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Bapak ibu dosen ITN Malang yang saya hormati 

Alhamdulillah tahun ini jumlah MABA kita masih cukup baik, yang 

mendaftar 1.247, yang herregistrasi 936 belum termasuk mahasiswa 

pindahan dan alih jenjang. Sebenarnya kita bisa menerima 

mahasiswa lebih banyak lagi, namun karena tahun ini ada aturan 

rasio dosen-mahasiswa,yaitu social 1:40, Eksata 1:30. Ada lima prodi 

yang dikenai peringatan (Mesin, Informatika, Arsitektur, Geodesi 

dan Planologi) dari peristiwa ini akhirnya kita membatasi kuota untuk 

5 prodi. Mesin 2 klas, informatika 2 klas, arsitektur 2 klas, geodesidan 

planologi masing-masing 1 klas. Tapi ini ada hikmahnya, paling tidak 

kinerja dosen lebih maksimal dalam membina/membimbing para 

mahasiswa dan mahasiswa lebih diperhatikan.  

Kita harus bersyukur, walaupun ITN kena goncangan (1) peristiwa 

kasus Fikri pada akhir tahun 2013. (2) Nisbah rasio dosen-mahasiswa, 

pada tahun ini. Alhamdulilah kita bisa menyelesaikan dengan me-

rekrutmen dosen sebanyak 48 dosen dari hampir semua prodi 

terutama prodi yang kena semprit. 

Alhamdulilah sampai saat ini ITN Malang tetap dipercaya oleh 

masyarakat sebagai PTS yang unggul tingkat institut. Maka 

kepercayaan ini harus kita buktikan dengan pelayanan yang sebaik-

baiknya, terutama dari para dosen. Karena bapak dan ibu semua 

adalah ujung tombak dari kunci sukses tidaknya proses pendidikan di 

ITN Malang ini. Maka, harapan saya didiklah para mahasiswa agar 

mereka mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat 

waktu. masa kepemimpinan saya ini saya mengusung konsep 

PEMBELAJARAN TUNTAS. Untuk itu, saya mohon sekali lagi agar para 

dosen mempunyai cara dan metode untuk dapat meluluskan 

mahasiswa tepat waktu, tetapi kualitas kemampuan teori dan skill 

tetap dijaga, walaupun ro material mahasiswa mungkin dibawah 



standar. Beda dengan Negeri, tapi menurut saya disinilah letak 

kebanggaan kita sebagai dosen, kita masih mampu mendidik 

mahasiswa kita dengan baik, contoh kan UB dengan ITN. 

Bapak ibu dosen yang saya hormati 

kedepannya kami akan merencanakan pertama: penetapan kuota 

MABA dengan mempertimbangkan student body masing-masing 

prodi dengan mempertimbangkan rasio dosen-mahasiswa dan sarana 

klas yang ada serta prodi yang paporit/ prodi yang banyak diminati 

masyarat (contoh mesin, informatika, sipil arsitektur, planologi dan 

elektro. Elektro ini dosen2nya sdh banyak yang doctor, saya berharap 

bisa membuka S2. Kedua. Memberikan kesempatan kepada dosen-

dosen muda untuk meningkatkan studinya ke jenjang S3. Tahun ini 

dosen kita yang menempus S3 adalah 5 (lima) orang 1 dosen ke UB 

dan 4 dosen ke ITS.  

Bapak ibu para dosen yang saya muliakan 

Bapak ibu semua, mungkin umur kita sudah semakin tua, tenaga kita 

juga berkurang. Tetapi saya tetap yakin, profesi seorang pendidik, 

sesungguhnya tidak mengenal usia. Justru semakin tua, biasanya 

semakin banyak pengalaman dan ilmunya. Profesi kita beda dengan 

pemain sepak bola bapak ibu, yang semakin tua semakin tidak 

digunakan. Tetapi untuk  dosen, sesungguhnya tidak ada kata tua. 

Semangat seperti ini yang harus tetap kita pegang.   

Bapak ibu semua yang saya hormati 

Saya informasikan pengembangan ITN saat ini, (1) di Kampus 2 (dua) 

kita telah membangun RUSUNAWA, MASJID dan kantor HIMAKPA, 

sebagai fasilitas kampus. Masjid dan kantor HIMAKPA bantuan 

alumni sedangkan Rusunawa bantuan/hibah dari Kemrestik 

perumahan rakyat, yang menurut rencana akhir desember 2015 akan 

dilakukan penyerahan, sehingga awal tahun 2016 bisa 

dioperasionalkan. (2). Kampus 1 (satu) saya telah membuatkan 

koridor/jalan penghubung ke masing-masing gedung sebagai akses 

dosen dan mahasiswa, ke masing-masing prodi. Lalu KM/WC sdh 

kami bangunkan, yang mendesak lagi setiap Ruang kuliah harus ada 



LCD dan taman-taman diluar gedung akan kita lengkapi dengan 

tempat belajar akan kita berikan colokan-colokan listrik, tentunya ini 

semua untuk meningkatkan atmosfir akademik.Untuk kesejahteraan 

dan kesehatan para dosen kami telah mendaftar hampir seluruh 

dosen dan karyawan diikutkan BPJS. Sedangkan lainnya, masih kami 

usahakan, tapi untuk uang rekreasi setiap awal tahun masih tetap 

ada Bapak/ibu. 

Demikian bapak ibu, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon 

maaf. 

Akhirnya dengan mengucap bismilahirrohmanirrohim acara 

pertemuan awal semester ganjil tahun akademik 2015/2016 ini saya 

nyatakan dibuka…. 

Billahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum wr wb. 

REKTOR 

Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT  


