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“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though 
everything is a miracle.”

-Albert Einsteini-

atu lagi hari yang bersejarah bagi Sekolah sangat membanggakan, karena diantara semua 
Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB). Pada sekolah bisnis yang menjadi anggota ABEST21 dari Stanggal 9 Maret 2013, di Ruang Kampus seluruh dunia, perolehan akreditasi peringkat A masih 

Aoyama Gakuin University, SBM ITB khususnya jarang, baik bagi anggota dari Jepang maupun negara 
Program Magister Bisnis Administrasi (MBA) anggota lainnya. Ini membuktikan bahwa MBA-ITB 
dikukuhkan akreditasinya oleh ABEST21 (The telah memenuhi standar dan kriteria internasional 
Alliance of Business Education and Scholarship for yang sangat baik.
Tomorrow, a 21st Century Organization). Akreditasi ABEST21 juga memberikan penghargaan “Excellence 
dan rekognisi internasional pada MBA-ITB itu in Practice in Interactive Knowledge Sharing System” 
diserahkan oleh Prof. Fumio Itoh (Aoyama Gakuin kepada MBA-ITB, sebagai bentuk apresiasi atas 
foundation) dan Prof Ilker Baybars ( Carnegie Mellon u n iq u en ess  d a lam integras i  p er fo rman ce  
University). management system serta strategi untuk mencapai visi 
ABEST21 adalah lembaga akreditasi internasional misi MBA-ITB dan SBM ITB yang sejalan juga dengan 
yang berdiri pada tahun 2005. Organisasi di bidang visi dan misi ITB. 
Tri Dharma Perguruan Tinggi ini berkedudukan di Proses akreditasi ABEST21 pada SBM ITB terdiri dari 3 
Tokyo-Jepang dan dibentuk oleh akademisi tahapan. Dimulai tahun 2010 dengan proses Eligibilty 
terpandang Asia-Pasifik. Anggotanya terdiri dari 54 Application (pendaftaran) di ABEST21. Pada tahun 
sekolah bisnis dari seluruh dunia. Misi ABEST21 2011, masuk ke tahap kedua yaitu membuat dan 
adalah meningkatkan manajemen pendidikan dari melengkapi Accreditation Plan (AP) MBA-ITB yang 
sekolah bisnis dengan cara mendorong kerjasama dinilai berdasarkan 18 standar dengan 72 kriteria. 18 
antar  anggotanya dalam upaya bersama Standar Akreditasi ABEST21 meliputi: Mission 
menghadapi tantangan di abad ke-21. Organisasi ini Statement, Misssion Imperatives, Objectives for 
juga didukung perusahaan ternama Asia seperti Continous, Financial Strategies, Learning Goals, 
Toshiba, Sony, Toyota Motor, Panasonic, Fuji Xerox, Management of Curricula, Educational Level, 
Nissan, Kodak serta perusahaan besar lainnya. Measures to Improve Educational Quality, Student 
Kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh tim Profile, Student Admission, Student Support, Student 
akreditasi SBM ITB selama proses review Incentive, Faculty Sufficiency, Faculty Qualifications, 
membuahkan hasil yaitu terakreditasi internasional Faculty Support, Responsibilities of Faculty Members, 
dengan peringkat A (excellent), yang berlaku selama Educational Responsibilities of Staff dan Infrastructure 
5 tahun dari tahun 2013-2018. Ini adalah hasil yang Support.
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Akreditasi
ABEST 21

Akreditasi
Internasional

SBM-ITB dalam aliansi 
ini, maka kedepannya 
SBM ITB khususnya MBA-
ITB akan melakukan 
beberapa ker jasama 
d e n g a n  a n g g o t a  
ABEST21 lainnya. Dalam 
w a k t u  d e k a t  a k a n  P ro s e
diadakan sharing session s review AP MBA-ITB dilakukan oleh tim peer 
dengan Universitas Putra review yang diketuai oleh Dr. Ruslan Priyadi 
M a l a y s i a  m e n g e n a i  (Indonesia), yang beranggotakan Dr. Phang 
pengelo laan sumber (Thailand), Prof. John Benson (Australia), Dr. 
daya manusia dari sisi Yasmine Nasution (Indonesia). Tim ini melakukan 
spiritual yang telah sukses dikembangkan di dalam pemeriksaan dan observasi atas kejelasan 
kurikulum mereka dan dipraktekkan dalam informasi pada dokumen AP MBA ITB.
pemerintahan Malaysia. Selain itu juga telah Tahap terakhir dari proses akreditasi dilakukan 
d isepakat i  ker jasama dengan Yamaguch i pada tahun 2012, dimana tim Akreditasi SBM 
University of Technology serta Kyoto University menyampaikan Self Evaluation Report (SER), yang 
dalam bentuk student bootcamp, faculty berisi penajaman penjelasan standar dan kriteria 
exchange, joint research serta kerjasama dengan AP, dan pelaporan existing condition serta action 
partner small medium enterprise (SME) di Jepang plan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang 
yang berencana memberikan beasiswa bagi dihadapi MBA-ITB. Tim peer review melakukan 
mahasiswa MBA-ITB yang berprestasi sejumlah pemeriksaan, juga observasi/investigasi lapangan 
100 juta rupiah. Saat ini MBA-ITB menjalin (visitasi) pada tanggal 21 September 2012 ke 
kerjasama double degree program dengan Aalto kampus MBA-ITB.
University menyelenggarakan program Global Selama 5 tahun kedepan, dengan semangat Kaizen 
Leadership Executive MBA.yang menjadi prinsip ABEST21 MBA-ITB dituntut 
Tidak hanya mendapatkan dan mempertahankan konsisten dalam mengimplementasikan action 
akrediasi ABEST21 saja, SBM ITB dalam dua tahun p lan untuk melakukan perba ikan secara 
ke depan menargetkan untuk memperoleh berkelanjutan, baik untuk menyelesaikan 
akreditasi Equis dari lembaga EFMD yang berpusat tantangan yang dihadapi maupun terus menerus 
di Brussels, Eropa. Dan setelah EFMD, target melakukan improvement.
akreditasi berikutnya adalah AACSB dari Amerika.Dengan semakin berkembangnya status dan peran 
Profisiat untuk SBM ITB dan khususnya MBA-ITB!

achievements
Sarjana Manajemen

Magister Bisinis Administrasi

Dosen SBM ITB

?Tim Ganapati: Dwinta Astiarini, Dibyanta Andika dan Bayu Ramadhan (SBM 2013) meraih juara 2 tingkat Nasional dalam kompetis: 
Danone Youth Social Entrepreneur (DYSE)

?Tim Batavia: Alifa Putrinda, Dyasanti, Najwa Assilm (SBM 2015) melaju ke babak Final Nasional L’OREAL Brandstorm 2013.

�MBA ITB meraih akreditasi Internasioanl ABEST 21

� 2 orang Dosen SBM ITB kembali meraih gelar Guru Besar pada awal tahun 2013, Prof. Utomo Sarjono Putro dan Prof. Dermawan Wibisono.

“Do what you can, with what you have, where you are.” 
-Theodore Roosevelt-
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Keluarga Mahasiswa SBM ITB kembali menggelar perhelatan akbar bertajuk Road To Entrepreneur yang 
dilaksanankan pada hari Sabtu, 26 Januari 2013, bertempat di Cahaya Garuda Convention Hall Giant Pasteur, Jl 
Dr Djundjunan 126-128, mulai pukul 10.00-14.00 WIB.

Acara ini diprakarsai oleh KMSBM divisi Entrepreneurship yang mempunyai visi untuk mengembangkan 
semangat berkewirausahaan di lingkungan mahaiswa ITB, khususnya mahasiswa SBM (Sekolah Bisnis dan 
Manajemen). Maka dari itu, KMSBM divisi Entrepreneurship memiliki kewajiban untuk mengadakan dan 
menjalankan program-program yang dapat mewujudkan visi tersebut.

Menjadi seorang entrepreneur adalah pilihan, namun memiliki jiwa entrepreneurship adalah kewajiban untuk 
dapat sukses menjadi seorang professional. Mengapa? Karena lulusan perguruan tinggi yang bekerja di 
perusahaan-perusahaan juga semakin dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneurship dalam setiap 
pekerjaannya.

Acara ini bertujuan untuk menumbuhkan minat menjadi entrepreneur di generasi muda selain itu ingin 
mengembangkan potensi kepemimpinan, menguatkan kepahaman akan pentingnya kepemimpinan dan 
kreatifitas dalam berwirausaha dan memperkaya wawasan bisnis.

Road to Entrepreneur merupakan serangkaian acara berupa seminar dan sharing bersama para pebisnis dan 
eksekutif terkemuka. Acara pertama merupakan seminar kewirausahaan untuk mahasiswa di Bandung, ITB 
pada khususnya. Acara kedua, One Day with Businessman adalah sharing session yang lebih eksklusif bersama 
eksekutif-eksekutif terkemuka serta pebisnis-pebisnis di berbagai kategori.

Seminar yang bertemakan Yang Muda Yang Berkarya ini akan menghadirkan pengusaha dan motivator dari 
bidang enterprise. Pembicara dalam seminar ini adalah pengusaha kreatif, pengusaha inovasi teknologi, 
pengusaha kuliner dan motivator. 

Pembicara dalam acara ini adalah Dahlan Iskan, yang merupakan CEO dari surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos 
News Network, yang bermarkas di Surabaya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 
2009 dan sejak 19 Oktober 2011, bertepatan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, beliau diangkat 
menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Mustafa Abubakar.
--bersambung--

Road to 
Entrepreneur

Event Review
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“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a 
miracle.” 

- Albert Einstein-
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“No one can make you feel inferior without your consent.” 
- Eleanor Roosevelt-

Road to
Entrepreneur

Pembicara yang lainnya dalam acara ini adalah Kategori Utama, ISMBEA Award 2007, 
Bong Chandra, seorang Motivator No.1 di Asia, Indonesian Creative and Inovative Award 2007, 
Lahir di Jakarta 26 tahun yang lalu, diumur 25 The Winner Indonesia Franchise Start Up 2009, 
tahun ia berhasil menjadi seorang pebisnis, Bisnis Franchise dengan Prospek Terbaik 2008.
pembicara, dan juga motivator populer asal 
Indonesia. Pada tahun 2010, ia mendapatkan Satu-satunya pembicara wanita dalam acara ini 
gelar "motivator termuda se-Asia", yakni adalah Nurana Paramitha Indah, Ketua HIPMI 
ketika berusia 23 tahun. Ia sering mengadakan Bandung dan CEO T-Files, Wanita berusia 25 
acara seminar motivasi di berbagai kota, tahun ini, memulai perjuangannya sebagai 
khususnya di Indonesia selain itu Ia menulis pengusaha muda sejak menjadi mahasiswa 
buku motivasi berjudul Unlimited Wealth. Oseanografi ITB. Ia bersama beberapa 

mahasiswa ITB lainnya membangun Turbin Air 
Henky Eko Sriyantono atau yang lebih dikenal Arus Laut dan mengikuti berbagai kompetisi. 
dengan Cak Eko juga bertindak selaku Setelah memenangkan kompetisi Turbin Air 
pembicara dalam acara Ini, Beliau adalah Arus Laut, BUMN membeli sebagian persen 
seorang Pebisnis Culinary Franchise yang h a s i l  k a r y a  T - F i l e s  t e r s e b u t .
melebarkan eksistensi usaha bakso malang 
nya dengan nama Bakso Malang Kota "Cak Seperti yang dilansir oleh detik.com acara Road 
E k o " .  S e j a k  a w a l  S e p t e m b e r  2 0 0 6  to Entrepreneur ini dihadiri oleh 1.000 peserta 
diwaralabakan, Bakso Malang Kota "Cak Eko" dari berbagai universitas, mulai dari Jember, 
telah memiliki 155 gerai yang mana 4 gerai Jakarta, Bandung, dan sekitarnya bahkan 
milik sendiri sedangkan 151 milik Franchisee. pengusaha, dosen dan masyarakat umum juga 
Selain menyediakan menu bakso, gerai Bakso i k u t  m e n g h a d i r i  a c a r a  i n i .
Malang Kota "Cak Eko" juga menawarkan mie 
ayam dan Cwie Mie dengan citarasa khas Selamat dan sukses untuk kerja keras KMSBM 
Malang. Dengan kegigihan yang ia lakukan, dalam menyelenggarakan acara ini, semoga 
sampai saat ini Cak Eko telah menerima memberikan inspirasi untuk generasi muda 
beberapa penghargaan seperti Pemenang 1 lainnya. Terus berkarya dan menghasilkan 
Wirausaha Muda Mandiri 2008, Juara 1 Bisnis sesuatu yang berguna untuk kemajuan 
Indonesia Young Entrepreneur Award 2008 Bangsa.(IM)
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ahun 2013 ini SBM ITB kembali mengukir prestasi dalam kompetisi 
Danone Trust, yang sekarang berganti nama menjadi Danone Youth TSocial Entrepreneur –(DYSE).

Tim Ganapati  yang terdiri dari Dwinta Astiarini, Dibyanta Andika dan Bayu 
Ramadhan (SBM 2013) meraih juara 2 tingkat Nasional dalam kompetisi 
Danone Youth Social Entrepreneur (DYSE), Tim Ganapati giat sekali 
mengikuti kompetisi bisnis dan bukan kali ini saja mengikuti  dan menjuarai 
kompetisi semacam ini.
Pada kompetisi L'Oreal tahun lalu, Tim Ganapati belum mendapatkan hasil 
yang memuaskan dan mendorong mereka untuk terus berkarya dalam 

kompetisi bisnis di Danone. Selain itu, pelajaran yang didapatkan saat kompetisi  L'Oreal sangat banyak sehingga mereka 
merasa akan mendapatkan pelajaran lainnya yang ada di kompetisi  Danone. 
Persiapan yang dilakukan oleh Tim Ganapati  menjelang kompetisi Danone Youth Social Entrepreneur  khususnya saat 
presentasi adalah mempersiapkan  konten dan design presentasi yang menarik. Mereka selalu membuat konsep roleplay 
seperti yang diajarkan oleh Bunda dan Pak Benjon pada saat tingkat 1 untuk memberikan presentasi yang menarik. Selain itu 
layout panggung juga harus diperhatikan, dimana biasanya panggung terlalu besar untuk tim yang berisi 3-5 orang dan perlu 
diberikan “pensuasanaan”, sehingga persiapan property panggung juga harus dilakukan. 
Selain itu, yang terpenting adalah menjaga semangat dan kekompakan tim sehingga tim dapat terus berkreasi dalam 
lingkungan kerja yang nyaman karena team work sangat dibutuhkan dalam kompetisi ini. 
Pada saat semi final, presentasi dilakukan di 4 panggung yang berbeda secara 
bersamaan , yang menjadi poin utama adalah bagaimana membuat presentasi yang 
dibawakan menarik juri beserta massa dan tidak membosankan. Branding sangat 
diperlukan sehingga juri akan terus mengingat tim presentasi  meski  penjurian 
sudah melaju ke tim lainnya. 
Dalam presentasi yang berdurasi 10 menit, Tim Ganapati  menyuguhkan para juri 
nuansa turis seperti sedang menjadi turis di Ciwidey dan kami sebagai tourguide, 
sehingga flow presentasi dibuat dengan sangat dinamis dan ceria, dimana para juri 
diajak untuk ikut berpartisipasi dengan memakai topi tourist selama presesntasi 
dimulai. Menseting suasan sangat diperlukan saat roleplay maka kostum, intonasi bicara, dan produk (jika sudah ada) harus 
menjadi suguhan utama dalam final. 
Presentasi dalam waktu singkat bukan berarti harus mempercepat cara berbicara, namun presentasi harus dibuat lebih 
compact dan simple, presentasi Ganapati hanya berisi Background-Solution-Strategy-Action Plan-Impact.
Presentasi tersebut disertai oleh tanya jawab berdurasi 5 menit, dan seperti masukan yang kami terima saat kompetisi L'Oreal 
lalu, menjawab pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya menjadi salah satu kelemahan kami, maka dari presentasi 
yang singkat kami dapat menaruh hal-hal yang kami yakin akan ditanyakan karena tidak tercantum di presentasi dan sudah 
menyiapkannya di slide akhir. Maka semua pertanyaan dapat terprediksi dan lebih mudah untuk menjawabnya.
Tim Ganapati punya trik khusus untuk menghadapi juri dalam kompetisi seperti ini, biasanya yang menjadi juri adalah para 
CEO atau General Manager dari perusahaan tersebut yang sudah cukup sibuk dalam pekerjaannya, maka penyuguhan 
presentasi yang sangat serius tidak dapat menghibur mereka. Juri lebih menyukai suasana yang menyenangkan sehingga 
dapat melupakan pekerjaannya dalam waktu 10 menit saat kami presentasi. Tips lainnya adalah, kenali juri sebelum 
presentasi.
Pada saat putaran final, ada 18 juri yang siap untuk menanyakan setiap celah dari presentasi, namun dengan mengetahui para 
juri, Tim Ganapati sudah siap menjawab sebelum juri tersebut mulai bertanya karena sudah mengetahui concern mereka. 
Tim Ganapati dengan produk BerryDay!  Memberikan topi dan produk beserta packagingnya untuk dicicipi oleh juri, sehingga 
saat tim lain maju, topi dan packaging dari produk tersebut masih tertinggal di meja juri dan membuat juri terus mengingat 
Ganapati. 

Untuk competitor, disini Tim Ganapati menyebutnya dengan kolaborator, mengetahui produk dan strategi mereka 
adalah penting untuk menjadi benchmark saat presentasi. Namun, tidak perlu terlalu memusingkan competitor, karena akan 
membuang waktu dan tenaga untuk focus dalam memberikan yang terbaik dalam tim sendiri. Keep humble and socialized, 
dan ciptakan kemenangan sebagai kemenangan bersama.
Sukses selalu untuk Tim Ganapati, semoga terus mengukir prestasi yang lebih baik lagi dan menginspirasi generasi muda 
lainnya.ampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa, dan meningkatkan daya saing bangsa. *** (TMS)
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enter for Innovation, Entrepreneurship, and Leadership (CIEL), Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM), Institut Teknologi 
Bandung (ITB) untuk menyelenggarakan “Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small CBusiness (IICIES)”. IICIES merupakan inisiasi murni dari CIEL SBM ITB yang sekaligus menjadi pemegang nama dan pemilik 

eksklusif atas kegiatan tersebut. IICIES merupakan sarana bagi peneliti, akademisi dan praktisi untuk mendorong terciptanya 
inovasi dan perkembangan ilmu kewirausahaan serta pertumbuhan usaha kecil menengah melalui publikasi karya ilmiahnya.

Pada tahun 2013, IICIES sudah memasuki penyelenggaraan yang ke-lima kalinya. Landasan kerangka kerjasama, tujuan serta 
aspek teknis lainnya disusun secara bersama untuk menghasilkan suatu acara yang sukses, tepat sasaran serta memiliki 
kontribusi positif pada kemajuan dunia kewirausahaan, inovasi serta pengembangan bisnis kecil di Indonesia. Oleh karena itu, 
IICIES 2013 akan mengambil tema Empowering Small Businesses to Grow and Thrive in the Global Market. Kami mengundang 
rekan-rekan di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam mengirimkan paper penelitiannya, tenggat waktu untuk 
mengumpulkan abstraksi tahap dua adalah 1 Maret 2013, sedangkan full paper dibuka hingga 15 April 2013. Informasi lebih jauh 
mengenai detail acara IICIES bisa Anda akses di http://iicies.org/. 

Mari bertemu di Bandung 24 - 27 Juni 2013, dan tetap menjaga kekompakan di dalam tim. Semoga pengalaman ini terus menjadi 

MBA ITB  

upcoming
event

Blog Competition

ra industri teknologi digital sangat berkembang dalam perekonomian 
dunia saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi tren baru Ebukan saja dalam dunia bisnis tapi menjadi life style masyarakat, tak 

hanya di perkotaan tapi hampir diseluruh daerah di dunia. Saat ini banyak 
pengusaha yang lahir dengan menggunakan  teknologi sebagai keunggulannya 
atau kita kenal dengan sebutan technopreneur. 

Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah terpikirkan ide usaha dengan 
memanfaatkan teknologi yang ada saat ini? 

Kalian bisa tuangkan ide-ide bisnis berbasis teknologi melalui tulisan di blog 
kalian. 

Ikuti lomba menulis blog bersama MBA ITB dengan tema “Peran Teknologi Bagi 
Pertumbuhan Entrepreneur di Indonesia.” / Peran Teknologi Bagi Seorang 
Entrepreneur.”

“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You're on 
your own. And you know what you know. And YOU are the one who'll decide where to go....” 

-  Dr. Seuss-

School of Business & Management
Institut Teknologi Bandung
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“The past has no power over the present moment.” 
- Eckhart Tolle-

alam Syukuran Wisuda April 2013 SBM-ITB telah Creative and Cultural Entrepreneurship, jalur konsentrasi E-
dilaksanakan. Acara dihadiri oleh dekan SBM- Track di program Reguler Young Professional, dan Program MITB, dosen, seluruh wisudawan dan orang tua Entrepreneurship MBA Kampus Jakarta dgn IPK 3,83  yaitu  

wisudawan , perwakilan perusahaan, dosen, tutor dan Tazkia Widyaputri (MBA-kelas Entrée). Penghargaan ini 
keluarga besar SBM-ITB. dipersembahkan oleh PT. Hutama Karya (Persero), yang 
Dengan mengusung adat Jambi sebagai bagian dari upacara memberikan penghargaan kali ini adalah Director Program 
adat, wisudawan melalui rangkaian acara demi acara MBA ITB Bpk. Reza Ashari Nasution Ph.D mewakili pihak PT. 
dengan khidmat.  Dilanjutkan dengan speech dari Dekan Hutama Karya yang berhalangan hadir.
SBM ITB Bapak Prof.Dr. Sudarso Kaderi Wiryono. 5. “Bank Negara Indonesia Inspiring Leader Award”. 
Pada acara malam syukuran wisuda kali  Farewell Speech  Diberikan kepada mahasiswa terbaik di program Business 
disampaikan oleh Nivo Narulita Yuninda wisudawan Leader Executive MBA (BLEMBA) Kampus Jakarta serta 
perwakilan In-House Class Batch 1 Angkatan 44 -PT berdasarkan pengalaman manajerial yang bersangkutan di 
Krakatau Steel. perusahaan dgn IPK 3,76 yaitu  Relita Veronika  MBA-kelas 
Dalam kesempatan ini diberikan pula Penghargaan kepada E xe c u t i v e  J a ka r t a  ( B L E M B A ) .  p e n g h a r ga a n  i n i   
mahasiswa terbaik diantaranya : dipersembahkan oleh PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk 
1. “CCE SBM ITB Best Young Professional Award“ diberikan dan diserahkan langsung oleh Bpk Haryono (Pimpinan BNI KCU 
kepada Lely Triastiti dari Program Reguler MBA ITB (MBA PTB).
Young Professional Angkatan 44A) dgn IPK 3,85. 6. “Bank Tabungan Negara Outstanding Scholar” Diberikan 
penghargaan ini dipersembahkan oleh PT CCE (Consultancy kepada mahasiswa terbaik di program studi MSM dengan 
& Continuing Education SBM ITB) dan diserahkan langsung prestasi akademik yang istimewa dan dapat menunjukan hasil 
oleh Ir. Rudy Bekti (Direktur CCE). penelitian yang dipresentasikan/dipublikasikan pada Jurnal 
2. “Samudera  Indonesia Best Executive Award” diberikan International yang terdaftar dalam SCOPUS atau Jurnal 
kepada Dwita Andarini (MBA-kelas Executive Bdg Angkatan Nasional Terakreditasi (DIKTI/LIPI) dgn IPK 3,86 yaitu  Merlyn 
X44) merupakan mahasiswa terbaik di program Executive Rakhmaniar   mahasiswa MSM. Penghargaan ini   
MBA ITB dgn IPK 3,78. penghargaan ini  dipersembahkan dipersembahkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
oleh PT. Samudera  Indonesia, Tbk dan diserahkan langsung Tbk. Diserahkan langsung oleh Ibu Nurmiah (Pimpinan BTN 
oleh Bpk Ir. Rudolf Saut, SH. MBA (Human Capital Group Bandung).
Director)
3. “Krakatau Steel Best In-house Leader Award” Diberikan Malam Syukuran Wisuda kali ini sangat istimewa, dengan 
kepada mahasiswa terbaik dari seluruh kelas in-house  yang suasana adat jambi dan dhibur dengan jazz akustik performace 
diselenggarakan oleh MBA ITB dgn IPK 3,88 yaitu Mita yang sangat apik dari Edo and Friends Band, Sehingga tercipta 
Himawati (MBA-kelas In-house PT Krakatau Steel). suasana hangat dan penuh dengan kekeluargaan.
Penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT. Krakatau Steel Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil 
(Persero), Tbk dan diserahkan langsung oleh Bpk Hilman menempuh pendidikan di SBM ITB. Semoga menjadi 
Hasyim, (Direktur Produksi). pemimpin masa depan yang berkontribusi untuk negara 
4. “Hutama Karya Best Young Entrepreneur Award” Indonesia tercinta.
Diberikan kepada mahasiswa terbaik di program Reguler 6
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Message from
the Dean

Message from
the Dean 

Kepada Yang Terhormat,
Para Orang Tua/Wali Mahasiswa SBM ITB.
Salam hangat dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. 

Dengan diberlakukannya:

1. Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Nomor 12 Tahun, status ITB dari BHMN (Badan Hukum Milik Negara) maka sejak 
tahun anggaran 2013, ITB dalam pengelolaan keuangannya menerapkan sistem Badan Layanan Umum (BLU).
2. Biaya pendidikan bagi mahasiswa baru ITB mulai angkatan 2013 mulai menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) 
menyebabkan turunnya pendapatan PTN di Indonesia.Menanggapi hal tersebut, SBM ITB mengambil sikap sebagai berikut:

1. SBM ITB menjamin untuk tetap memberikan standar layanan yang excellent.
2. SBM ITB tetap memegang nilai-nilai utama bahwa pengajaran bersifat sakral.

Maka dari itu kami menghimbau para mahasiswa, orang tua dan masyarakat secara umum tidak khawatir dengan kondisi yang 
terjadi.

Kami juga mengajak berbagai pihak, baik orang tua mahasiswa, masyarakat, serta mitra kerja SBM ITB untuk dapat mendukung 
SBM ITB melalui dukungan investasi dalam pembangunan fasilitas, gedung, laboratorium dan sarana prasarana, agar SBM ITB 
terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Ke depan, SBM ITB mencoba memfasilitasi orang tua mahasiswa, masyarakat, serta mitra kerja SBM ITB yang bekerja sama dalam 
investasi untuk mendukung SBM ITB, dengan mendirikan semacam yayasan. SBM ITB juga mengajak mitra kerja SBM ITB untuk 
terlibat aktif dalam usaha consulting and continuing education sebagai bentuk kontribusi SBM ITB dalam mendukung 
perkembangan ilmu bisnis dan manajemen di Indonesia.

Prof. Dr. Sudarso Kaderi Wiryono
Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung

achievements
D4 Kewirausahaan

Sarjana Manajemen

Magister Sains Manajemen

Dosen SBM ITB

Alumni SBM ITB

?Buyung, Awin, Maula, Juara I Perencanaan Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

?Tim Batavia: Dyasanti Vidya Saputri, Najwa Assilmi, Alifa Mentari Putrinda (SBM 2014) meraih runner-up dalam kompetisi: National Final 
L'Oreal Brandstorm 2013

?The Pacifist Team: Cahyawardani (2013), Lalu Garin Alham (2013), Mohammad Rimba Putra (2013), dan Wisnu Aryo Setio (2015) Juara 1 
Final HSBC Business Case Competition 2013 

?SBM ITB melaju ke Semi Final PolyU Global Student Challenge di Hongkong terdiri dari Musa Mujaddid Imaduddin , Muhammad Fattah 
Aziiz (SBM 2013)dan Amiril dari program studi teknik pertambangan

�Tim Betari Durga : Christian Wibisono, Ami Fitri Utami, Abid Alhayyu (MSM 2013) Juara 1 The 6th Master Journey In Management 2013

� 3 Dosen muda SBM ITB menerima Beasiswa S3 LPDP Kementerian Keuangan yaitu : Barli Suryanta, Ana Noveria, Oktofa Yudha 

�Livia Ardelia Genta allumni SBM ITB 2010 menerima Beasiswa S3 LPDP Kementerian Keuangan 

“The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.”  
- Oprah Winfrey-
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Acara Blog Competition 
bertemakan Membangun 
I n d o n e s i a  d e n g a n  
Technopreneurship yang 
diprakarsai oleh MBA ITB 
s u d a h  b e r l a n g s u n g  
dengan lancar, diikuti oleh 
peserta dari berbagai Dari 10 peserta terbaik lalu dipilih 3 pemenang terbaik:
universitas di Indonesia. 1. Juara 1, Jaka Haris Mustafa mendapatkan uang tunai sebesar 3,5 
S a bt u ,  8  J u n i  2 0 1 3  juta rupiah dan bingkisan menarik dari MBA ITB.

merupakan acara puncak pengumuman pemenang. Semua peserta 
yang terpilih diundang untuk mengikuti Campus Tour MBA ITB dan 2. Juara 2, Syarif Hidayatullah mendapatkan uang tunai sebesar 2,5 
SBM ITB serta mengikuti seminar bersama Wientor Rah Mada yang juta rupiah beserta bingkisan menarik dari MBA ITB.
merupakan Affiliate marketer, Founder BixBux.com, Founder & CEO, 
Co-Founder Republik Tycoon.com.Dari keseluruhan peserta sebanyak 3. Juara 3, Abi Sofyan Ghifari, mendapatkan uang tunai sebesar 1 
51 Bloger, dipilih menjadi 10 Besar adalah : juta rupiah beserta bingkisan menarik dari MBA ITB.

Semua peserta mendapatkan sertifikat kegiatan, voucher 
pendaftaran masuk program MBA ITB dan hadiah menarik lainnya 
dari MBA ITB.

Selamat kepada para pemenang, dan terimakasih atas partisipasi 
mengikuti acara ini.

MBA ITB  

Event Review

School of Business & Management
Institut Teknologi Bandung

“It isn't what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is 
what you think about it.” 

-  Dale Carnegie-

1 Jaka Haris Mustafa   

2 Syarif Hidayatullah

3 Abi Sofyan Ghifari

4  A d i b  M a h d y

5 Anifatul Faricha

6 Mohamad Iqbal Arifhan

7 Afrilia Ernes Natasya

8  E l s a  O k t a v i a n a

9 Muhammad Avenzoor A

10 Maiz Wahid Anshori

Blog Competition

MBA ITB Jakarta menggelar ajang kompetisi Dewan Juri, Ben Wirawan yang merupakan Co-founder 
rencana bisnis tahunan "Entrepreneurstar 2013" dan Direktur dari Mahanagari clothing business. Dalam 
di kampus MBA ITB Jakarta (11/6/2013). Untuk kesempatan ini, Ben didampingi oleh dua juri lainnya 
tahun ini, tim Panditra Nusantara meraih juara yakni Violison Martheo yang merupakan pemilik 
pertama kompetisi  melalui  ide bisnis perusahaan nasional di bidang furnishing kantor 
pembuatan pupuk organik dari sampah (Wintec), serta Benjamin Koellmann yang merupakan 
pertanian. Tiap tahunnya, kompetisi rencana Managing Director dari Lazada, pusat belanja online di 
bisnis Entrepreneurstar diadakan untuk I n d o n e s i a .
membantu mahasiswa S1 yang memiliki minat 
terhadap dunia usaha, untuk mengembangkan dan Panditra Nusantara yang mengusung konsep green business dinilai 
m e n j a l a n k a n  i d e  b i s n i s  m e r e k a . memiliki keunikan tersendiri. Tidak hanya bertujuan untuk meraih 

keuntungan (Good Profit), namun mereka juga mengedepankan Green 
"Mereka akan dibekali ilmu bisnis tentang how to get your Planet dan Great People yang dikemas dalam 3G Social Values mereka. 
business right. Selain itu, peserta juga dibimbing oleh para "Ide ini berawal dari school project dimana kami harus tinggal di desa 
mahasiswa S2 kami dari program Entrepreneurship MBA, Babakansari dan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat selama satu bulan. Ide itu 
untuk bersama-sama mengembangkan ide bisnis  muncul ketika kami melihat banyak sekali sampah yang bertebaran dan 
tersebut,"ujar Gita Fajar P. Mega yang merupakan Ketua sampah ini sebenarnya bisa diolah menjadi pupuk organik untuk 
P a n i t i a  E n t r e p r e n e u r s t a r  2 0 1 3 . kesuburan lahan pertanian mereka,"lanjut mahasiswi Presetiya Mulya 

s e m e s t e r  6 ,  A r d e l i a  S a f i r a .
Pada akhir rangkaian kompetisi ini, 4 peserta terbaik 
melangkah ke babak final dan mendapatkan feedback Runner-up lantas dimenangkan oleh TeesLab dengan pembuatan T-Shirt 
langsung dari kalangan entrepreneur muda yang duduk secara online yang sangat user-friendly. Sementara itu, Laserbeam 
sebagai dewan juri. "Dari segi teamwork dan calculation, dengan ide bisnis video mapping menduduki peringkat ketiga dan 
Panditra Nusantara unggul dibanding tim lainnya. Dan juga Amengan melalui ide bisnis papan permainan Huru-Hara berada di 
bisnis ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi,"kata Ketua peringkat empat pada final kompetisi ini.

Social Entrepreneurs
Juarai Entrepreneurstar 2013 
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Tim Batavia juara

T im Batav ia dar i  komunikasi dan dinamika tim.
Sekolah Bisnis dan Misi kali ini yaitu membuat bisnis plan dengan tema, 
Manajemen Institut Breakthrough Innovation, Pada L'Oreal Brandstorm 
Teknologi Bandung 2013, mahasiswa harus berinovasi, merancang strategi 
(SBM ITB) menjadi marketing, mendesain kemasan produk, serta 
runner-up di ajang menyusun kampanye komunikasi produknya.
N a t i o n a l  F i n a l  Acaranya seru dan punya sedikit konsep berbeda 

L'Oreal Brandstorm 2013 yang digelar di Teater utama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena melibatkan 
Usmar Ismail Hall , Jakarta, Kamis 25 April 2013. Tim supporter masing-masing tim yang harus membuat 
Batavia terdiri dari Dyasanti Vidya Saputri, Najwa menciptakan yel-yel pendukung untuk masing-masing 
Assilmi, Alifa Mentari Putrinda mashasiswi semester 5 tim dan tiap tim harus mempromosikan produk nya di 
SBM ITB 2014.Tim Vincitore dari Universitas Indonesia facebook dengan me-like sebanyak banyaknya print ad 
berhasil memenangkan ajang ini dan berhak melaju ke dari masing masing tim.
babak final di Paris. Finalis lainnya adalah tim 
Hypertising dari Prasetya Mulia. Supporter dari SBM ITB berhasil meraih semua 

penghargaan untuk kategor i Suprter L 'Oreal 
L'Oreal Brandstrom mengundang mahasiswa Brandstorm 2013 yaitu Best Supporter dan People's 
unggulan dari sekolah-sekolah bisnis untuk Choice Award.
menciptakan sebuah produk baru bagi brand L'Oreal 
dengan mencakup seluruh aspek kreasinya, mulai dari Di babak final di Paris, pemenang akan berkompetisi 
kemasan hingga strategi komunikasi. dengan tim terbaik dari 40 negara untuk meraih gelar 

L'Oreal Brandstrom International Champion sekaligus 
Tim dinilai berdasarkan kreativitas, analisa pasar, memenangkan hadiah perjalanan kemanapun di dunia 
kesinambungan dengan nilai-nilai brand, kemampuan senilai 10 ribu euro. Pemenang runner-up pertama akan 

Business
competition

 2013

National Final
L'OREAL BRANDSTORM

“No one can make you feel inferior without your consent.” 
- Eleanor Roosevelt-

4School of Business & Management
Institut Teknologi Bandung
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a s t e r  o f  J o u r n e y  I n  Durga diberi coaching oleh 3 dosen senior yaitu Prof. Dermawan 
Management Competition Wibisono , Deddy P. Koesrindartoto, Ph.D , dan Dr. Reza Ashari Mkembali diselenggarakan oleh Nasution.

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Peserta yang mengikuti kompetisi The 6th Master of Journey in 
pada hari kamis, 25 April 2013 di kampus Management ini cukup banyak, terdapat 51 Tim yang mengikuti 
Universitas Indonesia Depok. Tim Betari kompetisi ini, terdiri dari berbagai Universitas di Indonesia. Dari 51 tim 

Durga yang terdiri dari mahasiswa MSM angkatan 2012 : Christian dipilih 8 tim untuk masuk ke babak final, beberapa competitor 
Wibisono, Ami Fitri Utami, Abid Alhayyu berhasil memenangkan case diantaranya adalah peserta dari Universitas Indonesia, Universitas 
study Prudential dalam ajang case competition The 6th Master of Gajah Mada, Universitas Parahyangan, PPM, dll
Journey in Management yg diadakan oleh Universitas Indonesia. Menurut Tim Betari Durga tim UGM adalah tim yang merupakan 
Motivasi Tim Betari Durga mengikuti kompetisi ini karena tertarik saingan terberat. UGM karena mereka sering menjuarai berbagai 
dengan jenis kompetisinya. Selama ini mahasiswa MSM biasanya kompetisi dan merupakan juara bertahan pada MJM UI tahun 
sangat identik dengan perlombaan berjenis research grant, sementara sebelumnya.
jarang bahkan tidak ada yang mengikuti case competition seperti MJM Kesan yang dirasakan oleh Tim Betari Durga dalam mengikuti 
UI. Maka dari itu, mereka tertarik untuk mencoba sejauh mana kompetisi ini sangat menantang, worth to try and worth the time. 
kemampuan analisa yang dilatih selama kuliah dalam memecahkan Pesan dari Tim Betari Durga, sebaiknya untuk peserta tahun 
kasus kasus yang diberikan.Persiapan yang dilakukan untuk mengikuti selanjutnya diadakan coaching sejak awal pemecahan kasus sehingga 
kompetisi ini dengan memperbanyak menganalisa kasus yang ada. lebih banyak lagi tim dari SBM ITB yang bisa masuk ke final.
Jangka waktu dari pengiriman kasus dari pihak panitia sampai ke Selamat untuk Tim Betari Durga atas prestasi yang telah diraih, 
pemecahan kasus-pun terbilang pendek hanya 4 hari. Tim Betari Durga semoga keberhasilan ini memotivasi untuk terus berkarya dan meraih 
harus memanfaatkan waktu sebaik baiknya dalam proses analisa dan prestasi yang lainnya.***(IM)
perancangan program. 2 hari sebelum presentasi final, Tim Betari 

Tim Betari Durga MSM ITB 
Juara 1 The 6th Master Journey In Management 2013

BM ITB kembali mengukir prestasi di dunia Internasional, The dikerjakan dalam 2,5 jam, dipresentasikan melalui OHP) dan lalu 
Pacifist Team yang terdiri dari Cahyawardani (2013), Lalu Garin memberikan feedback dan saran-saran akan framework apa yang SAlham (2013), Mohammad Rimba Putra (2013), dan Wisnu sebaiknya di gunakan untuk cases tersebut.

Aryo Setio (2015) memenangkan Final HSBC Business Case Selain itu tim Pacifist mempelajari finalis-finalis sebelumnya, serta 
Competition 2013 pada tanggal 30 April 2013 di Jakarta, dengan membaca dan mereview ulang materi-materi kuliah yang diberikan oleh 
menduduki posisi juara 1 tingkat Nasional dan melaju ke dosen-dosen SBM ITB sebelumnya.
International HSBC Business Case Competition 2013 mewakili Untuk babak awal, ada lebih dari 60 tim yang mengumpulkan jawaban 
Indonesia yang di selenggarakan di atas case yang diberikan, dimana tim 
Hongkong. tersebut dieliminasi menjadi 6 tim yang 
Motivasi tim Pacifist mengikuti berasal dari UI (2 tim), UPH (2 tim), 
kompetisi adalah untuk mengejar Prasetiya Mulya (1 tim), dan SBM ITB (1 
pengalaman, karena akhir-akhir ini di tim). Jurusan dari masing-masing 
Indonesia jarang sekali ada lomba universitas berbeda-beda, namun 
Business Case untuk level S1. Mereka kebanyakan dari jurusan Manajemen 
memang tertarik dengan penyelesaian dan Ilmu Ekonomi.
business case karena hal ini bisa 
m e m p e r t a j a m  a n a l i s a  d a n  Seluruh finalis memiliki kekuatan yang 
mengaplikasikan secara langsung seimbang. Seluruh peserta sudah 
pelajaran-pelajaran yang didapat di disaring dan dipilih yang terbaik oleh 
SBM. Dan semakin tertarik begitu HSBC. Lebih lanjut, seluruh peserta 
mengetahui bahwa pemenang nasional berasal dari universitas-universitas 
akan dikirim untuk Regional Grand Final terbaik di Indonesia dan memiliki 
di Hongkong yang akan diikuti oleh mentor yang bagus. Sehingga ketika 
berbagai negara (India, Hongkong, Cina, bertanding mereka semua memiliki 
Taiwan, Jepang, Australia, New Zealand, Singapura, Philippines, dan kekuatan yang sama dan harus dihadapi dengan maksimal.
beberapa negara lainnya).Dalam mempersiapkan lomba ini, Tim Kompetisi ini mengaplikasikan secara langsung pelajaran-pelajaran yang 
Pacifist dibimbing oleh Bapak Budi Permadi Iskandar dan Ibu Atik didapat di SBM mulai dari Marketing, Technology & Operations, Finance, 
Aprianingsih. Beliau memberikan case-drilling dan sekaligus latihan HR, hingga Strategic Management. Selain itu, orang-orang yang mereka 
presentasi sesuai ketentuan yang diberikan oleh HSBC (case temui di Grand Finals (baik dari finalis maupun juri) juga memberikan 

The Pacifist Team SBM ITB Goes To Hongkong
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upcoming
event

“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You're on 
your own. And you know what you know. And YOU are the one who'll decide where to go....” 

-  Dr. Seuss-

School of Business & Management
Institut Teknologi Bandung

Outbond 
Sukabumi, 2-4 Juli 2013

STUDY SKILL
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“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.”
-Mark Twain-
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owntown Campus di Jakarta. Ketika kita bicara tentang pendidikan untuk para eksekutif (Executive 
Education), sudah seharusnya terletak di pusat kota, “tutur Ketua Dewan Sekolah SBM ITB, Kuntoro DMangkusubroto, membuka acara Peresmian SBM ITB Kampus Jakarta di Gedung Graha Irama lt. 12, 

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta (17/9/2013). Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok), 
Rektor ITB Prof Akhmaloka, meresmikan kampus SBM ITB di Jakarta. “Selamat datang di SBM ITB 

Downtown Campus, tempat pendidikan para eksekutif, “kata Rektor sesaat setelah seremoni pengguntingan 
pita tanda diresmikannya Kampus ITB di Jakarta.

Seperti diketahui, Kampus Jakarta didirikan atas dukungan dari para tokoh bisnis yang tergabung dalam 
Dewan Penasehat Sekolah. Mendonasikan hampir satu lantai gedung, Kampus SBM ITB di Jakarta pun 
ditulis atas nama pendiri Bayan Resources yakni TK Low Center for Executive Education. Sementara itu, 

nama donatur lainnya menghiasi nama-nama ruangan yang terdapat pada kampus ini.

“Fasilitas ini diberikan atas nama beliau (Dato’ Low) sebagai apresiasi dari kami. Tapi di dalam (kampus), 
terdapat ruang-ruang (kelas) yang didonasikan oleh tokoh-tokoh bisnis seperti keluarga Uno, Blue Bird, 

Medco, dan lainnya, “ujar Kuntoro seraya membuka tirai dimana didalamnya terdapat plakat bertuliskan 
nama dari 16 donatur kampus.

Dihadiri tamu dari kalangan industri, akademisi, dan pemerintahan, acara berlangsung sangat hangat dan 
meriah, penuh gelak tawa. Setelah peninjauan ruangan-ruangan kelas oleh para donator, acara berlanjut 

dengan penghargaan gelar Adjunct Associate Professor kepada enam dosen dari kalangan bisnis, dan 
ditutup dengan sarapan pagi bersama.

3

Graduation 
Night
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Mahasiswa Strata D4 Kewirausahaan

�Hafiz Hudani (Mars Footware), Rian Setianto (Super e-Book), Vivi Linda (Pasta Gigi Kerang), Iffah Shabirah (Cumi Langit) 
memenangkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) ITB 2013

� 3 Dosen muda SBM ITB menerima Beasiswa S3 LPDP Kementerian Keuangan yaitu : Barli Suryanta, Ana Noveria, Oktofa 
Yudha

� Wawan Dhewanto, Donald C.Lantu, Sri Herliana memenangkan proposal  MP3EI  untuk pendanaan Tahun 2013

� Dosen SBM ITB menjadi visiting lecturer di Kyoto University Jepang yaitu Dr. Reza Asahari Nasution dan Prof. Togar 
Simatupang, Dr. Dermawan Wibisono di Universiti Utara Malaysia (UUM), Dr. Budhi Arta Surya di Goethe University, 

Frankfurt.

Dosen SBM ITB

ekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung kembali mengukir prestasi di tingkat Nasional, tahun ini SBM ITB meraih 
Penghargaan sebagai “Indonesia Best School of Management 2013 A Accreditation Category.S

Ajang ini diselenggarakan oleh Mix Marketing Communication, pemilihan  melalui survei  kepada stakeholders kampus yang terdiri dari 
calon mahasiswa, para orang tua, serta praktisi Human Resource di perusahaan.
Kriteria penilaian dalam ajang penghargaan Indonesia Best Schools of Communications and Management 2013 adalah:
1. Reputasi
2. Kualitas Lulusan
3. Kesesuaian antara biaya dengan nilai atau manfaat yang diperoleh
4. Kesetaraannya dengan perguruan tinggi berkualitas di luar negeri
5. Fasilitas pendidikan
6. Kontribusi sosial bagi lingkungan sekitar (Coorporate Social Responsibility)
7. Prestasi dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih
8. Rekomendasi

Secara Keseluruhan Institut Teknologi Bandung meraih tiga penghargaan yaitu:
1. Indonesia Best School of Management 2013 untuk Sekolah Bisnis dan Manajemen
2. Indonesia Best School of Communications 2013 kategori Design Komunikasi Visual untuk Fakultas Seni Rupa dan Design
3. Indonesia Best University 2013

Selamat atas prestasi yang gemilang ini, semoga terus memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia.

achievements

SBM ITB Meraih Penghargaan
Indonesia Best School of Management 2013
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D Garden (Boston, dijuluki “dokter perusahaan 
Masachussets, AS), 4 sakit”, satu kali sebagai 
M e i  2 0 1 2 .  P a d a  T menteri di bawah dua 

commencement-nya yang ke- p r e s i d e n ,  h i n g g a  
1 1 0 ,  U n i v e r s i t a s  mengepalai BRR dan kini 
Northeastern,  dipimpin UKP4 (Unit Kerja Presiden 
langsung oleh presidennya Bidang Pengawasan dan 
P ro f.  J o s e p h  E .  A o u n ,  P e n g e n d a l i a n  
menganugerahkan gelar P e m b a n g u n a n ) .  I a  
doktor kehormatan kepada m e n e m p a t k a n  
enam tokoh. Dua di antaranya pengalamannya di dua 
adalah Colin Powell (eks- institusi terakhir itu sebagai 
Menteri Luar Negeri AS) dan fase sangat istimewa dari 
Kuntoro Mangkusubroto. perjalanan mempelajari, 
Kuntoro, yang juga alumnus dari universitas tersebut pada menantang, menerapkan, hingga berbagi sebuah disiplin ilmu 
tahun 1975, adalah satu-satunya penerima dari luar AS. yang telah dipilih dan dicintainya sejak mahasiswa.

Penganugerahan doktor honoris causa ituadalah sebentuk Terutama di BRR, aku Kuntoro, penguasaannya terhadap ilmu 
apresiasi terhadap kegigihan Kuntoro atas kontribusi nyata keputusan benar-benar diuji. Tekanan bukan saja datang dari 
penerapan kepakarannya dalam ilmu keputusan. alam, melainkan juga dari manusia beserta konfliknya. 
Kepakarannya dinilai mumpuni hingga menuai pengakuan “Menghadapi alam, itu menghadapi masalah yang relatif 
dunia terutama ketika mengomandani Badan Rehabilitasi tertata. Sedangkan dengan orang, tidak tertata. Alam tidak 
dan Rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami (BRR) pada 2005- berpikir, tetapi orang berpikir. Di situlah kita dilatih untuk 
2009. menganalisis dan juga bernegosiasi,” jelas Kuntoro setengah 

berfilsafat.
Untuk merayakan itulah Institut Teknologi Bandung (ITB) 
bersama Universitas Northeastern mengadakan kuliah “Di BRR mata saya makin terbuka bahwa tidak ada sesuatu 
umum Kuntoro “Menata Perubahan di Indonesia: Dari yang optimal atau sempurna. Semuanya “suboptimal”. Justru 
Pemulihan Pascatsunami ke UKP4 – Ilmu Keputusan dalam karena suboptimal itulah kerja keras untuk membuat kondisi 
Praktik”. Gelaran ilmiah di Auditorium PLN Pusat tersebut – menjadi lebih baik dari waktu ke waktu menjadi dimungkinkan 
tempat 14 tahun lampau ia pernah menjadi CEO-nya – alih-alih melahirkan sejumlah terobosan atau invensi,” 
diikhtiarkan pula untuk mendiseminasikan pengalamannya ujarnya.
seputar “seni” pengambilan keputusan di level strategis 
yang, telah terbukti dan diakui, turut mewarnai perubahan Salah satu terobosan penting dari Aceh yang kini berhasil 
demi perubahan di republik ini. Isunya terletak pada “dijual” UKP4 adalah pemanfaatan informasi geografis (GIS) ke 
bagaimana ilmu keputusan itu dipraktikkan. dalam sistem pengendalian pembangunan nasional dan 

daerah, papar Kuntoro di public lecture yang dihadiri pula oleh 
Gelar sarjana (teknik industri) dan guru besar (ilmu Wakil Presiden, Bapak Prof. Boediono. “Saking banyak dan 
keputusan) diperoleh Kuntoro dari ITB, masing-masing pada bernilainya pembelajarannya, sampai -sampai saya berani 
1972 dan 2012. Sudah sejak usia awal 30-an decision menyatakan, itu semua ibarat “warisan dari Aceh untuk 
scientist itu sudah “lantang” menancapkan bendera Indonesia, dan bahkan dunia”,” yakinnya.
pengambilan keputusan sebagai disiplin ilmu; antara lain 
ditunjukkan dengan menjadi dosen tamu mata kuliah ilmu Dihadiri 500-an undangan, kuliah umum pada Jumat (6 
keputusan di Sekolah Staf dan Komando TNI AU (1979- September 2013) sore yang dibuka oleh Nur Pamudji (Dirut PT 
1982). PLN) dan Prof. Dr. Akhmaloka (Rektor ITB), ditanggapi oleh 

Prof. Hooi Den Huan (Nanyang Technology University, 
Penempuh rimba dan pendaki gunung “Wanadri” angkatan Singapore) serta ditutup oleh Prof. Joseph E. Aoun itu 
1969 ini acapkali “dipinjam tenaganya” untuk beragam berlangsung sederhana namun cukup hangat dan menuai 
kapasitas, antara lain: tiga kali sebagai Dirut BUMN hingga antusias.

School of Business & Management
Institut Teknologi Bandung
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Kali ini Malam Syukuran Wisuda Juli 2013 SBM-ITB dilaksanakan bertepatan dengan hari ke 3 bulan Ramadhan. Acara ini 
dihadiri oleh dekan SBM-ITB, dosen, seluruh wisudawan dan orang tua wisudawan , perwakilan perusahaan, dosen, tutor 

dan keluarga besar SBM-ITB.
Dengan mengusung adat batak sebagai bagian dari upacara adat, wisudawan melalui rangkaian acara demi acara 

dengan khidmat. Default Paragraph Font;List Paragraph;Setelah sebelumnya berbuka puasa bersama dengan seluruh 
tamu undangan yang hadir di acara ini. Dilanjutkan dengan speech dari Dekan SBM ITB Bapak Prof.Dr. Sudarso Kaderi 

Wiryono.
Pada acara malam syukuran wisuda kali  Farewell Speech  disampaikan oleh Seven Julianus Siregar Mahasiswa MBA 

Reguler 45. Dalam kesempatan ini diberikan pula Penghargaan kepada mahasiswa terbaik diantaranya :
1. “Hutama Karya Best Young Professional Award “ diberikan kepada Debby Sugithio dari Program Reguler MBA ITB (MBA 

Young Professional Angkatan 46) dgn IPK 3,86. penghargaan ini dipersembahkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) dan 
diserahkan oleh Bpk Dedy K Hendartoto Ph.D sebagai perwakilan dari PT. Hutama Karya (Persero).

2. “Freeport Best Executive Award” diberikan kepada Melvin Mumpuni (MBA-kelas Executive Bdg Angkatan X45) 
merupakan mahasiswa terbaik di program Executive MBA ITB dgn IPK 3,85. penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT 

Freeport Indonesia dan diserahkan langsung Bpk Sonny Kosasih,( Chief Startegy Officer) 
3. “Krakatau Steel Best In-house Leader Award” Diberikan kepada mahasiswa terbaik dari seluruh kelas in-house  yang 

diselenggarakan oleh MBA ITB dgn IPK 3,81 yaitu Teguh Suwarno (MBA-kelas In-house PT Krakatau Steel). Penghargaan 
ini  dipersembahkan oleh PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk dan diserahkan langsung oleh Bpk Dadang Danusiri (Direktur 

SDM & Umum).
4. “Timah Best In-house Leader Award” . Diberikan kepada mahasiswa terbaik dari  kelas in-house  yang diselenggarakan 

oleh MBA ITB dgn IPK 3,78  yaitu  Tazkia Widyaputri (MBA-kelas In-house). Penghargaan ini dipersembahkan oleh PT. 
Timah ( Persero), Tbk, yang memberikan penghargaan kali ini Bpk  Abrun Abubakar (Direktur SDM & Umum).

5. “CCE SBM ITB Best Young Entrepreneur Award”. Diberikan kepada mahasiswa terbaik di program Reguler Creative and 
Cultural Entrepreneurship, jalur konsentrasi E-Track di program Reguler Young Professional, dan Program 

Entrepreneurship MBA Kampus Jakarta dgn IPK 3,81 yaitu  Ridhowati MBA-kelas Entrée/CCE Jakarta. penghargaan ini  
dipersembahkan oleh Consultancy & Continuing Education SBM ITB dan diserahkan langsung oleh Ir. Rudy Bekti (Direktur 

CCE SBM).
6. “Bank Tabungan Negara Outstanding Scholar” Diberikan kepada mahasiswa terbaik di program studi MSM dengan 

prestasi akademik yang istimewa dan dapat menunjukan hasil penelitian yang dipresentasikan/dipublikasikan pada Jurnal 
International yang terdaftar dalam SCOPUS atau Jurnal Nasional Terakreditasi (DIKTI/LIPI) dgn IPK 3,9 yaitu  Renni 

Regganis mahasiswa MSM. Penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Diserahkan 
langsung oleh Ibu Nurmiah (Pimpinan BTN Bandung).
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ekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung kembali menampilkan festival teater 
tahunan yang merupakan realisasi mata kuliah wajib di semester pendek tahun pertama, yaitu SManajemen Praktis. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk membuat acara tahunan 

untuk mempraktikkan ilmu manajemen dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan nyata termasuk 
menghadapi resiko-resikonya. Akan tetapi, keuntungan dari acara ini akan disumbangkan kepada yayasan 

sosial.

Opera and Drama Inspired by SBM for Educational Charity (ODDISEY) adalah pementasan yang diadakan oleh 
mahasiswa S1 SBM-ITB setiap tahunnya, dan kami berperan sebagai penyelenggara dan pemain dari seluruh 

kegiatan ini.
tahun 2013 ini merupakan pertunjukan ke 9 Oddisey yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2013 

bertempat di Trans City Theater- Trans Studio Bandung

Setelah delapan kali dilaksanakan, pada pementasan kesembilan tahun ini Oddisey dikembangkan menjadi 
Oddisey Festival dengan menambah acara baru yaitu Panca Masa. Seperti tema dasar dari Panca Kelana yang 
merupakan acara Oddisey untuk tahun 2013 ini yang membawa tema with local to global maka acara Panca 
Masa pun mengangkat tema acara yang akan membawa kita untuk bisa bernostalgia dengan apa yang nge-

hits pada edisi 5 dekade kebelakang. Dengan acara ini diharapkan masyarakat Bandung dapat kembali 
mengingat dan melestarikan permainan - permainan tradisional yang ada pada jaman lampau.

Kali ini sebuah drama musikal yang mengusung tema Panca Kelana yang mengisahkan kehidupan 5 Pandawa 
yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula-Sadewa. Kelima tokoh tersebut memiliki konflik dan perjalanan 

hidup yang berbeda. Kisah hidup 5 Pandawa tersebut kami interpretasikan dalam 4 nomor pertunjukkan yaitu 
Body Performance, Mix and Match, Romance Fantasy, dan Mimesis Show..

Oddisey 2013
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Welcoming  
Reception

2015

From the
New Student

elcoming Reception SBM 2016 diselenggarakan pada tanggal 7 September 2013 bertempat di Gedung Serbaguna ITB 
Jatinangor, untuk pertama kalinya perhelatan yang digelar setahun sekali dalam rangka menyambut mahasiswa baru WProgram Sarjana Manajemen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung diselenggarakan di Kampus 

ITB Jatinangor.

Dalam acara ini turut hadir seluruh Mahasiswa baru SBM ITB, Orang Tua Mahasiswa baru, Orang Tua asuh, Dosen, Karyawan, 
Keluarga Mahasiswa SBM ITB, Alumni dan tamu undangan lainnya.Dimulai dengan prosesi penjemputan dengan mengusung 
adat Papua, mereka dijemput oleh penari menuju panggung utama dilanjutkan dengan serah terima simbol tongkat dan topi 
papua dari Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SBM ITB Dr. Aurik Gustomo kepada kepala Program Studi Sarjana Manajemen Dr. Pri 
Hermawan dan Kepala program Studi Sarjana Kewirausahaan Wawan Dewanto, PhD Setelah itu seluruh mahasiswa baru SBM 
2016 mengucapkan janji mahasiswa yang dipimpin oleh ketua Himpunan Mahasiswa SBM ITB yaitu Nugraha Yanureza.

Dalam kesempatan ini Hanel Topada yang merupakan alumni SBM ITB angkatan 2010 turut serta berbagi pengalaman selama 
belajar di SBM ITB, pengalaman berorganisasi di kampus, suka dukanya setelah lulus dari SBM ITB dan masuk di dunia kerja yang 
sesungguhnya sehingga bisa sukses seperti sekarang.

Di akhir acara diadakan tour kampus bagi tamu undangan, untuk memperlihatkan kampus ITB Jatinangor dan khususnya gedung 
perkuliahan Program Studi Kewirausahan yang tahun ini sudah menerima mahasiswa baru.

Acara hiburan kali ini diisi oleh penampilan memukau dari 57kustik dari Rumah Musik Hari Roesli, mereka adalah musisi istimewa 
yang lahir dari jalanan tetapi mempunyai kualitas dan bakat yang sangat baik. Secara keseluruhan acara berlangsung dengan baik 
dan lancar.

Kepada Mahasiswa Baru SBM ITB 2016 Selamat Datang dan Selamat Berkarya di SBM ITB.
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Fulbright Senior Scholar  
Andreas Schwab, Ph.D.

SBM-ITB is proud to announce the arrival of Fulbright Senior Scholar Andreas Schwab, Ph.D. for our 2013-2014 academic 
year.  Dr. Schwab is here with us under the auspices of the American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) which Dadministers the Fulbright Program in Indonesia.  

Dr. Schwab, who is Associate Professor of Management and Dean's Fellow in Management at Iowa State University, is a 
productive researcher and a prolific writer as well.  He has published his findings on research methodology and project 
management in well-established academic journals such as Organization Science, the Academy of Management Journal, and 
Research Methodology in Strategy and Management, among others.  And in addition to his other chairmanship positions, Dr. 
Schwab has also chaired the Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS) Dissertation Proposal 
Competition in 2012.  

At the SBM-ITB Undergraduate Program, Dr. Schwab has made a positive impact in the classroom.  In one of three Integrative 
Business Experience (IBE) class sessions that he taught this semester, Dr. Schwab took our students in the Class of 2015 to visit 
'Cactus Jack' Barringer – self-made millionaire, inventor, and entrepreneur – at his home.  Via skype, our students were given an 
opportunity to interview Cactus Jack live and to listen to his boom-and-bust escapades as an entrepreneur.  It was no mean feat 
on Dr. Schwab's part to juggle a time frame in which he gave his lecture introducing the topic at hand while Cactus Jack waited 
patiently halfway around the world for his turn on the stage.  One can imagine the difficulty that Dr. Schwab faced in 
synchronizing the differing time zones between Cactus Jack's living room in Iowa and our auditorium in West Java.  Not 
surprisingly, Dr. Schwab became a huge success in the Class of 2015.        

Dr. Schwab has also recently taught a workshop on research methodology at our MBA Program in Bandung.  He took this 
opportunity to offer helpful advice on how to report findings as well as compare theories with hypotheses. This semester, Dr. 
Schwab is co-teaching with Mr. Aldianto, MBA, Ms. Salguero, MBA, Dr. Ghazali, Dr. Lantu, and Dr. Koesrindartoto in the 
Undergraduate, the Master of Science in Management, and the Doctor of Science in Management programs, respectively.

Let us give a warm welcome to Dr. Andreas Schwab.

contributor by
Dr. Isrochmani Murtaqi, S.E., M.Acc.

Dr. Wicaksono, Dr. Schwab, 
Prof. Dr. Sudarso Kaderi 

Wiryono, Prasetyo, MBA, Dr. 
Sunitiyoso, and Dr. Isrochmani 

at the SBM-ITB launch of its TK 
Low Center for Executive 

Education in Jakarta on 
September 17, 2013 

Visiting
Professor
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“The business of art is to reveal the relation between man and his environment.” 
‐D. H. Lawrence‐

ekolah	Bisnis	dan	Manajemen	Insitut	Teknologi	Bandung	(SBM	ITB)	secara	resmi	Sberdiri	pada	tanggal	31	Desember	2003.	Saat	ini,	Sekolah	Bisnis	dan	Manajemen	ITB	
memiliki	empat	program	studi	yaitu	Program	Studi	Sarjana	Manajemen	(SM),	

Program	Studi	Magister	Administrasi	Bisnis	(MAB),	Program	Studi	Magister	Sains	
Manajemen	(MSM)	dan	Program	Studi	Doktor	Manajemen	(DSM,	dengan	fungsi	
menjalankan	misi	Ttridarma	Perguruan	Tinggi	yang	mencakup	Pendidikan,	Riset	dan	
Pengabdian	kepada	masyarakat.
Sejalan	dengan	visi	SBM	ITB	maka	perayaan	hari	ulang	tahun	ke-10	SBM	ITB	mengangkat	
tema	“Creativity	for	Better	future”,	dengan	berbagai	rangkaian	acara	yang	penuh	kreatifitas	
dan	tetap	menjalankan	program	tahunan	penanaman	pohon	yang	bermanfaat	bagi	civitas	
SBM	ITB	dan	masyarakat	umum.

Tema	acara	ini	diambil	dengan	mempertimbangkan	bahwa	sudah	selayaknya	SBM	ITB	
dengan	usianya	yang	sudah	menginjak	10	tahun	untuk	melakukan	kegiatan	berbagi	dengan	
semua	kalangan.	Tidak	hanya	di	dalam	lingkungan	intern	civitas	tetapi	juga	kepada	
masyarakat	luas,	sehingga	dapat	menumbuhkan	sikap	kepedulian	yang	lebih	lagi	kepada	
sesama	dan	lingkungan	civitas.	

Rangkaian	acara	HUT	10	tahun	SBM	ITB	dimulai	dari	pertengahan	Oktober	melalui	
kegiatan	Turnamen	olahraga	antar	karyawan	dan	dosen,	lalu	dilanjutkan	dengan	Short	
movie	Competition	yang	terbuka	bagi	seluruh	civitas	akademika	SBM	baik	yang	masih	aktif	
ataupun	yang	sudah	menjadi	alumni,	dan	pemilihan	putra	putri	SBM	ITB	yang	nantinya	
akan	menjadi	duta	SBM	ITB.

Tujuan	kegiatan	ini	adalah:
1.	 Meningkatkan	rasa	syukur,	iman	dan	taqwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa;
2.	 Meningkatkan	rasa	kebersamaan	,	jalinan	kasih	sayang,	kepedulian	dan	persaudaraan	
diantara	civitas	akademika	SBM	ITB;
3.	 Memeriahkan	peringatan	ulang	tahun		SBM-ITB	ke-10;
4.	 Berbagi	untuk	sesama	dengan	melaksanakan	kegiatan-kegiatan	kemanusiaan	dan	
kepedulian	lingkungan.		‐‐bersambung‐‐

Creativity for Better future
SBM ITB 

HUT 10th
SBM ITB
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Event Review

Rangkaian	Kegiatan	HUT	Ke-10	SBM	ITB

1.	 Lomba	Pembuatan	Short	Movie	SBM
Waktu	:	17	Oktober	–	7	Desember	2013
Kegiatan	ini	merupakan	lomba	membuat	film	
pendek	tentang	SBM-ITB	dengan	tema	“SBM	dan	
Keunikannya”,	yang	merupakan	gagasan	agar	
terbentuknya	citra	sbm	yang	dipandang	sebagai	
creative	education	dalam	bidang	bisnis	penilaian	
berdasarkan	ide	cerita,	penyutradaraan,	editing,	dan	
penilaian	publik	di	social	media,	hasil	karya	para	
finalis	diungga	ke	you	tube	dan	menjaring	“likers”	
sebagai	salah	satu	penilaian.

2.	 Lomba	Pemilihan	Putra	Putri	Duta	SBM	ITB
Waktu	:	21	Oktober	–	20	Desember	2013
Lomba	ini	bertujuan	untuk	mencari	figur-figur	
mahasiswa	yang	mempunyai	intelegensia	tinggi	
dengan	jiwa	entrepreunership,	yang	mana	akan	
mewakili	SBM	secara	representatif.

3.	 Penanaman	Pohon	di	Kampus	ITB	Jatinagor	
Waktu	:	19	Desember	2013
Kegiatan	ini	merupakan	kepedulian	SBM-ITB	
kepada	lingkungan	dan	masyarakat	sekitarnya.	
Penanaman	pohon	akan	dilakukan	di	kampus	ITB	
Jatinangor	dan	areal	hijau	disekitarnya.	

4.	 Turnamen	Olahraga	
Waktu	:	21	Oktober	–	21		November	2013
Kegiatan	ini	dimaksudkan	untuk	menggalang	
kebersamaan	sekaligus	mengingatkan	kepada	
masyarakat	dan	civitas	akademika	SBM-ITB		bahwa	
berolahraga	merupakan	salah	satu	langkah	menjaga	
kebugaran	fisik	dalam	menunjang	kesehatan	diri	

sehingga	mampu	secara	optimal	dalam	berkarya.	
1.	 Futsal	Putra/Putri
2.	 Bulu	Tangkis	Putra/Putri
3.	 Tenis	Meja	Putra/putrid
4.	 Catur
5.	 Perayaan	Peringatan	Dies	Natalis	SBM	ke	10	
Tahun
Waktu	:	13	Desember	2013

6.	 Malam	Perayaan	HUT	SBM	2013	dan	
Peluncuran	Buku	Dasawarsa	Tahun	SBM-ITB	
Waktu	:	20	Desember	2013
Buku	ini	ditulis	berkaitan	dengan	sejarah	perjalanan	
SBM	selama	10	tahun	dan	rangkaian	rencana-rencana	
kreatif		SBM-ITB		masa	yang	akan	datang.

Waktu	:	Jumat,	20	Desember	2013,	Pukul	19.00-21.30	
WIB,	bertempat	di	Luxton	Hotel	
Merupakan	rangkaian	terakhir	dari	perayaan	satu	
Dasawarsa	SBM-ITB.	Dalam	Gala	Dinner	ini	akan	
diundang	Dewan	Sekolah,	Sponsorhip,	Dosen	dan	
karyawan	SBM-ITB.

Acara	ini	terselenggara	dengan	sukses	atas	kerjasama	
dari	seluruh	panitia	dan	keluarga	besar	SBM	ITB	dan	
banyak	mendapatkan	dukungan	dari	berbagai	Partner	
SBM	ITB	diantaranya:	
	PT	OASSURE,	3M,	PT	Mandom	Tbk,	BNI	46,	L'Oreal,	
PT	CCE,	Kresna	Sekuritas,	Kompas	Gramedia,	The	Big	
Cut	Price,	Bumi	Printing,	Destiny	catering,	Prima	Riau	
Holiday,	Roll	basket,	Bandrek	Hanjuang.
Harapannya	semoga	SBM	terus	memberikan	
kontribusi	yang	terbaik	dalam	membentuk	generasi	
muda	yang	excelent.

SBM  Tahun10

“Be the change that you wish to see in the world.”  
‐Mahatma Gandhi‐
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Pada bulan November ini, program studi Kewirausahaan SBM ITB 
meluncurkan program baru yaitu Fridaypreneurship, talkshow 
bertemakan kewirausahaan yang menghadirkan pelaku bisnis 

muda yang sukses mengembangkan usahanya dalam berbagai bidang. 
Program bulanan yang rencananya akan diadakan setiap hari Jumat ini 
terbuka bagi seluruh civitas SBM ITB serta mahasiswa ITB dari beragam 
fakultas lainnya. Tujuan acara ini diantaranya untuk menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan bagi seluruh mahasiswa ITB dan menggalakkan gerakan 
wirausaha di kalangan massa kampus, selain tentunya juga sosialisasi 
program studi S1 kewirausahaan ITB yang baru berdiri.Sebagai edisi 
pertama kali ini, kami mengundang Andara Rainy Ayudini, mahasiswa ITB 
angkatan 2005 yang telah sukses mengangkat nama Indonesia dimata dunia. Acara yang berlangsung pada 15 November 2013 ini 
dibuka oleh Bapak Dwi Larso, dosen entrepreneurship SBM ITB. Berawal dari terpilihnya Andara sebagai None Jakarta pada tahun 
2007, hingga kemudian dinobatkan menjadi Putri Pariwisata 2009 dan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Tourism International, 
Dara kemudian semakin banyak dikenal orang. Menyadari akan kelebihannya dalam membangun networking dan memasarkan 
barang, Andara pun melihat celah baginya untuk memulai bisnis.

 Kepada para mahasiswa, Andara bercerita bahwa sebelumnya ia mengeluarkan produk tas bersama sahabatnya dan telah 
memiliki sebuah label, yaitu “Etnika”. Namun akhirnya karena kesibukan masing‐masing, Andara memutuskan untuk mendirikan 
label baru. Dengan brand barunya "Andara", kependekan dari istilah Minang nak dara (anak gadis), mengembangkan bisnis tas 
batik yang juga diilhami dari kecintaannya pada batik. Misi Andara dalam bisnisnya adalah menyatukan dua unsur yaitu budaya dan 
modernitas, terlihat dari produk‐produknya yang memadukan kain‐kain khas Indonesia dengan desain yang mengikuti 
perkembangan mode terkini. Ia juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, untuk lebih 
mengenal, mencintai, dan menggunakan produk asli Indonesia.

 Di dalam auditorium yang dipadati oleh ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan ini, Andara mengatakan bahwa dalam 
menjalankan bisnisnya tersebut, ia bertanggung jawab dalam memilih bahan, mendesain, promosi dari mulut ke mulut, sampai 
terjun langsung di pameran. Andara yang juga aktif di Ikatan Pecinta Batik Nusantara ini mencari materi dan bahan produknya 
dengan berkeliling Nusantara, dan juga sampai mencari beberapa pembatik cap dan tulis ke seluruh Pulau Jawa.

 Diskusi dan tanya jawab berlangsung seru dimana mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan mengenai pengalaman dan suka 
duka Andara dalam menjalankan bisnisnya. Andara juga membagikan tips‐tipsnya dalam memasarkan produk, karena disela‐sela 
kesibukannya ia pun mendalami ilmunya dengan mengambil master dalam bidang marketing communication.
Acara kemudian diakhiri dengan pemberian sertifikat dan kenang‐kenangan yang diserahkan oleh Wawan Dewanto selaku Ketua 
Program Studi Kewirausahaan, dan dilanjutkan dengan berfoto bersama.

Workshop
Review

Sarjana Manajemen

Galuh Adika Alifani Meraih Penghargaan Best Paper Award di Konferensi IISES

Wisnu Aryo Setio (SBM ITB 2015) dan Nasha Pinasthika (SBM ITB 2015) terpilih sebagai top three participant mewakili Unilever 

Indonesia dalam Unilever Future Leaders’ League tingkat global di Singapura 

Magister Bisnis Administrasi

Ganesha Maxima MBA Executive 47, Meilina Marsinta,Rohimat Efendi, Nuzuli Hada Ginting Juara 1 National Business Case 
Competition (NBCC) 2013, juara 2 PPM 4th Regional Business Case Competition

Magister Sains Manajemen
TIM MSM 2012 (Moch. Sandy Triady, Ratih Kurniasari, Harry Susatyo) Juara II Kompetisi Nasional Penulisan Studi Kasus Manajemen 

Resiko 2013

Fridaypreneurship bersama Andara Rainy Ayudini
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Adat	Riau
Dalam	Malam	Syukuran	Wisuda

Oktober	2013

Event’s
review

alam Syukuran Wisuda Oktober 2013 SBM‐ITB telah Mdilaksanakan, dengan konsep yang sangat berbeda, 
penyelenggara menggunakan dua gedung utama ITB, 

Aula Barat untuk inti acara yaitu prosesi syukuran wisuda , 
penyerahan penghargaan, dan berbagai inspired speech, sedangkan 
Aula Timur khusus untuk area makan seluruh tamu undangan dan 
wisudawan.
Acara dihadiri oleh 256 orang wisudawan, orang tua wisudawan, 
dekan SBM‐ITB, dosen, perwakilan perusahaan, dosen, tutor dan 
keluarga besar SBM‐ITB.
Wisudawan terdiri dari, 132 orang dengan 46 orang cumlaude dari 
Program Sarjana, 11 orang dari Program Studi Magister Sains dan 
Manajemen, dengan 1 orang cumlaude dan lulusan tercepat hanya 
13 bulan, 31 Orang dari Program Studi Magister Administrasi Bisnis 
kelas Jakarta dengan 4 orang cumlaude, 58 orang dari Program Studi 
Magister Administrasi Bisnis kelas Bandung dengan 5 orang 
cumlaude, 27 orang di Prorgram Studi Magister Administrasi Bisnis 
Kelas Inhouse PT Timah, (Persero) Tbk dan PT. Krakatau Steel 
(Persero), dihadiri pula oleh 3 orang Mahasiswa Double Degree 
MSM dari Tokyo University of Science – Jepang, yang pada bulan Juli 
lalu tidak ikut acara malam syukuran wisuda dikarenakan masih 
berada di Jepang.
Dengan mengusung adat Riau sebagai bagian dari upacara adat, 
wisudawan melalui rangkaian acara demi acara dengan khidmat.  
Dilanjutkan dengan speech dari Dekan SBM ITB Prof. Dr. Sudarso 
Kaderi Wiryono.
Pada acara malam syukuran wisuda kali Inspired Speech 
disampaikan oleh Prof. Kuntoro Mangkusubroto, Dalam kesempatan 
ini diberikan pula Penghargaan kepada mahasiswa terbaik 
diantaranya :
1. “Baramulti Sugih Sentosa Student of The Year “ diberikan 
kepada mahasiswa yang memiliki record terbaik selama kuliah di 
SBM‐ITB yaitu Antonia Febe Hartono dari Program Sarjana dengan 
IPK 3,93. penghargaan ini dipersembahkan oleh PT Baramulti Sugih 
Sentosa (Tbk) dan diserahkan langsung oleh Ibu Lina Suwarly .
2. “Kolaborasi Motivator of The Year” Diberikan kepada 
mahasiswa yang dianggap telah menjadi motivator bagi 
keberhasilan/peningkatan prestasi/perubahan perilaku yang lebih 
baik pada seseorang/kelompok orang (baik di dalam maupun luar 
lingkungan SBM‐ITB) terhadap dukungan yang diberikannya yaitu 
Kevin Giarto dari Program Sarjana dengan IPK 3,67. penghargaan ini  
dipersembahkan oleh PT Konsumsi Kolaborasi Indonesia dan 
diserahkan langsung oleh Adryan Hafizh S.Mn merupakan alumni 
SBM 2009 
3. “Bank Negara Indonesia Innovator of The Year” Diberikan 
kepada mahasiswa/kelompok mahasiswa SBM‐ITB yang memiliki 
prestasi atau kemampuan dalam mempelopori suatu kegiatan atau 
produk baru yang diakui oleh banyak pihak, khususnya SBM‐ITB 
yaitu Franky dengan IPK 3,83. Penghargaan ini  dipersembahkan 
oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan diserahkan 
langsung Bpk Haryono (Pimp Cab PTB).
4. “Samudera Indonesia Conscience of The Group” Diberikan 
kepada mahasiswa yang dianggap mampu menyatukan kelompok 
atas dasar suara hati nurani yang muncul dari kesadaran demi 

kesatuan sebelum suatu tindakan/keputusan ditetapkan dengan IPK 
3,31  yaitu  Mirza Malik. Penghargaan ini dipersembahkan oleh PT. 
Samudera  Indonesia, Tbk, yang memberikan penghargaan kali ini 
adalah Bpk Ir. Rudolf Saut, SH. MBA, (Human  Capital Group Director 
5. “Krakatau Steel  Best Young Professional Award”. Diberikan 
kepada mahasiswa terbaik di program Reguler MBA ITB dengan IPK 
3,82 yaitu  Antonius  penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT 
Krakatau Steel (Persero), Tbk dan diserahkan oleh Dwi Bagoes  
Endrijansja (General Manager Strategis Planning) 
6. “CCE SBM ITB Best Young Entrepreneur Award” Diberikan 
kepada mahasiswa terbaik di program : Reguler Creative and 
Cultural Entrepreneurship, jalur konsentrasi E‐Track di program 
Reguler Young Professional, dan Program Entrepreneurship MBA 
Kampus Jakarta dengan IPK 3,86 yaitu  Anna Siefan. Penghargaan ini  
dipersembahkan oleh Consultancy & Continuing Education SBM ITB 
Diserahkan langsung oleh Bpk.Ir. Rudy Bekti ,MBA (Direktur CCE SBM 
ITB)
7. “Timah Best In‐house Leader Award” Diberikan kepada 
mahasiswa terbaik dari seluruh kelas in‐house  yang 
diselenggarakan oleh MBA ITB dengan IPK 3,82 yaitu Sujoko. 
Penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT Timah( Persero), Tbk 
Diserahkan langsung oleh Bapak  Abrun Abubakar Direktur SDM & 
Umum
8. “Bank Indonesia Inspiring Leader Award” Diberikan kepada 
mahasiswa terbaik di program Business Leader Executive MBA 
(BLEMBA) Kampus Jakarta serta berdasarkan pengalaman 
manajerial yang bersangkutan di perusahaan dengan IPK 3,81 yaitu  
Ari Soewasono. Penghargaan ini  dipersembahkan oleh Bank 
Indonesia Diserahkan langsung oleh  Ibu Nita Yosita (Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI) 
9. “Freeport Bashar Award” Diberikan kepada mahasiswa terbaik 
di program MBA Sharia Banking and Finance di Kampus  MBA ITB 
Jakarta dengan IPK 3,92 yaitu  Dandalina. Penghargaan ini  
dipersembahkan oleh PT Freeport Indonesia Diserahkan langsung 
Bpk, Riza Pratama ( CSR Officer)
10. “Bank Tabungan Negara Outstanding Scholar” Diberikan kepada 
mahasiswa terbaik di program studi MSM dengan prestasi akademik 
yang istimewa dan dapat menunjukan hasil penelitian yang 
dipresentasikan/dipublikasikan pada Jurnal International yang 
terdaftar dalam SCOPUS atau Jurnal Nasional Terakreditasi 
(DIKTI/LIPI) dengan IPK 3,83 yaitu  Trisha Gilang Saraswati, dan 
merupakan lulusan tercepat dengan waktu tempuh menyelesaikan 
Program Magister Sains dan Manajemen ini hanya dengan 13 bulan. 
Penghargaan ini  dipersembahkan oleh PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk Diserahkan langsung Bapak Edward Alimin Sjarief 
(Pimpinan BTN Bandung)

Malam Syukuran Wisuda kali ini sangat istimewa, dengan suasana 
adat Riau dan dihibur dengan jazz akustik performace yang sangat 
apik dari Edo and Friends Band, Sehingga tercipta suasana hangat 
dan penuh dengan kekeluargaan.
Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menempuh 
pendidikan di SBM ITB. Semoga menjadi pemimpin masa depan 
yang berkontribusi untuk negara Indonesia tercinta.
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eragaman pangan berdasarkan budaya Indonesia  perlu dipertahankan kelestariannya.Salah satu wisata Kkuliner yang dapat diaplikasikan dalam pemanfaatan secara maksimum yaitu  pengolahan makanan 
berbasis jamur, dimana hasil pengolahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan atau menjadikan 

alternatifve sumber pendapatan rumahtangga dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. 
Tim Pengabdian Masyarakat SBM ITB  yang terdiri dari Dosen SBM ITB yaitu Qorri Aina, Sri Herliana dan Umi 
Zuraida pada Tanggal 27 Oktober 2013 melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan dengan 
topik “Pengolahan Makanan Berbasis Jamur dDalam Meningkatkan Pendapatan Rumahtangga”. 

Tujuan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, 
khususnya wanita/ibu rumah tangga dalam  memanfaatkan pengolahan makanan berbasis jamur untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangga.  Sasaran dari pengabdian masyarakat  ini adalah secara spesifik 
menghasilkan  masyarakat (khususnya wanita/ibu rumahtangga) yang dapat memahami  dan mempraktekan  
pengolahan makanan berbasis jamur.  Dengan adanya usaha mengoptimalkan pengolahan makanan diharapkan 
adanya peningkatan kecukupan gizi dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.  
Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada para wanita  di Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 
Sumedang. 

Pengabdian masyarakat ini sebagai kontribusi dari Perguruan Tinggi yang memiliki tri darma yaitu pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Selain itu diharapkan dapat terjalinnya hubungan yang harmonis 
antara dunia perguruan tinggi (khususnya ITB) dan masyarakat.
Sejak tahun 2013, SBM ITB membuka program studi sarjana kewirausahaan di Kampus ITB Jatinangor. Keberadaan 
SBM ITB di Kampus ITB Jatinangor, diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan wirausaha‐wirausaha yang 
handal, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Jatinangor.

SBM ITB
for Community
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