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Assalamualaikuam Wr Wb,  

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

 

Saudara mahasiswa baru yang saya banggakan.  

Selamat datang di kampus Unggul ITN Malang. Saudara bisa menoleh ke 

kanan di sana saudara bisa melihat tulisan Aku Datang, Aku Belajar, Aku 

Berhasil. Makna yang terkandung di dalam tulisan itu adalah pertama 

saudara sudah mau datang ke ITN Malang artinya saudara 

berkomitmen/sudah menandatangani kontrak dengan kampus ITN 

bahwa Saudara mau menimba ilmu di ITN Malang. Kedua kata Aku 

Belajar, ini artinya kedatangan kalian ke sini adalah murni untuk belajar, 

bukan untuk tujuan lain yang tidak baik. Berikutnya Aku Berhasil, saya 

yakin jika niat kalian datang ke ITN Malang adalah sungguh-sungguh 

untuk belajar maka keberhasilan akan menunggu. 

Dalam kesempatan ini saya juga berpesan, gunakanlah waktu saudara 

untuk belajar yang efektif. Sehingga saudara bisa lulus tepat waktu, 

yaitu 4 tahun. Jangan sampai ada dalam pikiran kalian, bahwa dengan 

kuliah lebih lama maka akan justru lebih baik. Sebab, sudah ada aturan, 

bahwa mahasiswa S1 harus lulus 4 tahun (8 smester) dan maksimal 5 

tahun (10 semeter). Jika melebihi dari waktu tersebut maka status 

mahasiswa saudara bisa dicabut. Tolong untuk masalah ini benar-benar 

kalian camkan. Karena saya yakin, jika saudara lulus tetap waktu maka 

semuanya akan senang. Anda senang, orang tua anda senang, saudara 

anda juga senang. Tapi jika kalian gagal lulus, maka akan membuat sedih 

banyak orang. Saya yakin saudara semua tidak ingin mengecewakan 

orang tua. Betul….?  

 

Saudara-saudara sekalian 

Kami bangga menyambut saudara sebagai keluarga baru di sini. Dari 

manapun datangnya, apapun latar belakang saudara mulai hari ini 

adalah keluarga besar kami di ITN Malang. Inilah kampus yang akan 

membimbing saudara dalam meraih masa depan. Inilah kampus yang 

bisa saudara andalkan untuk menimba ilmu sebagai bekal meraih cita-



cita. Saudara-saudara yang saya banggakan Mulai hari ini, status 

saudara telah resmi berganti, dari yang semua berstatus siswa Sekolah 

Menengah kini saudara menjadi mahasiswa. Tentu ada banyak 

perbedaan ketika status itu berubah. Perbedaan yang paling utama 

adalah kemandirian. Sebagai mahasiswa kalian harus lebih mandiri 

dalam segala hal. Mandiri dalam mengelola kehidupan di Malang, 

mandiri dalam belajar, mandiri dalam bersikap dan mandiri dalam 

berbagai hal lainnya.  

Sebagai mahasiswa, ada banyak hal penting yang harus saudara kuasai. 

Di antaranya mengusai emosi, menahan amarah dan selalu 

mengutamakan persahabatan dan silaturrahmi. Bagi seorang 

mahasiswa, makna kekuatan bukan lagi kepada fisik, tetapi kepada 

intelektualitas, pengendalian diri dan kemampuan beradaptasi di 

berbagai lingkungan masyarakat. Untuk itu saya berpesan, saudara 

sebagai mahasiswa ITN Malang harus bisa bersosialisasi dengan baik 

selama di dalam kampus maupun di lingkungan kos dan di masyarakat 

luar kampus. Tunjukkan kepada masyarakat, bahwa kalian, mahasiswa 

ITN Malang bukan hanya mahasiswa yang hanya pandai dalam ilmu 

teknologi, tetapi juga sosok yang pandai bergaul, sosok yang 

menyenangkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.  

 

Para mahasiswa baru yang saya banggakan  

ITN Malang telah dikenal luas di Indonesia dan menjadi kebanggan 

warga Malang. Untuk itu, saya berpesan sekali lagi agar saudara bisa 

menjaga kebanggaan masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Di tangan 

saudaralah nama baik ITN Malang akan terus berkibar. Tunjukkan 

kepada masyarakat luas dengan prestasi saudara di bangku kuliah. 

Ukirlah prestasi sebanyak-banyaknya di kampus ini. Kami para dosen 

akan setia mendampingi saudara, membimbing dan mengarahkan 

saudara. Karena pada dasarnya kebanggaan terbesar kami sebagai 

dosen adalah apabila melihat mahasiswanya bisa menjadi orang-orang 

yang berhasil.  

 

Para mahasiswa baru yang berbahagia  

Di ITN Malang saudara tidak hanya bisa belajar tentang ilmu dan 

teknologi. Di kampus ini pula saudara bisa belajar berbangsa dan 

bernegara. Karena mahasiswa ITN Malang datang dari berbagai latar 

belakang, suku, ras, agama dan adat istiadat yang berbeda. Di ITN 

Malang inilah saudara bisa belajar bergaul dengan banyak karakter 



manusia. Sehingga kampus ini juga menjadi laboratorium budaya. 

Manfaatkanlah kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Jaga persahabatan, 

kebersamaan dan kekompakan sesama mahasiwa ITN Malang.  

Perlu saudara ketahui, bahwa ITN Malang juga dikenal sebagai kampus 

yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme. Nilai-nilai kebangsaan 

sangat kita junjung di sini. Salah satu buktinya, ITN Malang adalah satu-

satunya kampus di Kota Malang ini yang mengikuti pawai perayaan 

kemerdekaan RI tahun ini. Meski di kota ini banyak sekali kampus, tetapi 

hanya ITN Malang yang mampu membuat kreasi untuk mengikuti 

karnaval dan meraih juara.  

 

Kepada para mahasiswa baru yang saya cintai. 

Saudara sebagai mahasiswa baru juga memiliki peluang besar 

memperoleh beasiswa di ITN Malang. Kami menyiapkan sejumlah 

beasiswa untuk anda yang bisa didapatkan apabila saudara berprestasi 

di ITN Malang, seperti beasiswa prestasi olah raga dan seni, bidik misi, 

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Bantuan Mahasiswa 

(BBM), dan beasisawa dari instansi lainnya. Kami berharap kalian bisa 

memanfaatkan berbagai beasiswa itu dengan cara belajar bersungguh-

sungguh. Saya yakin jika saudara belajar dengan baik dan berprestasi, 

maka yang senang bukan hanya saudara. Tetapi ayah ibu saudara, serta 

dosen-dosen saudara.  

Untuk itu, mulai saat ini kuatkan niat anda untuk belajar di ITN Malang. 

Persembahkanlah prestasi terbaik untuk orangorang tercinta anda. 

Akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti PKKMB, semoga bermanfaat 

untuk saudara.  
 

 Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

pada hari Selasa, tanggal 01 September tahun 2015 ITN Malang saya 

nyatakan di buka. 

 
Malang, 01 September 2015 

REKTOR 

 

Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT. 


