
SAMBUTAN REKTOR BARU 
PERIODE 2015-2019  

PADA ACARA PELANTIKAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 
SENIN, 2 MARET 2015 

 
Assalamualaikum Wr Wb. Selamat pagi dan  
salam sejahtera untuk kita semua. 
 
Yang terhormat: 

1. Bapak Walikota Malang 
2. Bapak Ketua dan Anggota P2PUTN Malang 
3. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur 
4. Bapak/Ibu anggota Senat ITN Malang 
5. Para Wakil Rektor di ITN Malang 
6. Bapak Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana ITN Malang 
7. Para Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan ITN Malang 
8. Sdr. Ketua Umum Ikatan Alumni ITN Malang 
9. Para Rektor PTN dan PTS se-Malang Raya 
10.  Para Undangan dan seluruh civitas akademika ITN Malang 

 
        Puji, syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai pada 
hari ini, kita masih berada di AULA Kampus I ITN Malang, dalam keadaan sehat 
walafiat.  
Hadirin yang saya hormati 
         Sebelum memberikan sambutan, saya akan memperkenalkan keluarga saya: 
Istri saya Dra. Siti Nasfiyah. Anak saya yang pertama: Lalu Achmad Juniarta, ST, 
sekarang masih menempuh S2 di ITN Malang dan insya Alloh akan diwisuda pada 
tgl 28 Maret 2015, berikutnya anak saya yang kedua: Baiq Oktaviana Dwi 
Anggraeny, S.Si, sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Brawijaya Jurusan 
Kimia MIPA, yang ketiga: Baiq Nisrina Tri Anbarwati, kelas III SMAI Singosari dan 
yang keempat: Lalu Moch Syarif Hidayatullah, kelas III SMPI Singosari, yang pada 
hari ini tidak dapat hadir karena ada ujian di sekolahnya. 
Hadirin yang saya hormati 
          Hari ini, sungguh bersejarah bagi saya. Karena saya dipercaya untuk 
mengemban amanah, sebagai REKTOR ITN Malang periode 2015-2019. Tentu, ini 
adalah amanah yang tidak ringan, karena ITN Malang, adalah kampus besar, dan 
telah menjadi kebanggaan masyarakat Malang Raya. Maka, dengan sekuat 
tenaga, saya akan berupaya, melaksanakan amanah dan tanggung jawab ini, 
dengan sebaik-baiknya. Saya, bersama dengan seluruh pengurus P2PUTN, para 
pejabat dilingkungan ITN Malang, dosen dan karyawan, bertekad untuk bangkit, 
dan menyongsong kembali kejayaan ITN Malang yang pernah diraih. Kami akan 



terus, menguatkan jalinan kebersamaan, dengan seluruh civitas akademika ITN 
Malang, untuk membangun kampus ini, menjadi kampus yang maju, dan berdaya 
saing. Kami yakin, dengan kebersamaan semua itu, apa yang kita cita-citakan, 
akan dapat terwujud. 
Hadirin yang saya homati 
        Di tahun 90-an, kampus ITN Malang begitu terkenal. Karena menjadi salah 
satu kampus swasta terbaik, yang diperebutkan, oleh ribuan calon mahasiswa, 
dari berbagai daerah di Indonesia. ITN Malang juga, telah menjadi kebanggaan 
masyarakat Jawa Timur, khusunya warga Malang Raya. Begitu terkenalnya, hingga 
warga Malang, menandai perempatan Jalan Veteran, sebagai perempatan ITN. 
Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bukti, bahwa kampus yang telah berdiri, 
sejak tahun 1969, begitu melekat di hati masyarakat. 

Hal ini bisa dimaklumi, karena ITN Malang, memang menjadi salah satu 
Perguruan Tinggi Swasta Unggulan di Jawa Timur, dan merupakan ikon Perguruan 
Tinggi berkualitas, untuk Wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara barat, Nusa 
Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan. ITN Malang telah memberikan kontribusi 
yang sangat besar, dalam meningkatkan kualitas, sebagian masyarakat Indonesia, 
melalui pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknologi. Maka tidak heran, jika 
banyak lulusan ITN Malang, telah menduduki sejumlah jabatan strategis, baik di 
tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Salah satu 
contoh nyata bahwa Abah Anton sebagai Walikota Malang merupakan bukti 
bahwa beliau adalah alumni ITN Malang. Begitu juga dengan para mahasiswa ITN 
Malang, telah berkali-kali menorehkan tinta emas, dalam ajang bergengsi, baik di 
tingkat nasional, maupun internasional. Dalam bidang teknologi, ITN Malang 
berhasil merebut juara nasional, Kontes Robot Seni Indonesia, dan medali emas, 
dalam ajang PIMNAS ke XXV.  Himpunan Mahasiswa Mesin pun, memperoleh 
Juara II, dalam Kontes Roket Air Indonesia. Tidak hanya mahir dibidang teknologi, 
mahasiswa ITN Malang, bisa pula berbicara di ajang kesenian dan berhasil 
mendapatkan  medali perak, dalam lomba paduan suara tingkat Internasional di 
Cina. Untuk itu, ke depan ITN Malang, akan terus menjaga, dan terus 
meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu caranya adalah, melalui peningkatan 
sarana dan prasarana, serta menyiapkan, dan menambah tenaga dosen 
professional, yang bergelar doktor dan profesor. Mengingat, tantangan ke depan 
makin berat. Apalagi dengan dibelakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 
yang mau tidak mau dan suka tidak suka, harus dihadapi oleh semua warga 
negara Indonesia, tak terkecuali, lembaga pendidikan, seperti ITN Malang. Tetapi 
kita tidak boleh takut, untuk bersaing dengan negara lain. Baik di sektor teknologi, 
tenaga kerja, pendidikan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Kita harus yakin, 
dengan pendidikan dan keterampilan, serta penguasaan teknologi yang baik, kita 
akan memenangkan persaingan itu. 
Hadirin yang saya hormati 



         Adalah suatu kebahagiaan, sekaligus kehormatan bagi saya, untuk 
melanjutkan proses pendidikan, dan mengembangan kampus ITN Malang, yang 
menjadi aset nasional ini. Maka, demi mempertahankan prestasi, dan demi 
mencapai tujuan yang lebih tinggi, ITN Malang, siap bergandeng tangan, dengan 
seluruh perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan semua stakeholder. Mari kita 
bersama-sama membangun bangsa ini melalui pendidikan yang lebih baik. 
Para tamu undangan yang saya hormati. 
        Sebagaimana Perguruan Tinggi di Negeri ini, ITN Malang, memiliki apa yang 
sering kita sebut sebagai Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, 
dan Pengabdian kepada Masyarakat. ITN Malang, siap melaksanakan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi itu, secara sungguh-sungguh, seperti yang selama ini telah 
dilaksanakan. Banyak penelitian yang menghasilkan teknologi, dan telah 
diaplikasikan pada masyarakat, guna membantu, meningkatkan kuantitas, dan 
kualitas produksi, diberbagai bidang. Karena kemajuan suatu bangsa, antara lain 
dapat dilihat dari kemampuan bangsa itu, di dalam mengembangkan ilmu, dan 
menguasai teknologi. Utamanya teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Oleh karena itu, kami yakin, bahwa ITN Malang, yang berbasis pada teknologi, 
akan mampu bersaing, baik ditingkat nasional maupun internasional.  
Hadirin para tamu undangan yang saya hormati 
        Di akhir sambutan ini, tak lupa, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya, kepada pengurus P2PUTN, para pejabat, para dosen, karyawan, 
mahasiswa, panitia, dan semua stakeholder, yang telah bekerja sama dengan ITN 
Malang. Khususnya, kepada para dosen dan karyawan, saya mengajak, untuk 
terus bekerja keras, bekerja dengan ikhlas dan penuh kejujuran, dengan hati yang 
senang dan gembira, demi menuju cita-cita, meraih kejayaan ITN Malang, seperti 
tahun-tahun sebelumnya.  
        Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayidina Ali-RA, bekerja adalah rekreasi 
terbaik. Saya yakin, jika kita semua bekerja, yang diiringi dengan hati yang ikhlas 
dan gembira, maka kita akan mampu meraih prestasi yang terbaik. Selain itu, mari 
kita niatkan, pekerjaan yang kita lakukan ini, sebagai amal ibadah kita yang kelak 
akan mendapatkan pahala yang melimpah. Mulai hari ini, marilah kita bangkitan 
kembali kampus tercinta kita. Menjadi kampus yang terunggul, menjadi kampus 
tempat mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas, dan menjadi kampus yang 
tetap jaya selama-lamanya. 
         Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa  
me-Ridhoi-Nya. Amin ya robbal alamin.  
 
Bilahi Taufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb, selamat siang.  
Malang 2 Maret 2015 
Rektor, ITN Malang 
Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.  


