyaman 
dibaca pada gadget mereka (versi digital Konduktor). 

Terima kasih kepada para kontributor yang telah 
menyumbangkan tulisannya. Karena keterbatasan yang 
ada, Redaksi terpaksa harus menunda muat beberapa 
tulisan yang diterima. Setidaknya, dengan bertambahnya 
jumlah artikel, teman-teman punya bacaan lebih banyak 
saat liburan penghujung tahun ini. Walau demikian, Redaksi 
tetap menantikan kontribusi tulisan dari segenap civitas 
akademika ITI (tidak hanya dari alumni, mahasiswa, dan 
Prodi Teknik Elektro).  

Selamat menikmati edisi Konduktor kali ini dan selamat 
berlibur akhir tahun. Kita sambut tahun 2021 dengan 
optimisme maksimum. Sampai bertemu di edisi selanjutnya, 
yang dapat dipastikan; akan lebih keren lagi! Y

Majalah Konduktor diterbitkan oleh   Ikatan Alumni Elektro (IAE) ITI   bekerjasama dengan   Program Studi Teknik Elektro ITI 
pemimpin redaksi   Yoki  Soufyan   dewan redaksi   Freddie Maturbongs   Dwi Aji Manuhara   Novy Hapsari    Roslinda A. R. Situmorang   
M. Ikrar Pramadi - alamat redaksi Ikatan Alumni Elektro (IAE) ITI - Menara  Kartika  Chandra, Arcade F Lantai 2, Ruang 203-204 
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20, Jakarta 12930 - Telpon: +62 21 526 4983 - sampaikan saran, kritik dan tulisan anda 
melalui e-mail   alumnielektroiti@gmail.com   dan atau pada grup Whatsapp Alumni Elektro ITI - ISSN number: 9772  7212 1702 9

D A R I   R E D A K S I



6

K O N D U K T O R

ACHMAD SYARIF HIDAYAT
Chief Executive Officer Yellowpages Indonesia

Selepas menyelesaikan pendidikan pada jurusan Teknik 
Elektro ITI di bulan Desember 1996, Syarif memulai karirnya 
pada PT. Selindo Alpha, sebuah perusahaan penyedia jasa 
dan sistem integrator untuk layanan komunikasi berbasis 
VSAT. Tiga tahun berkarir di Selindo Alpha, Syarif kemudian 
melanjutkan karirnya pada PT. Infomedia Nusantara, bagian 
dari grup PT. Telkom yang menyediakan jasa outsourcing 
layanan bisnis digital. 

”Saat saya dalam perjalanan dari pulau Matak (kepulauan 
Natuna  -red) ke Jakarta, saya membaca iklan lowongan 
pekerjaan untuk posisi Telecommunication Engineer 
PABX Call Center pada PT. Infomedia Nusantara. Sayapun 
memutuskan untuk melamar posisi tersebut dan diterima”, 
cerita Syarif.  

Perjalanan karir Syarif  pada PT. Infomedia Nusantara 
adalah sebuah proses pengembangan diri, menimba 
pengalaman dan profesionalisme yang sangat berharga. 
Secara bertahap, Syarif akhirnya dipercaya memegang 
jabatan penting di Infomedia dan terlibat dalam kerja 
pengembangan perusahaan hingga meraih omset 1 triliun 
rupiah di tahun 2013. 

Kinerja grup Telkom yang semakin membaik dan 
berkembang pesatnya teknologi digital membuat Telkom 
memutuskan untuk membangun jenis usaha baru yang 
fokus kepada pengembangan produk digital, sehingga 
dibentuklah Metra Digital Media, disingkat MDMedia, 
dimana Syarif bergabung pada perusahaan baru ini sejak 
tahun 2013. 

”Dengan latar belakang perjalanan karir selama 7 tahun di 
grup usaha PT. Telkom, saya kemudian dipercaya untuk 
memimpin Yellowpages Indonesia sebagai seorang Chief 
Executive Officer (CEO). Yellowpages Indonesia adalah 

unit usaha mandiri PT. Telkom yang  bertugas 
untuk melakukan pengembangan platform digital  
berbasis Digital Advertising Inventory Telkom Group, 
sampai dengan monetisasi sales dan manajemen 
keuangannya”, kata Syarif.  

”Tantangan terbesar selama memimpin Yellowpages 
Indonesia adalah bagaimana saya bisa membawa 
nama besar Yellowpages Indonesia sebagai solusi 
Platform Digital Advertising Inventory yang dimiliki 
oleh Telkom Group”, lanjut  Syarif. 

Kurang lebih hampir 20 tahun Syarif berkarir pada 
grup usaha PT. Telkom, tentu saja banyak tantangan, 
suka duka, dan lain sebagainya. Namun disamping 
itu tentu saja Syarif memiliki kemampuan tertentu  
yang membuatnya mendapat kepercayaan besar dari 
Telkom Group. 

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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”Tentu saja diperlukan kompetensi dan keahlian,  bersedia 
belajar dan berkembang, serta bersedia bertanggung jawab 
atas segala keputusan bisnis yang dibuat”, jelas Syarif saat 
diminta tips tentang rahasia kesuksesannya. 

”Bekal yang paling saya rasakan dan berpengaruh pada 
perjalanan karir saya adalah pengalaman leadership 
yang saya dapatkan saat SMA dan kuliah di ITI, terutama 
keikutsertaan dan keaktifan saya di banyak organisasi 
sekolah dan kampus. Bekal pengalaman leadership itulah 
yang membuat saya bisa bekerjasama dengan orang lain, 
melakukan banyak hal dalam menyelesaikan permasalahan 
pekerjaan (problem solving) dan yang tidak kalah penting 
adalah dapat menjaga kejujuran di setiap pekerjaan serta 
menjaga kepercayaan baik dari atasan, bawahan maupun 
pelanggan”,  jelas Syarif. 

Syarif memang bukan satu-satunya alumni Teknik Elektro 
ITI yang mencapai posisi puncak berkarir di grup PT. 
Telkom. Ada dua nama lain; Aulia Ersyah Marinto (Teknik 
Elektro 1987, terakhir menjabat sebagai VP Marketing 
PT. Telkom) dan Hendri Mulya Sjam (Teknik Elektro 1984, 
sekarang sedang menjabat sebagai Direktur Jaringan PT. 
Telkomsel). 

”Alumni Teknik Elektro ITI sudah terbukti mampu 
menunjukkan prestasinya di perusahan besar Indonesia. 
Jumlah kita memang lebih sedikit dibandingkan alumni 
dari perguruan tinggi lain. Tapi secara kualitas kita tidak 
kalah dan sudah terbukti lulusan Teknik Elektro ITI mampu 
bersaing pada tingkat yang sangat tinggi di dunia kerja, 
setidaknya di Telkom Group; ada bang Aulia, bang Hendri 
dan saya, yang sudah mencapai tingkat tinggi pencapaian 
karir kami”, ucap Syarif. 

”Jadi, setidaknya kami sudah membuka jalan dan 
membuktikan, bahwa lulusan Teknik Elektro ITI bisa 
mencapai puncak karir di perusahaan sebesar grup PT. 
Telkom. Artinya, jika kami bisa, teman-teman lain juga 
pasti bisa. Tidak hanya di grup PT. Tekom, banyak lulusan 
Teknik Elektro ITI lain yang saat ini memegang jabatan dan 
tanggung jawab besar di perusahaan-perusahaan lain”, 
lanjut Syarif. 

Syarif secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada salah satu dosennya, ibu Ir. Sumarni Mardjuki. 
”Beliau sangat berjasa membimbing saya dengan sabar 
saat melaksanakan tugas akhir (TA), yang lumayan lama 
selesainya hahahahha.., saya banyak belajar tentang 
bagaimana pentingnya pengelolalan data yang akurat, 
sehingga bisa menjadi menjadi basis solusi pada setiap 
penyelesaian pekerjaan saya saat ini”, cerita Syarif. 

Sama seperti kebanyakan alumni lainnya, Syarif juga 
merindukan suasana kampus, para dosen, staf, dan 
sahabat-sahabatnya di Prodi Teknik Elektro ITI.  Syarif 
mengaku masih berhubungan dengan sahabat-sahabatnya 
sesama alumni ITI,  baik melalui grup WhatsApp, media 
sosial, dan lain sebagainya. Syarif berharap hubungan dan 
ikatan persahabatan antar alumni dapat terus ditingkatkan. 

”Jika saya boleh memberikan pesan untuk sesama alumi, 
maka mari kita tetap jalin silaturahim, dengan silaturahim 
memudahkan kita untuk berkomunikasi dan bekerjasama, 
syukur bisa dilanjutkan kerjasama dalam konteks 
professional business, sehingga selain bisa menjadi 
keberkahan buat para alumni dan keluarganya, juga bisa 
membantu menyiapkan kail usaha untuk rekan alumni 
lainnya yang masih berusaha mendapatkan pekerjaan yang 
lebih baik’, tutup Syarif. Y

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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TARIMANTAN SANBERTO SARAGIH
Asisten Deputi Teknologi Informasi Kantor Wilayah Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaa 

Dosen Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercubuana

Perjalanan 
pendidikan dan karir 
Tarimantan sangat 
menarik. Tarimantan 
menghadapi dilema 
yang nyaris klasik, 
pilihan yang tidak 
mudah; meraih cita-
cita atau mengikuti 
permintaan orang tua. 
Alumni Teknik Elektro 
angkatan 1993 ini 
menyelesaikan 
pendidikan dan 
meraih gelar sarjana 
Teknik Elektro ITI 
pada tahun 1998, 

untuk kemudian ia 
bekerja pada PT. Klikmedia Infosystem dengan jabatan terakhir 
sebagai Head of Technical Support. 

Pada tahun 2001, berbekal bantuan dana sebesar USD 
3000 dari orangtuanya, Tarimantan memutuskan untuk 
meninggalkan pekerjaannya dan merantau ke Amerika 
Serikat. Kebetulan ada kerabat yang sudah cukup lama tinggal 
di California, yang bersedia menampung dan membantu 
Tarimantan. 

Tujuan Tarimantan merantau ke Amerika Serikat adalah 
untuk menambah ilmu dan meneruskan pendidikannya. 
Itulah sebabnya pada tahun pertamanya di Amerika Serikat, 
Tarimantan harus bekerja sangat keras, bahkan sampai 16 jam 
seharinya, supaya dapat tetap hidup layak dan menabung guna 
membiayai pendidikan S2-nya. 

Dengan perjuangan yang keras, akhirnya Tarimantan diterima 
pada program S2 Sistem Informasi, Keller Graduate School of 
Management of Devry University di California. Sambil kuliah, 

Tarimantan tetap harus bekerja keras dan harus mampu 
berhemat untuk hidup dan biaya kuliahnya. Pekerjaannya 
saat itu adalah mengurusi orang tua di panti jompo, sebuah 
pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran.  

Setelah menyelesaikan S2-nya, Tarimantan mengirimkan 
lamaran untuk meneruskan kuliah pada program doktoral (S3), 
dan diterima. Namun nyaris bersamaan dengan kabar baik 
tersebut, Tarimantan menerima permintaan dari orangtuanya 
untuk kembali ke Indonesia dan menikah. 

Tentu saja hal itu bukanlah sebuah kondisi yang 
menyenangkan untuk Tarimantan. Diterima pada program S3 
untuk mendapatkan gelar PhD di Amerika Serikat, bukanlah hal 
yang mudah. Namun disisi lain, permintaan orang tua bukanlah 
sesuatu yang mudah untuk diabaikan. Karena rasa hormat 
dan penghargaan yang tinggi kepada orang tuanya, dengan 
berat hati Tarimantan memutuskan untuk pulang ke tanah air 
dan mencari pekerjaan di Indonesia, untuk kemudian, segera 
menikah. 

Setibanya di tanah air, Tarimantan balik ke kampus ITI sebagai 
Dosen pada Fakultas Teknologi Industri. Setahun kemudian, 
tahun 2005, Tarimantan diterima bekerja pada divisi Teknologi 
Informasi PT. Jamsostek (sekarang berubah nama menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan sekarang. 

”Sekitar tahun 2004, saya mendapat informasi bahwa PT. 
Jamsostek akan membangun infrastruktur sistem on-line yang 
baru. Saya sangat tertarik dengan tantangan tersebut dan 
memutuskan untuk melamar posisi pada proyek tersebut. Dan 
akhirnya di tahun 2005, saya diterima dan bergabung dengan 
PT. Jamsostek”, cerita Tarimantan. 

Kurang lebih sudah 15 tahun Tarimantan berkarir pada BPJS 
Ketenagakerjaan, beberapa posisi dan jabatanpun sudah 
diembannya; programmer, Project Manager, Kepala Urusan 
Perencanaan dan Manajemen Kualitas, Asisten Deputi TI 

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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Kantor Wilayah DKI Jakarta, Pps. Kepala Kantor 
Cabang Karimun Jawa, dan saat ini Tarimantan menjabat 
sebagai Asisten Deputi TI Kantor Wilayah Jawa Timur. 

”Menurut kawan-kawan di kantor, saya adalah orang yang 
keras akan prinsip keilmuan dan pengetahuan saya dan saya 
bersedia bekerja ekstra untuk menemukan solusi atas sebuah 
masalah, tanpa kenal waktu dan lelah. Saya bahkan tercatat 
sudah 3 kali menyatakan ketidaksetujuan saya tentang sebuah  
kebijakan yang diambil Dirut perusahaan, langsung didepan 
pak Dirut, dengan berdasarkan fakta dan data yang ada. Saya 
sampaikan juga ke pak Dirut bahwa ijazah Teknik Elektro 
yang saya miliki, memberikan saya hak untuk menyatakan 
ketidaksetujuan saya berdasarkan ilmu  yang saya miliki. 
Dan tenyata keterusterangan dan sikap apa adanya saya 
tersebut, disukai pimpinan, terbukti dengan kepercayaan yang  
diberikan kepada saya pada beberapa pos dan proyek strategis 
perusahaan”, kata Tarimantan saat ditanya mengenai alasan 
perusahaan mempercayainya untuk memimpin pos dan proyek 
strategis di BPJS Ketenagakerjaan. 

Tarimantan tak lupa menyebutkan nama-nama dosen Teknik 
Elektro ITI yang berpengaruh besar untuk dirinya, diantaranya 
Profesor Pantur Silaban, PhD (Fisika Dasar, Fisika Modern), Ir. 
Ridwan (Rangkaian Listrik), dan Dr. Ing. Kondar Siahaan (Ilmu 
Komputer).  

Ketiga dosen tersebut, menurut Tarimantan, membentuk ”way 
of thinking” yang membedakan lulusan Teknik Elektro ITI 
dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Sesuatu yang redaksi 
Konduktor juga rasakan. 

”Mengapa ketiga dosen tersebut sangat berpengaruh untuk 
saya, karena dari merekalah saya belajar tentang penyelesaian 
sebuah masalah dan mereka bertanggung jawab atas 
terbentuknya pola pikir, ’way of thinking’ saya yang tentu 
saja sangat berguna pada pekerjaan saya saat ini. Fisika, 
Rangkaian Listrik dan Logika Komputer yang rumit, yang 
diajarkan ketiga Dosen tersebut, membentuk pola pikir taktis 
dalam menyelesaikan masalah”, kata Tarimantan. 

Aktifitas belajar bersama di pemondokan (asrama, kos), di 
Workshop Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) dan Radio 
Mahasiswa ITI bersama teman-teman adalah sesuatu yang 
dirindukan oleh Tarimantan. 

“Selain diterima di ITI, saya sebetulnya diterima juga oleh 
kampus swasta terbesar di Jakarta saat itu. Dan saya memilih 
ITI sebetulnya karena ingin melarikan diri dari sumpeknya 

Jakarta serta ingin memperluas pergaulan dengan kawan-
kawan dari daerah lain. Di kampus ITI, teman-teman 
seangkatan saya saja berasal dari Sabang sampai Marauke, 
jika saya waktu itu kuliah di Jakarta, dan bukan di Serpong, 
pergaulan saya mungkin hanya terbatas dengan anak Jakarta 
dan sekitarnya. Saya tidak akan mengenal teman-teman dari 
daerah lain di Indonesia”, kata Tarimantan. 

Tarimantan juga sempat mengungkapkan kerinduannya 
kepada staf administrasi di Prodi Teknik Elektro; mbak Wati, 
mbak Tuti, kak Linda, dan lain-lain, yang menurutnya sangat 
baik dalam melayani dan mendukung kebutuhan adminstrasi  
mahasiswa. Hubungan yang terciptapun lebih dari sekedar 
antara mahasiswa dengan staf Prodi, namun sudah seperti 
sahabat dan saudara. 

“Momen yang paling mengharukan dan membuat 
saya menangis adalah saat saya mewakili perusahaan 
menyerahkan klaim Jamsostek untuk keluarga almarhum Ir. 
Nicky Bela Chirstian Hutauruk, seorang abang, Dosen, Penguji 
Tugas Akhir saya, sekaligus sahabat yang saya sayangi dan 
hormati. Saya tak mampu menahan rasa haru mengingat 
kampus ITI adalah titik awal saya dalam menjalani kehidupan 
di dunia nyata ini”, cerita Tarimantan. 

Karena pekerjaannya sekarang terkait langsung dengan 
layanan publik, di masa pandemi ini Tarimantan harus tetap 
masuk kantor, namun dengan menerapkan sistem dan pola 
kerja yang disebut dengan “Lapak Asik” (Layanan Tanpa 
Kontak Langsung), sehingga pemberi layanan dan penerima 
layanan tidak harus bertemu langsung dan menggunakan 
sistem yang sudah disiapkan. 

Saat ditanya apa rahasia sukses karirnya selama ini dan 
apa sarannya untuk Ikatan Alumni Teknik Elekto, Tarimantan 
menjawab: 

“Utamakan kejujuran dan ketulusan, perduli pada tim dan fokus 
pada tujuan perusahaan mungkin adalah rahasia utama saya 
dalam bekerja. Untuk rekan-rekan alumni dan Ikatan Alumni 
Elektro, saya mohon untuk dapat memberikan perhatian yang 
tulus, kontribusi dalam bentuk apapun ke adik-adik mahasiswa 
dan kampus kita. Karena secara langsung maupun tidak, 
kemajuan ITI adalah kemajuan kita juga dan itu semua terkait 
dengan kesuksesan karir kita”, tutup Tarimantan. Y

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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SELAMAT DATANG PEMIMPIN BARU 
PRODI TEKNIK ELEKTRO ITI

Efektif sejak Juni 2020, Prodi Teknik 
Elektro ITI memiliki ketua yang baru; 
Ir. Adi Setiawan, S.T., M.Eng.Sc. Beliau 
menggantikan rekan alumni; Novy 
Hapsari, S.T., M.Sc., yang mendapat 
tugas baru sebagai Kepala Pusat 
Kemahasiswaan dan Alumni ITI. 

Pak Adi sudah berkarir di kampus 
ITI kurang lebih 14 tahun lamanya, 
tepatnya sejak tahun 2006. Beliau 
memulai karirnya sebagai dosen mata 
kuliah Sistem Pemrosesan Sinyal dan 
Kepala Laboratoriun Rangkaian Listrik, 
Prodi Teknik Elektro ITI.  Kemudian 
beliau juga tercatat pernah dan masih 
mengajar beberapa mata kuliah, antara 
lain; Pengukuran Besaran Listrik, 

D A R I  K A M P U S

Sistem Linier, Pengantar Telekomunikasi, Sistem Komunikasi Bergerak, 
Dasar Sistem Telekomunikasi dan juga mengajar mata kuliah ko-
kurikuler “Communication in English” pada Pusat Bahasa ITI. 

Pada jabatan struktural ITI, setelah sukses memimpin laboratorium 
Rangkaian Listrik, pak Adi mendapat tugas baru yang lebih besar lagi; 
memimpin seluruh laboratorium (8 laboratorium) yang ada di lingkungan 
Prodi Teknik Elektro ITI. Tugas yang diembannya sejak 2009 sampai 
dengan 2012. Sebelum dipercayai memimpin Prodi Teknik Elektro ITI, 
pak Adi adalah Kepala Pusat Bahasa ITI, sejak 2012 sampai dengan 
2020. 

Pak Adi meraih gelar sarjana tekniknya dari Prodi Teknik Elektro 
Universitas Gajah Mada pada tahun 1999, dan memperoleh gelar 
Master of Engineering Science (M.Eng.Sc) dari Teknik Elektro 
(Telecommunication & Networking), Curtin University of Technology, 
di Australia. Sementara gelar profesi Insinyur - Ir - diperolehnya dari 
Program Studi Program Profesi Insinyur, FTI Universitas Muslim 
Indonesia, Makassar. 

Diselah-selah kesibukannya sebagai seorang Dosen dan Kepala 
Prodi Teknik Elektro, pak Adi juga aktif dalam organisasi profesi 
dan sosial. Beliau saat ini menjabat sebagai Bendahara Pengurus 
Cabang Persatuan Insinyur Indonesia Tangerang Selatan, Banten, 
dan pernah menjabat sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggal 
beliau; Perumahan Bukit Dago Cluster Arkadia (Blok A), Rawakalong, 
Gunungsindur, Kabupaten Bogor. 

Redaksi mengucapkan selamat bertugas untuk pak Adi. Kami menunggu 
gebrakan-gebrakan baru pak Adi untuk membuat Prodi Teknik Elektro 
ITI menjadi semakin membanggakan kita semua dan membuat Prodi 
Teknik Elektro ITI semakin menjadi gudangnya jago-jago! Y
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MINTARJA TJANDRA
Program Manager, Ericsson Japan KK

Jaja, demikian dia biasa dipanggil oleh sahabat-
sahabatnya, adalah salah satu alumni Teknik Elektro ITI 
yang bersinar prestasi akademiknya. Alumni angkatan 
1991 ini lulus dengan predikat Cum Laude dari Program 
Studi Teknik Elektro ITI di tahun 1996. 

Selepas meraih gelar sarjananya, Jaja kemudian bekerja 
pada Mobisel Indonesia. Hanya setahun di Mobisel 
Indonesia, Jaja meneruskan karirnya pada Alcatel 
Indonesia (1997 – 2006). Setelah 9 tahun di Alcatel 
Indonesia, Jaja kemudian bergabung bersama Ericsson 
Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan 2017. 

“Saya melamar pekerjaan pada Mobisel Indonesia dan 
juga Alcatel Indonesia melalui iklan lowongan pekerjaan 
dengan hanya bermodalkan ijazah Teknik Elektro ITI. Saya 
tidak punya kenalan pada perusahaan tersebut. Saya 
yakin perusahaan menerima saya utamanya karena nilai 
akademik saya yang baik (“sangat baik” sebenarnya, untuk 
standar lulusan Teknik Elektro ITI era 80-90 an -red). Saat 
saya bergabung dengan Ericsson Indonesia, tentu saja 
pengalaman kerja saya di bidang telekomunikasi sudah 

bertambah dan rasa percaya diri saya sudah meningkat, 
sehingga sukses menjalani proses interview”, aku Jaja. 

Akhir tahun 2016, Jaja mendapat tawaran dari koleganya 
di Ericsson Jepang yang sedang mencari seorang Project 
Manager untuk proyek pembangunan infrastruktur Cloud, 
yang sedang dalam kesulitan. Saat itu Jaja melihat 
bahwa prospek untuk Telco utamanya Core/OSS/BSS 
sudah seperti jalan ditempat, sehingga tawaran tersebut 
adalah sebuah peluang untuk mencoba pengalaman baru, 
sekaligus bekerja di negara lain (grup usaha Ericsson 
memungkinkan adanya transfer pekerja antar divisi, dan 
dari satu negara ke negara lain, dengan persetujuan 
Perusahaan).  

Jaja meninggalkan jabatannya sebagai Project Director 
pada Ericsson Indonesia untuk kemudian bergabung 
dengan Ericsson Japan KK dan menetap di Tokyo sejak 
2017.  

“Ada dua masalah utama yang saya hadapi saat pertama 
bekerja di Jepang; yang pertama masalah bahasa. Saya 

A L U M N I  O N  T H E  R I S E

ALUMNI ITI TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK ANTAR 
KUBU DI DUNIA PEKERJAAN, SEPERTI YANG TERJADI 

PADA ALUMNI PERGURUAN TINGGI LAIN

Mintarja Tjandra
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tidak bisa berbahasa Jepang, saya hanya mengandalkan 
bahasa Inggris. Kedua, saya mengalami cultural shock 
dengan budaya Jepang, utamanya bagaimana kita harus 
memposisikan diri dan beradaptasi saat menghadapi 
pelanggan atau saat sedang bersama tim kerja”, 
cerita Jaja. Namun dengan fokus yang tinggi untuk 
menyelesaikan masalah, kedua masalah utama tersebut 
dapat Jaja atasi dengan baik sampai dengan sekarang. 

Persaingan dan politik dalam pekerjaan tidak pernah 
dialami langsung oleh Jaja. Hal tersebut lebih dikarenakan 
lulusan ITI pada umumnya belum memiliki jaringan 
alumni sebesar Perguruan Tinggi 
lain, misalnya. Lulusan ITI tidak 
banyak mengandalkan referensi 
dari seniornya. Semua atas usaha 
sendiri, sehingga lulusan ITI tidak 
terlibat dalam suatu kubu dan politik 
di dunia pekerjaan.  

“Alumni ITI tidak terlibat dalam 
politik antar kubu di dunia pekerjaan, 
seperti yang terjadi pada alumni 
Perguruan Tinggi lain, utamanya 
seperti yang terjadi pada 2 kampus 
ternama di Indonesia. Dan saya 
merasa beruntung tidak harus 
mengalami hal tersebut sepanjang 
karir saya”, kata Jaja. 

Profesor Pantur Silaban, Ir. Tiur Simanjuntak, dan 
Ir. Sumarni Mardjuki adalah tiga Dosen utama yang 
sangat berpengaruh pada perjalanan hidup dan karir 
Jaja. Demikian juga dengan persahabatannya dengan 
teman seangkatan dan para senior, yang menurut Jaja 
membuatnya menjadi lebih luwes dalam bergaul dan lebih 
baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal yang 
sangat penting, karena kemampuan mengkomunikasikan 
ide dan gagasan dengan baik adalah kriteria yang biasa 
dimiliki oleh eksekutif sukses perusahaan.  

“Pak Pantur Silaban, pak Tiur Simanjuntak dan ibu Sumarni 
terkenal sebagai Dosen killer. Hal tersebut membuat saya 

terpacu untuk lebih keras belajar dan mengatasi semua 
masalah. Disamping itu, beliau bertiga tidak hanya sekedar 
mengajar tentang mata kuliahnya, tapi juga selalu berbagi 
kisah dan falsafah hidup yang sangat berguna”, cerita Jaja. 

Selama 3 tahun bekerja di Jepang, Jaja belajar banyak 
hal. Kejujuran dan kepercayaan dari kolega dan para 
pelanggan adalah suatu hal yang sangat utama. Ditambah 
dengan sikap yang bertanggung-jawab, serius, fokus dalam 
mengerjakan tugas dan tekun dalam mencari solusi untuk 
setiap masalah, membuat Jaja dapat diterima dengan 
sangat baik pada lingkungan yang kompetitif dan berbeda 

budaya. Jaja juga menyebut faktor 
integritas dan dedikasi sebagai kunci 
sukses dalam berkarir. 

“Ada nilai inti yang saya dapatkan 
selama berkarir di Ericsson; respect, 
professional dan perseverance, tiga 
hal ini dapat menjadi pelajaran dan 
inspirasi untuk kita semua guna 
mencapai sukses pada bidang yang 
kita geluti”, saran Jaja. 

Jaja sangat merindukan saat-saat 
indah di kampus; belajar, bercanda 
bersama sahabat-sahabatnya. 
Demikian juga dengan para staf 
administrasi di Prodi yang banyak 
membantu, Jaja secara khusus 

menitipkan salam untuk mbak Tuti dan mbak Linda. 

“Saya harapkan kita para alumni, tetap kompak dan 
meningkatkan lagi perhatian kepada Prodi dan kampus, 
dengan memperbanyak lagi kerjasama demi kompetensi 
lulusan Prodi. Saya melihat sudah ada alumni yang 
menyumbangkan peralatan untuk laboratorium, kedepan 
saya berharap alumni yang memiliki kompetensi dapat 
lebih memberikan pelatihan pada bidang coding dan 
Artificial Intelligence. Karena kedua hal tersebut akan 
menjadi tren teknologi sekarang dan masa yang akan 
datang”, tutup Jaja. Y

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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Alumni Teknik Elektro ITI angkatan tahun 1992 ini memang dikenal sebagai 
sosok yang lugas, apa adanya, dan dikenal sebagai problem solver masalah 
elektronik sejak masa aktif di Workshop Himpunan Mahasiswa Elektro ITI.

Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Elektro pada tahun 1998, Budi 
kemudian bekerja selama 1 tahun lebih pada PT. Padma Pacific Sejahtera di 
Bekasi, sebagai seorang Support Assistant Engineer untuk mesin elektronik 
Panasonic dan Sony. Kemudian Budi bergabung dengan PT. PDL, sebuah 
perusahaan manufaktur di Bekasi, dan bertugas sebagai Engineer untuk 
sistem kontrol Mechanical and Electrical pada pabrik. 

RB BUDI PREMADI TWK
Senior Engineer, Indosiar Visual Mandiri

Peralatan TV broadcasting yang hampir seluruhnya 
melibatkan produk elektronik buatan luar negeri, membuat 
Budi harus berkomunikasi dan berhubungan langsung 
dengan tim pabrikan produk-produk tersebut. Menurut Budi, 
pada prinsipnya yang membedakan antara pekerja luar 
negeri dan pekerja lokal adalah lebih kepada disiplin waktu 
dan kepatuhan mereka kepada aturan. Sementara pekerja 
Indonesia lebih fleksibel soal waktu dan lebih berani 
berimprovisasi (melanggar aturan secara kreatif). Namun, 
walau demikian, hasil dan kualitas kerja antara pekerja luar 
negeri dibandingkan pekerja lokal adalah sama saja, tidak 
ada perbedaan signifikan. 

“Bekal yang saya dapat dari bangku kuliah sangat 
banyak. Jika boleh saya sebutkan, mulai dari ilmu Fisika, 
Elektronika, Teknik Kontrol, Bahasa Inggris, Bahasa 

Berdasarkan informasi yang diterima dari sesama rekan 
alumni, Budi kemudian melamar pekerjaan dan diterima 
pada PT. Indosiar Visual Mandiri. Budipun memulai karirnya 
di dunia TV Broadcasting sebagai seorang Supervisor 
Assistant pada divisi Broadcast Maintenance and Services. 
Tidak seperti pada dua perusahaan sebelumnya, Budi 
sepertinya menikmati pekerjaan dan karirnya di dunia 
broadcasting (penyiaran televisi). Sampai saat ini, sudah 17 
tahun lamanya, Budi setia bekerja dan meniti karir pada PT. 
Indosiar Visual Mandiri. 

“Tantangan terbesar saya saat memulai karir pada dunia 
TV broadcasting adalah bagaimana saya dapat secara 
cepat mengerti tentang “on-air”, “content traffic flow” dan 
memenuhi tuntutan produser program akan tayangan 
berkualitas tinggi”, kata Budi. 

A L U M N I  O N  T H E  R I S E



Indonesia, Menggambar Teknik, Arsitektur Komputer 
dan Komunikasi Data adalah ilmu-ilmu yang sangat 
berguna untuk pekerjaan saya saat ini. Seperti semua 
tau, perkembangan di dunia TV broadcasting sangatlah 
cepat dan dinamis, saya harus mampu mengikuti setiap 
perubahan yang terjadi. Dan Ilmu-ilmu dasar yang saya 
pelajari di bangku kuliah dulu sangat membantu saya untuk 
tetap dapat mengikuti perubahan teknologi yang terjadi”, 
jelas Budi. 

Dosen yang ilmu dan nasihatnya masih melekat di hati Budi 
antara lain adalah Ir. Tiur LH Simanjuntak, Ir. Ridwan, Ir. 
Suhedi, Ir. Kukuh, Ir. Hutauruk, Ir. Nicky Bella Christian dan 
Ir. Herbert Radjagukguk. 

“Bapak Purnawirawan (TNI-AU) Ir. Tiur LH Simanjuntak 
tidak saja membagikan ilmu tentang listrik dan 
telekomunikasi, beliau juga sering memberikan nasihat 
yang sebetulnya bukanlah menjadi sebuah kewajiban 
beliau. Salah satu nasihat dan harapan beliau yang masih 
saya ingat adalah; dengan menguasai ilmu Kelistrikan dan 
Magnet, umat manusia memiliki daya dan pengetahuan 
untuk dapat terhindar dan menyelamatkan diri dari 
bencana. Luar biasa sekali dalamnya nasihat dan harapan 
beliau tersebut. Demikian juga dengan pak Ir. Ridwan, 
yang ilmunya banyak saya terapkan saat masih bekerja 
di industri manufaktur, beliau menginspirasi saya dengan 
filosopi dinamika besaran listrik dan mekanis dalam 
kaitannya dengan perubahan teknologi yang terjadi setiap 
saat, serta bagaimana kita merespon perubahan tersebut”, 
ungkap Budi. 

Budi sempat menyinggung kerinduannya akan suasana 
kampus ITI, keakraban teman-teman seperjuangan, para 
staf di Prodi, suasana di Workshop dan Radio Mahasiswa 
ITI, namun juga mengingatkan kita semua untuk tidak 
terbawa suasana perbedaan pilihan politik, apalagi yang 
menyangkut Suku, Agama, dan Ras.  

“Saya harap kita tetap dapat menjaga keakraban antar 
sesama alumni dan seluruh civitas akademika ITI. 
Perbedaan itu pasti selalu ada dan itu hal yang biasa, yang 
penting kita jangan terbawa suasana dukung-mendukung 
secara emosional. Kedepankan persahabatan, hindari hal-
hal yang berbau SARA”, harap Budi. 

Budi adalah salah satu alumni Teknik Elektro ITI yang 
mengalami langsung bagaimana perubahan teknologi 
berlangsung sangat cepat. Industri dan teknologi TV 
broadcasting memang mengalami perubahan sangat cepat 
dalam 10 tahun terakhir. Kemampuan seorang engineer 
seperti Budi untuk dapat mengantisipasi perubahan, 
menjadi bagian dari perubahan, dan mengambl manfaat 
maksimal pada perubahan tersebut, secara cepat, adalah 
sebuah keharusan. 

Tidak ada yang statis di dunia ini, teknologi terus 
berkembang dan berubah. Pemahamaan ilmu dasar yang 
kuat, semangat, sikap open-minded, dan kesediaan untuk 
terus belajar adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dari 
Budi dan karirnya yang panjang di dunia TV broadcasting. 
Selamat berlari bersama perubahan, Bud... Anda sudah dan 
terbukti bisa! Y
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PERBEDAAN ITU SELALU ADA DAN ITU HAL YANG 
BIASA, YANG PENTING KITA JANGAN TERBAWA 

SUASANA DUKUNG-MENDUKUNG SECARA  EMOSIONAL

Budi  Premadi

A L U M N I  O N  T H E  R I S E
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Salah satu layanan Chatbot yang sedang ramai dibicarakan 
utamanya saat pandemi ini adalah layanan Chatbot 
doktersiaga. Layanan ini adalah sebuah program komputer 
yang berfungsi untuk membantu masyarakat mendapatkan 
jadwal dokter dan layanan rumah sakit dengan cepat dan 
mudah, hanya dengan chatting melalui aplikasi WhatsApp.

Setiap pertanyaan pengguna akan 
dijawab secara otamatis saat 
itu juga oleh mesin yang disebut 
sebagai Chatbot. Teknologi 
yang digunakan adalah Machine 
Learning, sebuah engine yang 
diprogram khusus untuk dapat 
memahami pertanyaan yang 
diajukan oleh pengguna dan 
memberi jawaban secara cepat 
dan akurat berdasarkan data-data 
sebelumnya. 

Disamping itu Chatbot doktersiaga dapat juga digunakan 
untuk mendaftar mendapat pelayanan berobat ke rumah 
sakit. Orang kreatif yang berada dibalik program Chatbot 
doktersiaga ini adalah alumni Teknik Elektro ITI angkatan 
1989, Fatah Iskandar Akbar, yang meraih gelar sarjananya 
pada tahun 1997. 

FATAH ISKANDAR AKBAR
Chief Executive Officer - PT. Kalo Tekno Medika (doktersiaga.com)

“Sebelum mendirikan doktersiaga saya bekerja di beberapa 
perusaahan swasta di Jakarta sebagai web developer. 
Lalu di tahun 2006 saya bersama rekan mendirikan PT. 
AsaCreative Teknologi Indonesia yaitu sebuah perusahaan 
software house. Dan kemudian di tahun 2015 saya 
mendirikan dan memimpin doktersiaga hingga sekarang”, 
cerita Fatah. 

Kemampuan Fatah untuk mendengar 
keluhan serta membaca kebutuhan 
Rumah Sakit dan pasien memberikan 
ide untuk memberikan sebuah solusi 
yang saling menguntungkan, sehingga 
dibentuklah doktersiaga. Sebuah 
perjalanan yang panjang dan tidak 
mudah. 

“Semua bermula saat saya mendirikan 
PT. AsaCreative, sebuah perusahaan 

software house, dimana banyak pelanggan kami adalah 
Rumah Sakit, seperti RS Haji Jakarta, RS Kanker Dharmais, 
RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RS Syarif Hidayullah, dan 
lain sebagainya. Karena sering ketemu dengan mereka 
saya menjadi mengerti permasalahan yang mereka 
hadapi seperti; Customer Service Rumah Sakit terpaksa 
harus menjawab pertanyaan sederhana berulang kali, 
antrian pasien yang mau berobat cukup panjang sehingga 

A L U M N I  O N  T H E  R I S E



butuh waktu lama hanya untuk bertemu dengan dokter. 
Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit tersebut 
memberikan ide untuk saya membuat doktersiaga di tahun 
2015”, cerita Fatah. 

“Awalnya kami membuat website agar masyarakat 
dapat membuat janji untuk berobat ke Dokter (booking). 
Setelah jadi websitenya kami launching ke market tapi 
ternyata responnya tidak seperti yang kami harapkan. 
Akhirnya kami melakukan riset dan eksperimen untuk 
mengetahui kebutuhan pengguna. Setelah melakukan 
banyak eksperimen akhirnya pada akhir tahun 2018 kami 
meluncurkan mesin penjawab otomatis (Chatbot) di 
Facebook Messenger. Ada sedikit peningkatan pengguna 
Chatbot doktersiaga, tapi kami masih belum puas dan 
akhirnya di tahun 2020 kami merilis Chatbot di aplikasi 
Whatsapp. Dan hasilnya sangat memuaskan karena saat 
itu penggunanya cukup banyak. Dalam sebulan pengguna 
chatbot dokterisiaga mencapai lebih dari 10.000 orang. 
Dan saat ini pengguna nya sudah lebih dari 57.000 orang”, 
lanjut Fatah. 

Disamping permasalahan teknis dalam membangun 
doktersiaga, Fatah juga mengalami rintangan untuk 
meyakinkan Rumah Sakit menjadi mitra doktersiaga. 
Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengelola Rumah 
Sakit masih tertutup dan canggung untuk menggunakan 
teknologi baru. Diperlukan pembicaraan yang intens dan 
memakan waktu untuk akhirnya Rumah Sakit bersedia  
bekerjasama. 

“Banyak ilmu yang saya dapatkan saat saya kuliah di Prodi 
Teknik Elektro ITI dan sangat berguna hingga saat ini. 
Karena bidang saya adalah teknologi informasi, maka ilmu 
yang sangat berpengaruh adalah Pemograman Komputer 
atau Rekayasa Perangkat Lunak dan Rangkaian Logika 
Digital. Saya merasa sangat bersyukur mendapatkan ilmu-
ilmu tersebut saat mahasiswa dulu”, kata Fatah. 

Yang menarik, walaupun ilmu Pemograman Komputer 
dan Rangkaian Logika Digital adalah ilmu yang sangat 
bermanfaat pada pekerjaannya saat ini, Fatah justru 
menyebut dosen Fisika di kampus, Profesor Pantur Silaban, 
PhD., sebagai Dosen yang sangat berpengaruh untuk Fatah. 

“Pak Pantur Silaban dan asistennya; wah.. maaf saya 
lupa namanya (mungkin pak Ir. Rudi Gultom -red), banyak 
membantu dan membimbing saya, sehingga saya dapat 
lulus mata kuliah Fisika Modern dan Fisika Elektromagnetik 
yang beliau ajarkan. Saya lulus dengan nilai C untuk 
Fisika Modern, dan nilai B untuk Fisika Elektromagnetik! 
Mungkin nilai C atau B adalah nilai pas-pasan untuk ukuran 
mahasiswa sekarang, namun pada jaman saya kuliah dulu; 
bisa lulus mata kuliah pak Pantur Silaban adalah sebuah 
prestasi besar! Apalagi sampai mendapatkan nilai B!”, 
cerita Fatah sambil tertawa. 

Di akhir wawancara Fatah berharap akan muncul lebih 
banyak lagi perusahaan-perusahaan start-up yang 
dimotori oleh alumni Teknik Elektro ITI, sehingga dapat 
terus meningkatkan nama baik Teknik Elektro ITI di mata 
masyarakat dan dunia. 

“Masih banyak peluang untuk alumni, dan bahkan adik-adik 
mahasiswapun dapat menjadi salah satunya. Teknologi 
informasi sudah sedemikian berkembangnya sehingga 
ide dan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun 
sebuah start-up tidaklah sesulit masa lalu dan sudah tidak 
mengenal batas negara lagi!”, tutup Fatah. 

Redaksi sepakat dengan Fatah. Peluang masih terbuka 
lebar. Wujudkan ide-ide di kepala, dan segera ambil 
tindakan nyata. Pertanyaannya; apakah Anda yang sedang 
membaca saat ini, adalah salah satunya? Y
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Dapat Anda bayangkan betapa mengganggunya jika ditengah-
tengah keasyikan menonton video di Youtube, Facebook, 
instagram, atau Tiktok, tiba-tiba koneksi internet melambat atau 
terhenti kerena kehabisan paket data. Tentu sangat mengesalkan 
dan menjengkelkan, terlebih kita tidak selalu tahu berapa kuota 
paket data yang tersisa, bahkan apakah kuata paket data kita 
cukup untuk meyelesaikan sebuah video pada situs-situs tersebut. 

Melihat kondisi tersebut dan tingginya akses ke aplikasi-aplikasi 
media sosial pada masa pandemi ini, utamanya akses ke situs dan 
aplikasi Youtube, Facebook, Instagram, dan Tiktok. Sebagai bentuk 
pelayanan kepada pelanggan terkait kebutuhan tersebut maka PT. 
Telkomsel menyediakan paket khusus yang disebut sebagai paket 
“Ketengan Unlimited”. 

“Sekarang ini banyak dari kita yang terpisah oleh jarak dengan 
kerabat terdekat akibat adanya keterbatasan untuk bertatap 
muka secara langsung sebagai dampak menyesuaikan dengan 
masa pandemi. Memahami hal tersebut, kami senantiasa terus 
berinovasi memberikan manfaat lebih pada produk dan layanan 
kepada pelanggan, yang kali ini diwujudkan dengan peluncuran 
paket Kuota Ketengan Unlimited. Kami berharap, paket ini 
mampu menjadi solusi untuk membantu dan memberikan 
kemudahan bagi pelanggan untuk senantiasa terhubung dengan 
orang-orang tercinta walau harus terpisah jarak dan waktu, dan 
mengaktualisasikan diri melalui pemanfaatan akses sosial 
media”, kata Abdullah Fahmi, Vice President Brand and Marketing 
Communications Telkomsel. 

Paket Ketengan ini diyakini dapat memberikan kebebasan dan 
kenyamanan kepada pengguna internet yang mengakses situs-
situs tersebut, karena dengan paket ini pelanggan dapat bebas 
menikmati tontonan tanpa harus khawatir dan cemas kehabisan 
pulsa/paket data. 

Paket Ketengan Unlimited memberikan kebebasan kepada 
pelanggan prabayar Telkomsel di seluruh Indonesia untuk 
menikmati video, saling berbalas komentar, dan lain sebagainya, 
tanpa dibatasi oleh kecepatan (speed) tertentu, bahkan bebas dari 
FUP (Fair Usage Policy; batas pemakaian wajar) – yang selama ini 
membatasi kenyamanan pengguna. 

UNLIMITED AKSES YOUTUBE, FACEBOOK, 
INSTAGRAM DAN TIKTOK

“Kini, media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk berbagi 
aktivitas sehari-hari, namun juga bisa menjadi sumber informasi 
terbaru bagi masyarakat. Dengan begitu, kami juga berharap 
kehadiran paket Kuota Ketengan Unlimited akan semakin 
memberi nilai nilai tambah bagi basis pelanggan Telkomsel yang 
dalam beberapa tahun terakhir terus didominasi oleh pengguna 
data. Meski demikian, kami juga tetap berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kualitas produk dan layanan yang seimbang bagi 
seluruh pelanggan melalui penyediaan layanan Legacy dan Data 
yang berpusat pada kebutuhan pengguna serta pembangunan 
infrastruktur berteknologi terkini di seluruh wilayah di Indonesia”, 
lanjut Abdullah Fahmi. 

Pelanggan yang membeli paket Ketengan diberikan keleluasaan 
untuk memilih Paket Ketengan yang tersedia mulai dari masa 
berlaku 1 (satu) hari, 3 (tiga) hari, dan 7 (tujuh) hari. 

Ada beberapa keuntungan yang bisa dinikmati pelanggan dari 
Kuota Ketengan Unlimited. Selain memiliki kuota tanpa batas yang 
bisa digunakan kapan pun dan di mana pun, paket tersebut juga 
tidak memberlakukan aturan batas pemakaian wajar sehingga 
kecepatan internet dari paket data tersebut akan tetap maksimal. 
Kemudian, saat pelanggan sudah melakukan aktivasi, Telkomsel 
akan mengutamakan konsumsi data dari paket tersebut ketika 
pelanggan sedang membuka salah satu dari empat aplikasi 
tersebut untuk memberikan kenyaman lebih bagi pelanggan tanpa 
khawatir penggunaan kuota reguler lain yang dimiliki. 

Cara membeli paket Ketengan sangat mudah dan praktis; cukup 
buka aplikasi MyTelkomsel, pilih Paket Ketengan Unlimited yang 
Anda inginkan, kemudian pilih “Beli” dan selesaikan transaksi 
paket. Harga paket Ketengan tersedia mulai dari Rp3.000,- (tiga 
ribu rupiah) per hari. 

Informasi lebih lanjut bisa tentang Paket Ketengan, dapat  diakses 
pada link berikut:  

www.telkomsel.com/KetenganUnlimited.

A D V E R T O R I A L
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Pengalaman COVID 19

Sekitar Awal tahun 2020, dunia di kejutkan dengan 
berita tentang tersebarnya pandemi Corona yang sangat 
cepat penularannya. Virus Corona juga mampu dengan 
cepat menyebabkan kematian penderitanya, sehingga 
menyebabkan angka kematian yang naik sangat cepat.

Virus Corona tersebut telah memaksa setiap orang untuk 
berhati-hati dan membatasi serta mengurangi interaksi 
dengan orang lain, dengan cara mengurangi aktivitas yang 
memaksa untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Dengan pembatasan ruang gerak aktivitas, maka akan 
mengurangi ruang gerak dalam menjalankan roda 
kehidupan, dimana hal ini mempengaruhi segala sektor 
atau sisi kehidupan manusia. Untuk setiap kejadian itu 
dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, dimana ada 
yang dirugikan dan ada yang diuntungkan.

Pada artikel ini kami lebih membahas pada aspek dimana 
kesiapan teknologi dan infrastruktur merupakan salah satu 
modal utama dalam menunjang suatu bisnis atau usaha 
yang lebih resilient atau tahan uji. Tentu selain hal-hal 
diatas faktor kesiapan model bisnis juga merupakan faktor 
yang utama dalam menjalankan bisnis atau usaha yang 
tahan uji. 

Teknologi Telekomunikasi

Langkah awal untuk menerapkan model bisnis yang 
tahan uji adalah tersedianya sarana telekomunikasi 
yang handal dan cepat, hal ini disangat diperlukan untuk 
memberikan pelayanan yang tepat dan cepat terhadap 
semua yang terlibat.  Keterlambatan atau kegagalan dalam 
menyampaikan informasi, akan membawa dampak negatif 
yang besar. Dalam kata lain kemajuan  dalam bidang 
teknologi telekomunikasi akan memberikan dampak yang 
besar bagi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas dan 
kuantitas dari pelayanan.

TEKNOLOGI AUTOMATISASI DAN 
KNOWLEDGE MANAGEMENT

Basuki Setyo - Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1987

Energi Terbarukan

Dengan bertambahnya kebutuhan akan teknologi, maka 
kebutuhan akan energi juga makin banyak. Saat ini 
kebutuhan energi kita masih banyak bergantung dengan 
minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang mana akan 
membawa dampak negatif pada lingkungan kita. Saat 
ini dampak negatif telah dirasakan, dan bahkan tingkat 
kerusakan yang ditimbulkan juga sudah mempengaruhi 
kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk mengurangi ketergantungan, maka kedepan kita 
harus mampu utk membuat atau menciptakan tenaga 
yang terbarukan, misalkan dari Angin, Air, Matahari, dll.  
Untuk saat ini tenaga Matahari merupakan pilihan yang 
tepat karena teknologi solar cell sudah tersedia secara 
luas dan pemasangannya pun juga mudah Perkembangan 
teknologi solar cell, juga harus di imbangi dengan teknologi 
penyimpanan energi atau biasa disebut baterei, saat ini 
dan kedepan baterei merupakan pilihan utama kita dalam 
menyimpan energi dan dapat secara portable dipakai untuk 
meningkatkan mobilitas.

Saat ini sudah banyak mobil listrik dan motor listrik yang 
diproduksi secara massal, sehingga perkembangan akan 
teknologi Baterei seiring dengan perkembangan energi 
yang terbarukan juga merupakan hal yang penting dalam 
menunjang kehidupan kita dimasa mendatang.

Revolusi ICT

Teknologi Informasi merupakan jantung dari setiap 
usaha saat ini, sehingga kebutuhan akan ICT (Information 
Communication Technoology) akan terus berkembang 
seiring dengan perkembangan dari model bisnis dan 
peradaban manusia. 

Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dari kasus 
pandemi adalah perusahaan yang telah secara strategis 
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menempatkan ICT sebagai sarana utama untuk 
menjalankan bisnis mereka.nSedangkan perusahaan 
yang mengalami kepailitan adalah perusahaan yang 
tidak menempatkan ICT sebagai hal strategis dalam 
menjalankan aktifitas bisnis mereka.

Era ICT ini akan membawa kita pada era big-data, yang 
mana akan berperan sebagai basis dalam pegambilan 
keputusan yang lebih obyektif, perkembangan teknologi 
big-data baik secara hardware ataupun software akan terus 
bertambah seiring dengan bertambahnya data. Big-data 
akan terus dipakai sebagai sarana untuk memberikan 
insight atau pandangan tentang suatu keadaan yang lebih 
terpadu, sehingga akan memberikan keputusan yang 
diberikan akan menjadi lebih berkualitas. 

Artificial Intelligent (AI) dan Otomatisasi 

Dengan bertambahnya data, hal yang berikutnya adalah 
bagaimana membuat suatu sistem yang dapat berjalan 
secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan 
kualitas. Tenaga manusia rentan dengan human error yang 
pada intinya akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan 
yang merupakan tuntutan dari perkembagan model 
bisnis. Otomatisasi tentu akan dilakukan secara bertahap 
dengan mulai dengan hal-hal yang paling mudah terlebih 
dahulu, hal ini dipakai sebagai dasar untuk otomatisasi 
ditahap berikutnya. Peranan Artificial Intelligent (AI) dalam 
otomatisasi sangat penting terutama bagaimana mesin 
dapat mengerti tentang data secara tepat atau akurat dan 
juga cepat. 

Internet of things (IOT) 

Kebutuhan akan otomatisasi menyebabkan munculnya 
kebutuhan akan teknologi IOT yang mana akan dipakai 
sebagai bagian dalam teknologi otomatisasi. Penggunaan 
IOT akan masuk kedalam kehidupan sehari hari, misalnya 
kedalam bidang Kesehatan, Pertanian, dan lain sebagainya. 
Keuntungan  IOT adalah dimana pengambilan data dapat 
dilakukan secara otomastis, sehingga akan memudahkan 
dalam melakukan otomatisasi. Teknologi IOT kedepan 
akan dipadukan dengan Wearable Computing, yang 
mana saat ini dipakai dalam bentuk smart watch dipakai 
untuk mendeteksi tekanan darah dan detak jantung 

secara real-time. Pengembangan IOT di bidang lain juga 
telah diterapkan terutama dibidang industri yang mana 
akan menggantikan peran PLC atau dapat juga untuk 
meningkatkan kualitas PLC. Teknologi Robot yang telah 
diterapkan dalam industri manufaktur, juga telah mulai 
diterima dalam kehidupan manusia, walaupun saat ini 
masih terbatas pada kegiatan yang bersifat membantu 
kehidupan manusia sehari-hari, misalnya untuk membantu 
kegiatan rumah tangga. 

Era Peradaban Baru 

Perubahan perilaku manusia bukan hanya disebabkan 
oleh perubahan teknologi saja, tetapi perubahan hidup 
bisa juga disebabkan hal lain seperti pandemi, lingkungan, 
polusi dan lainnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah 
perubahan yang disebabkan oleh pandemik akan kembali 
seperti awal bila pandemik berakhir. Banyak perdebatan 
yang akan muncul berdasarkan opini-opini yang ada, 
tetapi yang saya garis bawahi adalah bahwa setiap kita 
akan berbeda cara berpikirnya sebelum dan sesudah 
pandemik. Walaupun pandemik berakhir tetapi pemikiran 
kita akan tidak sama dengan sebelum pandemik. Setiap 
perusahaan akan mempunyai pengalaman bagaimana 
pentingnya mempunyai usaha yang tahan uji dan 
bagaimana menerapkan semua unsur teknologi secara 
tepat dan cepat. Penerapan teknologi dan perubahan 
pemikiran inilah yang akan membuat kita semua berubah 
juga model aktivitas kita dalam menjalankan kehidupan 
dimasa mendatang, dimana teknologi akan menjadi bagian 
kehidupan kita lebih dalam lagi dan akan masuk pada 
semua sisi kehidupan manusia.  

Kesimpulan

Dari artikel diatas kami mencoba menjabarkan tentang 
pengalaman yang dapat kita pelajari dengan adanya 
pandemik, yang telah memaksa kita untuk melakukan hal-
hal sebelumnya kita tidak terpikirkan. Penerapan teknologi  
dapat dipakai sebagai sarana untuk mengurangi dampak 
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pandemi. 
Perkembangan teknologi akan terus menerus masuk 
disemua lini kehidupan manusia dan tidak terhindarkan. Y
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Gambar 1 - Komponen Dasar sebuah Perancangan HIL secara umum
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Pernah kita terpikir untuk mengetahui apa yang diperlukan 
untuk menguji algoritma baru pada sistem yang besar 
dan rumit seperti pesawat canggih, turbin angin besar, 
atau microgrid yang berdiri sendiri? Bagaimana kita tahu 
jika komponen yang baru dirancang bekerja dengan 
baik dengan seluruh sistem tanpa risiko kerusakan atau 
kemungkinan waktu henti untuk keseluruhan pengaturan? 

Dengan meningkatnya permintaan untuk pengujian dan 
desain prototipe dalam kondisi realistis, kebutuhan untuk 
memajukan platform simulasi meningkat pesat. Teknik 
simulasi Hardware-in-the-Loop (HIL) berfungsi sebagai 
solusi dalam semua skenario ini. 

Simulasi Hardware-in-the-Loop (HIL) adalah teknik yang 
digunakan untuk pengembangan dan pengujian control 
system yang digunakan untuk pengoperasian mesin dan 
sistem yang kompleks. Dengan simulasi HIL fisik bagian 
dari mesin atau sistem diganti dengan simulasi. 

Pendahuluan

Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagi 
pengetahuan tentang sebuah teknologi pengujian yang 
bernama Hardware-In-Loop, atau sering kali disingkat HIL. 
Teknologi ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan-
perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk-produk 
berukuran besar dan/atau berharga tinggi. 

Teknologi ini bermula ketika perusahaan-perusahaan besar 
merasa kesulitan untuk melakukan pengujian kualitas 

MENGENAL HARDWARE IN-LOOP

Ricky Yani Setiawan 
Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1993
Product Developement, DAF Truck N.V, Netherland

sebelum produk mereka dilepas di pasaran. Masalah 
rantai produksi yang kompleks dan lead-time yang panjang, 
menjadi beberapa faktor utama terdorongnya aplikasi HIL 
untuk menjadi fasilitas pengujian. 

Pada pabrikan mobil misalnya, sangat penting bagi 
engineer untuk mengetahui performansi dan karakteristik 
produk baru atau bahkan menganalisis produk yang sudah 
ada untuk dapat melakukan perbaikan atau pengembangan 
lebih lanjut untuk produk yang bersangkutan. Bayangkan 
sekiranya engineer harus menunggu sebuah produk akhir 
otomotif untuk diuji. Kegiatan tersebut sebagian besar 
dibatasi oleh faktor waktu, ruang dan biaya. 

Masalah tersebut dapat diminimalisir dengan membangun 
mesin yang kompak, yang disebut Hardware-In-Loop (HIL), 
yang dapat merepresentasikan model dalam perilaku 
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dunia nyata. Peralatan ini terdiri dari perangkat lunak dan 
perangkat keras untuk memproses sinyal input-output yang 
ditangkap dari model. 

Analisa Awal 

Untuk dapat mendisain sebuah lingkungan pengujian HIL, 
diperlukan analisa mendalam tentang kebutuhan dari 
sistem pengujian itu sendiri. Tingkat kesulitan ditentukan 
dari performance dan output behavior yang diinginkan dari 
perusahaan. Umumnya ini dilakukan di tingkat manajerial 
sehingga dapat sekaligus menentukan bentuk akhir sistem 
uji HIL secara global. 

Pada Gambar 1, terlihat komponen-komponen apa saja 
yang diperlukan ntuk dapat mendisain sebuah sistem 
pengujian HIL. Secara umum, faktor-faktor dibawah ini 
dapat dianalisa sebagai berikut:

ECU Under Test

• Berapa banyak I/O yang dibutuhkan
• Tipe apa saja yg dapat diimplementasikan ke I/O
• Toleransi tegangan kerja

Sensors, Loads and Actuators 

• Seberapa detail behavior dari sensor dan aktuator 
yang diperlukan

• Apakah Loads bisa disimulasikan atau harus 
menggunakan komponen aslinya

Signal Conditioning, I/O boards and RT Target 
(Simulation) 

• Seberapa robust system yang diperlukan
• Spesifikasi Cycle Time dari RT Target User 

Interface and Control
• Bagaimana detail HMI (Human Machine Interface) 

yang diperlukan
• Komposisi dan pengaturan User Interface untuk 

masing-masing sistem uji

Disain

Setelah proses analisa selesai, maka dimulailah langkah 
selanjutnya yaitu disain dari sistem rancang ke real-world 
application. Dalam proses ini, ada dua hal utama yang 
harus dilakukan, yaitu disain dari sisi software dan dari sisi 
hardware.

Software

Disini, kita mulai dengan merancang sistem simulasi dari 
objek yang kita perlukan. Sebuah sistem simulasi dapat 
dikerjakan dari tahap awal ataupun bisa menggunakan 
tools komersil untuk membantu proses penyelesaian. 
Langkah-langkah pembuatan simulasi: 

1. Membuat dan mensimulasikan implementasi 
virtual real-time dari komponen fisik seperti pabrik, 
sensor, dan aktuator pada komputer target real-
time

2. Menjalankan algoritma kontrol pada pengontrol 
tertanam dan menjalankan model pabrik atau 
lingkungan secara real time di komputer target 
yang tersambung ke sistem pengendali

3. Sistem pengendali berinteraksi dengan simulasi 
model pabrik melalui berbagai saluran I/O

Karena sifatnya yang closed-loop, kita dapat memperbaiki 
representasi software dari komponen secara bertahap 
mengganti bagian dari lingkungan sistem dengan 
komponen perangkat keras yang sebenarnya. 

Gambar 2 - Contoh sistem  disain simulasi 
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Hardware

Dalam tahap ini, kita harus sudah mengetahui spesifikasi 
awal dari sistem uji yang dibutuhkan. Semua yang sudah 
paparkan dalam dokumen disain, harus dapat terwujudkan 
dengan mempertimbangkan faktor keakurasian, kekuatan 
(robustness) dan keselamatan (safety). 

Ada kalanya, ketika peralatan belum dimiliki, sistem 
disain hardware sudah harus dapat diterapkan dalam 
mode virtual. 

Implementasi

Pada tahap akhir ini, semua faktor software and hardware 
diimplementasikan dan dijadikan sebuat unit pengujian 
lengkap (testing system). Ini sebuah tahapan yang secara 
umum merupakan titik penentuan keberhasilan dari 
semua perancangan yang telah dilakukan pada tahal 
awal. 

Umumnya, ini merupakan tahap yang paling lama 
dalam urutan pembuatan sebuah sistem uji HIL. Disini, 
semua sistem interface dihubungkan secara real. Dan 
seringkali, apa yang telah dirancang menghasilkan 
output yang berbeda dengan perhitungan awal. Untuk 
menyelesaikannya, analisa ulang, implementasi dan 
pengujian menjadi siklus utama sehingga semua yang 
diharapkan dapat terwujudkan dalam bentuk akhir 

Gambar 3 - Mode virtual untuk memvisualisasikan rancangan hardware

Gambar 4 - Hasil akhir sebuah Hardware in Loop
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Kesimpulan

HIL telah digunakan selama bertahun-tahun di industri 
seperti dirgantara atau otomotif dimana pabrik sangat 
kompleks. HIL dapat meningkatkan pengujian fisik 
tanaman untuk memberikan banyak keuntungan seperti: 

• Mengurangi Biaya Pengujian 
Biaya tinggi pelaksanakan pengujian pada mesin 
yang kompleks seperti sub-sistem pesawat 
dapat membenarkan investasi besar dalam HIL. 
Pengujian lapangan dapat dikurangi dengan 
menggunakan HIL sebagai pelengkap. Dari sebuah 
laporan, disimpulkan bahwa Otomasi Proses 
dapat mengurangi waktu uji lapangan hingga 
setengahnya menggunakan HIL, menghemat $ 
150.000,00 

• Mengurangi Resiko yang Terkait dengan Kegagalan 
Dengan pabrik yang kompleks, kerusakan sistem 
kontrol dapat menyebabkan kegagalan yang parah, 
menghancurkan peralatan atau menimbulkan 
bahaya keselamatan. HIL dapat digunakan untuk 
memvalidasi pengontrol sebelum menjalankan 
peralatan fisik

• Pengembangan Bersamaan Komponen Sistem 
Kontrol 
Dalam banyak proyek pengembangan sistem 
kontrol, pengontrol mungkin tersedia jauh sebelum 
konverter daya, pabrik, dan sensor umpan balik 
tersedia. Dengan menggunakan HIL, ini dapat 
mengurangi waktu pengembangan pengujian 
pada pengontrol produksi dapat dimulai sebelum 
komponen lain siap

• Menguji banyak variasi Unit Under Test 
Unit under test sering kali bervariasi, dan sampel 
pengujian untuk setiap variasi bisa mahal. Jika 
setiap siklus pengujian harus dilakukan pada setiap 
variasi, maka banyak versi instalasi mungkin harus 

dibangun untuk pengujian yang biayanya mahal. 
Dengan menggunakan HIL, pengujian dari subset 
variasi yang tersedia dapat dimanfaatkan

• Menguji mode kesalahan
HIL memungkinkan pengujian mode kesalahan. 
Seringkali pengujian menyeluruh dari mode 
kesalahan tidak praktis jika mengandalkan 
sepenuhnya pada sistem fisik. Dengan HIL, 
kesalahan dapat diinduksi melalui perangkat lunak 
dan dapat disinkronkan dengan berbagai kondisi 

Penutup

Ini kiranya yang dapat saya share sebagai bagian dari 
pekerjaan utama sebagai HIL Engineer. Masih banyak 
faktor dari sebuah sistem HIL yang belum sempat 
dikemukakan disini. Bagi teman-teman yang merasa 
tertarik dengan ilmu ini, dapat menghubungi penulis 
melalui redaksi Konduktor.

Elektro, Elektro.....Gudangnya Jago-jago ! Terus berkarya! 
Salam dari Negeri Kincir Angin.. 
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organisasi Ikatan Alumni Teknik Elektro. Pada pertemuan 
tersebut ditetapkan beberapa hal terkait legitimasi dan 
legalisasi ikatan alumni dengan pengarah M. Ikrar Pramadi 
(EL ’87). Persiapan meliputi tiga hal, yaitu draft AD/ART, 
rencana legalisasi dan rencana Musyawarah Alumni. 
Selanjutnya akan dibentuk grup kecil untuk membahas 
finalisasi persiapan tersebut.  

Tim legalisasi dibentuk pada tanggal 21 Maret 2020 
dengan beranggotakan beberapa alumni yang merupakan 
perwakilan angkatan. Bersamaan dengan pembentukan 
grup legalisasi juga diadakan sayembara design logo ikatan 
alumni pada bulan April 2020. Sayembara tersebut diikuti 
oleh 16 partisipan perseorangan dan 1 orang partisipan 
tim, dimana 11 peserta diantaranya berasal dari civitas 
akademika ITI dan 6 peserta lainnya berasal dari umum. 
Sayembara tersebut dimenangkan oleh Atmoko Putra 
P., peserta umum yang berasal dari Bantul, Yogyakarta. 
Poin-poin yang menjadi penilaian penjurian adalah estetik, 
sederhana, modern, dan makna yang terkandung. 

Tim legalisasi dibentuk dengan tujuan utk memberikan 
pengarahan atas rencana legalisasi ikatan alumni 
elektro. Anggotanya berjumlah 22 orang yang merupakan 
perwakilan angkatan 84-99. Group ini akan dibubarkan 
setelah IAE ITI yang sah terbentuk dan memiliki badan 
hukum dan tata organisasi sebagaimana lazimnya ikatan 
alumni. 

Sejak dibentuknya tim legalisasi Ikatan Alumni, pertemuan 
koordinasi dilakukan secara online terkait kondisi dalam 

Alumni Teknik Elektro ITI telah hadir sejak wisuda ke-1 
ITI di tahun 1991. Aktifitas alumni dalam bentuk Ikatan 
Alumni, dimulai sejak awal 2000-an. Dibawah pimpinan 
Fredericus D. Maturbongs (Freddie) alumni angkatan 1987, 
IAE ITI mulai bergerak dengan beberapa kegiatan seperti 
seminar, pertemuan alumni, dan mengikat kerjasama 
dengan program studi Teknik Elektro ITI dalam pemberian 
beasiswa, kuliah umum dan lain-lain. Perhatian terhadap 
mahasiswa dan alumni terjalin dengan berjalannya waktu. 

Sebagai bagian dari 3 pilar pengembangan perguruan 
tinggi, peran dan kontribusi alumni menjadi bagian penting 
dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi. Dipicu hal 
ini IAE ITI bertekad untuk menjadi suatu ikatan alumni 
yang legitimate atau diakui oleh seluruh alumni dan legal 
berbadan hukum untuk kepentingan eksternal. 

Tekad untuk membangun ikatan alumni yang kuat, 
bertahan di segala zaman dan berkelanjutan terus 
dikembangkan. Ikatan alumni yang dimaksud adalah yang 
padat dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat 
bagi alumni dan masyarakat umum serta bersinergi 
dengan Program Studi Teknik Elektro ITI dan membantu 
HME ITI. Hal ini dibahas dalam pertemuan alumni di Hotel 
Santika, Bintaro, pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 
2019, yang dihadiri perwakilan alumni elektro angkatan 
dari mayoritas angkatan yang ada hingga angkatan 2012. 
Dalam pertemuan ini, terus dibangun harapan agar IAE 
ITI mempunyai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin 
dan menjadi mitra bagi Program Studi Teknik Elektro. 
Manfaat bagi mahasiswa Elektro ITI juga menjadi harapan 
agar wadah pendukung kegiatan mahasiswa Elektro ITI 
menjadi lulusan yang memiliki kemampuan akademis 
dan non akademis yang baik, mempunyai kemampuan 
berorganisasi (bermental leader), memiliki semangat juang, 
serta unggul dalam bidangnya. 

Pertemuan rutin alumni pada tahun berikutnya di Bermuda 
Resto, Cilandak Town Square pada hari Jum’at, 14 Februari 
2020 dimana selain membahas penerbitan lanjutan 
majalah Konduktor, juga dibahas rencana tindak lanjut 

MEMBANGUN IKATAN ALUMNI
YANG SAH DAN BERBADAN HUKUM

Novy Hapsari - Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1996

O R G A N I S A S I  D A N  P R O F E S I



wabah pandemik Covid-19, dimana pertemuan yang 
awalnya dijadwalkan secara offline pada tanggal 18 April 
2020 dibatalkan. Pertemuan pertama secara online via 
Zoom meeting tim legalisasi Ikatan Alumni Teknik Elektro 
diadakan pada tanggal 14 Juni 2020. Beragendakan 
pembahasan proses legitimasi dan legalisasi IAE ITI, 
pertemuan online tersebut dihadiri oleh dewan pengarah 
legalisasi IAE  ITI, yang terdiri atas:

1. Fredericus D. Maturbongs (EL ’87), 
2. Jose Rizal (EL ’85)
3. M Ikrar  Pramadi (EL ’87)
4. Yoki Permata Soufyan (EL ’88)
5. Bagus Wibowo (EL ’90)
6. Anthony (EL ’92) 
7. Rheinno Permata Soufyan (EL ’93)
8. Novy Hapsari (EL ’96)
9. Rani (EL ’98) 
10. Dwi Aji Manuhara (EL ’99) 

Pertemuan tanggal 14 Juni yang dimulai pukul 16.00 dan 
berakhir pukul 17.58, diawali dengan pemaparan mengenai 
proses legitimasi dan legalisasi oleh M. Ikrar Pramadi 
selaku pengarah tim. Proses legitimasi sejalan dengan 
proses legalisasi, dimulai dengan pembentukan panitia 
pengarah dan proses pemilihan pengurus IAE yang sesuai 
AD/ART paralel dengan pengajuan ke notaris pengurus 
IA ITI hasil musyawarah. Dalam pertemuan tersebut juga 
diputuskan bahwa proses legitimasi dan legalisasi akan 
dilakukan secara paralel agar keseluruhan proses dapat 
diselesaikan lebih cepat. 

Perubahan AD/ART juga menjadi agenda dalam pertemuan 
tim legalisasi hari itu, dimana disimpulkan beberapa 
poin antara lain singkatan Ikatan Alumni Teknik Elektro 
dengan IAE ITI, penetapan waktu pendirian IAE ITI, tempat 
kedudukan IAE yang akan ditentukan kemudian oleh para 
pengurus terpilih, serta detail perubahan isi draft AD dan 
ART.  

Logo IAE hasil sayembara juga akan dibagikan pada grup 
alumni untuk mendapat saran dan catatan perbaikan yang 
diperlukan. Pembahasan isi draft AD dan ART berlanjut 
dalam pertemuan berikutnya yang terjadwal pada minggu 
berikutnya, tanggal 21 Juni 2020. Draft revisi AD dan ART 
IAE  difinalisasi pada pertemuan tanggal 21 Juni 2020. 
Yang untuk selanjutnya menunggu masukan dan koreksi 

tambahan diperlukan dari para dewan pengarah selama 
kurang lebih 14 hari kerja.  

Akhirnya, pada tanggal 15 Juli ditetapkan bahwa draft 
AD dan ART revisi sudah final dan disetujui oleh seluruh 
anggota dewan pengarah, sehingga dapat ditindaklanjuti 
ke tahapan berikutnya untuk membuat IAE ITI memiliki 
legalitas hukum yang pasti.  

Pada tanggal 19 Agustus 2020, disusun agenda kerja untuk 
membangun IAE ITI sesuai aturan hukum yang berlaku, 
sebagai tindak lanjut dari pembahasan AD/ ART, yang 
meliputi: 

1. Rekap persetujuan AD ART dari group WA sebagai 
perwakilan alumn

2. Pembentukan kepengurusan IAE ITI peralihan 
dengan tugas menyusun kerangka organisasi 
sesuai AD ART dan mempersiapkan Musyawarah 
IAE ITI untuk melegitimasi AD ART dan memilih 
kepengurusan definitif

3. Serta mempersiapkan legalisasi IAE ITI

Melalui pengurus peralihan ini akan dipersiapkan proses 
legitimasi dan legalisasi. Diharapkan pada semester ke-2 
tahun 2021, telah terbentuk kepengurusahan IAE ITI yang 
sah berdasarkan AD/ART yang dipilih melalui Musyawarah 
Anggota pertamanya. N

Ketua
Sekretaris

Bendahara

Fredericus Maturbongs (87)
M. Ikrar Pramadi (87)
Novy Hapsari (96)

KEPENGURUSAN PERALIHAN IAE ITI
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PENINGKATAN PERAN DAN PROFESIONALISME INSINYUR
M. Ikrar Pramadi - Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1987

Melalui Keputusan Mendikbud RI No. 036 tahun 1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, gelar 
"Ir" (insinyur) yang melekat kepada mereka, yang telah menempuh pendidikan sarjana bidang teknik dan pertanian; 

dihapuskan dan diganti dengan gelar S.T. (Sarjana Teknik). Gelar Insinyur tidaklah hilang, namun melalui UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

dan UU Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, gelar Insinyur (Ir.) dapat diberikan kepada mereka yang 
menempuh pendidikan profesi Insinyur melalui perguruan tinggi yang secara hukum mempunyai kewenangan 

penyelenggaraan Program Profesi Insinyur dan memberikan gelar Insinyur (Ir.). Tulisan ini memberikan gambaran 
mengenai Profesi Insinyur berdasarkan UU No. 11 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya melalui PP No. 25 

tahun 2019 mengenai Keinsinyuran serta pengalaman penulis mengikuti Program Profesi Insinyur.

Tujuan Pengaturan Keinsinyuran

Yang pertama harus dipahami adalah bahwa sesuai Pasal 
1 UU 11/2014 sebutan Insinyur adalah seseorang yang 
mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran, dimana 
keinsinyuran sendiri adalah kegiatan teknik dengan kepakaran 
dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna 
secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, 
kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat 
dan kelestarian lingkungan. Tujuan pengaturan Keinsinyuran 
adalah upaya untuk tidak hanya meningkatkan peran dan 
kontribusi Keinsinyuran maupun peningkatan taraf hidup 
Insinyur, namun juga tersurat bahwa para Insinyur dituntut 
untuk lebih menghasilkan karya Keinsinyuran dalam berbagai 
disiplin, yang berkualitas dan penuh tanggung jawab. Hal ini 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU 11/2014 yang 
menyatakan tujuan pengaturan Keinsinyuran:

1. Memberikan landasan dan kepastian hukum bagi 
penyelenggaraan Keinsinyuran yang bertanggung 
jawab;

2. Memberikan perlindungan kepada pengguna 
Keinsinyuran dan pemanfaat Keinsinyuran dari 
malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan 
kompetensi dan mutu kerja Insinyur;

3. Memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan 
profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang 
andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan 
yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan 
masyarakat;

4. Meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam 
pembangunan nasional melalui peningkatan nilai 
tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
membangun kemandirian Indonesia; dan

5. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran 

Indonesia dengan tatakelola yang baik, beretika, 
bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan.

Disiplin Teknik dan Bidang Keinsinyuran

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran sesuai PP  25/2019 
meliputi:

a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
g. aeronotika dan astronotika.

dimana disiplin Teknik Industri paling sedikit meliputi: Teknik 
Mesin, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Fisika, Teknik 
Material, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik 
Informatika dan Teknik Farmasi.

Sedangkan bidang Keinsinyuran yang merupakan kegiatan 
profesi yang memerlukan keahlian teknik meliputi: 

a. pendidikan dan pelatihan teknik/ teknologi;
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, 

pengolahan, dan proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan 

sumber daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan aset.
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Program Profesi Insinyur

Untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran, maka 
diselenggarakan program pendidikan tinggi setelah program 
sarjana yaitu Program Profesi Insinyur, dengan secara singkat 
tujuannya adalah:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan 
profesionalisme Insinyur,

2. Meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam 
pembangunan nasional.

Program Profesi Insinyur dilaksanakan dalam bentuk Program 
Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) yang diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi, bekerjasama dengan kementerian 
terkait, PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan kalangan 
industri.

Seseorang yang akan mengikuti PSPPI  memiliki kualifikasi 
akademik:

a. Sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang 
teknik; atau

b. Sarjana Pendidikan bidang teknik; atau
c. Sarjana bidang sains yang disetarakan dengan 

Sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang 
teknik. 

Untuk lulusan baru harus memiliki pengalaman kerja yang 
mencukupi.

Masa Studi dan Kurikulum PSPPI

Program Profesi Insinyur ditempuh dengan 2 (dua) jalur pilihan, 
yaitu jalur regular yang ditempuh selama 2 (dua) semester 
penuh dan jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) yang 
ditempuh selama 1 (satu) semester penuh.

Jalur Reguler mempersyaratkan pengalaman kerja di bidang 
Keinsinyuran mencukupi 2 (dua) tahun terhitung setelah lulus 
sarjana. Sedangkan jalur RPL diperuntukkan bagi lulusan 
sarjana yang berkecimpung di bidang Keinsinyuran dan 
mempersyaratkan pengalaman kerja lebih dari 4 (empat) 
tahun.
Secara umum kurikulum yang diberlakukan untuk jalur Reguler 
dengan beban 24 (dua puluh empat) adalah:

1. Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur
2. Profesionalisme Keinsinyuran
3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
4. Studi Kasus

5. Seminar, Workshop dan/atau Diskusi
6. Praktik Keinsinyuran

Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)

Setiap Insinyur yang akan melakukan praktik Keinsinyuran 
di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur 
(STRI) yang dikeluarkan oleh PII (Persatuan Insinyur Indonesia) 
dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Untuk memperoleh STRI, Insinyur harus memiliki Sertifikat 
Kompetensi Insinyur, yang diperoleh setelah lulus uji 
kompetensi.  

Dalam STRI, dicantumkan jenjang kualifikasi profesi dan masa 
berlakunya. Jenjang kualifikasi profesi terdiri dari atas
:

1. Insinyur Profesional Pratama (IPP);
2. Insinyur Profesional Madya (IPM); dan
3. Insinyur Profesional Utama (IPU)

Pembinaan Keinsinyuran

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan 
Keinsinyuran melalui kebijakan, pemberdayaan, kegiatan dan 
pengawasan.

Demikian secara singkat gambaran mengenai peningkatan 
peran dan profesionalisme Insinyur melalui Program Profesi 
Insinyur, yang tidak lain untuk memperkuat Keinsinyuran 
Indonesia mencapai tujuan mulia memajukan peradaban dan 
meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana 
yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. IK

Penulis adalah Sarjana Teknik dari Prodi Teknik  Elektro ITI, 
pemegang gelar Insinyur dari FTI UMI, Insinyur Profesional 
Madya dari PII dan ASEAN Engineer dari AFEO
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14 Agustus Tahun 2020 adalah pengumuman dari ujian 
masuk perguruan tinggi negeri. Ujian masuk yang sekarang 
dinamakan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN). Melihat sejarahnya, Ternyata ujian 
masuk ini sudah berproses dan berganti sebanyak 7 (tujuh) 
kali, baik dari nama maupun dari formatnya. 

Berawal dari tahun 1976 dilaksanakan SKALU (Sekretariat 
Kerjasama Antar Lima Universitas) kemudian Proyek 
Perintis I-IV tahun 1979, disusul dengan SIPENMARU 
(Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) pada tahun 
1983, dilanjutkan menjadi UMPTN di tahun 1989, 
bermetamorfosis menjadi SPMB (Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru) tahun 2001. 

Terjadi kekisruhan pelaksanaan di tahun 2008 
dikarenakan alasan transparansi pengelolaan keuangan 
dari pihak panitia SPMB, sehingga melalui Direktorat 
jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) mengeluarkan 
Permendiknas No.6 Tahun 2008 tentang pedoman 
penerimaan calon mahasiswa baru ke Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN). Saat itu juga SPMB resmi berubah menjadi 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). 
Tahun 2013 Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) diperkenalkan, dan di tahun 2013 ini 
juga jalur penerimaan mahasiswa baru terbagi mejadi 3 
(tiga) yaitu SNMPTN (menjelma menjadi “Jalur Undangan”), 
SBMPTN (tes tertulis ujian masuk) dan Jalur Mandiri yang 
dilaksanakan oleh masing-masing Universitas. (Sejarah 
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia: 4muda) 

Tentu diman-mana jika ada pengumuman dari ujian masuk 
selalu seperti dua sisi mata uang, satu sisi diterima dan sisi 
lainnya tidak. Selamat buat yang diterima, kerja kerasnya 
selama ini membuahkan hasil, impian dan cita-cita untuk 
masuk PTN tercapai dan jangan lupa seharusnya yang 
pertama dan utama adalah semua ini bisa tercapai karena 
Tuhan berkehendak, bukan karena kita pintar, bukan 
karena kita selalu belajar dan bukan karena usaha kita 
semata. Karena jika kita pintar, kita selalu belajar dan terus 
berusaha tetapi Tuhan belum berkehendak maka cerita 
yang ditulis akan berbeda.  

TIDAK DITERIMA DI
PERGURUAN TINGGI NEGERI?
Dwi Aji Manuhara -  Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1999

Dari data penerimaan SBMPTN 2020 yang lulus ada di 
angka 167.652 dengan persentase 23,87%. Itu artinya 
sebanyak 76,13% dinyatakan tidak diterima di PTN. Lalu 
bagaimana dengan 76,13% yang tidak diterima?, padahal 
sudah berkeja keras? bahkan mungkin lebih keras dari 
yang diterima di PTN, tetapi kenapa tidak diterima? Apakah 
Tuhan tidak mengabulkan cita-cita kita?, apakah Tuhan 
tidak sayang sama kita? atau Tuhan belum mendengar doa 
kita? 

Pada dasarnya kita semua memiliki rencana masing-
masing, tapi percayalah Rencana Tuhan adalah yang 
terindah. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita walaupun 
mungkin kita berfikir bahwa itu bukan yang terbaik untuk 
kita. Sedih wajar, kecewa juga lumrah tetapi tidak perlu 
meratapinya terlalu dalam sehingga masuk kedalam 
jurang frustasi. Banyak jalan menuju Roma, banyak 
kesempatan untuk menuju kesuksesan yang lain, ada 
pepatah yang mengatakan “Yang terpenting bukanlah 
siapa yang memulai duluan, tetapi siapa yang mampu 
menyelesaikannya lebih dahulu”. Yuk tutup buku dan 
lembaran kisah dimana tidak diterima di PTN, mari buka 
lembaran baru dengan membuat rencana baru dan semoga 
Tuhan memberikan petunjukNya. Berikut pilihan yang bisa 
di tempuh dan sebagai pertimbangan untuk melangkah 
kedepan antara lain: 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

Dari daftar 100 peringkat Universitas di Indonesia tahun 
2020, tidak di dominasi seluruhnya oleh PTN, tetapi banyak 
juga nama-nama PTS yang sanggup bersaing. Program 
studi yang dimiliki PTS pun banyak yang sudah memliki 
akreditasi A, setara dengan kampus negeri. Penilaian yang 
dilakukan 5 tahun sekali ini tentu bukanlah hal yang dapat 
disepelekan. Proses akreditasi setiap perguruan tinggi dan 
program studi harus melalui proses yang cukup panjang 
dan memakan waktu total 100 hari kerja. Dengan begitu 
hasilnya sangat dapat dipertanggungjawabkan (Daftar 
Universitas Swasta Terbaik, Tak Kalah Saing Kok: Sekar). 
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Dalam dunia kerja memang banyak perusahaan yang 
menilai berdasarkan dari lulusan mana dan diutamakan 
dari lulusan PTN ternama, tetapi tidak sedikit juga 
perusahaan yang melihat berkas lamaran bukan hanya 
dari lulusan PTN semata, tetapi dari keseluruhan 
berkas lamaran tersebut. Berkas lamaran yang dapat 
mencerminkan kualitas diri kita dihadapan Human 
Resources (HR) suatu perusahaan. Berkas lamaran yang 
dapat bercerita akan kemampuan kenapa lulusan PTS juga 
layak untuk diterima, karena itu pada saat kuliah, temu 
kenali potensi dirimu, perbanyak aktivitas positif yang 
mendukung. 

Beberapa faktor sukses menurut Thomas J. Stanley, Ph.D 
antara lain kejujuran, disiplin, mudah bergaul, kerja keras, 
kepemimpinan dan kemampuan menjual ide. Hal ini semua 
tetap bisa kita dapatkan di perguruan tinggi manapun. 

Dengan kita berorganisasi, masuk kedalam himpunan 
mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa bisa melatih kita 
sedari dini faktor faktor sukes di atas. Karena hal utamanya 
adalah tidak bersumber dari manapun kampus kita berasal, 
kualitas diri kita yang akan menentukan peluang kerja dan 
karir kita dimasa depan.  

Lulusan dimana kita berasal mungkin akan berpengaruh 
saat di seleksi awal saja, tetapi tidak pada saat kelanjutan 
proses kerja dan karir kita. Faktor sikap kita lah yang 
akan menentukan sejauh mana kita akan berkembang 
meningkatkan kualitas diri kita dan mewujudkan cita-cita 
kita kelak. 

Banyak sekali contoh dari lulusan universitas swasta 
yang mampu bersaing bahkan menjadi pucuk pimpinan 
dari perusahaan-perusahaan ternama, antara lain Hendri 
Mulya Syam sebagai Direktur Network PT. Telkomsel dan 
Fuad Iskandar Zulkarnain sebagai Direktur Pengembangan 
Usaha PT. Bukit Asam (Persero) TBK. Beliau berdua bukan 
lulusan dari PTN tetapi berasal dari kampus swasta, 
tepatnya dari kampus Institut Teknologi Indonesia di 
Serpong. 

Entrepreneur atau Wirausahawan 

Buat yang memang sedari awal memiliki passion untuk 
bekerja bukannya untuk meneruskan ke perguruan tinggi, 
wirausahawan juga bisa menjadi pilihan. Lalu bagaimana 
cara memulainya?  

Tidak harus memulainya dengan skala yang besar dan 
terkesan wah, mulailah dari apa yang dimiliki dan senangi. 
Bukankah impian akan menjadi nyata jika melakukan 
apa yang disukai dan menjadi hobi tetapi tidak harus 
mengeluarkan uang bahkan malah mendapatkan imbalan 
atas hal itu?  Dengan memadu padankan dengan teknologi 
dan mengikuti perkembangan zaman tak jarang membuat 
seseorang yang semula dari hobi menjadi sukses dalam 
berwirausaha. Berikut beberapa hobi yang bisa dijadikan 
usaha dan menghasilkan uang: 

1. Bermain Game 
Hobi yang satu ini biasanya sering membuat kesal 
para orang tua, dianggap menghabiskan waktu dan 
tidak memiliki faedahnya, tetapi di zaman sekarang 
hobi ini justru bisa menghasilkan uang dan menjadi 
usaha sendiri, apalagi di zaman sekarang game sudah 
dijadikan cabang olahraga e-sport. Banyak turnamen 
game berskala nasional maupun internasional dengan 
menyediakan hadiah yang sangat besar. Selain itu 
seorang Gamer juga mendaptkan gaji dari Tim jika 
Gamer tersebut terikat dengan kontrak oleh salah satu 
penyedia game yang ada. Bahkan Gamer tersebut juga 
bisa memiliki pelatih tersendiri. Streamer Video Game 
juga bisa menambah pundi-pundi kantong seorang 
Gamer, sumber pendapatan dari streamer video game 
ini dibagi menjadi subscription, iklan dan donasi.  
Beberapa nama dari Gamer terbaik di Indonesia 
mencatat penghasilan hingga Miliaran rupiah. Bahkan 
satu diantaranya adalah seorang wanita bernama 
Annialis mengikuti enam turnamen dan berhasil 
mengantong pendapatan senilai Rp 339 juta rupiah 
(Kompas.com: Akhdi Martin Pratama)   

2. Berselancar di dunia maya 
Sudah menjadi sebuah rutinitas dan rasanya menjadi 
keseharusan jika setiap harinya kita berhubungan 
dengan namanya internet. Dari sini kita bisa 
mendapatkan apa saja yang kita inginkan termasuk 
penghasilan tambahan atau malah menjadi pekerjaan 
utama. Mengutip dari Hostinger, umumnya ada dua 
kategori menghasilkan uang dari internet yakni melalui 
blog atau website dan tanpa harus membuat website 
(melalu media social, platform khusus, kontes, dan lain 
sebagainya). Untuk pilihan pertama membuat website 
dan Blog, perjuangannya adalah membuat traffic atau 
membuat Blog ramai, sehingga dalam proses ini ada 
beberapa tips yang bisa di lakukan antara lain:
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• Membuat konten yang informatif, bermutu dan 
berkualitas 

• Jika ingin menjadikan website/Blog sebagai 
sumber penghasilan online buatlah dengan 
sungguh-sungguh dan mencurahkan segenap 
hati sehingga website/Blog memiliki ciri khas diri 
sendiri

• Memliki tujuan jangka panjang, sehingga 
informasi yang disajikan dalam Web/Blog 
berkesinambungan dan menarik untuk dinanti 
kelanjutannya 

• Menjalin relasi atau bergabung dengan Blogger 
dan Influencer juga tidak kalah pentingnya, saran  
dan masukannya yang berharga dari senior yang 
sudah berkecimpung dan berpengalaman pasti 
akan menambah nilai tersendiri

• Pelajari dan perdalam ilmunya, seperti SEO, 
optimalisasi Website/Blog dan memperbaiki 
perangkatnya di Google

Untuk pilihan kedua yang juga sudah banyak dilakukan 
yakni tanpa harus membuat website, bisa dilakukan 
memasarkan produk dan jasa khusus di media sosial, 
misalkan seperti hasil jepretan foto pribadi berikut dengan 
jasa fotorgrafernya. Membuat dan membuka platform 
khusus bisa sebagai alternatif lainnya untuk jalan meniti 
kesuksesan, seperti halnya rekam jejak ternama platform 
Buka Lapak, Traveloka dan Gojek yang semuanya 
merupakan karya anak negeri. Jika dilihat dari Platform 
ternama tersebut ada benang merah yang bisa kita tarik 
sebagai kesimpulan, antara lain: 

• Temukan masalah dan ciptakan solusinya

• Temukan kebutuhan orang lain dan penuhi 
kebutuhannya

Karyawan atau Pegawai

Pilihan menjadi karyawan atau pegawai baik itu di instansi 
pemerintah ataupun di swasta juga bisa menjadi alternatif 
selanjutnya. Memang dengan “hanya” memiliki ijazah SMA 
atau sederajat pilihan pekerjaan juga akan menjadi terbatas 
dan biasanya Entry Level nya pun ada di posisi terbawah, 
tetapi why not?, banyak orang sukses dan bergelimang 
harta, mengawali posisinya dari level bawah, misalkan 
saja salah satunya adalah TP. Rachmat mantan CEO Astra 
Group yang kini menjalani bisnis dengan bendera Triputra 
Group. TP. Rachmat mengawali karirnya dari seorang 
Salesman, berkat kinerjanya membuat TP. Rachmat berhasil 
menjadi Direktur PT. Astra Honda Motor dan dilanjutkan 
dengan menjadi orang nomor satu di Astra Group.  

Liputan6.com mengabarkan, hampir setengah pekerja di 
perusahaan teknologi raksasa berbasis di Amerika Serikat, 
Apple tidak bergelar sarjana. Begitu pula dengan Google, 
untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut, tidak perlu 
lulusan S-1. Dengan bakat, ketrampilan dan keahlian yang 
dimiliki serta pastinya dengan sikap mental dan attitude 
yang positif, lulusan SMU pasti juga bisa mendapatkan 
pekerjaan, bahkan diperusahaan terkenal sekalipun.

Jenis pekerjaan yang tersedia juga cukup beragam, 
untuk yang ingin di perkantoran beberapa pekerjaan ini 
bisa menjadi rekomendasi, sebut saja mulai dari Kasir, 
Customer Service, hingga Data Entry. Untuk yang suka 
dilapangan juga ada pilihan pekerjaan seperti Operator 
Mesin atau Alat alat berat, Teknisi, Petugas Instalasi Listrik 
hingga Salesman, bahkan tidak ketinggalan dalam dunia 
transportasi juga ikut menyediakan pilihan pekerjaan 
untuk lulusan SMA seperti menjadi Anak Buah Kapal (ABK) 
hingga menjadi Pramugari.

Dari semua pilihan dan data diatas membuktikan bahwa 
dunia sukses masih sangat terbentang luas dari semata 
tidak diterima menjadi seorang mahasiswa di PTN. Jadi 
buat apa masih merenung diri dan meratapi kegagalan, 
karena setiap kegagalan merupakan kesuksesan yang 
tertunda. Bangkit, jangan menyerah, selalu belajar untuk 
lebih baik dan konsisten dalam nilai nilai luhur yang 
dipegang teguh serta pastikan hari esok lebih baik dari hari 
ini. Selamat memilih, melangkah dan sukses selalu. D
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Alumni Teknik Mesin ITI ini yang oleh sahabat-sahabatnya 
lebih dikenal sebagai “Indra Bango” (besar kemungkinan 
karena postur tubuhnya yang tinggi) menyelesaikan 
pendidikannya pada jurusan Teknik Mesin ITI pada tahun 
1998. Tahun dimana Indonesia sedang mengalami krisis 
moneter, jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya 
era Reformasi. 

Lulus kuliah disaat krisis moneter melanda Indonesia (dan 
dunia pada umumnya) bukanlah sesuatu yang terlalu 
menyenangkan tentunya. Apalagi untuk seorang yang 
bercita-cita bekerja di industri pembuatan pesawat terbang, 
seperti Indra. Betapa tidak, proyek pembuatan pesawat 
terbang nasional N250, yang diinginkan Indra untuk terlibat 
didalamnya, dihentikan oleh Pemerintah atas permintaan 
International Monetary Fund (IMF), sebagai salah satu 
syarat bantuan keuangan IMF untuk Indonesia.Tugas Akhir 
Indra bahkan membahas tentang N250, khususnya tentang 
“Analisa dan Perancangan Struktur Pendukung untuk Spin 
Stall Recovery Parachute System”. Namun demikian, 
semangat dan keyakinan Indra untuk berkarya pada 
industri pesawat terbang tidak pernah surut. 

Atas ajakan seniornya di kampus, yang saat itu sudah 
menjadi alumni, Indra memulai karirnya di industri pesawat 
terbang sebagai seorang proyek adminstrator pada sebuah 
‘joint-venture’ GECI dan IPTN (sekarang PT. Dirgantara 
Indonesia/PTDI). Bukan sebagai Design Engineer seperti 
yang diinginkannya, tapi setidaknya itu adalah sebuah batu 
loncatan penting dalam karir Indra selanjutnya. 

Praktis saat ini Indra sudah mengantongi lebih dari 20 
tahun ‘jam terbang’ pada industri penerbangan. Sebuah 
pencapaian yang luar biasa keren dan bukti bagaimana 
seseorang dapat mencapai cita-cita pada kondisi yang 
tidak ideal. 

Indra tercatat pernah bekerja pada DLM (Trumpf GmbH 
subsidiary, perusahaan asal Jerman), di Cikarang, tahun 
2000 sampai dengan 2003, jabatan terakhir sebagai 
Product Development and Project Engineer, kemudian Indra 
bekerja pada Eaton Aerospace, berkantor di dua tempat;  

Batam dan Maryland (Amerika Serikat), sejak tahun 2003 
sampai dengan 2008. 

Dari Eaton Aerospace, Indra kemudian meneruskan 
karirnya pada sebuah perusahaan pembuat pesawat asal 
Kanada; Bombardier, di kota Montreal, dengan jabatan 
terakhir sebagai Technical Design Lead and System 
Integration Specialist - khususnya menangani Propulsion, 
Pneumatic Bleed Air System, Wing Anti-Ice, ECS, Cabin 
Pressurization, Fuel System, dan Ram Air Turbine (RAT) 
untuk proyek pembuatan pesawat terbang Bombardier 
CSeries (CS100 dan CS300), sebuah pesawat terbang 
dengan kapasitas penumpang 120 – 165 orang, 
menggunakan teknologi mesin dan avionik terbaru 
sehingga dapat menghemat bahan bakar sampai dengan 
20%. Sejak diambil alihnya program pesawat Bombardier 
CSeries oleh Airbus pada tahun 2018, Indra pun secara 
otomatis bekerja untuk Airbus sampai dengan sekarang, 
tepatnya di Airbus Canada.  

Saat ini Indra menjabat sebagai Aircraft System Integration 
Specialist untuk program pesawat Airbus A220 (nama 
pengganti untuk program Bombardier CSeries) khususnya 
menangani bagian Propulsion, Pneumatic Bleed Air 
System, Wing Anti-Ice, ECS, dan CPCS. 

Berbekal kedekatan persahabatan sejak di bangku kuliah, 
tidaklah sulit untuk redaksi Konduktor mengatur 
wawancara dengan Indra. Wawancara disepakati untuk 
dilakukan via aplikasi Zoom, dan Indra bersedia untuk 
melakukan wawancara selama lebih dari 3 jam, walaupun 
karena perbedaan waktu antara Jakarta dengan Montreal, 
wawancara terpaksa dilakukan tengah malam sampai dini 
hari waktu Montreal. 

Selamat menikmati hasil wawancara redaksi dengan Agus 
Indrasukma, salah satu lulusan ITI yang sukses berkarir 
pada industri pembuatan pesawat terbang kelas dunia, 
tidak saja menjadi contoh dan kebanggaan untuk Teknik 
Mesin ITI, namun juga sangat layak menjadi kebanggaan 
dan inspirasi semua alumni dan kampus ITI tercinta.
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Bagaimana ceritanya masuk ke jurusan Teknik Mesin ITI?

Sebetulnya minat dan rencana awal saya adalah belajar 
tentang teknik Elektro, bahkan sejak dibangku SMP saya 
sudah menunjukkan ketertarikan yang besar pada bidang 
tersebut. Namun karena saya harus pindah ke Cilegon dan 
meneruskan pendidikan pada STM Krakatau Steel (KS), 
saya akhirnya memilih jurusan teknik Mesin, karena saat itu 
belum ada jurusan teknik Elektro (arus lemah) di STM KS. 

Kemudian selanjutnya, pada saat saya memilih ‘jurusan’ 
(sekarang Prodi -red) di ITI, saya meneruskan saja apa yang 
sudah saya pelajari di bangku STM. Rasanya sayang 
dengan ilmu teknik Mesin yang sudah saya pelajari selama 
tiga tahun di STM. Jadi sebetulnya, tidak ada rencana 
untuk belajar teknik Mesin, kondisilah yang membawa 
saya. “Kecemplung’ mungkin ya.., dan komit dengan pilihan 
yang sudah saya ambil sebelumnya. Follow the flow, follow 
the air flow, mungkin yaa.. heheheheh.. 

Mengapa memilih ITI? Apa karena tidak lulus UMPTN 
(Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri)? 

Hahahha.. iya, saya pernah ikut UMPTN dan tidak lolos. 
Kemudian saya berdiskusi dengan para insinyur di kantor 
ayah saya waktu itu, sambil menunjukkan beberapa pilihan 
yang ada, termasuk ITI. Dari diskusi tersebut, mayoritas 
menyarankan saya untuk memilih ITI. Karena saya 
mempercayai mereka, akhirnya saya putuskan untuk 
mendaftar di ITI. Setahun setelah kuliah di ITI, saya ikut 
UMPTN lagi, dan diterima di Universitas Brawijaya, Malang. 
Kesempatan kuliah di PTN saya lepas, karena bagi saya 
ilmu yang saya pelajari di ITI seharusnya sama saja dengan 
yang akan saya terima dari kampus lain. Yang 
membedakan cuma status-nya saja.  

ITI untuk saya adalah kampus terbaik di Indonesia, dan 
sesuai dengan ‘flow’ saya (Indra bercita-cita jadi pembuat 
pesawat terbang, dan menurut beliau; kampus ITI adalah 
tempat yang tepat dan didukung oleh dosen yang terlibat 
langsung pada pembuatan pesawat -red), jadi mengapa 
saya harus mengulang lagi di kampus lain? 

Siapa dosen di Teknik Mesin ITI yang paling berpengaruh 
dalam perjalanan karir dan kehidupan Indra? 

Sebetulnya tidak hanya satu, tepatnya ada empat orang 

dosen yang sangat berpengaruh untuk saya. Yang 
pertama, ibu Dwita Suastiyanti, dosen Ilmu Logam 
(Metalurgi) dan pernah juga menjadi Ketua Prodi Teknik 
Mesin ITI (sekarang bu Dwita sedang menjabat sebagai 
Wakil Rektor ITI -red). 

Mengapa beliau? 

Mungkin karena waktu itu beliau masih ‘fresh’, jadi 
memiliki energi, semangat, dan frekuensi yang sama 
dengan saya; sehingga lebih nyambung ya.. Seperti 
diketahui, Metalurgi itu bukanlah sebuah mata kuliah yang 
penuh dengan hitungan matematis, lebih kepada hafalan 
sifatnya. Sementara saya tidaklah begitu baik dalam 
menghafal. Namun gaya mengajar dan semangat bu 
Dwita membuat Metalurgi menjadi ilmu yang menarik, 
lebih mudah dimengerti, dan sangat berguna pada 
pekerjaan saya saat ini. 

Yang kedua, adalah bapak almarhum Sasi Kirono, dosen 
Gambar Teknik, Gambar Mesin, dan Konsep Perancangan 
Mesin (almarhum pak Sasi Kirono adalah dosen mata 
kuliah Gambar Teknik di Prodi Teknik Elektro ITI -red).  

Karir saya pada industri pembuatan pesawat terbang 
dimulai sebagai disainer dan sampai sekarangpun masih 
terlibat dengan tim disain struktur dan sistem pesawat 
terbang, sehingga ilmu yang beliau ajarkan kepada saya 
menjadi sangat relevan dengan pekerjaan saya sejak awal 
berkarir sampai dengan saat ini. Almarhum pak Sasi juga 
adalah pembimbing Tugas Akhir saya; “Analisa dan 
Perancangan Struktur Pendukung untuk Spin Stall 
Recovery Parachute System” pada proyek pembuatan 
pesawat N250.  

Yang ketiga; pak Agus Rusjana, dosen mata kuliah Heat 
Transfer (Perpindahaan Panas), ilmu yang diajarkannya 
sangat bermanfaat pada pekerjaan saya saat ini sebagai 
System Integration Specialist untuk bagian Propulsion 
dan Pneumatic Bleed Air System dimana ilmu heat 
transfer menjadi makanan saya sehari-hari. 

Yang ke-empat adalah bapak Hotman Siregar, beliau 
adalah dosen Mekanika Fluida. Sebuah mata kuliah yang 
sangat berguna dan tetap saya gunakan sampai sekarang 
untuk membuat pesawat, khususnya untuk menangani 
masalah aerodynamic dan air flow… seperti moto saya; 
follow the flow, follow the air flow… hehehehe.
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Ke-empat orang dosen inilah yang sangat berkesan dan 
berpengaruh bagi saya; pak Sasi untuk rancang-disain, pak 
Agus untuk ilmu perpindahan panas, pak Hotman untuk 
ilmu tentang aliran udara, dan bu Dwita tentang cara 
menjelaskan sesuatu kepada orang lain secara singkat dan 
tepat, dan tentunya tentang ilmu material. 

Alumni, kakak kelas dan rekan mahasiswa, baik sesama 
mahasiswa Teknik Mesin maupun dari jurusan lainpun 
tentu saja berpengaruh pada perkembangan diri saya. Saat 
saya masih jadi mahasiswa, ada dua nama alumni jurusan 
Teknik Mesin yang selalu saya ingat dan masih 
berhubungan sampai sekarang; Dadhik Kresnadi (alumni 
Teknik Mesin angkatan 1985, sekarang bekerja di PT. 
Industri Pesawat Terbang Nusantara, IPTN/PT. Dirgantara 
Indonesia (PTDI) -red) dan Wisnu Wahjusaputra (alumni 
Teknik Mesin angkatan 1987 -red) yang sebelumnya pun 
bekerja di PTDI. 

Dari mas Wisnu inilah saya belajar tentang makna dari 
istilah “sengak” (sombong, menyebalkan), beliau adalah 
salah satu alumni yang sering membuat kita salah paham, 
karena ekspresi wajah dan gaya bicaranya yang sengak. 
Namun dibalik itu, beliau sebetulnya mengajarkan kita 
tentang rasa percaya diri, berargumentasi  
mempertahankan pendapat, sekaligus jujur. 

Pada budaya kerja di luar negeri, khususnya di negara 
Amerika dan Eropa, kita harus berani menegaskan 
pendapat kita, beragumentasi secara langsung, sekaligus 
bersikap jujur jika ternyata pendapat kita salah. Hal 
tersebut adalah salah satu kebiasaan yang tetap saya 
lakukan dalam pekerjaan saya, yang membuat saya tetap 
‘dianggap’ dan survive bekerja pada perusahaan asing, di 
negara orang. Saya bukanlah seorang yang pintar dari sisi 

keilmuan, namun saya berani menyampaikan pendapat, 
beragumen, dan jujur didepan rekan kerja dan pimpinan 
saya. 

Dari mas Dhadik dan mas Wisnu khususnya, saya belajar 
tentang pepatah yang unik tapi sangat bermanfaat untuk 
saya selama meniti karir di Amerika dan Eropa. Pepatah 
yang aslinya berbunyi; “tong kosong nyaring bunyinya”, 
diubah menjadi; “tong kosong harus nyaring bunyinya”.

Mengapa justru harus nyaring? Karena dengan berani 
mengemukakan pendapat kita, walaupun mungkin kita 
kurang paham tentang sesuatu hal, orang lain akan lebih 
bersedia mendengarkan, menghargai rasa percaya diri kita 
dan menganggap kita mungkin ahli pada bidang tertentu. 
Pepatah lain yang aslinya berbunyi; “seperti padi, makin 
berisi, makin menunduk” diubah menjadi; “jangan seperti 
padi; makin berisi, jangan makin menunduk”. Dengan berani 
menunjukkan kemampuan, kita justru akan mendapatkan 
respect dari orang lain dan akan diberikan tanggung jawab 
lebih besar lagi. 

Kedua pepatah unik tersebut tidak saja bermanfaat untuk 
saya, tapi juga untuk kedua senior saya tersebut. Mungkin 
itulah salah satu penyebab mengapa mereka berdua 
mendapatkan kepercayaan besar dari PT. Dirgantara 
Indonesia dan sempat ditugaskan beberapa tahun di 
Australia. 

Saya juga mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari 
aktifitas pada kegiatan kemahasiswaan di kampus ITI dulu. 
Sebagai contoh, ilmu tentang hubungan antar manusia dan 
cara berorganisasi, saya dapatkan dari aktifitas saya pada 
Radio Mahasiwa ITI – KOWL FM. 
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Sepertinya cukup banyak, ya? Apakah ada dosen lain yang 
berkesan untuk Anda selama di ITI? 

Oh ya, hampir saya lupa menyebutkan; bapak Jorga 
Ibrahim! Rektor ITI periode 1996-2000 (pak Jorga Ibrahim 
meninggal dunia 10 Januari 2020, pada usia 84 tahun. 
Informasi ini redaksi terima dari pak Pantur Silaban -red). 
Beliau adalah orang yang membantu saya sehingga saya 
bisa ikut wisuda sarjana ITI. 

Bagaimana ceritanya? 

Saat itu saya sudah kehabisan dana dan tidak mau lagi 
membebani orang tua untuk biaya wisuda saya. Kemudian 
saya menyampaikan ke pak Jorga bahwa saya tidak dapat 
ikut acara wisuda karena alasan tersebut. Tapi beliau 
menolak alasan saya, dan tetap menyuruh saya ikut acara 
wisuda dan meminta pak Pembantu Rektor III saat itu, 
untuk membantu saya. 

Pada masa akhir kuliah, saya memang sangat dekat 
dengan pak Jorga karena beliau adalah salah satu 
pembimbing Tugas Akhir saya khususnya untuk masalah 
ilmu fisika yang berhubungan dengan penerbangan.  

Apa saja kegiatan kemahasiswaan 
yang pernah dilakukan? 

Sebetulnya tidak banyak, saya pernah menjadi anggota 
Aero Club ITI dan pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik 
Mesin ITI. Semua kegiatan kemahasiswaan tersebut 
sangat bermanfaat pada pekerjaan dan karir saya selama 
ini. 

Namun secara khusus saya harus menyebutkan bahwa 
aktifitas saya sebagai pengurus dan penyiar Radio 
Mahasiswa ITI – KOWL FM, sangat berpengaruh besar 
kepada pembentukan karakter dan pengalaman 
berorganisasi saya. (Indra terakhir menjabat sebagai 
Kepala Divisi Acara KOWL FM, sebuah jabatan yang 
biasanya menjadi batu loncatan untuk menjadi Ketua Radio 
Mahasiswa ITI. Berdasarkan catatan, Indra tidak sempat 
menjabat Ketua karena terlanjur sibuk dengan Tugas Akhir 
sarjana-nya -red). 
Di KOWL FM lah saya belajar bagaimana bekerjasama 
dengan rekan-rekan mahasiwa dari semua jurusan yang 
ada di ITI saat itu. Bagaimana berorganisasi secara benar, 

rapi dan terencana. Bagaimana menyampaikan pendapat, 
berargumentasi, dan bertanggung-jawab.  

Menurut saya KOWL FM pada saat itu memiliki struktur 
organisasi yang berbeda dari Unit Kegiatan Mahasiswa 
lainnya, struktur organisasinya dibuat sesuai kebutuhan, 
profesional dan fleksibel, serta terbuka untuk semua 
mahasiswa dari semua jurusan, walaupun semua tahu 
bahwa KOWL FM identik dengan Workshop Himpunan 
Mahasiswa Elektro ITI. 

Mungkin itu sebabnya mengapa saya sangat aktif di KOWL 
FM dan menjadi pengurus sejak tahun pertama kuliah 
sampai dengan akhir masa kuliah saya. Bahkan saya 
pernah meninggalkan kelas hanya untuk memenuhi 
kewajiban saya di KOWL FM (untuk adik-adik mahasiswa, 
mohon jangan ditiru.. :P -red). Sangat berkesan dan sangat 
bermanfaat untuk saya, bahkan sampai sekarang. 

Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin terkenal dengan 
kekompakannya, seberapa besar manfaat kekompakan 
tersebut untuk Anda? 

Tentu saja sangat bermanfaat, khususnya kekompakan 
dalam arti yang positif. Sebagai contoh, saat saya lulus dari 
ITI di tahun 1998, semua lulusan perguruan tinggi saat itu 
kesulitan mendapatkan pekerjaan, termasuk saya, karena 
krisis moneter yang melanda Indonesia. Saya sempat 
merasa cemas waktu mendengar kabar bahwa PT. IPTN 
akan ditutup atas permintaan International Monetary Fund 
(IMF), sebagai persyaratan bantuan keuangan untuk 
Indonesia. 

Betapa tidak, cita-cita saya saat itu adalah bekerja di PT. 
IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia -red). Namun 
karena hubungan yang baik dan kompak dengan para 
alumni, saya ditelpon oleh salah satu alumni; Dadhik 
Kresnadi, dan diminta membantu beliau pada proyek 
kerjasama antara GECI dengan PT. IPTN untuk pekerjaan 
disain struktur pesawat “Fairchild Dornier 728” (proyek 
perancangan pesawat Fairchild Donier 728 milik Jerman 
-red), sebagai seorang project administrator..ya, miri-mirip 
‘clerk’ gitu lah kerjaannya.. hahahaha.. 

Tentu saja pekerjaan yang ditawarkan tidaklah sesuai 
dengan keinginan dan cita-cita saya, namun karena saat itu 
saya tidak punya banyak pilihan; sayapun menerima 
tawaran tersebut. Saya sampaikan ke Dadhik Kresnadi 
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bahwa jika suatu saat ada alumni yang membutuhkan 
seorang design engineer, maka saya bersedia untuk 
mengisi posisi tersebut.  

Ternyata, setelah beberapa bulan membantu Dadhik di 
IPTN, tawaran tersebut datang dari seorang alumni, yang 
saat itu menjabat sebagai Production Manager pada 
sebuah perusahaan di Cikarang, DLM (subsidiari Trumpf 
GmbH, Jerman, sebuah perusahaan pembuat mesin). Saya 
melamar ke perusahaan tersebut, dan setelah melalui 
proses interview, sayapun diterima sebagai Product 
Development Engineer. 

Yang menarik adalah, saya diminta untuk melapor secara 
langsung kepada Production Manager; Susilo Raharjo, yang 
ternyata adalah alumni Teknik Mesin ITI angkatan 1986, 
alumni yang menghubungi mas Dadhik waktu itu.Pada 
perusahaan DLM inilah saya belajar mengenai 
Programmable Logic Control (PLC) karena semua 
mesinnya menggunakan PLC, setidaknya ketertarikan saya 
pada bidang elektro mendapatkan salurannya. Saya bahkan 
mendapatkan pendidikan gratis dari Festo, sebuah 
perusahaan automation milik Jerman, yang saat itu 
sebagai component pneumatic supplier untuk rancangan 
saya; ‘easyload’. Easyload ini secara murni adalah hasil 
rancangan saya, tidak terlalu buruk juga hasilnya 
mengingat saya saat itu hanya junior engineer yang baru 
saja lulus lalu diberi tugas untuk merancang equipment 
dengan segala keterbatasan. Saya mendapat pendidikan 
gratis oleh Festo untuk belajar Electropneumatic dan PLC. 

Bahkan saat pertama saya menerima tugas menjadi 
Technical Design Lead untuk pesawat Bombardier CSeries 
(sekarang berganti nama menjadi Airbus A220 -red), 
sayapun berdiskusi dan meminta nasihat dari senior-senior 
saya alumni Teknik Mesin ITI. 

Tadi Indra menyebutkan tentang “follow the flow” sebagai 
filosofi hidup, yang membuat Indra menjadi seperti saat 
ini. Bisa dijelaskan makna filosofi tersebut lebih 
mendalam? 

Maksudnya adalah saya ikut saja dengan apa yang ada 
didepan mata, pilihan-pilihan saya ambil berdasarkan apa 
yang ada didepan saya dan latar belakang saya. Sebagai 
contoh, jika saat masuk STM saya ngotot masuk jurusan 
Elektro, walaupun di STM tersebut tidak ada jurusan 
Elektro, mungkin sekarang saya tidak ada disini. 

Namun waktu itu saya merasa baik-baik saja memilih 
jurusan Mesin, karena salah satunya; ayah saya adalah 
seorang ahli mesin. Demikian pula waktu saya memilih 
pekerjaan, saya memilih yang sesuai dengan latar belakang 
pendidikan yang saya punya. Intinya adalah saya harus 
konsisten dengan jalur hidup dan karir saya. Follow the 
flow itu seperti kita mengikuti satu jalur air, yang bisa saja 
bercabang, tapi bermuara ke satu tempat; yaitu tujuan 
hidup kita. 

Saya cukup ter-expose dengan banyak hal tentang pesawat 
terbang; kuliah di kampus ITI yang pendirinya adalah pak 
BJ Habibie, dosen saya waktu itu; pak Sasi Kirono adalah 
salah satu orang yang terlibat langsung pada pembuatan 
pesawat CN235 dan N250, sehingga beliau banyak 
bercerita tentang proyek tersebut, dan tugas akhir sayapun 
tentang disain dan analisa struktur pesawat terbang. 
Sehingga saya berfikir bahwa dunia pesawat terbang 
adalah dunia saya, inilah jalur utama karir saya. 

Itulah sebabnya, mengapa saya bercita-cita untuk berkarir 
di IPTN, walaupun tidak terwujud seperti keinginan saya, 
namun saya tetap setia untuk berada di jalur karir yang 
terkait dengan pembuatan pesawat terbang. 

Saya bahkan pernah melamar pekerjaan di Boeing pada 
waktu saya masih bekerja di DLM di Cikarang, tahun 2000. 
Surat lamaran saya kirim via pos, karena waktu itu internet 
belum seperti sekarang. Dan saya sangat bangga 
menerima surat balasan melalui pos dari Boeing, walaupun 
saya hanya diinformasikan bahwa belum ada kesempatan 
berkarir di Boeing. Saat itu saya yakin, kesempatan itu 
masih ada, hanya soal waktu. Kita harus konsisten namun 
dilain pihak kita harus siap untuk berubah. Karena saya 
percaya bahwa perubahanlah yang membuat kita selalu 
konsisten pada tujuan untuk mewujudkan mimpi besar dan 
cita-cita kita. Secara sederhana; tetapkan tujuan, dan 
lakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi yang 
ada. Just follow the flow, if there is rock, adjust your flow, 
like water, be flexible. 

Ada contoh lain tentang filosofi Follow the Flow yang 
terjadi pada karir Anda?

Oke, sebagai contoh pada tahun 2006, saat saya sedang 
ditugasi bekerja di Amerika Serikat, perusahaan tempat 
saya bekerja saat itu; Eaton Aerospace, sudah 
menunjukkan tanda-tanda akan mengalami masalah 
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ekonomi. Lalu benar saja, pada tahun 2008 saat saya 
berada di Indonesia, perusahaan ini mengalami masalah 
akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat. 

Tentu saja hal tersebut berimbas kepada ketidak-pastian 
untuk karir saya di perusahaan. Namun saya memutuskan 
untuk tetap konsisten dan percaya bahwa ditengah krisis 
ekonomipun, masih ada peluang kerja di perusahaan lain 
yang serupa. Sehingga dimulai pada tahun 2007, saya 
melamar pekerjaan ke Boeing (untuk kedua kalinya -red), 
Airbus, Gulfstream, Cessna, Bombardier, dll melalui website 
perusahaan-perusahaan ini. 

Saya bahkan sempat diwawancara oleh Airbus UK pada 
tahun 2007, dan tidak lolos karena memang posisi yang 
saya lamar tidak sesuai dengan spesialisasi dan 
pengalaman saya. 

Saya tidak menyerah, dan percaya bahwa masih ada 
peluang untuk saya. Sampai suatu hari, kurang lebih tiga 
bulan setelah diwawancara oleh Airbus UK, saya mendapat 
telepon dari Bombardier Kanada memberitahukan bahwa 
saya akan di-interview untuk lamaran saya.  

Beberapa hari kemudian, saya di-interview melalui telepon 
oleh salah seorang specialist dari Bombardier Kanada, saat 
itu saya sedang berada di Jerman, tepatnya di kota 
Mulheim. Kemudian mereka menanyakan kapan dan 
dimana bisa interview tatap muka. Karena kebetulan dalam 
beberapa bulan saya akan ke Singapore, disepakati bahwa 
interview tatap muka akan dilakukan di Singapore. 

Saya merasa pihak Bombardier sangat serius, Bombardier 
rela mengirimkan tiga orang, HRD, Specialist, dan Manager 
mereka, datang ke Singapore untuk mewawancarai saya. 
Pada interview di Singapore tidak banyak hal-teknis yang 
ditanyakan (wawancara pertama saat saya di Jerman via 
telepon lebih kepada masalah teknis pekerjaan). 
Pertanyaan yang diberikan ke saya saat di Singapore itu 
lebih kepada tentang attitude dan behavior. Intinya mereka 
ingin tau bagaimana attitude dan behavior saya, utamanya 
pada saat menghadapi masalah. Untungnya saya sudah 
membaca tentang “behavior interview”, sehingga sedikit 
banyak saya mengerti bagaimana cara menjawabnya. 

Bombardier-lah yang men-sponsori saya untuk pindah ke 
Kanada, termasuk men-sponsori saya mendapatkan status 
permanent resident di Kanada, Bombardier memberikan 
support dengan menyediakan immigration lawyer dan 
semua kebutuhan kepindahan saya ke Kanada. Thank you, 
Bombardier! I will always remember you.

Nah, ini adalah contoh nyata apa yang saya maksud 
dengan ‘follow the flow’ tadi, saya konsisten pada bidang 
dan keinginan saya, namun saya tetap fleksibel dengan 
kondisi yang ada. Dalam hal ini krisis ekonomi yang 
berimbas kepada ketidak-pastian pada perusahaan tempat 
saya bekerja saat itu, adalah kondisi nyata yang 
membutuhkan penyesuaian. Apa yang saya sesuaikan? 
Saat di Eaton, saya hanya sebagai design engineer 
merancang ducting untuk engine pesawat terbang. Lalu, 
karena saya ingin diterima di perusahaan-perusahaan yang 
saya lamar, saya belajar setiap hari ilmu-ilmu untuk posisi 
yang saya lamar.  

Sebetulnya, keahlian apa yang diperlukan didunia 
pekerjaan, khususnya berdasarkan pengalaman Indra yang 
banyak bekerja di luar negeri?

Yang utama adalah kemampuan berkomunikasi. 
Kemampuan untuk menyampaikan ide dan pendapat kita 
kepada orang lain. Banyak orang pintar di luar sana, tapi 
jika yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan ide dan 
pendapatnya dengan baik, maka karirnyapun tidak akan 
berkembang. Ingat dengan pepatah unik yang saya 
sebutkan tadi? “tong kosong harus nyaring bunyinya” dan 
“jangan seperti padi; makin berisi, jangan makin 
menunduk”, kita musti tegak tengadah. 

Sebagai contoh, saat ini pekerjaan saya lebih kepada 
bagaimana saya menyampaikan ide, rencana kerja, 
koordinasi, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, 
dengan departemen lain yang terkait pada proyek 
pembuatan pesawat. Tidak hanya pada internal 
perusahaan, namun juga pihak lain diluar perusahaan. 
Itulah hal nyata dan penting yang saya rasakan manfaatnya 
karena dulu aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. 
Utamanya di Radio Mahasiswa ITI, karena di Radio 
Mahasiswa ITI saya berhubungan dengan mahasiswa dari 
berbagai jurusan dan latar belakang, dengan pihak 
Rektorat, dengan pihak-pihak di luar kampus, dan lain 
sebagainya. Pendidikan penting yang sangat berguna, tapi 
tidak kita dapatkan dari bangku kuliah. 

40

K O N D U K T O R

A L U M N I  T A M U



Apa penugasan Anda, saat pertama kali 
bekerja untuk Bombardier? 

Nah.. ini menarik, karena terkait dengan kesukaan saya 
pada bidang elektronika. Saat pertama bergabung di 
Bombardier, saya ditugaskan pada sebuah proyek R&D 
yang disebut dengan “MEA (More Electric Aircraft) 
Research and Development”. Saat itu, akhir tahun 90-an 
sampai awal tahun 2000-an, MEA menjadi sebuah konsep 
dan teknologi baru pada industri pesawat terbang. 
Contohnya pada pesawat Boeing 787, untuk Environmental 
Control System (ECS) dan Wing-anti-ice-nya tidak lagi 
menggunakan sistem mekanik, Boeing 787 menggunakan 
electro-thermal untuk Wing anti-ice, dan electrical motors 
untuk ECS. Pada Airbus A220, kita menggunakan Electric 
Brake untuk Landing Gear -nya. 
Di Bombardier saya bertugas 
membuat disain “engine starter” 
untuk pesawat berbasis MEA, yang 
sangat terkait dengan electrical 
(tenaga listrik), elektronik dan 
tentu saja programming.  

Apa kelebihan konsep dan 
teknologi MEA ini dibandingkan 
dengan sistem mekanikal pada 
sebuah pesawat terbang?

Tentu saja banyak kelebihannya, 
yang utama adalah dengan 
menggunakan konsep MEA, berat 
sebuah pesawat dapat berkurang secara drastis. Dan itu 
artinya meningkatkan faktor keselamatan serta efisiensi 
bahan bakar sebuah pesawat. Dari sisi maintenance juga 
lebih efisien dan mudah. Mengurangi pembuangan energi 
yang tidak perlu, meengurangi airplane drag dan community 
noise.

Lantas apa tantangannya untuk Anda terlibat pada sebuah 
konsep dan teknologi yang relatif baru tadi? 

Ya, kembali lagi kepada masalah komunikasi. Pada proyek 
MEA tersebut, saya diberi tugas sebagai Design Lead 
perancangan system installation untuk “electrical engine 
starter” dimana saat itu platform yang kita gunakan untuk 
penelitian adalah pesawat Bombardier Global 5000, jenis 
pesawat business atau private jet. 

Lalu, saya pindah ke proyek pengembangan pesawat 
Bombardier CSeries, saya ditugaskan sebagai Technical 
Design Lead menangani banyak sekali perancangan bagian 
pesawat khususnya mechanical system installation seperti 
Pneumatic bleed air, ECS, CPCS, Fuel System, Ram Air 
Turbine, Hydraulic Systems, dan lain-lain. Tantangannya 
saat itu adalah saya harus bekerjasama dengan disainer-
disainer pesawat dari berbagai negara seperti dari 
Perancis, Itali, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, 
Brasil, bahkan dari India. Pada proyek ini kemampuan 
komunikasi saya menjadi lebih diutamakan, bahkan 
ketimbang kemampuan teknis saya mengingat posisi saya 
sebagai leader dalam proses perancangan. 

Apakah pernah melakukan 
kesalahan disain? 

Hmm.. mungkin bukan kesalahan 
ya.. tapi lebih kepada kekurang 
sempurnaan. Seringkali setelah 
sebuah disain diaplikasikan, saya 
merasa seharusnya bisa 
melakukan yang lebih baik lagi. 
Tapi itu hal yang wajar saja, karena 
teknologi berevolusi dan pada 
disainpun proses evolusi itu 
terjadi. Disamping itu ada technical 
requirement dan boundaries, 
contohnya; maximum allowable 
weight yang membatasi saya 
dalam mendisain pesawat, yang 

terkadang menjadi terlihat seperti salah disain. Namun 
yang penting, saya mengerti mengapa saya mendisain 
seperti itu dan saya mengerti bagaimana mengatasi hal 
tersebut kelak. Yang penting disain tersebut berfungsi 
dengan baik dan layak mendapat sertifikat uji kelayakan. 

Apakah Indra adalah satu-satunya orang Indonesia yang 
terlibat pada disain pesawat Bombardier CSeries (Airbus 
A220)? 

Tidak, ada 6 orang Indonesia selain saya, yang terlibat. Dan 
ke-enam rekan sebangsa itu adalah mantan karyawan PT. 
IPTN semua. Jadi diantara 7 orang Indonesia yang terlibat 
pada proyek A220, saya adalah satu-satunya yang bukan 
mantan karyawan IPTN. Saya hanya mantan ‘clerk’ di 
IPTN… hahahaha..   
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Indra pernah terbang dengan Airbus A220, pesawat yang 
banyak bagiannya Anda yang mendisain? 

Ya, pernah, namun bukan pada penerbangan komersial, 
tapi pada penerbangan pengujian pesawat untuk 
mendapatkan sertifikasi dari pemerintah Kanada (TCCA), 
Amerika (FAA), dan Eropa (EASA), dan juga pada saat uji 
coba pesawat yang diproduksi untuk pesanan-pesanan 
pelanggan. 

Suatu saat, saya menerima laporan atau keluhan dari pilot 
penguji pesawat (Flight Test Pilot -red) tentang sesuatu hal, 
lalu saya diminta ikut terbang untuk pengujian berikutnya, 
sebelum pesawat diserahkan ke pemesan. Pada 
penerbangan tersebut pilot menunjukkan permasalahan 
yang dia hadapi, yang kemungkinan terkait dengan salah 
satu sistem disain yang saya tangani.  

Saat sedang terbang, beberapa kali pilot menanyakan 
kepada saya apakah saya sudah tahu 
solusinya; dan secara jujur saya sampaikan 
kepada pilot bahwa saya belum tahu 
bagaimana solusinya, tapi saya tahu apa 
masalahnya. Pilot uji coba sangat koperatif,  
bahkan saat uji coba terbang tersebut, pilot 
bersedia mengikuti instruksi saya, termasuk 
untuk merubah ketinggian pesawat dan 
mengaktifkan sistem-sistem sehingga saya 
mengetahui apa masalah sebenarnya.  

Lantas? 

Tentu saja saya harus bekerja untuk mencari solusinya, dan 
itu terkait dengan banyak departemen yang ada di Airbus 
Canada (nama perusahaan Airbus di Kanada yang 
menangani produk Airbus A220 -red), baik internal maupun 
eksternal. Itulah mengapa tadi saya menyebutkan bahwa 
pekerjaan saya sekarang lebih kepada komunikasi dan 
koordinasi.  

Awalnya saya pikir pekerjaan saya akan selesai saat Airbus 
A220 lulus mendapatkan sertifikat dari TCCA, FAA, dan 
EASA, tapi kenyataannya tidak demikian, saya dituntut 
untuk terus melakukan pengembangan demi efisiensi dan 
untuk menekan biaya produksi, serta memberikan solusi-
solusi untuk masalah-masalah yang saya buat sendiri… 
hahahaha… 

Jadi pekerjaan Anda sekarang tidak  sepenuhnya terkait 
disain pesawat? 

Betul, setelah sebuah pesawat mendapatkan sertifikat dari 
pemerintah, tidak berarti pengembangan berhenti. Seperti 
layaknya sesuatu yang baru, termasuk pesawat baru, pasti 
ditemukan masalah-masalah yang sebelumnya tidak 
teridentifikasi. Dan seperti yang kita ketahui, bagian disain 
yang saya tangani sangat kompleks dan rumit. Untuk 
melakukan perubahan kecil saja, tidak hanya dengan divisi 
teknis, saya juga harus berkoordinasi dengan divisi Bisnis, 
Safety/Airworthiness (kelaikan terbang), Legal, 
Procurement, Kontrak, Finance, Supplier, Regulator (TCCA, 
FAA, dan EASA), dan lain sebagainya. Rumit dan kompleks. 

Dengan diambil alihnya proyek Bombardier CSeries oleh 
Airbus, bagaimana status Anda saat ini? 

Otomatis saya sekarang bekerja untuk 
Airbus, khususnya Airbus Canada, karena 
Airbus mengakuisisi 100% proyek CSeries 
dari Bombardier, termasuk semua specialist 
dan teknisinya. 

Jadi Anda masih berkantor di Montreal? 

Tidak ada yang berubah, saya masih di meja 
yang sama, mengerjakan pesawat yang 
sama, namun sekarang saya tidak bekerja 
untuk Bombardier, sekarang saya bekerja 
untuk Airbus Industries, perusahaan yang 

mengakuisisi produk Bombardier CSeries, dan merubah 
nama produknya; dari CSeries menjadi A220 (Bombardier 
sendiri masih ada dan hanya ingin fokus di industri private 
atau business jet -red).  

Ingat, dulu tahun 2007 saya pernah ditolak oleh Airbus UK, 
sekarang saya malah diambil alih oleh Airbus.. hahahaha. 
Ini yang saya sebut sebagai follow the flow..

Mengapa pada kebanyakan proyek pembuatan pesawat 
baru, sering terjadi krisis finansial pada perusahaan 
pembuat? 

Penyebab utamanya adalah keharusan untuk mengikuti 
regulasi penerbangan, yang dinamis dan sangat terkait 
dengan faktor keamanan. Kemudian karena perkembangan 
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teknologi yang dinamis pula. Sebagai contoh, pada proyek 
Airbus A220 kami harus mengubah banyak disain sebelum 
mendapatkan sertikasi dari regulator karena banyak 
temuan oleh regulator bahwa disain kami tidak memenuhi 
persyaratan regulasi TCCA, FAA, dan EASA. Lalu ditambah 
masalah-masalah tak terduga, contohnya waktu terjadi 
engine failure saat kita masih melalukan pengujian untuk 
mendapatkan sertifikasi, bahkan banyak temuan-temuan 
komponen struktur yang tidak cukup kuat sehingga 
mengalami keretakan ringan, tentunya ini membutuhkan 
waktu untuk memperbaiki rancangannya. Sehingga ongkos 
produksii dan waktu yang dibutuhkan, menjadi bertambah 
dan tidak sesuai dengan rencana. 

Bagaimana ceritanya Indra mendapat tugas dan tanggung 
jawab yang sangat besar sebagai seorang Design Lead 
pesawat A220 dan harus berkoordinasi dengan banyak 
disainer dengan latar belakang berbeda? 

Semua pada akhirnya disebabkan karena kemampuan saya 
untuk mengkomunikasikan ide-ide saya dan tentu saja 
kerja keras saya. Orang Indonesia yang bekerja di luar 
negeri, rata-rata lebih bersedia untuk bekerja keras 
ketimbang orang dari bangsa lain. Dan sekali lagi, yang 
terpenting, karena ‘pepatah terbalik’ yang tadi saya 
katakan. 

Disamping itu, pimpinan saya mempercayai saya sehingga 
saya sering mendapat kesempatan untuk 
mempresentasikan baik hal teknis maupun non-teknis, 
mewakili divisi saya. Melihat kemampuan saya dalam 
mempresentasikan dan menyampaikan ide-ide kepada 
para specialist, disainer, regulator, dan lain pihak-pihak 
terkait lainnya, yang berasal dari berbagai negara, 
beliaupun memberikan tantangan kepada saya untuk 
memimpin tim disain. Pada awalnya saya ragu, karena ini 
adalah sesuatu yang baru untuk saya, apalagi untuk sebuah 
tim di industri sebesar Bombardier saat itu. 

Namun akhirnya saya putuskan untuk berani mengambil 
tugas dan tanggung jawab lebih dan memastikan 
rancangan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi 
regulasi, yang pada awalnya saya pikir tugas berat, namun 
ternyata saya lebih menyukai pekerjaan yang lebih banyak 
diperlukan skill berkomunikasi dan koordinasi. 

Apa efek pandemi Corona yang Indra rasakan langsung, 
khususnya pada industri penerbangan? 

Sebetulnya, bukan takabur, kami yang saat ini bekerja untuk 
proyek Airbus A220 tidaklah terkena dampak langsung. 
Tentunya ada dampak, namun tidak terlalu berarti 
dibanding industri penerbangan yang lain.  

Mengapa kami relatif lebih aman dari pengaruh resesi 
akibat pandemi? Lebih kepada karena proyek Airbus A220 
sedang dalam tahap “ramping up”; meningkatkan kapasitas 
produksi. Sebelum pandemi kapasitas produksi A220 
adalah 50 unit per tahun dan Airbus sudah memutuskan 
untuk meningkatkan kapasitas sampai 70 unit per tahun, 
tentunya banyak membutuhkan resources. Namun saat 
pandemi, Airbus memutuskan untuk menunda rencana 
tersebut dan tetap berproduksi pada kapasitas 50 unit per 
tahun. Airbus, khususnya untuk proyek A220, beberapa 
bulan sejak pandemi ini, malah membuka kembali 
lowongan, termasuk pada divisi saya. 

Oh ya, bahkan kita baru saja mempublikasikan bahwa kita 
sudah memulai proyek baru yaitu perancangan pesawat 
A220 untuk versi Corporate, namanya ACJTwoTwenty, 
jelajah terbangnya akan lebih panjang dan kabin akan lebih 
nyaman, yah mirip-mirip BMW seri 7 atau Mercedes Benz 
S-Class lah… hehehe.. ACJTwoTwenty ini akan mulai 
digunakan oleh pemesan pada tahun 2023. 

Indra sudah tinggal dan bekerja lebih dari 15 tahun di 
Amerika dan Kanada, dan dengan keahlian serta 
pengalaman di industri pesawat terbang, apakah pernah 
mendapatkan tawaran atau mungkin berfikir untuk 
menjadi warga negara Kanada? 

Banyak yang menyarankan saya untuk mendaftar sebagai 
citizen (warga negara) di Kanada. Namun saya masih tetap 
mempertahankan status saya sebagai  warga negara 
indonesia, saya masih memegang paspor Hijau, namun 
saya sudah menjadi permanent resident di Kanada, mirip 
seperti green card di Amerika. Artinya hak-hak saya sama 
seperti warna negara Kanada, namun saya tidak bisa ikut 
pemilu.  

Sementara peraturan kewarganegaraan Indonesia tidak 
memperbolehkan warganya memiliki dua 
kewarganegaaraan. Tentunya ini pun menjadi sebuah 
masalah; jika saya menjadi warna negara Kanada, saya 
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harus melepas kewarganegaraan indonesia saya, 
keputusan tersulit yang belum bisa saya putuskan. 

Namun, jika saya bukan warna negara Kanada, saya 
mengalami sedikit kesulitan untuk bisa memanfaatkan 
keuntungan hubungan bilateral antara Amerika dan Kanada 
(Kanada dan Amerika Serikat memiliki perjanjian bilateral 
yang memungkinkan warga negara mereka bekerja di 
kedua negara tersebut secara bebas -red).  

Waktu saya pernah secara iseng melamar ke perusahaan 
Gulfstream (Gulfstream Aerospace adalah pabrik pembuat 
pesawat private-jet di Amerika Serikat -red) saat saya 
sedang bekerja di Bombardier, pihak perusahaan 
(Gulfstream) menerima saya, namun pihak pemerintah 
Amerika tidak menerima saya karena saya bukan warga 
negara Kanada. Sementara keahlian saya adalah disain 
pesawat, dan industri pesawat di Indonesia tidaklah seperti 
di Eropa dan Amerika Serikat.  

Kesempatan bekerja di industri pesawat lebih banyak 
tersedia di Eropa dan Amerika Serikat, ketimbang di 
Indonesia. Dilematis memang. Dan setiap Kali saya harus 
melakukan business trip ke Eropa dan Amerika, saya masih 
harus apply Visa. Jika saya warga negara Kanada, saya 
tidak perlu apply Visa untuk pergi ke Eropa dan Amerika. 

Apa yang paling Indra rindukan 
dari kampus ITI?

Radio Mahasiswa ITI, KOWL FM dan lingkungan kampus 
yang teduh. 

Mengapa KOWL FM? 

Kita semua mengerti bahwa kegiatan Radio Mahasiswa ITI 
dipelopori dan dimotori oleh anak-anak Elektro. Ada 
kedekatan dan keterkaitan khusus antara Himpunan 
Mahasiswa Elektro ITI dengan KOWL FM. Tapi para pendiri 
dan ketuanya saat itu berhasil membuat KOWL FM menjadi 
sebuah unit kegiataan mahasiswa yang terbuka untuk 
semua jurusan. Rekrutmen pengurus dan penyiar dilakukan 
secara terbuka dan profesional. Saya yakin saat itu, 
kebijakan untuk membuka diri tersebut pasti mendapatkan 
tekanan dari sebagian mahasiswa Elektro sendiri. Tapi para 
pengurusnya tetap teguh dan yakin untuk menjadi UKM 

(Unit Kegiatan Mahasiswa -red) yang terbuka untuk semua 
jurusan. 

Hasilnya terbukti, saat itu Radio Mahasiwa ITI menjadi unit 
kegiatan mahasiswa yang paling maju dan keren di ITI. 

Saya ingat, saat OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan 
Kampus) sekitar tahun 1994, kami pengurus Radio ITI 
menyatakan menolak OSPEK. Namun caranya bukan 
dengan berdemonstrasi secara frontal, tapi membantu 
mahasiswa baru ITI dengan program-program radio yang 
memotivasi dan memberikan hadiah uang tunai untuk 
membantu mereka selama kegiatan OSPEK!.  

Sangat keren pada waktu itu, walaupun perlu waktu 
bertahun-tahun untuk kemudian OSPEK menjadi kegiatan 
terlarang di kampus. Setidaknya saat itupun, kami di KOWL 
FM sudah memiliki visi yang jauh kedepan tentang OSPEK. 
Walaupun saya pribadi merasakan manfaat OSPEK untuk 
pembentukan mental saya. 

Demikian juga dalam menjalankan organisasi; kami sangat 
profesional, terbuka, demokratis, dan sangat saya rasakan 
manfaatnya dalam perkembangan karir saya selama ini. 
Dari KOWL FM lah saya mengenal dan bersahabat dengan 
sesama mahasiswa dari seluruh jurusan di ITI. Mungkin 
jika dulu saya tidak bergabung dengan KOWL FM, saya 
tidak punya sahabat sebanyak sekarang. 

Dan Mengapa lingkungan kampus? 

Bagi saya, kampus ITI itu kampus lokal, tapi berkualitas 
internasional! 

Mengapa demikian? 

Lihat saja kualitas para dosennya saat itu. Salah satu 
dosen keren yang mengajar Teknik Mesin dan juga Teknik 
Elektro adalah bapak Pantur Silaban, PhD. Sangat sulit 
untuk lulus mata kuliah beliau, saya sampai harus tiga kali 
ujian baru bisa lulus! Luluspun hanya dengan nilai C! Tapi 
cara beliau mengajar dan membagikan ilmunya membuat 
mahasiswanya rindu untuk mengikuti kuliahnya, walaupun 
mengulang terus! 

Disamping itu saya merasa mahasiswa ITI sangat kompak. 
Tidak banyak kampus yang bisa mengadakan kegiatan 
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bersama antar jurusan dengan sangat baik. Salah satu 
kegiatan yang sangat berkesan untuk saya adalah Musik 
Kampus Dasawarsa ITI 1994. Kegiatan ini melibatkan 
seluruh mahasiswa dari semua jurusan, dan bukan sebuah 
kebetulan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh pengurus Radio 
Mahasiswa ITI – yang notabene memang selalu terbuka 
bagi seluruh mahasiswa ITI. Dari kampus ITI juga saya 
belajar tentang kesederhanaan. Mungkin jika saya kuliah di 
kampus lain, gaya hidup saya tidaklah seperti sekarang. 
Saya merasa beruntung dan bersyukur dapat kuliah di 
kampus ITI. 

Ada pesan dan nasihat untuk mahasiswa ITI? 

Tentukan kekuatan yang Anda miliki. Jika ingin menjadi 
yang terbaik pada suatu bidang, maka fokuslah dan 
curahkan perhatian Anda pada sesuatu yang mendukung 
untuk mencapai tujuan dan keinginan Anda tersebut. 

Sebagai contoh, saya memutuskan untuk bekerja di luar 
negeri karena melihat teman satu angkatan saya, 
Alexander Ibrahim, berbincang dengan adiknya yang saat 
itu sedang bekerja di Amerika. Mereka berdua berbicara 
dalam bahasa Inggris yang sangat bagus, seolah-olah 
mereka bukan orang Indonesia. Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan keinginan tersebut, saya harus memperkuat 
kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan komunikasi 
saya. 

Salah satu caranya adalah dengan mulai membaca 
buku-buku kuliah dalam bahasa Inggris, walaupun ada versi 
terjemahannya. Memang awalnya saya tidak mengerti apa 
yang saya baca, namun lambat laun kemampuan membaca 
dan mengerti teks berbahasa Inggris menjadi meningkat. 
Kemudian saya juga bergabung pada English Club 
(kegiatan Laboratorium Bahasa Inggris ITI -red), yang salah 
satu pengajarnya adalah sahabat yang saya sebutkan tadi; 
Alexander Ibrahim! Yang tentu saja semakin membuat saya 
cemburu dan termotivasi. Untuk lebih menambah 
kemampuan bahasa Inggris, saya juga bergabung dengan 
lembaga kursus bahasa Inggris. 

Saat mahasiswa, dengan kemampuan bahasa Inggris yang 
terbatas, dan dorongan dari ketua Radio Mahasiswa ITI 
saat itu, saya berani mengadakan acara talk-show 
berbahasa Inggris di radio KOWL FM. Salah satu nara 
sumber yang rutin menjadi tamu saat itu adalah Taufiq 
Marhaban (Alumni Teknik Mesin ITI, 1987) yang disamping 
bagus bahasa Inggris-nya, memang sangat fasih berbicara 
tentang teknologi terbaru, khususnya teknologi komputer. 

Interior pesawat AirBus ACJTwoTwenty, pesawat yang sedang dikerjakan Indra saat ini
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Jika Indra hanya boleh memberikan satu saja pesan untuk 
kawan-kawan sesama alumni dari semua jurusan di ITI, 
apakah itu?

Jaga nama baik kampus dan Indonesia! 

Maksudnya? 

Sederhana saja, saya tidak akan diterima bekerja di 
perusahaan-perusahaan besar dunia, jika nama kampus ITI; 
buruk! Demikian juga jika image Indonesia buruk di mata 
dunia! Sejak awal karir, saya menggunakan ijazah ITI untuk 
melamar pekerjaan, saya hanya lulusan Teknik Mesin ITI, 
belum ambil program paska sarjana, dan perusahaan-
perusahaan tersebut, apalagi perusahaan kelas dunia, pasti 
dan selalu akan mencari tahu dan memeriksa; seperti apa 
ITI itu? 

Jadi, alumni ITI punya tanggung jawab untuk menjaga 
nama baik ITI khususnya dan Indonesia pada umumnya, 
karena sangat terkait dengan kesempatan kerja untuk 
rekan alumni ITI yang lain dan adik-adik mahasiswa calon 
alumni ITI. Saat saya diterima bekerja di Bombardier, 
ternyata mereka tetap ingin melihat ijazah saya, kemudian 
saya kontak ibu Dwita Suastiyanti untuk membantu saya  
mendapatkan ijazah ITI versi bahasa Inggris. Saya 
dapatkan ijazah versi bahasa Inggris dalam waktu kurang 
dari dua minggu! Terimakasih bu Dwita! 

Makanan khas Indonesia apa yang Indra rindukan? 

Nasi Padang! Walaupun sebetulnya makanan tidaklah 
menjadi masalah, karena istri saya sering masak 
makanan Indonesia dan mendukung pilihan karir saya. 
Tentunya teman-teman mengerti sekarang, apa salah 
satu alasan penting, sehiingga saya menikahi orang 
Indonesia walaupun lama di luar negeri! 
Hahahahhaaha... 

Apa momen yang paling berkesan sepanjang dua puluh 
dua tahun lebih karir Indra di industri pembuatan 
pesawat terbang?

Momen yang paling berkesan adalah saat detik-detik 
melihat pesawat yang kita rancang dan test selama 5-8 
tahun melakukan take off perdana, terbang perdana 
(first flight), dan landing perdana. Saat Bombardier 
CSeries/Airbus A220 melakukan first flight saya sempat 
meneteskan air mata dan ingat ibu dan almarhum bapak 
saya, bahwa nasihat-nasihat mereka untuk mengejar 
impian saya adalah benar dan terbukti. 

Kenapa first flight paling berkesan, karena sebelum 
pesawat ini terbang, semuanya hanya kita ketahui dari 
hitungan-hitungan, simulasi-simulasi, dan ground test.
Ada hal lain yang tentunya paling berkesan juga, yaitu 
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saat sahabat saya Yoki Permata Soufyan, alumni Teknik 
Elektro ITI angkatan 1988, salah satu pendiri dan Ketua 
pertama Radio Mahasiswa ITI, mengabarkan bahwa dia 
terbang dari Frankfurt ke Florence menggunakan pesawat 
yang kita rancang, sementara saya sendiri belum pernah 
naik pesawat tersebut pada penerbangan komersial! 
Hahahahaha. 

Jika sahabat-sahabat ITI suatu saat juga terbang dengan 
pesawat Airbus A220, ingat, itu adalah produk rancangan 
alumni ITI mantan penyiar Radio KOWL FM!.. hahaha.. 

Sebagai mantan penyiar radio kampus, tidak sulit untuk 
Indra menjawab setiap pertanyaan Redaksi. Semua 
pertanyaan dijawab dengan antusias, detil, dan jelas (kecuali 
beberapa istilah teknis di industri pesawat terbang, yang 
terkadang harus Redaksi pastikan kembali penulisan, arti, 
dan lain sebagainya). 

Percaya, teguh, dengan filosopi ‘follow the flow’ yang 
fleksibel dalam mengejar impiannya telah membawa alumni 
Teknik Mesin angkatan 1993 ini menjadi seseorang yang ia 
inginkan; menjadi seorang pembuat pesawat terbang kelas 
dunia. 

Memang banyak alumni ITI lainnya yang juga berkarir pada 
industri pembuatan pesawat terbang. Namun sosok Indra 
dan cerita perjalanan hidupnya yang unik adalah sebuah 
motivasi sekaligus inspirasi, tidak hanya untuk civitas 
akademika ITI, namun juga untuk bangsa Indonesia. 

Pak Habibie pasti sedang tersenyum bahagia saat ini.. Y

Wawancara   Freddie Maturbongs, Yoki Soufyan,  Dwi Aji 
Manuhara,  Roslinda AR Situmorang   Teks  Yoki Soufyan
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M. DENI DESVIANTO
Direktur PT. Pandega Desain Wiherima 

Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) DKI Jakarta

Demikian dikatakan oleh M. Deni Desvianto, alumni Teknik Arsitektur angkatan 
1990, saat menuturkan perjalanan karirnya di dunia kerja ketika harus bersaing 
dengan lulusan PTN ternama. Kemampuan bersaing alumni ITI ini yang di masa 
SMA bercita-cita menjadi penerbang tempur, dibentuk dengan kerja keras dan 
ketekunan untuk memahami detil sejak awal karir di dunia kerja sewaktu masih 
berstatus mahasiswa.

Menjadi seorang arsitek bukanlah cita-citanya sejak awal. Walaupun mempunyai 
kegemaran menggambar, terutama gambar super heroes seperti Superman, 
namun cita-citanya adalah menjadi pelukis. Almarhum ayahnya menawarkan Deni 
sejak dini untuk melanjutkan pendidikan di bidang Arsitektur.

Menginjak SMP, keinginannya beralih untuk menjadi pilot pesawat tempur. 
Terinspirasi dari film Top Gun yang memang cukup terkenal di era 80-an. Dan 
keinginan ini dijalani dengan mendaftar di AKABRI Udara (sekarang AAU-red.). 
Namun gagal di tes awal. Akhirnya rencana untuk melanjutkan pendidikan jatuh ke 
ITI yang sangat itu masih membuka pendaftaran gelombang lanjut. Pilihan ke ITI 
merupakan informasi dari almarhum ayahnya. 
“Ini ada kampus baru, punya Habibie, mungkin masih murah”, penuturan Deni 
mengenai info dari ayahnya. 

Akhirnya dengan budget yang memungkinkan bergabunglah Deni ke ITI. Lanjut 
Deni dalam penuturan, “saya ambil jurusan apa ya? saya tidak begitu suka hitung-
hitungan, kalau saya masuk Elektro pasti di DO, Sipil  juga tidak tertarik, ya sudah 
Arsitektur lah”. 

Masa Perkuliahan dan Kehidupan Kampus

Walaupun mempunyai kegemaran menggambar, ternyata belajar di jurusan 
Arsitektur, menggambar itu lebih ke hal teknis dan dalam rupa gambar bangunan. 
Sehingga walaupun mempunyai minat menggambar, di jurusan Arsitektur 
Deni harus memulai dari nol. Hingga akhir masa perkuliahan, Deni tetap belum 
membayangkan menjadi seorang arsitek. Apabila ditanya jawabannya adalah 
ingin menjadi orang yang membayar arsitek, namun takdir berkata lain, saat ini 
Deni menjadi seorang arsitek. 

Masa perkuliahan bagi Deni sangat menyenangkan. Menurutnya masa 
perkuliahan juga memberikan berbagai manfaat seperti belajar berorganisasi, 
belajar bagaimana menghadapi kondisi yang tidak dikehendaki. Contoh yang 
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diberikan adalah menghadapi asisten mata kuliah. “Saya 
mengalami dahulu, asisten minta ampuuun…, nilai C saja 
susahnya minta ampun, asisten lebih galak daripada dosen, 
tetapi sekarang berteman malah”, ceritanya.  

Namun Deni belajar banyak, dengan dapat meyakinkan 
asisten, ternyata hal ini terpakai di dunia kerja dalam 
meyakinkan para client. Pada dasarnya menghadapi client 
jauh lebih mudah dibandingkan menghadapi asisten, karena 
asisten sudah terlebih dahulu mengerti kurang lebihnya 
mahasiswa.  

Salah satu hal yang juga berkesan dalam masa perkuliahan 
di ITI adalah pergaulan dan pertemanan di ITI yang 
menurutnya tidak adanya “kasta”. Sehingga dapat bergaul 
dengan siapa saja. Semua mahasiswa maupun jurusan 
itu sama. apalagi di awal dengan adanya penataran P4, 
mahasiswa antar jurusan saling membaur. Sehingga apabila 
saat itu bertemu, “Seru aja…”, ujarnya. Hal ini berpengaruh 
terhadap karir, lanjutnya. Kita menjadi supel, mudah bergaul, 
luwes dalam bertemu orang sehingga mempermudah 
urusan kita. Lagi-lagi dalam bertemu dengan client, cara 
menghadapi client yang dalam posisi tinggi maupun posisi 
di bawah, semua ada caranya. Belajar dahulu di kampus 
bagaimana menghadapi senior, junior dan rekan seangkatan. 
Deni menyimpulkan bahwa masa perkuliahan di kampus, 
sangat membentuk kepribadiannya. 

Hal yang ngangenin Deni di kampus adalah suasana di 
studio arsitektur. Karena selama di studio para mahasiswa 
melakukan kegiatan belajar sekaligus bermain. Misalnya, 
kita mengerjakan tugas, mampir ke meja teman, melihat 
hasil kerja teman, dan tidak dapat mencontek. Dapat 
saling berdiskusi ide yang dihasilkan dan kemudian dapat 
mengambil mana yang lebih baik. itu merupakan suasana 
yang “ngangenin banget…”, serunya.  

Mengingat masa di kampus, Deni merindukan suasana 
ketemu orang-orang, kemudian memeriksa gambar, saling 
berdiskusi. Karena senang melihat ide-ide yang tidak sama 
dan saling didiskusikan. 

Masa Membangun Karir dan Menggali 
Pengetahuan 

Dunia kerja diawali Deni semasa masih kuliah semester VII. 
Diberikan kesempatan bekerja menjadi drafter di sebuah 
subcontractor besar (Arkonin, Jaya Group), atas ajakan 

seniornya (Nisfal, ARS ’87) dan di tempat kerja tersebut 
berada di bawah senior lainnya. Di awal kerja inilah, terbuka 
mata Deni melihat dunia kerja dan belajar banyak khususnya 
high rise building. Apa yang didapatkan di bangku kuliah 
masih nol, lebih kepada mengasah pola berpikir.  

Pengalaman menarik di hari pertama kerja adalah, ternyata 
program CAD yang digunakan di tempat kerja adalah under 
Windows. Deni tidak tahu mengoperasikannya karena biasa 
mengoperasikan under DOS, malamnya sepulang kerja, 
menginap di rumah teman, begadang sampai pagi untuk 
mempelajari program yang digunakan tersebut. Selanjutnya 
saat mempelajarinya juga kucing-kucingan. Di perusahaan 
tempat kerjanya berlokasi di Bintaro, mulai di pagi hari 
Kepala studio memeriksa keliling kegiatan kerja di ruang 
CAD, setelah itu berlanjut ke ruang gambar manual, ke ruang 
Sipil, ruang Mechanical & Electrical. Dan kembali ke ruang 
CAD setelah makan siang. Sehingga begitu Kepala Studio 
pindah ke ruang lain, Deni pergi ke kampus untuk kuliah, dan 
jam makan siang kembali ke tempat kerja. Hal ini dijalani 
selama satu tahun hingga saat harus mengikuti KP (Kerja 
Praktek), Deni pun resign dari perusahaan tersebut. 

Kisah menyentuh yang dituturkan Deni adalah pada saat 
menerima gaji pertama, diberikan kepada almarhumah 
ibunya. Uang gaji tersebut diambil kemudian dicium dan 
didoakan oleh ibunya dan dikembalikan kepada Deni. Suatu 
momen yang sangat mengharukan yang dikenang terus oleh 
Deni. Dengan gaji di awal bekerja sebesar Rp. 300.000, pada 
saat itu cukup banyak bagi mahasiswa. Tetapi memang 
habisnya tidak jelas, “Buat nongkrong-nongkrong, traktir 
teman, beli kaset, beli sepatu di Taman Puring, yang tidak 
penting-penting dan dalam waktu satu minggu sudah habis”, 
kenang Deni sambil tertawa. 

Kerja Praktek Lapangan dilakukan di kontraktor PT. Duta 
Graha Indah yang waktu itu sedang membangun Gedung 
Wanita di bilangan Kuningan, sedangkan Kerja Praktek 
Profesi di International Design Consultant. Di tempat ini 
Deni belajar mendisain sambil mengasah kemampuannya 
berbahasa Inggris. Pertemanan selama bekerja praktek 
ini, dengan para senior yang saat ini mencapai sukses, 
mempermudah mendapatkan proyek-proyek yang dapat 
ditangani Deni. Ini adalah buah dari sok akrab selama 
mengikuti KP. “Karena saya sok akrab, anak ITI sok akrablah 
dimana-mana”, imbuhnya sambil tertawa. 

Selanjutnya setelah selesai kuliah, Deni langsung bekerja 
di PT. Cakra Manggilingan Jaya (CMJ), berlokasi di Lebak 
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Bulus. Sempat bekerja tiga bulan di Jakarta, kemudian 
dikirim ke Ambon selama delapan bulan, dijeda kembali 
ke Jakarta untuk wisuda sarjana. Beruntung ketika di saat 
itu terjadi krisis 98, Deni bekerja di proyek bantuan Jepang 
sehingga tidak termasuk yang di-lay off pada masa sulit 
itu. Deni mengakui kekurangannya di proyek ini adalah 
pengetahuan mengenai desain, karena Jepang, sebagai 
negara yang sering gempa, cenderung desainnya adalah 
yang aman dan kuat. 

Setelah dari Ambon, Deni ditugaskan di Yogyakarta, 
dalam suatu proyek di UGM untuk mendirikan enam belas 
bangunan di empat fakultas. Disini Deni mengikuti proyek 
dari tanah kosong, menggambar mengikuti rapat untuk 
mendesain kampus, sehingga mendapatkan pengalaman 
bagaimana mendesain suatu kampus. Dalam pekerjaan 
ini, dimana termasuk proyek bantuan Jepang, Deni merasa 
banyak belajar hal detil. Selanjutnya ketika masuk ke tahap 
konstruksi, Deni dialih fungsikan ke pekerjaan Manajemen 
Konstruksi (MK), dan belajar lagi di bidang ini, bagaimana 
aplikasi di lapangan, bagaimana menghadapi kontraktor, 
bagaimana memberikan informasi desain struktur hingga 
Mechanical Electrical (ME) untuk diaplikasikan. Sehingga 
kemampuannya menjadi tajam dalam pekerjaan detil.
Walaupun tidak menguasai semua, namun Deni merasa 
logika berpikir telah didapatkan dan bertekad untuk semakin 
dalam mempelajari MK dibandingkan dengan memperdalam 
desain yang dianggap sudah terlambat. 

Setelah enam tahun berada di perusahaan tersebut, dengan 
banyak mempelajari desain dan manajemen konstruksi 
secara detil, Deni mendapatkan kesempatan untuk bekerja 
di sebuah perusahaan developer atas info dari alumni 
Arsitektur juga. Ilmu yang diperoleh di lapangan sangat 
berguna di developer tersebut. Namun idealisme Deni 
mengatakan bahwa dia tidak cocok walaupun mereka 
yang membayar arsitek, membayar konsultan, membayar 
kontraktor ME, kenapa? karena hanya profit yang dipikirkan. 
Karena pernah bekerja di konsultan, Deni merasa kasihan 
benar konsultan, dengan kata lain “dikerjain”. Ada juga cara 
menunda pembayaran. “saya tidak merasa cocok di situ, 
saya tidak nyaman”, tegasnya. Akhirnya Deni resign dari 
perusahaan tersebut, walaupun bekerja pada developer 
mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada di 
perusahaan konsultan. 

Tidak lama resign, teman-temannya termasuk dari Arkonin, 
salah satunya pak. Nurzaman, sekarang Direktur Utama 
Arkonin, menawarkan untuk kembali ke Arkonin. Tawaran 

juga datang dari CMJ, perusahaan tempat enam tahun Deni 
bekerja di sana.
Di Arkonin, Ia mendapatkan rekomendasi dari Pak Nurzaman 
ke pihak HRD Arkonin untuk langsung bekerja tanpa melalui 
proses tes. Deni menunggu, namun tidak ada panggilan. 
Dalam waktu bersamaan Deni juga dihubungi oleh Direktur 
Utama CMJ, ditawarkan kembali ke perusahaan tersebut 
untuk mengerjakan proyek besar, dengan harapan, Deni 
yang bisa menangani. Dan akhirnya Deni kembali bekerja di 
perusahaan tersebut. 

Setelah satu tahun, ia dihubungi Pak Nurzaman. Beliau 
menanyakan kenapa tidak masuk kerja di Arkonin. Dengan 
jujur Deni menjawab tidak dipanggil-panggil. Marahlah Pak 
Nurzaman ke pihak HRDnya. Tetapi Deni tetap bekerja di 
CMJ. 

Dalam perjalanan waktu, kesempatan datang kembali untuk 
bekerja di perusahaan lain. Salah satu temannya pindah 
ke perusahaan milik “Begawan” Arsitektur Indonesia yang 
menguasai tata kota yaitu Prof. M. Danisworo. Deni merasa 
tidak bermimpi untuk bertemu dengan beliau, layaknya 
juga bertemu dengan Romo Mangun, tokoh arsitektur 
dan budayawan. Prof. M. Danisworo saat itu mendirikan 
perusahaan baru di bidang  konsultansi arsitektur dan urban 
design  bernama PT. Pandega Desain Weharima (PDW). 
Sempat berpikir untuk loncat lagi karena telah memiliki 
keluarga. Tetapi temannya menyampaikan bahwa di PDW 
lebih bebas berkreasi dan kegiatannya juga di proyek-proyek 
swasta, tidak hanya di proyek-proyek pemerintah.
Lamaran ke PDW sempat lama tidak ada jawaban. Setelah 
satu tahun ia sempat menolak tawaran kedua kalinya untuk 
bergabung dengan PDW, namun dengan desakan temannya, 
Deni merelakan kembali surat lamarannya dibawa oleh 
temannya untuk diajukan ke PDW. Pada saat sesi interview 
oleh Prof. Danisworo sendiri dan dua direkturnya, sempat 
ia ditanyakan langsung oleh Prof. Daniswporo apakah 
mempunyai pengalaman di lapangan dari nol sampai serah 
terima kunci, nongkrong sejak bangunan masih berbentuk 
pondasi. Dengan sigap Deni menjawab “Iya, bahkan pada 
waktu tes beton saya juga ikut sampai mengaduk, untuk 
tahu saja bisa begini sih, bata yang bagus-bagus saya pilih 
dan susun sendiri”. Akhirnya Deni bergabung di PDW. 

Setelah bekerja, ada satu proyek yang sedang dikerjakan 
PDW, mendapat banyak keluhan dari client, karena 
gambarnya menurut client tidak feasible. Desainnya bagus 
tetapi tidak bisa dibangun, bermasalah terus, sehingga client 
putus asa. Deni terjun ke proyek tersebut, menyelesaikan 
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gambar bangunan tujuh lantai dalam dua minggu, terlibat di 
lapangan untuk memberikan masukan, dan akhirnya client 
puas, selain bahwa proyek tersebut di awal minus, namun 
di akhir proyek bisa berhemat Rp. 20 Milyar. Prestasi ini 
membuat pemilik dari client menyampaikan ke atasan Deni 
untuk tidak melepas Deni, dengan imbalan akan diberikan 
proyek lagi dengan Deni terlibat lagi dalam proyeknya.
Setelah proyek ini, Deni langsung diangkat menjadi karyawan 
tetap, dan ditunjuk memimpin tim studio dan tim proyek. 

Ada kisah tersendiri yang membanggakan, di perusahaan 
tersebut yang didominasi oleh lulusan sebuah PTN ternama. 
Deni diperlakukan dengan cara mereka, “Dengan kata lain 
dikerjain”, sambung Deni. Untungnya Deni mempunyai 
pengalaman di lapangan dan juga pergaulan yang luas 
selama di ITI yang membentuk mental yang kuat 
menghadapi hal ini. Dari hal ini Deni mempunyai sikap “Kita 
jangan lihat perguruan tingginya dari mana, tetapi lihat 
portfolio orangnya”. Sejak saat itu PDW percaya ke Deni, 
termasuk untuk perekrutan, benar-benar dites, dan tidak 
peduli dari kampus mana calon karyawan berasal, yang 
penting mempunyai kemampuan. 

Hal yang menjadikan ia menonjol di perusahaan tersebut 
adalah kemampuan pada detil, mengerjakan sesuatu 
dengan sebaik-baiknya, dan menjaga kepercayaan/amanah 
orang lain. Salah satunya juga adalah bagaimana perlakuan 
kita terhadap client. Jangan mengeluh bahwa client payah, 
tetapi kitalah yang salah. Hal-hal inilah yang membuat Deni 
dipercaya untuk terus memegang proyek. Dengan kata lain 
jika orang sudah percaya maka proyek akan datang lagi 
berikutnya. 

Prestasinya berlanjut, dalam satu tahun, Deni sudah masuk 
di Board of Design PDW, untuk mengontrol kualitas gambar. 
Dahulu PDW dikenal desainnya bagus tetapi tidak bisa 
dibangun berdasarkan penilaian seorang dari konsultan 
struktur. Karena dalam pekerjaan proyek, antara struktur, 
mechanical dan electrical harus bekerjasama dalam satu 
tim. 

Penilaian tersebut disampaikan ke atasannya, Deni ditantang 
untuk membalikkan penilaian tersebut, dengan lugas ia 
menjawab bisa, asal diberikan wewenang. Sejak itu PDW 
memiliki sekaligus desain dan detil yang bagus serta 
membuat kontraktor senang. Orang yang sama, 
merekomendasikan untuk menggunakan PDW selama Deni 
berada di perusahaan tersebut. Tentunya hal ini tidak 
mudah. Untuk menjaga ini, Deni melakukannya walaupun 

harus sampai pagi hari kerja di kantor. 

Deni juga menceritakan, bahwa atasannya seorang yang 
visioner, yang berkeinginan PDW bukan menjadi perusahaan 
konsultan kebanyakan. Jadi karya yang dilihat bukan hanya 
bangunannya tetapi beyond building, di luar bangunan itu 
ada apa, lingkungan sekitarnya, masyarakat sekelilingnya, 
dimana Deni juga terlibat dan memberikan masukan dalam 
perubahan ini untuk mencapai visinya. Saat ini Deni sudah 
mencapai jajaran direksi di PDW. 

Meyakini dalam perjalanan karirnya ini dilakukan dengan 
penuh keyakinan dan konsisten. Jangan malu bertanya dan 
jangan malu jadi apa saja, menjadi pegangannya dalam 
bekerja. Misalnya mengerjakan pekerjaan drafter kenapa 
tidak? Yang penting menambah ilmu. Ada cerita untuk ini. 
Sewaktu di CMJ, saat itu sudah menduduki jabatan 
manager, ada pekerjaan sipil infrastruktur di proyek yang 
saat itu membutuhkan drafter. Namun saat itu drafter sudah 
penuh. Pekerjaan tersebut bukan arsitektur, Deni 
menawarkan diri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut 
tanpa ada rasa malu, karena keinginannya untuk belajar, 
seperti apa pekerjaan sipil. Dari situ banyak hal lagi yang 
diketahui. Akhirnya bisa menjadi modal apabila ada 
pertanyaan dari client mengenai hal yang sama. Pernah ada 
permintaan dari ITI untuk memberikan seminar mengenai 
CAD, dengan alasan mahasiswa banyak yang gengsi karena 
dianggap itu adalah pekerjaan drafter. Kesempatan ini 
diambil dengan alasan mahasiswa akan mendengar dari 
seseorang yang bukan drafter lagi. Cerita Deni waktu itu 
“Jangan gengsi melakukan pekerjaan drafter, dengan jadi 
drafter kita akan tahu apa yang kita gambar, bangunan itu 
kelemahannya dimana, kelebihannya dimana, sehingga 
dapat mencegah terjadi apa-apa”. Lanjutnya lagi, “Tekuni 
sampai menjadi ahli. Kalau kamu ahli kamu akan selalu 
dicari”. 

Menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DKI 
Jakarta, Sebuah Perjalanan Baru bagi Seorang 
Profesional 

Perjalanan menjadi Ketua sebuah organisasi profesi besar di 
Indonesia tentunya tidak serta merta. Ada proses dimana ia 
diakui dan dikenal di lingkungan profesi arsitek. Salah satu 
yang menunjang adalah kegiatannya di PDW yang tidak 
hanya memiliki proyek di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. 
Ketika ada proyek di luar negeri, pasti Deni diajak karena 
salah satunya penguasaan terhadap detil. Dan ternyata 
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terdengar oleh banyak sejawat arsitek, PDW kalau ke luar 
negeri pasti yang diajak si Deni. Sudah mulai diperhatikan. 
Selain itu Deni mulai sering muncul di sidang TABG (Tim Ahli 
Bangunan Gedung) karena proyek PDW banyak proyek high 
rise di Jakarta dan Deni juga memegang lisensi Izin Pelaku 
Teknis Bangunan (IPTB) DKI Jakarta - Gol A. 

Suatu saat di tahun 2015, karena dianggap mengerti 
bangunan se-Jakarta, mengerti bagaimana mengaplikasikan 
peraturan, Deni diajak menjadi pengurus IAI DKI Jakarta 
periode sebelumnya untuk membantu sebagai anggota 
bidang Regulasi. Deni banyak belajar dalam organisasi ini 
dan berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi DKI, yang 
sebagian sudah dikenalnya. Dalam posisinya ini, Deni 
banyak membantu pemprov dalam menyusun Pergub dan 
aturan lainnya, dimana juga bertemu dengan kedinasan 
Pemprov yang berkaitan dengan arsitektur. 

Ketika memasuki masa pergantian kepengurusan, dibuka 
pendaftaran bagi siapa yang bersedia menjadi ketua. “Saya 
nggak daftar…, saya nggak daftar… tahu nggak yang daftarin 
siapa ?” kata Deni sambil tertawa. Pengajuan menjadi 
kandidat ternyata didaftarkan oleh rekan seangkatannya Billy 
dan Sandy (keduanya alumni Arsitek ITI angkatan  tahun 
1991). Kedua orang ini memang diajak Deni untuk aktif di 
kepengurusan periode sebelumnya.  

Karena merasa tidak mendaftar, Deni cukup kaget namanya 
masuk dalam tujuh kandidat. Deni tertawa panjang 
mengingat keisengan teman-temannya memasukkan 
namanya dalam daftar kandidat. Ternyata keisengan itu 
berlanjut dengan keseriusan teman-temannya menggalang 
tim sukses (timses). Salah satunya dengan menghubungi 
atasan Deni yang mendukung pencalonan ini. 

Awalnya Deni merasa tidak dikenal banyak di kalangan 
arsitek, hanya dikenal oleh beberapa arsitek yang terkait 
dengan regulasi, TABG Pemprov DKI dan PDW. Keseriusan 
timses Deni dijalani dengan membuat akun Instragram, 
merekrut anggota timses dari komunitas arsitek, dan 
menyusun program apa yang bisa dijual dari pencalonan ini. 
salah satunya menonjolkan profil Deni sebagai profesional 
yang besar di korporasi. Dengan berbekal keahlian, 
pengalaman, lisensi yang dimiliki dan pengalaman 
organisasi di kepengurusan sebelumnya Deni maju ke 
pencalonan. Namun hati kecil Deni berdoa agar kalah, 
karena tidak dapat membayangkan memimpin organisasi 
yang membawahi sekitar 7000 arsitek. Apalagi saingan 
terberat adalah alumni Universitas Trisakti yang dipastikan 

mempunyai pendukung yang sangat besar. Dengan terus 
terang Deni mengatakan bahwa otak timsesnya adalah 
Sandi yang mengatur strategi. Langkah awal timses adalah 
menjual profil Deni sebagai Direktur PDW dengan segalanya 
prestasi di akun Instragram, seperti saat sidang TAGB, 
kunjungan kerja ke Copenhagen, Denmark, dan lain-lain. 

Putaran pertama pemilihan Deni masuk dalam tiga besar 
kandidat. Kandidat yang lain adalah seoorang arsitek senior 
dan seorang alumni Universitas Trisakti. Secara bercanda 
Deni “marah” kepada timsesnya, “Tuh kan…”.  

Memasuki tahap kedua, strategi diatur kembali oleh Sandi, 
selanjutnya yang dijual adalah program kerja. Dengan tetap 
mengetengahkan isu profesionalisme, Deni ingin asosiasi ini 
profesional dan menjadi mitra aktif bagi Pemprov dan 
masyarakat DKI serta meningkatkan kesejahteraan anggota. 
Ternyata ‘jualan’ ini berhasil. 

Akhirnya Deni terpilih menjadi Ketua IAI. Teman-temannya 
yang telah membantu selama proses pemilihan, diminta 
kembali membantu dalam kepengurusan. Dan setelah 
menjabat selama dua tahun, Deni dapat menyatakan bahwa 
banyak perubahan yang dilakukan untuk IAI DKI. Salah 
satunya adalah membuat gebrakan penjurian secara online 
sehingga peserta melihat transparansi dan tahu prosesnya. 
Hal lain adalah membawa budaya korporasi ke IAI DKI. Gaya 
kepemimpinan kolegial yang diterapkan membuat setiap 
keputusan yang akan diambil dibahas dengan tim sebelum 
diambil keputusan akhir. Di sisi lain dengan kedudukan ini 
Deni merasakan waktu dan tenaga yang harus ekstra 
dikeluarkan, karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya 
di PDW. Banyak permintaan bantuan dari pemprov DKI 
kepada IAI DKI yang harus dilayani sebagai konsekuensi 
bermitra. 

Deni juga merasakan bahwa waktu untuk keluarganya 
menjadi berkurang dengan kegiatan ini. Sesuatu yang 
menguatkannya di kedudukan ini adalah untuk memberikan 
kebanggaan bagi civitas akademika ITI. 

Values/Nilai-nilai yang Terus Diyakini dan 
Dijalankan

1. Berusaha Jujur dan Menjaga Amanah
2. Tidak Gengsi dalam Bekerja
3. Bekerja Beyond The Scope
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Terkait Beyond The Scope, Deni menjelaskan bahwa bekerja 
itu bukan sekedar melaksanakan job description, karena 
kita tidak tahu, mungkin saja di masa depan akan berguna. 
Deni teringat pesan dari seniornya Nisfal (ARS '87) ketika 
mengajarkan mengenai program komputer; “Gue enggak 
bisa bilang keuntungannya apa sekarang, tetapi elu akan 
tahu kalau nanti merasakannya keuntungannya dari apa 
yang gue kasih tahu”. Lanjut Deni, “Dari yang saya tidak 
suka sama sekali komputer, ternyata saya cari makannya 
dari situ”. Dalam pekerjaannya pun Deni tidak berkeberatan 
membantu rekan kerjanya di lain bidang untuk membantu 
bahkan mengerjakannya dengan keyakinan pengetahuannya 
akan bertambah sehingga akan meningkatkan nilai tambah 
profesinya. 

Harapan dan Rencana ke Depan

“Itu yang susah, saya saja tidak ada rencana jadi Ketua IAI 
DKI. Itu sebenarnya bukan harapan dan rencana saya”, canda 
Deni. Intinya Deni ingin tetap menjadi arsitek profesional 
serta menjaga dan mempertahankan ilmu yang telah 
dicapainya. Deni sempat menyinggung isu dahulu dimana 
ITI akan tutup. Harapannya agar itu tidak terjadi. Deni 
terus membuka diri, apabila adik-adik mahasiswa berniat 
mengadakan sharing ke mahasiswa, pasti disempatkan, 
kecuali weekend yang merupakan family day baginya. 
Khusus terkait dengan IAI, Deni mempunyai harapan bahwa 
semua yang telah bersertifikat mempunya keahlian yang 
dinyatakan dalam sertifikat. 

Secara umum Deni berharap arsitek Indonesia mampu 
bersaing dengan arsitek luar, apalagi di saat ini dimana 
orang luar bebas masuk ke Indonesia. Deni yakin arsitek 
Indonesia tidak kalah dengan arsitek luar dan kalau perlu 
kita ekspansi ke luar. 

Keluarga dan Hobby 

Keluarga bagi Deni merupakan motivator. Kebetulan istrinya 
juga berlatar belakang arsitektur, sehingga banyak masukan 
yang diberikan. Walaupun berlatar belakang arsitektur, 
sang istri bekerja di perbankan. Untuk tidak kehilangan ilmu 
desainnya, side job Deni diberikan kepada istrinya untuk 
dikerjakan. 

Bicara hobby ternyata Deni mempunyai kegemaran 
membaca, walaupun waktu untuk membaca dan kegiatan 

berolahraganya menjadi berkurang karena kesibukan di 
korporasi dan organisasi.  Namun Deni tetap menyediakan 
waktu weekend-nya untuk keluarga di tengah kesibukannya. 
Acara-acara organisasi didelegasikan kepada tim bila 
dilaksanakan pada waktu weekend.  Satu hal penting buat 
Deni adalah segala sesuatunya adalah seizin Allah. Kalau 
tidak diizinkan tidak bakal jadi. 

Pesan untuk Alumni dan Mahasiswa 

Alumni kembali ke kampus, setidaknya memberikan visi dan 
informasi ke adik-adik mahasiswa. ITI bukan seperti kampus 
yang lain seperti ITB atau yang lain, dimana mempunyai 
ikatan alumni yang kuat, dimana alumni saling memberikan 
informasi dan saling mendukung

1. Untuk mahasiswa, tidak terpaku dengan apa yang 
diberikan di kampus, tetapi coba peroleh informasi di 
luar, bisa saja dengan browsing internet, dan lain-lain 

2. Jangan gengsi apabila telah lulus dan masuk 
ke dunia kerja menjadi drafter. Arsitek Junior di 
kantor Deni juga menggambar, di Singapura, arsitek 
Indonesia menjadi drafter. Karena dengan menjadi 
drafter akan belajar banyak 

3. Jangan cepat merasa puas, terus mengembangkan 
diri apa yang bisa kita cari lagi, dan bekerja beyond 
the scope karena akan berguna di masa datang.

Demikian wawancara dengan M. Deni Desvianto, seorang 
alumni dan Arsitek yang telah ikut mengharumkan nama ITI. 

Tidak banyak yang berubah dari pemegang kualifikasi 
"Senior Ahli Arsitek -1", peraih sertifikasi "Ahli Utama 
Arsitektur  (IAI)", "ASEAN Architect  (AA Certified)" dan "Izin 
Pelaku Teknik Bangunan (IPTB) DKI Jakarta - Golongan A" 
ini, Deni masih seperti saat masa kuliah dulu; bersahabat, 
hangat, dan sangat terbuka. 

Salah satu yang penulis rasakan dalam mewawancarai 
Deni adalah kebanggaannya terhadap ITI yang tidak pupus 
walaupun telah mencapai puncak karirnya. IK

Wawancara dan Teks  M. Ikrar Pramadi
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Mencapai puncak pengabdiannya di pemerintahan sebagai 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) periode 2008 sampai dengan 2014, Pak Marzan 
yang meniti karir sejak menjadi engineering staff di BPPT 
mengatakan, “Siapa yang menyangka bisa menjadi Kepala 
BPPT?”.  

Dari penuturannya, hal tersebut merupakan hasil perjalanan 
pengabdian didasarkan atas nilai-nilai (values) yang 
diyakininya: Disiplin, Totalitas (passion) dan Kerjasama 

Lahir di Pagaralam, Sumatera Selatan, 18 Mei 1958, Pak 
Marzan menamatkan pendidikan S1-nya di jurusan Teknik 
Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Rektor ITI yang 
beliau gantikan (Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA), merupakan 
teman satu angkatan (1978) di jurusan yang sama. 

Dengan beasiswa beliau berangkat ke Tokyo, Jepang 
untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya di Tokai 
University. Tahun 1994 beliau menyelesaikan pendidikan 
S3 dan kembali ke Indonesia melanjutkan pengabdiannya 
di BPPT. Di BPPT beliau menjadi peneliti, beranjak dari 
seorang engineering staff yang kemudian mendapatkan 
kepercayaan sebagai Group Leader, Chief of Engineering 
dan Kepala Program. 

Tahun 2000, beliau menjadi Kepala Biro Perencanaan 
BPPT. Dilanjutkan sebagai Sekretaris Utama (2002-2005), 
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Energi dan 
Material (TIEM, 2005-2008) dan kemudian mencapai posisi 
puncak sebagai Kepala BPPT di tahun 2008.

Menjadi Rektor ITI 

Pak Marzan, pertama kali mengetahui ITI ketika baru 
bergabung di BPPT sekitar tahun 1985. “Saya melihat 
kesibukan beberapa karyawan BPPT di bawah pak 
Wardiman (Wardiman Djojonegoro, Deputi Administrasi 
BPPT pada waktu itu, mantan Rektor ITI –red), yang sering 
ditugaskan ke Puspiptek (Pusat Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi) dan ITI”, kisahnya.

Beberapa waktu kemudian Pak Wardiman ditunjuk menjadi 
Rektor ITI. “Hebat benar ITI ini ya, seorang sekaliber pak 
Wardiman menjadi Rektor”, imbuhnya. Setelah itu beliau 
melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Jepang dan selesai 
pendidikan melanjutkan kembali pekerjaannya.

Pada tahun 2012 beliau dihubungi melalui telepon oleh pak 

Habibie (Profesor Dr.  Ing. B.J. Habibie, pendiri ITI, mantan 
Menteri Riset dan Teknologi, mantan Wakil Presiden RI 
-red). Pak Habibie meminta pak Marzan untuk menjadikan 
ITI sebagai lembaga pendidikan vokasi (pendidikan tinggi 
yang yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan 
tertentu) agar lebih maju lagi. Pak Marzan mempelajari 
permintaan tersebut dan beliau tahu banyak lembaga yang 
terlibat dengan ITI, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia 
(PII). Setelah itu beliau tidak mengikuti perkembangannya, 
walaupun secara umum mengetahui perkembangan ITI.
Namun di tahun 2016, Pak Marzan dihubungi kembali oleh 
Pak Habibie untuk mengurus Yayasan Pengembangan 
Teknologi Indonesia (YPTI), yaitu yayasan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi ITI. Waktu itu 
pak Sucipto (Iman Sucipto Umar –red.) menjadi Ketua 
Pengurus. Setelah masa kepengurusan pak Sucipto 
berakhir, pak Marzan dikukuhkan menjadi Ketua YPTI di 
kediaman pak Habibie. 

Menurutnya, itulah pertama kali beliau terlibat secara 
langsung dengan ITI. Pada waktu pelantikan, pak Marzan 
sempat ngobrol dengan pak Habibie, pak Wardiman dan 
pak Hartarto (Hartarto, mantan Menteri Perindustrian/
Menko Prodis RI –red.), mereka itu seperti mentertawakan 
masa lalu, “Ini kok jadi kembali lagi ya..”, kata Pak Habibie. 
Dalam hati Pak Marzan bertanya apakah maksudnya, 
“Ooo, akhirnya saya mengerti; dulu pak Habibie, pak 
Wardiman dari BPPT yang mengurus ITI. Dulu kan belum 
ada bangunan di sini, itukan timnya pak Wardiman yang 
disuruh-suruh ke Puspiptek”, lanjutnya, “Mungkin pak 
Habibie merasa seperti reunian,  kembali mengurus ITI 
secara langsung, seperti masa-masa awal pendirian ITI". 

Sebagai Ketua Pengurus YPTI, mulailah pak Marzan 
mempelajari ITI, merubah statutanya, memperbaiki gaji 
Dosen, Staf, Karyawan, dengan pajak ditanggung yayasan, 
dan lain sebagainya. 

Setelah 3 (tiga) tahun periode kepengurusan menjadi 
ketua yayasan, pada Maret 2019 pak Marzan memberikan 
pertanggungjawaban selaku Ketua Pengurus  pada rapat 
Dewan Pembina YPTI. Pak Habibie saat itu tidak hadir 
karena sakit. Pak Marzan berpikir, saat itu selesai sudah 
pengabdiannya di YPTI. Tetapi pak Airlangga (Airlangga 
Hartarto, Menteri Perindustrian RI saat itu-red.) meminta 
pak Marzan untuk tetap menjadi Ketua YPTI dengan 
perpanjangan selama 1 (satu) tahun. 

Pada Maret 2020, pak Marzan kembali memberikan 
pertanggungjawaban sebagai  Ketua Pengurus YPTI. 
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Namun dalam rapat tersebut, dewan Pembina YPTI malah  
meminta beliau menjadi Rektor ITI. “Padahal saya sudah 
membawa CV calon lain untuk diusulkan sebagai Rektor”, 
kisahnya.  

“Saya jadi ingat kembali ke tahun 2016, dimana pak Habibie 
meminta saya menjadi Ketua Pengurus YPTI, dan sekarang 
saya menjadi Rektor ITI, memang jalannya sudah begini”, 
lanjutnya mengenang. 

Diminta untuk menjadi rektor, pak Marzan selanjutnya 
berdiskusi dengan pak Isnu (Pak Marzan menggantikan 
pak Isnu sebagai Rektor ITI) untuk mendapatkan masukan. 
Dengan pak Isnu sendiri, pak Marzan cukup dekat, karena 
merupakan teman sekelas di Teknik Elektro ITB dan sama-
sama mengambil peminatan power system. Demikian 
cerita beliau saat ditunjuk menjadi Rektor ITI. 

Strategi dan Rencana Baru ITI 

Melanjutkan ceritanya menjadi rektor, pak Marzan 
menuturkan, “Saya itu tidak pernah menjadi dosen, 
walaupun sering diundang menjadi dosen tamu di ITB, di 
Indonesia, di luar negeri, sebagai Ketua BPPT, saya tidak 
mengerti dunia dosen”.  

Namun menurut beliau hal ini ada baiknya buat ITI. 
Masuknya pak Marzan dapat memberikan pandangan dan 
mindset yang berbeda. Pak Marzan melihat ITI sebagai 
bagian kebutuhan Indonesia akan tenaga Teknolog. 
Sebagai Kepala BPPT sebelumnya, beliau melihat bahwa 
jumlah  Insinyur kurang banyak dimana yang terdaftar 
di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) saat itu mungkin 
masih kurang dari 100.000 (seratus ribu) Insinyur. Hal 
yang mengikuti juga adalah bagaimana kualifikasinya. ITI 
merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga profesional 
Insinyur dan tenaga yang lebih advance di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Selanjutnya pak Marzan memberikan analisa mengenai 
objektif ITI yang belum seoptimal seharusnya. 
Penyebabnya adalah bahwa ITI belum bisa menjadi bagian 
dari Puspiptek. karena kekuatan ITI sesungguhnya adalah 
apabila menjadi bagian dari Puspiptek. “Strategi kunci 
saya untuk mendorong kemajuan ITI adalah menjadikan ITI 
sebagai bagian dari Puspiptek". 

Pak Marzan sangat mengetahui Puspiptek karena pernah 
berkarya di BPPT. Beliau menjelaskan dengan rinci bahwa 
Puspiptek yang berdiri di atas lahan 350 hektar, menaungi 
kegiatan penelitian dari  3 (tiga) lembaga Pemerintah/
Kementerian, yaitu: LIPI, BPPT, BATAN dan memiliki 40-an 
laboratorium, dimana untuk BPPT saja ada 31 laboratorium 
dengan standar industri. Pak Marzan membayangkan kalau 
fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh ITI, tentu akan sangat 
bermanfaat untuk kedua belah pihak, ditambah dengan 
sinergi sumber daya manusianya.  

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) nya saja, Puspiptek 
memiliki 4000 orang lebih, dimana BPPT memiliki 3000 
orang lebih. Kualifikasi akademisnya, di Puspiptek, BPPT 
memiliki  600 orang S3, separuhnya adalah S2 dan sisanya 
S1. “Dan orang-orang ini para 'pemain' langsung ya..”, 
jelasnya merujuk kepada aktivitas mereka dalam penelitian, 
pengembangan teknologi dan pengkajian. 

Pak Marzan yakin, kalau seandainya ITI, baik mahasiswa 
dan dosennya menjadi bagian dari aktivitas tersebut, maka 
ITI dapat menjadi perguruan tinggi terkemuka, kalau tidak 
bisa dikatakan paling terkemuka di Indonesia. 

Apa yang pak Marzan lakukan untuk meyakinkan pihak-
pihak terkait dengan gagasan tersebut adalah dengan cara 
berkomunikasi dengan Menristek/Kepala BRIN, Kepala 
BPPT, Kepala LIPI dan Kepala BATAN.  

Menristek/Kepala BRIN sudah menyetujui  ITI menjadi 
sebuah PTN, bahkan Menristek/Kepala BRIN ingin ITI 
dibawah Kemenristek/BRIN. Dan mereka ingin ITI menjadi 
perguruan tinggi STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) dan menyelenggarakan program 
pascasarjana S2 dan S3 by Research. Dan penelitiannya 
dilakukan di Puspiptek. “Ini sedang diupayakan”, imbuhnya. 

Di sisi lain Menristek/Kepala BRIN memberikan worst 
case-nya. Kalau saja program menjadikan PTN sulit 
direalisasikan karena adanya moratorium dan segala 
macam peraturan, maka ITI akan tetap menjadi Perguruan 
Tinggi Swasta tetapi bekerjasama dengan Kemenristek/
BRIN dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Bagaimana hal ini akan dilaksanakan, menurut Pak Marzan 
bisa saja dengan cara Kemerintek/BRIN berinvestasi di 
ITI, memfasilitasi untuk pendirian program Pascasarjana, 
pembangunan laboratorium baru yang disinergikan 
menjadi program kegiatan ITI. 
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"Kita berdiri di tanah milik Kemenristek (Kementerian 
Riset dan Teknologi), kalau mau kita hitung, kita ini sudah 
sebagian Kemenristek dan sebagian Yayasan. Jika dilihat 
fakta-nya; tanah kampus ITI adalah punya Kemenristek, 
sedangkan bangunan, fasiltas dan SDM punya Yayasan”, 
lanjut pak Marzan. 

Saat ini ITI sedang membantu YPTI untuk menyusun Nota 
Kesepahaman (MoU) antara YPTI dengan Kemenristek/
BRIN. Sedangkan Kemenko Perekonomian bertugas 
menyiapkan status Puspiptek sebagai sebuah kawasan 
ekonomi khusus. Hal ini memungkinkan ITI untuk 
mendapat pengecualian dari segala peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku dan yang selama ini 
menghambat proses ITI menjadi sebuah Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN). 

“Jadi dengan dukungan positif dan sungguh-sungguh dari 
Kemenristek, kita semua harus memastikan bahwa 'jalur'  
tersebut 'mulus'. Karena kita mendapatkan pengecualian 
dari moratorium PTN (penghentian sementara 
pembentukan PTN dan Program Studi baru -red)”, kata pak 
Marzan. 

Rencana berikutnya adalah kerjasama dengan lembaga 
yang paling besar fasilitas dan SDM-nya di Puspiptek, yaitu 
BPPT. Pak Marzan telah menandatangani perpanjangan 
kerjasama dengan Kepala BPPT. Dalam kerjasama yang 
baru, sepakat untuk bekerjasama dalam fasilitas, SDM, 
program bersama, dan hal tersebut juga dicantumkan 
dalam MoU. Dan apabila dibutuhkan bisa dimintakan 
detilnya. Kerjasama itu dilakukan di setiap bidang yang 
tidak merugikan masing-masing pihak, antara lain:

• Riset Bersama; apakah ITI sebagai leader atau BPPT 
di Puspiptek sebagai leader,

• Pelatihan,
• Inkubasi Bisnis dan Teknologi,
• Penggunaan Laboratoria,
• Penggunaan Sumber Daya Manusia,

Saat ini ITI sedang menginvetarisasi staf BPPT yang 
bersedia menjadi dosen dan mengajar di ITI dengan 
NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). Pak Marzan sudah 
mendapatkan 12 nama Doktor dan sebagian besar lulusan 
luar negeri untuk bergabung dengan ITI. Mereka akan 
membaur dengan dosen-dosen ITI. Menjadi dosen tetap 
dengan nomor khusus dan misi khusus. 

Misi khususnya adalah memperbaiki sistem pembelajaran 
akademis dan menyusun rencana baru ITI. Rencana baru 
ini  sedang disusun dalam sebuah Rencana Strategis 
sehingga kedepan ITI akan lebih baik.  

Beliau memberikan contoh rencana tersebut, yaitu pada 
tahun 2025 yang akan datang, program studi akan menjadi 
21 dari 11 program studi yang ada saat ini, termasuk 
Program Studi Pascasarjana Manajemen Teknologi dan 
Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) paling 
lambat di tahun 2020. 

Kembali kepada calon dosen NIDK yang direkrut, pak 
Marzan menjelaskan lebih jauh, mereka juga akan 
mengajak ITI dalam kegiatannya. Misalnya, beberapa dari 
calon dosen NIDK ini adalah orang-orang yang terlibat 
pada program nasional misalnya program fact sheet untuk 
riset dan teknologi di BPPT, sehingga mereka akan dapat 
melibatkan mahasiswa. Dan hal ini akan dikaitkan dengan 
program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dimana 
mahasiswa berhak mengambil 8 (delapan) pelajaran di 
luar kampus. Antara lain magang, bina usaha, penelitian, 
pertukaran pelajaran, dan lain-lain. 

Dengan Puspiptek dan BPPT hal ini diharapkan akan 
segera direalisasikan. Mahasiswa ITI akan dimagangkan di 
sana, selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun. Beberapa 
minggu pertama mereka akan mendapatkan pelatihan 
bagaimana mengoperasikan peralatan, selanjutnya 
membantu kegiatan para peneliti, sehingga dengan 
demikian kegiatan program Merdeka Belajar/Kampus 
Merdeka ini mendapatkan saluran untuk kegiatan riset dan 
penelitian. Program terkait ke industri juga dilakukan hal 
yang sama dengan melakukan kerjasama dengan industri 

Kebijakan Dasar Kegiatan ITI 

Dalam kesempatan wawancara ini pak Marzan juga 
menyampaikan kegiatan ITI yang menjadi kebijakan dasar 
ke depan, yaitu adalah: 

1. Meningkatkan Kegiatan Ekstra Kurikuler - kebijakan ini 
mendorong mahasiswa untuk mempunyai kegiatan 
ekstra perkuliahan yang dinamis. Mahasiswa bebas 
memilih kegiatannya seperti karate, panahan, basket, 
dan akan difasilitasi oleh ITI. Tahun ini organisasi 
kegiatan mahasiswa sudah bertambah 3 (tiga) unit 
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kegiatan mahasiswa (UKM), yaitu: karate, e-sport 
dan digital creative. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
menjadikan mahasiswa sebagai bagian yang aktif 
berkegiatan di kampus. Tidak hanya datang ke 
kampus untuk belajar dan kemudian pulang, tapi juga 
aktif berkegiatan olahraga, kesenian atau apapun 
di kampus asal selaras dengan aturan yang ada. 
Pak Marzan menuturkan bahwa fakta mengenai 
hal ini di dunia menjadi bagian yang penting. Beliau 
membandingkan dengan aktivitas kampus di AS 
ataupun di Jerman, mahasiswa yang diterima di 
perguruan tinggi terkemuka seperti Harvard atau MIT, 
bukan anak SMA dengan tingkat nilai yang paling 
baik saja tetapi juga aktivitas selama di SMA. Hal 
ini menurut beliau juga menjadi salah satu prioritas 
sehingga tidak hanya belajar di perkuliahan saja 
tetapi juga memelihara kesehatan sebagai suatu 
keharusan, mengasah empati, mengasah kerjasama 
melalui aktivitas di kampus 

2. Memperbanyak Mahasiswa dan Dosen Belajar ke 
Luar dan Mengundang Industriawan untuk Mengajar 
dan Berbagi di ITI - kebijakan ini mendorong 
mahasiswa dan dosen untuk banyak belajar di luar 
sehingga dapat memperluas jaringan pertemanan. 
Sedangkan dari luar mempersilakan industriawan 
untuk mengajar selama terdapat kecocokan 
kurikulum. ITI akan memfasilitasi dengan kurikulum 
yang fleksibel, dan mahasiswa memilih apa yang 
disukai. Fleksibilitas ini dengan penyediaan daftar 
mata kuliah yang sesuai dengan selera mahasiswa. 
Pak Marzan juga mendorong agar kegiatan ITI untuk 
menjadi entrepreneur based university benar-benar 
nyata di kampus. Beliau mencontohkan seperti 
belajar berkoperasi, “Mahasiswa berjualan kue, 
tidak apa-apa, kalau mahasiswa yang jual, mungkin 
tekniknya beda dengan kita, masuk ke market place 
atau apa”, cetusnya. Beliau juga memberikan ilustrasi 
seperti koperasi simpan pinjam, “Mungkin kalau 
mahasiswa, modelnya crowd funding. Bayangkan 
kalau 3.000 mahasiswa setiap bulan, sumbangan 
atau simpan 10.000 perak, taruh saja di kotak 
depan gerbang kampus, tulis namanya pada uang 
yang disumbang, bisa 30 juta loh dapatnya, 30 juta 
modal yang dapat dikumpulkan”, lanjutnya dengan 
semangat. Pak Marzan menginginka adanya mindset 
seperti itu, Mahasiswa mempunya kemampuan ‘bisa 
ini bisa itu’ dan hal ini beliau yakin dapat dibangkitkan 

E K S K L U S I F



61

N O V E M B E R  2 0 2 0

Apa yang disampaikan beliau di atas merupakan apa yang 
ada di benak beliau mengenai bagaimana ITI ke depan. 

Pak Marzan menjelaskan lebih lanjut, “Kita minggu lalu 
berdiskusi dengan Prodi Teknik Elektro, saya bilang 
mari kita identifikasi, profil lulusan kita itu diharapkan 
akan seperti apa, mau jadi pebisnis, mau jadi Dosen, 
mau jadi  periset atau menjadi Aparatur Sipil Negara 
(ASN)? Kemudian level-nya ada dimana, sehingga kita 
bisa tahu persis untuk mengambil ceruk di bagian mana 
dalam upaya memasuki lapangan kerja”.  Berdasarkan 
harapan profil lulusan ITI tersebut, kita akan dapat 
menarik mundur kuliah seperti apa yang akan diberikan 
kepada mahasiswa. Pak Marzan pun tidak menutup mata 
mengenai perkembangan teknologi yang pesat sekali 
sehingga harus membekali mahasiswa dengan materi yang 
up to date. Misalnya peralatan dan sistem yang kekinian 
termasuk dan menjangkau perubahan kedepannya. Hal ini 
bisa disampaikan ke jaringan yang dimiliki, apakah materi 
seperti tersebut bisa diberikan kepada  mahasiswa Teknik 
Elektro. Sehingga dengan demikian ITI dapat lebih realistis 
dalam menyusun silabus.  

Pak Marzan mencoba menyitir ungkapan ‘gampang masuk 
sulit keluar’ yang sering dialami banyak mahasiswa ITI. 
Namun menurut beliau seharusnya adalah ‘gampang 
masuk gampang keluar’ atau ‘susah masuk gampang 
keluar’. Namun keluarnya itu menjadi orang yang 
berkualitas. Beliau membayangkan, masyarakat akan 
berkata sebagai berikut untuk lulusan ITI, “Ini loh orang 
yang gampang keluar (lulus -red) itu, harusnya seperti ini; 
menguasai pengetahuan dasar, bisa berbahasa Inggris dan 
menguasai program aplikasi komputer standar”. 

Lanjutnya, “Kita kan tidak dapat membayangkan akan 
jadi apa 5 tahun ke depan, dan bukan kita saja, semua 
negara dan bangsa seperti itu. Karena itu kita harus 
mempersiapkan modal dasarnya, perjalanannya itu kan, 
kata orang, adalah sebuah destiny, kita tidak tahu nasib kita 
akan menjadi apa”. 

Pembicaraan kemudian meluas ke lingkungan ITI berada, 
dimana terdapat Puspiptek dan 10.000 industri di Provinsi 
Banten. “Masalahnya bukan pada seberapa banyak  
lulusannya. Kalaupun hanya 600 orang saja lulusannya,   
masalahnya sesungguhnya adalah apakah 600 orang 
tersebut sesuai dengan kebutuhan industri”.  

Untuk merealisasikan itu, ITI harus dipromosikan dengan 
baik, sehingga citranya bagus dan dikenal. ITI juga 
harus mempunyai kredibilitas. Menyambung hal ini, Pak 
Marzan juga memberi penekanan bahwa internal ITI juga 
harus dibenahi. "Namun kalau kita benahi saja di dalam, 
sementara orang di luar tidak tahu, untuk apa? Tetap 
saja mahasiswa tidak akan datang. Jadi perbaikan harus 
dilakukan baik dari sisi internal maupun eksternal”, tambah 
pak Marzan. 

Secara umumnya hal-hal seperti itulah yang diharapkan 
dan beliau senang bahwa saat ini pembenahan ITI sudah 
berjalan sesuai rencana, “mudah-mudahan beberapa waktu 
ke depan kita melihat perubahan dan perkembangannya”.

Hambatan dalam Pengembangan ITI 

Menurut Pak Marzan saat ini hambatan utama ITI adalah 
bahwa masyarakat tidak mengetahui potensi ITI. “Karena 
kita tidak pernah speak up, tidak pernah bilang ke orang 
lain bahwa kita bisa ini bisa itu”. Beliau yakin sumber 
daya datang kalau melihat harapan dari sebuah gagasan 
dan cita-cita. Kalau ITI bisa memberitahu ke masyarakat 
bahwa bisa menjadi seperti yang diinginkan, maka ini akan 
menguntungkan siapa saja termasuk alumni. 

Pak Marzan akan menyampaikan hal ini ke alumni. “ITI 
akan kita bawa 'kesini', anda akan bangga, jauh lebih 
bangga sebagai alumni pada 5 tahun yang akan datang”.  
Untuk itu beliau meminta dukungan, “Saya akan sampaikan 
ke Menristek, Kepala BPPT, PII dan kepada siapapun, ITI 
ada di Puspiptek, ada di Banten dengan 10.000 industri. 
Ini menurut saya sudah lebih dari cukup, kita harus kerja 
sama”. Beliau juga menegaskan bahwa tidak akan mungkin 
melakukan hal tersebut, namun secara internal, ITI tetap 
saja melakukan business as usual. “Tidak mungkin”, 
tegasnya lagi. Internal ITI  harus menyesuaikan. Beliau 
juga memahami bahwa dalam memimpin ITI tidak bisa lari 
terlalu kencang. “Saya sudah melihat kinerja baik mereka, 
tetapi mereka juga harus lebih aktif”, merujuk kepada tim 
yang dipimpinnya. 

Menurut beliau, ITI jarang berbicara ke luar, namun yang 
di dalam mungkin merasa bahwa ITI sudah baik. “Institut 
Teknologi Ibu-ibu ya kan, saya agak kaget juga ada yang 
bilang begitu. Ibu-ibu itu iseng-iseng jadi dosen selesai jaga 
anak. Tidak bisa begitu”, kata pak Marzan seraya bercanda. 
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Pak Marzan menginginkan ITI menjadi sebuah Institut yang 
dicita-citakan menjadi ujung tombak pendidikan teknologi 
di Indonesia. Itulah alasannya mengapa ITI dibangun 
pada kawasan Puspiptek, dan itu semua bukanlah sebuah 
kebetulan. Cita-cita itulah yang ingin direalisasikan. 

Harapan Terhadap Peran Alumni 

Berbicara mengenai peran alumni, Pak Marzan mengambil 
contoh alumnni dari perguruan tinggi lain. “Saya kan 
alumni ITB, kalau kita mau jujur, ketua alumninyalah 
yang sangat luar biasa, mau bilang apa saja, apakah itu 
sumbangan moril, material dan dukungan segala macam, 
pasti didukung mayoritas alumni yang lain”. Beliau juga 
menceritakan bagaimana alumnus sebuah perguruan 
tinggi dalam merekrut karyawan baru ataupun mengangkat 
pejabat bawahannya, memberikan prioritas kepada lulusan 
sesamaa almamaternya. Bantuan dalam bentuk fasilitas, 
infrastruktur dan segala macam, yang membantu tanpa 
pamrih karena hubungan emosional, yang paling militan 
adalah para alumni. Pak Marzan berharap bahwa alumni ITI 
pun harus seperti itu. . 

“Saya tanya berapa jumlah alumni kita, ada 10.000 lebih, 
wah banyak juga!”, serunya. Beliau melihat fakta bahwa 
alumni tersebar dimana-mana dan ternyata alumni 
ITI sudah membantu kesempatan kerja praktek. “Itu 
bagus”, puji beliau kepada alumni.  Namun lebih jauh pak 
Marzan menginginkan alumni sebagai stakeholder yang 
mempunyai peran dalam pengembangan ITI. Perannya 
disebutkan misalnya sebagai professional mengajar, 
investasi pengembangan atau apa saja yang bisa 
dilakukan. Paling tidak menurut beliau mempromosikan 
bahwa ITI itu baik, dengan menunjukkan kualitasnya serta 

menceritakan tentang ITI kepada orang lain. Lanjutnya, 
kalau 10.000 alumni bicara seperti itu, merupakan promosi 
yang luar biasa buat ITI. Harapan beliau, “Jadi alumni itu, 
seperti saya bilang pilar ke-4 yang kita butuhkan, karena 
itu ITI berkepentingan dengan alumni, siapa sih ketua 
alumninya sekarang, apakah sudah berbadan hukum, 
apakah mereka itu rutin melakukan pertemuan, apakah 
mereka membutuhkan sekretariat?” 

Hal-hal ini menjadi perhatian beliau. “Saya pasti concern”, 
tegasnya. Karena itu beliau selalu menanyakan bagaimana 
aktivitas alumni sekarang. Bu Novy (Kepala Pusat 
Kemahasiswaan dan Alumni ITI saat ini-red.) diharapkan 
menjadi penyambung berita terakhir, mendengarkan 
keinginan alumni, sekaligus alumni mengetahui bagaimana 
statusnya saat ini. Beliau meyakini kalau aliran informasi 
kedua arah ini terbuka, tidak tersumbat, biasanya akan 
menjadi baik. Komunikasi ini yang ingin pak Marzan jaga 
dan tingkatkan. 

Pak Marzan menginginkan hubungan dengan alumni itu 
erat. Apapun yang dapat mempersatukan alumni dan 
membutuhkan fasilitasi untuk itu, sebagai pimpinan ITI 
beliau sangat terbuka. Alumni dipersilahkan memberikan 
masukan mengenai pendidikan dan kurikulum. Apabila 
diperlukan workshop atau apapun mengenai hal tersebut, 
maka ITI akan memfasilitasi. “Jadi, intinya bantulah ITI ini 
mendidik adik-adik”, pintanya. Pak Marzan menganggap 
bahwa ITI tidak mengetahui semuanya yang ada di luar 
sana, dunia kerja khususnya. Para Dosen yang sehari-hari 
sibuk mengajar tidak sempat untuk mengetahui masalah 
ini. Peran alumni sangat dibutuhkan untuk memberikan 
pengetahuan dan informasi yang ada di luar sana. Alumni 
dapat berbagi pengetahuan, informasi atau mata kuliah 
tertentu yang sesuai keahliannya. Peluang terbuka untuk 
mengajar terkait pengalaman bekerja, leadership ataupun 
manajemen dan ITI siap untuk menyusun kesempatan ini.   

Sekali lagi beliau mempersilahkan dan siap membahas 
karena yakin ada alumni yang pas untuk ini, yang penting 
tidak melanggar aturan perguruan tinggi. 

Lebih jauh lagi dalam menarik minat alumni, pak Marzan 
juga memaklumi bahwa kegiatan yang paling baik dan 
sustainable itu adalah yang win-win solution, dalam arti 
juga membutuhkan dana dan memberikan keuntungan 
finansial. “Kita perlu mempersiapkan yang sustainable", 
kata pak Marzan sambil merujuk kepada PI2B (Pusat 
Inovasi dan Inkubasi Bisnis) ITI sebagai lembaga yang 
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mengelola inkubasi bisnis di ITI. PI2B melakukan kegiatan 
start up, mempersiapkan perusahaan-perusahaan baru, 
apakah produknya dari lingkungan ITI sendiri atau dari luar, 
tetapi perusahaan barunya dipersiapkan di PI2B.  

Diantara perusahaan-perusahaan itu ada yang berpeluang 
untuk sukses. Success rate-nya bisa lebih tinggi daripada 
perusahaan yang lain, karena difasilitasi dengan baik 
oleh PI2B. Pak Marzan berharap alumni mencari yang 
bagus dan kemudian urun modal untuk berinvestasi pada 
perusahaan yang bagus potensi bisnisnya. Dan dengan 
jumlah alumni lebih dari 10.000 orang saat ini, hal tersebut 
sangat  mungkin terjadi. 

Pada waktu kegiatan studium generale oleh Menristek/
Kepala BRIN (1 Oktober 2020), Pak Marzan menyampaikan 
bahwa ITI mempunyai program mempersiapkan start up 
ini, mulai dari pra inkubasi, inkubasi dan paska inkubasi 
bagi yang sudah berjalan. Pengalaman beliau di Bandung, 
pada waktu meneliti beberapa produk teknologi, industri 
pertahanan, seperti bikin drone, bikin peralatan autonomous 
di laut, perusahaan-perusahaan pencari start up dari luar 
masif sekali bergerak. Mereka mencari sampai kampung-
kampung,  ke perumahan-perumahan untuk mendatangi 
usaha-usaha kecil dan melihat prospeknya. 

Kalau prospektif, mereka akan 'beli'. Sebagai contoh, 
perusahaan start-up di Bandung, ternyata investornya 
berasal dari Perancis dan Singapura. Mengapa tidak dari 
Indonesia? Padahal secara fisik kita lebih dekat. Pak 
Marzan merasa, alasan utamanya adalah karena mata 
dan penciuman kita kurang tajam. Dan alasan berikutnya 
karena tidak yakin dari sisi permodalan. Beliau juga 
menyesalkan mengapa di  Indonesia, capital venture-nya 
kurang maju. Hal ini antara lain karena aturan keuangan 
sebagai acuan kegiatan capital venture adalah Undang-
undang Perbankan, yang tidak fleksibel untuk kegiatan 
investasi. 

Kemudian berkaitan dengan opportunity start up ini, besar 
harapan pak Marzan untuk alumni ikut aktif di PI2B. Saat 
ini PI2B terus dikembangkan, areal dan tema bekerjanya 
diperluas dan jumlah mitra diperluas. Pak Marzan 
memperkirakan start up sebagai salah satu opportunity 
bisnis dan menjadi tren di  masa depan. 

Sebagai technology based entrepreneur university memang 
ini yang menjadi core ITI. Menjelaskan kondisi saat ini, start 
up yang ada merupakan hasil penelitian dari dosen-dosen 

ITI sendiri dan sebagian kecil saja dari luar ITI.  
“Tapi coba bayangkan nanti kalau kita gabung dengan 
BPPT dan Puspiptek, itu akan banyak muncul prototype-
prototype yang siap untuk dikomersialkan”.  

Harapannya alumni bisa  berpartisipasi aktif dengan 
menyepakati produk tertentu yang siap dikomersialkan. 
Menurut beliau di luar negeri ada semacam metodologi 
untuk melakukan match making antara pengusaha kecil 
dengan investornya, misalnya antara pemilik produk 
dengan investor. Kemudian investor dalam hal ini alumni, 
akan menanyakan kegunaan produk, tingkat kebutuhan, 
dan lain sebagainya sebagai informasi untuk mengambil 
keputusan. Alumni dapat meminta bantuan tim PI2B untuk 
me-review  dan mengundang calon start-up yang paling 
potensial 

Selanjutnya akan disepakati hal-hal yang lebih mengerucut, 
misalnya pengujian produk dan kemudian bagaimana 
peran masing-masing  pihak. Dalam proses ini dapat juga 
melibatkan para ahli terkait, misalnya orang-orang yang 
biasa bergelut di bidang inkubasi bisnis, seperti dari BPPT, 
Kemenristek atau LIPI.  

Bahkan ITI mempunyai mitra yaitu Orbit Future Academy, 
yang dimiliki oleh Ilham Habibie. Perusahaan ini akan 
me-review di antara start up yang ada di PI2B. Calon 
perusahaan baru ini dapat segera diakselerasi untuk masuk 
dalam program dan mereka bersedia membiayai. Mereka 
terdiri dari para ahli di bidang terkait, sehingga memang 
lebih tajam dalam me-review calon perusahaan baru.  

Jika alumni ingin lebih ingin mendalam lagi, kami 
persilahkan. “Silakan saja, sebutkan apapun yang 
diinginkan untuk menjadi lebih yakin", kata beliau dengan 
penuh semangat. Tambahnya, asal selama tidak merugikan 
ITI, apabila baik untuk civitas academica, baik untuk 
almamater, mengapa tidak? “Saya sudah sampaikan, 
ekstrimnya, kalau  ITI harus membuka Prodi baru; silakan 
saja, saya nggak tahu lah jurusannya apa ya, tapi jika ini 
penting banget, peminatnya banyak, ya buka saja”, tegas 
beliau untuk meyakinkan bahwa pintu terbuka untuk semua 
alumni ITI. 

“Karena saya menganggap bahwa saya tidak tahu 
semuanya, mungkin lebih banyak orang lain lebih tahu dari 
saya, jadi saya juga ingin jadi pendengar,  interaktiflah”, 
ajakannya kepada para alumni..
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Dampak Pandemi Terhadap 
Kegiatan Akademik di ITI 

Saat pak Marzan bergabung dengan ITI pada bulan Maret 
2020, Jakarta sudah memasuki status PSBB di minggu 
kedua. Beliau bertanya bagaimana perkuliahan dilakukan, 
dan beliau mendapat jawaban bahwa perkuliahan 
dilakukan secara online. Ketika ditanya lebih dalam, 
bagaimana kuliah online dilakukan, ternyata beliau tidak 
mendapatkan jawaban yang memuaskan.  

Pak Marzan kemudian menjadi 
curiga bahwa dalam dua minggu 
terakhir, tidak terjadi perkuliahan 
sebagaimana mestinya. Sejak saat 
itu, pak Marzan menegaskan bahwa 
kuliah online dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi Zoom, 
WhatsApp dan atau apapun, asalkan 
perkuliahan tetap dilaksanakan.  

Setelah satu bulan, ITI dalam laporan 
ke LLDIKTI Wilayah 3, melaporkan 
bahwa persentase kuliah online yang 
dilakukan mencapai 68%. “Ternyata 
kita bisa melakukannya. Kita ini 
sebenarnya, kalau dipaksa, pasti 
bisa. Sekarang angkanya sudah 
menjadi 100%”, jelasnya. 

"Sekarang yang tidak online hanya kegiatan praktikum, 
jangan-jangan sebenarnya bisa juga online untuk tugas 
seminar, tugas akhir, dan lain sebagainya. Nah itu sisi 
positifnya. Dalam masa pandemi ini memang membuat 
sebagian mahasiswa kesulitan. Tetapi ternyata ada 
bantuan dari pemerintah, berupa bantuan beasiswa dan 
bantuan pulsa. Jadi menurut saya ITI relatif tidak terlalu 
besar terdampak, termasuk juga di dalam penerimaan, 
sehingga kita tidak perlu memotong gaji Dosen. 
Mahasiswa tetap bersedia membayar biaya kuliah, tanpa 
diskon, dan ITI juga mendapat bantuan dari pemerintah, 
sehingga ITI relatif stabil. Sedang dari sisi penerimaan 
mahasiswa baru, ternyata juga tidak terlalu buruk.
Artinya dalam kondisi pandemi, dimana beberapa 
perguruan tinggi yang lain itu mengalami kesulitan karena 
jumlah mahasiswa barunya tidak meningkat, bahkan turun 
sampai menjadi hanya 30% dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya, ternyata ITI tahun ini malah mmengalami 
peningkatan jumlah mahasiswa baru, dengan jumlah 

penerimaan diatas 500 orang. Dengan perincian untuk 
kelas regular 404 orang, lebih  banyak jika dibanding 
tahun lalu yang berjumlah 360 orang. Yang mengalami 
penurunan itu adalah pada kelas paralel, Hal ini terkait 
karena ITI tidak mempunyai fasilitas online, sedangkan 
pendaftarannya selama ini dilakukan secara offline, 
dengan datang ke kampus. Di masa pandemi kampus 
ditutup, kemudian setelah di-review situasinya, kampus 
dibuka kembali untuk offline dan pada saat itupun masih 
menerima mahasiswa baru juga", cerita pak Marzan. 

Keseluruhan ITI menerima 
mahasiswa baru di tahun ini sekitar 
500 orang lebih. Artinya dari sisi 
penerimaan mahasiswa pun ITI tidak 
terlalu terpuruk dan terkena dampak 
buruk pandemi. “Tetapi yang harus 
kita garis bawahi itu, bahwa pandemi 
ini telah merubah setting pendidikan 
termasuk setting pendidikan tinggi”. 

Menurutnya kita tidak mungkin 
balik lagi ke masa seperti sebelum 
pandemi. Karena itu sistem yang baru 
ini harus dikembangkan. Bagaimana 
agar dapat mendukung sistem 
pendidikan ITI ke depan. Sistem 

online itu sudah pasti akan terus 
berlanjut. Kemudian kalau sistem online itu diberlakukan, 
dosen mungkin tidak perlu terlalu sering ke kampus. 
Mereka bisa mengajar dari dan dimana pun. 

Kemudian dosen satu mata kuliah tertentu dapat saja 
diganti oleh beberapa dosen, bahkan dari kampus berbeda. 
Ada dosen tetap NIDN, NIDK dan bisa juga mengundang 
dosen lain dengan memberikan pilihan untuk mengajar 
mata kuliah tertentu. 

Misalnya mata kuliah Mesin Listrik tidak memiliki dosen 
(tetap), jika terjadi kesepakatan, maka Dosen pengganti 
dipersilakan untuk mengajar. Ini adalah hal-hal yang harus 
dapat kita antisipasi, bahwa ke depan sistem pendidikan 
akan berubah. “Makanya tadi saya sebutkan, Dosen kita 
beprestasi keluar kampus, Dosen lain masuk kampus, 
itu akan jauh lebih mudah”. Proses ini dilakukan secara 
bertahap namun akan dipercepat untuk menganalisis 
peluang ini dan bagaimana sistem pendidikan ke depan. 
Implikasinya tentu saja bukan hanya pada silabus dan 
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kurikulum, tetapi juga metodologinya, bagaimana cara ini 
dapat disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian juga 
mempertimbangkan biayanya apakah cenderung naik atau 
turun.  

“Jangan sampai, karena sistem tersebut, kita terpaksa 
menaikkan biaya kuliah, sementara kampus lain 
menurunkan biaya kuliah. Bisa tutup kampus kita”, 
sergah beliau. Jelasnya lagi bahwa saat ini kampuspun 
sudah harus memiliki orientasi yang lebih condong untuk 
memenuhi kebutuhan pasar,  karena mahasiswa pasti 
mencari yang terbaik, baik itu dari sisi kualitas maupun 
biaya. 

Kedepannya, mahasiswa dapat memilih mau belajar apa 
dan diajar oleh dosen yang mana, bahkan oleh Dosen 
yang bukan Dosen ITI. Saat ini ITI sedang menguji dan 
mempersiapkan hal tersebut untuk diterapkan. 

ITI memiliki 5 (lima) program studi, yaitu: Teknik Elektro, 
Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia dan Arsitektur 
yang mendapat hibah dari program Merdeka Belajar/
Kampus Merdeka untuk mengevaluasi dan menyusun 
kurikulum baru. Sedangkan Prodi yang lain belum 
mendapatkan hibah, tetapi tetap diminta untuk ikut 
serta dalam program Merdeka Belajar/Kampus Merdeka 
tersebut. 

Khusus berbicara mengenai Prodi Teknik Elektro, pak 
Marzan mengatakan bahwa Teknik Elektro berada 
pada posisi yang special karena saat ini dunia sedang 
berada pada revolusi industri ke-4, dimana revolusi ini 
membutuhkan ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang 
dipelajari pada Teknik Elektro dan Informatika, seperti;   
big data, autonomous robotic, virtual reality, dan lain 
sebagainya. 

“Kita harus berada pada garis depan, ujung tombak revolusi 
industri 4.0 ini. Oleh karenanya, ITI harus  mempersiapkan 
alumni Teknik Elektro yang mampu berperan penting pada 
era Industri 4.0, dan saat ini ITI sedang menyusun rencana  
antisipasi berkaitan dengan era Industri 4.0.

Pesan Untuk Mahasiswa Teknik Elektro 

Pak Marzan mengingatkan kembali bahwa karakteristik 
Industri 4.0, hampir semuanya adalah domain atau 
kompetensi dari Teknik Elektro dan Teknik Informatika. 

Sehingga sudah menjadi konsekuensi logis jika saat 
ini terjadi terjadi konvergensi antara kedua disiplin ilmu 
tersebut. 

Oleh karena itu, khusus untuk mahasiswa Teknik Elektro, 
harus mampu berada di depan dan menjadi ujung tombak 
penguasaan teknologi, setidaknya di Indonesia. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Dosen dan pimpinan ITI harus 
mengusahakannya bersama, dan mahasiswa harus lebih 
giat lagi belajar.  

Mahasiswa harus proaktif mencari informasi dan ilmu 
pengetahuan perkembangan teknologi dan mempersiapkan 
diri dengan memanfaatkan dasar-dasar teknik elektro yang 
sudah didapatkan di kampus. Namun mengembangkan 
dan mengintegrasikan dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang ada di masyarakat menjadi jauh 
lebih penting. Manfaat yang diperoleh adalah untuk 
peningkatan kemampuan mahasiswa hingga berguna bagi 
pembangunan Indonesia. “Itu tantangannya, dan kita harus 
siap, kalau tidak terabaikan sebagai seorang profesional”, 
kata pak Marzan, mengakhiri pesannya kepada mahasiswa 
Teknik Elektro ITI. 

Nilai-nilai yang Dibangun dan Dipegang 

Terbentuk dari pengalaman dan kerja keras yang dilakukan 
sejak awal karir, Pak Marzan menyebutkan hal-hal yang 
diyakininya menjadi watak dasar dari seseorang untuk 
mencapai kesuksesan, antara lain: 

1. Disiplin
Gambaran praktis sederhana yang disampaikan 
beliau mengenai disiplin antara lain; kalau datang 
ke pertemuan jangan telat, kalau diminta berbicara,  
bicaralah 10 menit jangan 20 menit, kalau berjanji 
ditepati

2. Totalitas
Berbicara mengenai totalitas adalah bahwa 
kita menyenangi pekerjaan kita, pak Marzan 
menyampaikan hal yang penting bahwa kalau 
pekerjaan kita gagal akan mempengaruhi dan menjadi 
kegagalan orang lain.

“Bekerja itu harus senang, ini mungkin sulit dipercaya ya, 
saya selama bekerja di BPPT, tidak pernah mempunyai 

E K S K L U S I F



66

K O N D U K T O R

cita-cita menjadi orang kaya”, beliau 
mengisahkan. Pak Marzan hanya 
menikmati saja selama ini untuk 
melakukan penelitian, membuat 
prototype, memimpin sebuah team, 
dari seorang Engineering Staff, Group 
Leader, Chief Engineer, Kepala Program 
dan seterusnya. Beliau berawal dari 
seorang Engineer dan kemudian diminta 
membantu manajemen. Berbagai 
pekerjaan telah dilaluinya. "Saya masuk 
BPPT itu kan dari Engineering Staff biasa 
yang pulang pergi naik bis”. Beliau juga 
pernah di tempatkan di Tulang Bawang, 
Lampung. “Saya menikmati saja”.

Keluarganya sempat menanyakan 
bagaimana caranya sebagai seorang 
PNS, beliau dapat melanjutkan 
sekolahnya. Beliau tidak khawatir dan 
biasa-biasa saja, dan terbukti semuanya 
berjalan lancar. Kesempatan juga datang 
ke beliau untuk melanjutkan kuliah di 
Jepang sehingga hingga harus pisah 
sementara dengan anak istri dan kembali 
ke Indonesia sebagai karyawan muda 
bergelar Doktor, beliau jalani juga dengan 
biasa saja. “Ternyata sampai sekarang 

tidak pernah saya itu miskin”, candanya mengisahkan perjalanan 
hidupnya. 

Jadi bagaimana kita bisa disiplin, totalitas dan menikmati pekerjaan 
sebagai suatu kesenangan (passion). Dengan kesenangan bekerja 
akan mencari pekerjaan yang berkualitas. Beliau membiasakan 
untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang orang rata-rata sudah bisa 
mengerjakannya. 

Melanjutkan pengalamannya, “saya hampir tidak pernah menuntut atau 
menolak pekerjaan”. Apa yang diminta atasan untuk dikerjakan oleh 
beliau, diselesaikan saja dengan baik. Dengan pengalaman ini beliau 
merasa mendapat tanggung jawab lebih. “Lebih daripada apa yang kita 
harapkan”, lanjutnya. “Siapa yang menyangka saya bisa menjadi Kepala 
BPPT”. 

Dua hal inilah yang menjadi pegangan Pak Marzan, namun ada satu 
hal lagi beliau tambahkan yaitu kerjasama/gotong royong. Dalam 
kaitannya mengelola ITI, beliau merasa tidak mungkin untuk bekerja 
sendiri dan merasa kemampuannya sangat terbatas sehingga 
beliau selalu mengajak untuk bekerjasama. Seandainya tim beliau 
menikmati pekerjaan, maka pekerjaan beliau pun -jika mau dikerjakan- 
dipersilakan untuk dikerjakan. Beliau akan mencari pekerjaan yang lain. 
“Saya menyenangi kerjasama”. Dalam kerjasama ada proses untuk 
menyesuaikan karakter, memahami chemistry-nya. 

Cita-cita Pribadi dan Untuk ITI 

“Saya itu sebenarnya mau apalagi?”, kata beliau menanggapi 
pertanyaan cita-cita pribadi. Seperti yang diceritakan diatas, setelah 
selesai tugas sebagai Ketua YPTI, malah beliau mendapat kepercayaan 
sebagai Rektor ITI. “Cita-cita saya itu momong cucu”, lanjutnya sambil 
menceritakan tiga orang cucunya saat ini. Untuk pribadi, Pak Marzan 
merasa sudah cukup hingga kini, sudah mendapatkan lebih dari yang 
diharapkan. 

Tetapi untuk ITI, beliau merasa bahwa ITI masih bisa jauh lebih baik 
dan jauh lebih besar dari pada saat ini. Dan Pak Marzan mempunyai 
obsesi untuk merealisasikan hal itu. “Kalau dibiliang ambisi pribadi, 
ya itu jadi ambisi pribadi saya”, lanjutnya. Karena bagi beliau ITI ini 
“kok cuma segini sih, harusnya bisa lebih nih”, harapan dan obsesi Pak 
Marzan untuk ITI. 

Kehidupan Pribadi dan Keluarga 

“Keluarga itu segalanya”, Pak Marzan mengawali perbincangan 
mengenai peranan keluarga. Prinsip beliau mengenai keluarga adalah 
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apa saja yang sedang dikerjakan, apabila ada masalah 
keluarga maka beliau akan tinggalkan. Kebalikan dengan 
lingkungan beliau selama di Jepang. Beliau menceritakan 
bahwa di Jepang keluarga bukanlah segala-galanya. 
Bahkan ketika dosen beliau yang sedang mengajar, ada 
keluarga yang meninggal tetap saja dia mengajar. Jadi 
berbeda dengan budaya di Indonesia. “Kalau saya tidak 
bisa”, karena keluargalah yang membuat beliau mencapai 
seperti saat ini. Keluarga memberikan dukungan moril. 
“Istri, anak-anak, cucu-cucu, buat saya bukan sekedar aset 
tetapi merupakan faktor membuat saya tetap semangat, 
termotivasi dan tetap sehat”. 

Pak Marzan membayangkan kalau tidak ada keluarga, 
apakah beliau akan tetap termotivasi untuk berolahraga 
dan makan makanan yang bergizi. “Saya bersyukur 
sekarang istri saya sehat, anak-anak sehat dan cucu sudah 
tiga”. 

Selanjutnya Pak Marzan bercerita mengenai istri dan anak-
anaknya. Istri beliau awalnya bekerja sebagai apoteker 
lulusan Farmasi ITB. Pernah bekerja di menjadi apoteker 
apotik dan industri komestik. Istri beliau mengundurkan 
diri dari pekerjaanya setelah Pak Marzan menjadi Kepala 
BPPT untuk mendampingi beliau sebagai seorang pejabat 
pemerintah. 

Dari tiga anak beliau, dua putri sudah menikah, satu 
seorang dokter lulusan Universitas Trisakti dan satu lagi 
meneruskan keahlian ayahnya menjadi master bidang 
Electrical Engineering, lulusan S1 ITB dan S2 di Jerman.  
Putri beliau yang Electrical Engineer ini pernah mengisi 
webinar Teknik Elektro ITI. “Dia pintar… dia pintar…”, serunya 
dengan bangga. Dan putra bungsunya adalah sarjana 
teknik mesin, juga lulusan ITB.  

Bercerita mengenai kehidupannya di Jepang, istri beliau 
menyusul mendampingi setelah berpisah sebentar, 
sementara Pak Marzan berada di Jepang. Di Jepang inilah 
lahir anak pertama dan kedua beliau. Sedangkan putra 
bungsu beliau lahir sepulangnya ke Indonesia.

Pak Marzan sempat tinggal di Jepang dengan istri dan dua 
anaknya. Kehidupan beliau dan keluarga di Jepang hanya 
mengandalkan beasiswa yang diperolehnya sedangkan 
gaji PNS-nya tidak diambil. “Saya tidak berpikir, ini berat.., 
kenyataannya cukup kan”, ceritanya. “Makanya saya 
katakan, masalah itu tidak harus terlalu dipikirkan, mungkin 
itu sebaabnya saya tidak kaya kaya amat”, seloroh beliau 

dalam menceritakan perjalanan hidupnya. Sekali lagi 
beliau menyampaikan bahwa apa yang didapatkan itu 
sudah diatas harapan, dan sudah lebih baik dari yang 
didapatkan beliau di masa kecil. 

Menyinggung akan kegemarannya, penggemar golf 
dengan handicap 16 ini, menceritakan pertama kali 
mengenal golf dari senior beliau pak Hatta Rajasa 
(mantan Menristek RI –red). Sebelumnya kegemaran 
beliau adalah lari dan bola volley, walaupun sudah jarang 
dilakukan. Waktu di Jepang beliau berolahraga jogging, 
karena mudah dilakukan. Ketika pak Hatta menjadi 
Menristek/ Kepala BPPT, beliau mengajak Pak Marzan 
untuk bermain golf dan mengatakan bahwa bermain golf 
akan membuat banyak banyak teman. Apalagi sebagai 
seorang pejabat,  harus punya banyak teman, sumber 
informasi, banyak telinga untuk mendengarkan keluhan-
keluhan masyarakat, lanjutnya. Dan kemudian pak Marzan 
mulai belajar golf. Kemudian pak Hatta digantikan oleh 
pak Kusmayanto Kadiman yang merupakan seorang 
golfer juga, sehingga pak Marzan terus bermain golf. 
Sekarang Pak Marzan tidak begitu sering lagi bermain 
golf. Sekali-kali bermain untuk menjaga kebugaran dan 
silaturahim. Olahraga yang dijalani saat ini adalah jalan, 
mengingat juga usianya yang sudah diatas 60 tahun. 
Sambil menunjuk jogging track yang ada di kampus ITI, 
beliau menceritakan di pagi hari pukul 7.30, paling tidak 
setiap Selasa dan Kamis,  beliau memanfaatkan jogging 
track tersebut untuk berolahraga jalan. 

Tahun lalu Pak Marzan masih sempat mengikuti Marathon 
BNI-ITB, dari BNI Jakarta ke ITB Bandung. Beliau sempat 
mengambil track Tajur, Bogor hingga Puncak Pass, Ciloto 
sejauh 12 (duabelas) kilometer dan dicapai dalam waktu 
hampir 2 (dua) jam. “Lumayan juga itu”, dengan hanya 
latihan 2 (dua) minggu karena ‘dikerjai’ oleh teman-
temannya, dengan didaftarkan dahulu baru diberitahu.

Demikian sekelumit penjelasan dan penuturan pak 
Marzan mengenai arah dan tujuan ITI dan beberapa hal 
ringan namun berisi yang dapat menjadi inspirasi alumni 
dan mahasiswa ITI dalam menggapai masa depannya. 
Mari kita semua; alumni dan mahasiswa, memberikan 
dukungan penuh kepada pak Marzan untuk mewujudkan 
obsesinya memajukan dan membesarkan ITI. IK

Wawancara   M. Ikrar Pramadi, Dwi Aji Manuhara
Teks   M. Ikrar Pramadi
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NLP singkatan dari Neuro 
Linguistic Programming, 
merupakan suatu model 
perilaku, serta serangkaian 
keterampilan dan teknik 
eksplisit, yang ditemukan oleh 
Richard Bandler dan John 
Grinder pada tahun 1975 di 
Santacruz, California.  

NLP merupakan sebuah ilmu 
yang mempelajari bagaimana 
struktur pengalaman 
subyektif seseorang 

mempengaruhi perilakunya. NLP menelitinya melalui pola 
dan “pemrograman” yang tercipta dari interaksi antara otak 
(neuro), bahasa (linguistik), dan tubuh. 

Dari sudut pandang NLP, interaksi tersebutlah yang 
menghasilkan perilaku yang efektif maupun yang tidak 
efektif, dan berperan penting atas proses identifikasi 
keunggulan manusia. Banyak keterampilan dan teknik NLP 
yang berasal dari pengamatan terhadap pola keunggulan 
para ahli dari berbagai bidang komunikasi profesional, 
seperti psikoterapi, bisnis, hipnosis, hukum dan pendidikan.
Istilah "Neuro-Linguistic Programming" menunjukkan 
perpaduan antara tiga bidang ilmu yang berbeda. 

Kata neuro dalam “Neuro-Linguistics” mengacu pada 
sistem saraf. Sebagian besar dari NLP berkaitan dengan 
pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip serta pola-pola 
dari sistem saraf. 

Menurut NLP, berpikir, mengingat, menciptakan, membangun 

visi, dan semua proses kognitif lainnya, merupakan 
hasil dari program yang dijalankan di dalam sistem saraf 
manusia. Pengalaman manusia merupakan kombinasi atau 
perpaduan dari informasi yang kita terima dan proses di 
dalam sistem saraf kita. 

Berdasarkan pengalaman, hal ini berhubungan dengan 
lima indera yaitu Penglihatan, Pendengaran, Perasaan, 
Penciuman dan Pengecapan. 

Neuro Linguistic Programming juga mengambil dari bidang 
linguistik (ilmu bahasa). Dari sudut pandang NLP, bahasa 
adalah sebuah produk dari sistem saraf, namun bahasa juga 
menstimulasi dan membentuk aktivitas pada sistem saraf 
kita. Tentunya bahasa merupakan salah satu cara utama 
seseorang mengaktifkan atau menstimulasi sistem saraf 
orang lain. Dengan demikian, komunikasi dan interaksi yang 
efektif berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan 
bahasa untuk menginstruksikan, menstimulasi, dan untuk 
menyatakan konsep, goal, serta isu-isu yang berkaitan 
dengan tugas atau situasi tertentu. 

Aspek programming dalam Neuro-Linguistic Programming 
didasarkan pada gagasan bahwa proses pembelajaran, 
ingatan, dan kreativitas manusia, merupakan fungsi program 
neurolinguistik yang kurang lebih berfungsi efektif untuk 
mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu yang diinginkan. 
Dampaknya, kita sebagai manusia, berinteraksi dengan 
dunia kita melalui pemrograman dalam diri kita.  

Kita merespon masalah dan menemukan ide-ide baru 
berdasarkan pada program mental yang telah kita bangun 
– dan tidak semua program itu sama. Beberapa program 
atau strategi lebih efektif untuk melakukan suatu kegiatan 
dibanding yang lain. 

NLP - THE FOUNDATION OF LIFE
Irene Corry  - NLP Master Trainer, Founder NLP Institute Indonesia

Mengapa NLP merupakan fondasi kehidupan? 
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NLP merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku yang 
terdiri dari: 

1. Epistemologi – Sistem dari ilmu pengetahuan dan 
nilai-nilai

2. Metodologi – Proses dan tata cara mengaplikasikan 
ilmu dan nilai-nilai tersebut

3. Teknologi – Alat untuk membantu mengaplikasikan 
ilmu dan nilai-nilai tersebut

Kebanyakan teknik dan tools yang digunakan NLP telah 
melewati sebuah proses yang disebut modeling. Pendekatan 
utama NLP adalah mencari model perilaku yang efektif dan 
proses kognitif di balik itu. Proses modeling NLP bertujuan 
mencari tahu bagaimana otak (Neuro) bekerja dengan 
menganalisa pola bahasa (Linguistic) dan komunikasi non-
verbal. Hasil dari analisis ini kemudian dirangkai menjadi 
strategi atau program (Programming) langkah demi langkah 
yang bisa digunakan untuk menyalurkan keterampilan 
kepada orang lain ataupun bidang aplikasi lain. 

Aspek yang paling penting dari NLP adalah penekanan pada 
kepraktisannya. Konsep dan program pelatihan NLP sangat 
interaktif dan menekankan pada konteks pembelajaran 
berdasarkan pengalaman, sehingga prinsip-prinsip dan 
prosedur tersebut dapat dengan mudah dipahami. Selain itu, 
karena proses NLP diambil dari memodel orang yang efektif, 
maka nilai serta struktur yang mendasarinya seringkali bisa 
dirasakan secara naluriah oleh orang- orang dengan sedikit 
atau bahkan tanpa pengalaman tersebut. 

NLP adalah sebuah sekolah pragmatis tentang – 
'epistemologi' (dasar pengetahuan) – yang membahas 
berbagai tingkatan yang ada pada manusia. NLP merupakan 
proses multi- dimensional yang melibatkan pengembangan 
kompetensi dan fleksibilitas berperilaku, dan juga pemikiran 
strategis dan pemahaman tentang proses mental dan 
kognitif di balik perilaku tersebut. NLP menyediakan sarana 
dan keterampilan untuk mengembangkan keunggulan 
individu seseorang serta membangun sistem penguasaan 
keyakinan dan asumsi mengenai apakah manusia itu, 
apakah komunikasi itu, dan bagaimana proses perubahan 
terjadi.  

Pada tingkatan yang lain, NLP membahas tentang 
pengenalan jati diri, penggalian identitas serta misi. NLP 
juga memberikan kerangka akan suatu pemahaman dan 
bagaimana menghubungkannya dengan sisi 'spiritual' 
dari pengalaman manusia yang menjangkau kita sebagai 

individu di dalam keluarga, kelompok, masyarakat dan 
sistem global. NLP tidak hanya tentang kompetensi dan 
keunggulan, tetapi juga tentang kebijaksanaan serta visi.

Itulah sebabnya dikatakan NLP merupakan fondasi 
kehidupan. Mengapa? Karena semua teknik yang dipelajari 
di NLP bisa diaplikasikan di dalam semua bidang kehidupan, 
apapun bidang pekerjaan anda, bisnis, parenting, kesehatan, 
keluarga, pengembangan diri, olahraga, pendidikan, dll.

Sampai ada istilah yang mengatakan dimana ada kehidupan 
disitu ada NLP. Guru saya Robert Dilts, pengembang NLP 
mengatakan, NLP whatever works, apapun bisa bekerja 
dengan NLP. Banyak tools yang efektif yang dipelajari 
di NLP seperti komunikasi, leadership, pengembangan 
diri, penjualan, negosiasi, kesehatan, mengelola emosi, 
mengatasi trauma, phobia, stress, makan berlebihan, 
menetapkan goal dan lain sebagainya.
NLP telah membantu begitu banyak orang, mulai dari anak-
anak sampai di organisasi. Saya sendiri telah membantu 
ribuan anak-anak mulai dari umur 9 tahun sampai 
mahasiswa. Dari yang nilai matematikanya merah sampai 
bisa mengikuti olympiade matematika, ada yang menjadi 
juara kelas, dapat magna cumlaude, perubahan perilaku yang 
lebih baik, lebih tanggung jawab, disiplin, yang kecanduan 
main game juga berkurang jauh, lebih bisa bersosialisasi, 
memiliki tujuan hidup dll.

NLP belajar bagaimana menjadi manusia unggul. Pada 
dasarnya setiap orang bisa menjadi manusia unggul. Namun 
tidak banyak orang yang menyadarinya bahwa di dalam diri 
mereka memiliki potensi yang begitu besar, mungkin juga 
mereka tidak tahu caranya, atau karena memiliki mental 
block yang menghalangi mereka. 

Bukankah sayang sekali jika anda tidak menggunakan 
semua potensi diri dan memberdayakan diri untuk mencapai 
apa yang anda inginkan?. Seperti yang dikatakan Joseph 
O’Connor: “Excellence is all around, sometimes so obvious 
that we miss it”. Y

IG @irenecorry
FB Irene Corry
irenecorry@nlpinstitute.co.id
www.nlpinstitute.co.id
www.nlpcamp.com
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In my office calendar 31 Dec is written in RED that means 
it suppose to be a holiday. But a week before then there 
was an official announcement from HR that 31 Dec is a 
normal working day. Sigh! I overpromised my kids that I will 
take them to a short holiday either to resort islands nearby 
Jakarta or to Lombok Island. But if only 2 days off during 
New Year’s weekend (1 Jan falls to Saturday) then there will 

SUNSET HOLIDAY IN PADANG
Gilang P Seto - Alumni Teknik Elektro ITI, angkatan 1985

be wasting of time and cost. So I totally changed our short 
holiday plan to somewhere else that is not so popular for 
most people to celebrate New Year. Hope that easier for me 
to get air ticket and booking a hotel.

After considering here and there and concerning last minute 
booking time availability I decided to spend our holiday 
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in Padang, West Sumatera. I’ve been there a 
couple of times, even my winning photo for 
Silkair was taken in Padang area. Only 1.5 hour 
fly at relatively reasonable air fare, cheap hotel 
rates, and the food is good (culinary option 
will always be part of my consideration), next 
tourism spot only 2 hours drive from Padang, 
and last but not least Padang beach is well 
known for its amazing sunset. I plan to take a 
great picture with my kids in Padang beach and 
uses sunset sky as the background. 

I sent a quick and simple itinerary email to my 
assistant so she can arrange the trip smoothly. 
As expected air ticket and hotel accommodation 
are easy to book. The next assessment is how 
to explain the kids why we change our holiday 
plan to Padang :-).
 
Padang is quite famous lately as it was shocked 
by 2 major earthquakes 2 years in a row and 
really drags Indonesian people attention 
including my kids into it. So trip to Padang still 
pays their thirst of curiosity on how Padang 
lookalike after hit by big quakes. 

The kids are very excited and my eldest daughter 
commented that she will finally reach Sumatera 
Island to complete her travel experience in major 
islands of Indonesia. Next trip, she said, must 
be Sulawesi Island. Whew, Manado is the most 
preferable destination in Sulawesi but since it 
double the distance compare to Padang then 
double up the air fare too. But hey.. I’m working day 
and night for them.. Who cares about the double 
cost.. As long as they are happy and put more love 
and care to their old man :-).

We took off to Padang 31 Dec afternoon and 
hoping that we still have a time to get some local 
dishes for our lunch. The flight was on time.. But 
not the hotel.. When we checked in we have to 
wait for 2 hours before our rooms are ready.. They 
claimed as 5 stars hotel but seems their service is 
5 moons.. Dull, dark, rough and not shiny.. Just like 
remaining part of Padang that still left unrecovered 
after quakes.. My kids keep questioning how big is 
the quake that makes Padang mashed up like that.. 
I said if you can imagine a telecommunication 
tower shaken like a whip by the quake then you will 
understand how big it was.. 
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After taking a little break and put our stuff in our rooms 
we get ready for Padang beach. It will be the last sunset of 
the year and we are going to be part of it! So everybody is 
excited and really looking for a great family photo. When 
the sun is set the view of Padang beach totally change from 
average to amazing! The sky is so awesome! Warm colors 
combination with blue and cyan create magnificent color 
mixture. From several frames I took, selection goes to 2 best 
photos: one with me and the other just the kids in silhouette.

We skip our lunch today so we can eat a horse for our dinner 
now. But since horse runs very fast and it’s difficult to catch 
then we switch our appetite to another kind of meat that still 
taste like chicken: deep fried teenage (girl) chicken :-). It’s 
very well known local delicacy. We had about 20 chickens for 
4 of us so 5 chickens a person sounds like we are Gulliver’s 
having dinner in Lilliput restaurant :-) My other local favorite 
dish is simmered Jengkol (I don’t know in English) in sweet 
and salted sauce. Hmm.. It tastes like juicy and tender beef.. 
Unfortunately if you eat Jengkol for a bunch, they will drive 
a specific aroma (bad one) of your pee when peeing in the 
next morning.. I don’t care.. I stay in 5 moons hotel so they 
must know how to handle my Jengkol-ed pee :-P
 
1 January morning, we missed New Year celebration last 
night but we don’t care. We are not intending any celebration 
here. Anyway, happy new year to all of you..

Soto Padang Rajawali closed their shop this morning. Maybe 
the cook drank too much alcohol last night so he decided 
to stay in bed and let disappointed customers find another 
breakfast shop. Soto Padang is typical soup with chicken 
broth, glass noodle or vermicelli, boiled potatoes and fried 
grounded-beef with (usually red colored) rice crackers.

Luckily Soto Padang Garuda is open and we have our 
breakfast there. Just realize why they name their shops with 
Rajawali and Garuda (both are kind of huge birds similar like 
eagle, falcon, condor, etc). Maybe the owners are brothers 
and their mother was hoping her boys will have such a big 
“bird” not like their father has :-P

We set off to Bukittinggi after breakfast and started 1 
day, roundtrip, exploring everything in between Padang-
Bukittinggi-Padang. I’ve planned to take alternate route from 
Bukittinggi to Padang for a broader sightseeing since we 
have only 1 day here. 

As far as I remember Bukittinggi is very nice medium sized 

city. It is clean and mild. Surrounded by mountains, lakes 
and valleys make it so interested to visit. Its landmark is 
Jam Gadang or Big Clock, a clock tower situated at the 
center of city square. It was built by the Dutch colonial 
sometime in 19th century. People says it is miniature 
replica of Big Ben but for me Jam Gadang is Jam Gadang 
and Big Ben is Big Ben, 2 different landmarks situated on 2 

different cities separated thousands of miles apart, proud 
by different crowd. But today those cool memories totally 
erased by people that spent their time in Bukittinggi for New 
Year celebration last night. The nice clean mild city suddenly 
changed into crowded, dirty, hot, jammed and packed with 
visitors. In normal situation from Padang to Bukittinggi only 
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takes 2 hours drive but this time we spent almost 5 hours 
to get there. Traffic jam started even before Bukittinggi city 
gate. It was so uncomfortable at all!

We missed our lunch today because SMS or Sate Mak 
Syukur, a specific Padang Satay shop in Padang Panjang 
was sold out when we arrived there. We missed the local 

museum as well since the road to museum was blocked by 
water-park visitor’s vehicles. So in summary this trip was not 
like what we’ve planned to. 
 
Once we get in Bukittinggi we go directly to the biggest hotel 
in town just to refresh and clean up ourselves after a long, 

hard and boring drive for 5 hours. We decided to have hotel  

food as our late lunch (something that we don’t really want 
to have for our meals, hotel food) since there’s no chance 
to cut the traffic jamm and get out from hotel area. Jam 
Gadang is just a walk distance from the hotel so after late 
lunch we took off there and spent a few minutes to take 
some pictures then back to hotel. Jam Gadang square is 
really crowded and packed with people just like Indonesia’s 
traditional market before Lebaran/Idul Fitri/Eid Mubarrak.
 
Just nearby there’s Ngarai Sianok or Sianok Valley, a steep 
rough wall consist of limestone and hardened (by nature) 
sands sediment. At the bottom a small creek flows in  

between. We directly go to the creek and play around with 
the water, took some photos and get back to our car. It is 
already 5pm at that time so we just spent a little time there 
and off to Singkarak Lake hoping we can get a sunset over 
the lake. 

Hope is just a hope, we need more than usual time to get 
out from Bukittinggi and reach Singkarak. Plus the driver just 
told me the car is running out of gas.. Great! Finding a gas 
station which is not as packed as our first stop takes more 
than 30 minutes.. OK, let’s find another one or we have to 
buy gas from street vendor that open his kiosk just next to 
gas station with “OUT OF GAS” sign board.. Hmm.. It can’t be 
him.. Or..? He must be rich then :-)

It ‘s almost sunset when we saw Singkarak from a distance. 
It takes about 30 minutes more to reach one side of the 
lake. Seems there’s no hope to take picture of us with 
sunset reflection on Singkarak and hilly mountains at the 
background.. I asked the driver to keep step on throttle 
pedal.  

The sunset was awesome.. So warm and bright.. Too bad 
I have no chance to capture it. We reach on an open spot 
just about to lose the sunset in the sky :-(. Just to cheer 
up my kids I still took some pictures of us there.. With very 
slow speed and maximum aperture plus 2nd curtain flash, 
I can get a so-so picture.. Well at least it becomes our 
documentation.. I told my kids that’s why we call it photo 
hunting.. When you are hunting sometime you can catch a 
prey sometime you got home empty handed. 

Taking the alternate route via Singkarak and Solok pays us 
more time to Padang. We get in Padang almost 10pm and 
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we haven’t had our dinner so we just driving around the city 
to find eating stalls I know.. 4 stalls of my favorite dishes 
are sold out or closed.. Seems our luck remain hidden in 
someone’s arm pit.. Damn! 

So our second hotel food [sigh] finally served and we just 
ate it at speed of light with our eyes half open (or half shut 
to be precise..). Then jump on the bed then sleeeeeeeppp.. 
Tomorrow is our shopping day..!

The kids get up early as they really want to swim, a routine 
activity when we are staying in a hotel.. By afternoon we 
checked out and feed our hunger in a fish and chicken grill 
stall.. Hmm.. Next is shopping time! First stop is my favorite 
dendeng batokok shop but they are sold out.. What? Again? 
C’moonn.. With dendeng batokok (deep fried thin beef slice) 
and its red chili sauce, I may take 2 bowl of steam rice for my 

breakfast.. Maybe God just helping me on my diet program 
by this way.. Who knows? 

Refers to our bad luck before I made up my mind to do one 
stop shopping in a shop that sells everything from local 
snacks, drinks, t-shirts and souvenirs. The name of the shop 
reminds me to a famous Indonesian actress back in 1980’s.. 
The owner has the same name as her but different look and 
luck I presume.. 

Finally we step off our car at airport departure terminal.. 
Packed our stuff and checking in.. Right before boarding 
Padang gave us a beautiful sunset reflected by our plane’s 
fuselage. It might be a message for us to come again 
someday.. 

We will for sure.. Y
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