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SAMBUTAN REKTORSAMBUTAN REKTORSAMBUTAN REKTORSAMBUTAN REKTOR    
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Yang Terhomat: 
  

Bapak Walikota Malang 

Bapak Ketua dan Anggota P2PUTN Malang 

Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur 

Saudara Sekretaris dan Anggota Senat ITN Malang 

Para Wakil Rektor ITN Malang 

Saudara Direktur dan Sekretaris Direktur Pascasarjana ITN Malang 

Para Dekan dan Para Wakil Dekan  di lingkungan ITN Malang 

Para Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan ITN Malang 

Para Kepala Biro dan para Ketua Lembaga di lingkungan ITN Malang 

Saudara Ketua Umum dan Pengurus Ikatan Alumni ITN Malang 

Para Rektor PTN dan PTS se-Malang Raya 

Para Undangan Khusus 

Para Orangtua Wisudawan/ti beserta keluarga dan 

Para wisudawan/ti Sarjana Muda, Sarjana, dan Magister yang berbahagia. 

  

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastyastu. 
Selamat pagi, salam sejahtera dan rahmat Tuhan untuk kita semua. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, 

sehingga sampai pada hari ini Sabtu, 26 September 2015, kita bisa berada di Kampus II 

ITN Malang untuk melaksanakan acara Wisuda ke-54 Periode II (dua) tahun 2015 dengan 

lancar. Tentu ini semua tak lepas dari peran semua pihak. Mulai dari karyawan, dosen 

dan seluruh civitas akademika ITN Malang, para orang tua wisudawan, para mahasiswa, 

dan semua pihak yang telah ikut mendukung kegiatan wisuda ini. Untuk itu kami 

ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

  
Hadirin, para wisudawan/ti, dan keluarga besar ITN Malang yang kami hormati, 

Pada Wisuda ke-54 ini, Pimpinan ITN Malang akan melepaskan 596 orang lulusan 

yang terdiri dari 29 orang lulusan Pascasarjana S-2, 243 orang lulusan S-1 Fakultas 

Teknologi Industri, 293 orang lulusan S-1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan 31 

orang lulusan D-3 Fakultas Teknologi Industri. Mereka akan kembali ke masyarakat dan 

berkarya sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka dapatkan selama menempuh 

pendidikan di kampus ini. 

Kepada para orangtua wisudawan dan para tamu undangan. Perlu kami 

sampaikan bahwa ITN Malang adalah PTS berbasis teknik yang selalu mengutamakan 

kualitas. Sejak berdirinya tahun 1969, ITN Malang terus berkembang dan semakin besar. 

Selain itu, kampus ini juga telah membuktikan kualitasnya dengan mengukir berbagai 

prestasi akademik dan non akademik di tingkat nasional. Prestasi-prestasi itu antara lain:  

Juara III Kontes Kapal Cepat Tak Berawak, juara III Tingkat Rayon lolos seleksi 
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tahap III tingkat nasional Kontes Robot Pemadam Api Indonesia dan Kontes 

Robot Seni Indonesia yang diselenggarakan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. Juara III 

Duta Kesehatan Kota Malang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Malang. Salah satu mahasiswa Teknik Elektro terpilih sebagai Pemenang 

Perjalanan Inspirasi Suryanation ke Jepang yang diselenggarakan oleh PT. 

Gudang Garam dan PT. Surya Madistrindo.  

 

Para wisudawan/ti, Orangtua, Wali serta hadirin yang berbahagia, 
Pada tahun 2015 ini ITN Malang juga telah mendapatkan hibah bidang 

kegiatan mahasiswa antara lain: Program Kreativitas Mahasiswa, Pusat Karir dan 

Tracer Study, Cooperative Academic Education Program, Program Hibah Bina 

Desa dan Program Mahasiswa Wirausaha dengan total nilai Rp. 468.963.000,-  

Selain itu, selama 7 tahun berturut-turut, mulai tahun 2008, ITN Malang 

mendapatkan penghargaan Anugerah Kampus Ungguluan dan tiga tahun 

berturut-turut mendapatkan Tropi Anugrah Kampus Unggul (AKU) di tingkat 

Institut se-Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, sebagai perguruan tinggi yang unggul 

dan berprestasi di bidang Kelembagaan dan Tata Kelola, perguruan tinggi yang 

unggul dan berprestasi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

serta perguruan tinggi yang unggul dan berprestasi di bidang Kemahasiswaan. 

ITN Malang juga menjalin kerjasama baik di tingkat nasional maupun 

internasional dengan pihak swasta dan pemerintah. Pada tahun 2015, ITN 

Malang masih bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan Pemerintah Kota Tarakan dalam 

bidang pemanfaatan SDM, pelatihan, pengabdian masyarakat, penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kerjasama juga dilakukan dengan 

Pemerintah Kabupaten Goa Propinsi Sulawesi Selatan, dalam bidang pemanfatan 

SDM dan penerimaan mahasiswa baru (siswa-siswi dari Kabupaten Goa). Selain 

itu, dengan Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Kabupaten Batam, 

Kepulauan Riau, dalam bidang penerapan teknologi survey dan pemetaaan 

kadastral. Juga dengan Pemerintah Kota Malang dalam bidang Pemberdayaan 

Keluarga (POSDAYA). Kemudian dengan lembaga Perguruan Tinggi yaitu; Dilli 

Institute of Technology Timor Leste dan Universitas Indonesia dalam bidang 

pendidikan. 

Pada tahun 2015 ini ITN Malang juga mendapatkan bantuan 

pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) yang dapat 

menampung 200 mahasiswa. Rusunawa ini merupakan bantuan dari Kementrian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015 ini juga ITN Malang 

telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah yaitu akreditasi Institusinya telah 

mendapatkan nilai “B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) 

Jakarta.   

Sejumlah prestasi dan pengakuan tersebut di atas, membuktikan bahwa 

ITN Malang adalah kampus yang diperhitungkan di tingkat nasional maupun 

internasional. Maka, sudah sangat tepat jika para orangtua para mahasiswa yang 

sekarang ini akan diwisuda mengirim putra-putrinya untuk menempuh 

pendidikan di ITN Malang.  
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Para Wisudawan/ti, Orangtua dan Wali serta hadirin yang kami hormati, 
Meski secara kualitas dan prestasi ITN Malang telah diakui. Namun, kita semua 

harus tetap berbenah menjadi semakin baik dari masa ke masa. Sebab, tantangan global 

saat ini semakin berat. Salah satu bentuknya, batas antara negara nyaris tak terlihat, 

sehingga warga negara manapun bisa keluar masuk ke negara kita untuk mencari 

pekerjaan. Bahkan saat ini saja sebelum era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 

diberlakukan, Indonesia telah kebanjiran tenaga kerja asing. Ini artinya, jika kita tidak 

mempersiapkan diri, maka kita akan kalah bersaing. Namun hal ini ITN Malang telah 

menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dibidangnya masing-masing. 

Dengan demikian, kami yakin, alumni ITN Malang siap bersaing di era globalisasi ini. 

Kepada saudara yang diwisuda saat ini,  harus yakin dan harus mampu bersaing dengan 

siapapun dan dari manapun. 

  

Hadirin, para wisudawan/ti, yang kami banggakan, 
Wisuda memang menjadi puncak dari proses pendidikan di perguruan 

tinggi. Tetapi, bukanlah akhir dari proses belajar seseorang. Ini artinya bahwa 

para wisudawan/ti tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Harapan kami, 

semoga para wisudawan/ti tidak pernah jemu menuntut ilmu baik secara formal 

maupun informal. Untuk yang formal, yang lulus sarjana muda dapat 

meneruskan ke jenjang sarjana, yang lulus sarjana dapat meneruskan ke jenjang 

magister, yang lulus magister dapat melanjutkan ke jenjang doktor.  Karena 

kampus kita ini masih membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas dalam 

mengembangkan ITN Malang ke depan. Untuk pendidikan informal, saudara bisa 

menggali ilmu dari kehidupan di masyarakat.  

Namun, bagi wisudawan/ti yang belum berkesempatan melanjutkan 

studi, tidak perlu berkecil hati. Lapangan untuk berkiprah selalu terbuka jika 

ditekuni dengan sungguh-sungguh. Para alumni ITN Malang dari waktu ke waktu, 

telah terbukti mampu berperan di berbagai bidang kehidupan. Sebagai pejabat 

pemerintah misalnya, seperti Bapak Walikota Malang, Abah Anton, sebagai 

pengusaha, akademisi dan lain sebagainya. Mereka tersebar di berbagai penjuru 

Nusantara. Kami sangat bangga, karena alumni ITN Malang mampu memenuhi 

tuntutan masyarakat sesuai bidang keahliannya masing-masing. 

 

Para Wisudawan/ti yang kami banggakan, 
Pada acara wisuda saat ini, saudara akan mengucapkan Janji Wisudawan 

kepada almamater saudara, masyarakat, negara, terutama kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Dengan demikian, ada bentuk tanggungjawab yang diberikan 

kepada saudara untuk dapat berkarya, membangun bangsa dan negara Republik 

Indonesia tercinta.  

Setelah prosesi wisuda ini selesai, saudara menjadi bagian dari anggota 

Ikatan Alumni ITN Malang, maka saudara harus ikut bertanggungjawab terhadap 

kemajuan Ikatan Alumni ITN Malang. Sebagai tahap awal, saudara diminta untuk 

bergabung melalui website ITN Malang. Ini semua  agar saudara dapat 

berinteraksi dalam meningkatkan komunikasi sesama alumni, antara alumni 

dengan kampus, dan antara alumni dengan dosen khususnya para dosen di 

lingkungan Program Studi masing-masing. 
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Saudara-saudara Wisudawan/ti yang berbahagia. 
Kami keluarga besar ITN Malang berharap agar saudara para wisudawan dan 

wisudawati  senantiasa menjaga nama baik almamater. Untuk itu, ketika saudara 

kembali ke daerah masing-masing, kenalkanlah kepada adik-adik saudara yang masih 

duduk di bangku SMA, SMK, tentang ITN Malang. Ajaklah mereka bergabung untuk 

kuliah di kampus ITN Malang tercinta ini. 

Kami segenap civitas akademika ITN Malang, atas rahmat dan ridha Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, melepas saudara para wisudawan dan wisudawati dengan 

harapan dan doa semoga saudara semua sukses dalam meniti karir dimana saja saudara 

berada. Amin.  

Selamat jalan para Alumni dan selamat berkarya, semoga masa depan saudara 

dipenuhi kesuksesan. Jangan lupa motto yang saudara pegang selama menjadi 

mahasiswa “ Aku Datang, Aku Belajar, Aku Berhasil” sekarang sudah saudara laksanakan 

dan saudara raih. Kini waktunya untuk menerapkan dalam kehidupan nyata. Semoga 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing saudara dalam setiap langkah. 

Sebagai penutup, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai institusi pemerintah, alumni ITN, perusahaan, lembaga dan warga masyarakat 

maupun perorangan yang senantiasa mendukung ITN Malang dalam berbagai bentuk 

bantuan mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa kami, sampai kepada berbagai 

program kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengambdian kepada masyarakat, 

ataupun dalam berbagai bentuk bantuan lainnya. Kepada para hadirin yang mengikuti 

prosesi wasuda ini dengan penuh kesabaran, kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta kepada panitia wisuda, 

terima kasih atas kerjasamanya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan wisuda ini 

berlangsung dengan baik, dan apabila dalam penyampaian sambutan ini terdapat 

ucapan yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf. 

Akhir kata, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama-

sama bahu-membahu dalam memperkokoh ITN Malang ini sehingga mampu 

berkontribusi secara maksimal dalam proses pendidikan dan mencerdaskan seluruh 

anak-anak bangsa, serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang 

kita cintai. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 

  

ITN Malang Jaya Selama-lamanya 

Billahitaufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 

REKTORREKTORREKTORREKTOR    
Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MTDr. Ir. Lalu Mulyadi, MTDr. Ir. Lalu Mulyadi, MTDr. Ir. Lalu Mulyadi, MT    


