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SAMBUTAN REKTOR  
PADA WISUDA KE 53 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 

SABTU, 28 MARET 2015 
 
 

  
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 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 Ikatan Alumni ITN Malang 
Para Rektor PTN dan PTS se Malang Raya 
Para Undangan Khusus 
Para Orang Tua Wisudawan/ti beserta keluarga dan 
Para wisudawan/ti ITN Malang yang saya banggakan 
  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 
  

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan 
karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada hari ini Sabtu, 28 Maret 2015, kita 
masih berada di Kampus II ITN Malang untuk melaksanakan acara Wisuda ke-53 Periode I (satu) 
tahun 2015. 
  

Hadirin yang saya hormati, 
Pada Wisuda ke-53 ini, Pimpinan ITN Malang akan melepaskan 334 orang lulusan yang terdiri 

dari 15 orang lulusan Pascasarjana S-2, 205 orang lulusan S-1 Fakultas Teknologi Industri, 111 orang 
lulusan S-1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan 3 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. 

Khusus kepada para orang tua wisudawan dan para tamu undangan. Perlu kami sanpaikan 
bahwa ITN Malang adalah PTS yang selalu mengutamakan kualitas. Hal itu bisa dibuktikan dengan 
eksistensi ITN Malang mulai berdiri pada tahun 1969 hingga sekarang.  Yang  mana, ITN Malang terus 
berkembang dan semakin besar. Selain itu, kampus ini juga telah membuktikan kualitasnya dengan 
mengukir berbagai prestasi akademik dan non akademik, baik di tingkat nasional maupun 
internasional yang tentunya ini sangat membanggakan bagi kita semua. 
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Prestasi-prestasi itu antara lain,  para mahasiswa ITN Malang telah berkali-kali 
menorehkan tinta emas dalam ajang bergengsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh 
Ditjen Dikti. Pada tahun 2014 mahasiswa ITN Malang berhasil mendapatkan juara dalam 
Kontes Mobil Hemat Energi, Kontes Kapal Cepat Tak Berawak, Lolos seleksi tahap ke II 
tingkat regional Kontes Robot Pemadam Api Indonesia, dan Kontes Robot Seni Indonesia, 
dalam dibidang seni ITN Malang juga meraih 3 medali perak dalam Pasparawi Mahasiswa 
Nasional ke XIII, yang diselenggarakan oleh Ditbelnawa Ditjen Dikti dan UKI Jakarta.  

 
Bapak ibu para orang tua wisudawan/ti dan para undangan yang kami hormati, 
Sebagai institusi yang berkualitas, ITN  juga pada tahun 2014 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. 472.083.000,-  

Selain itu, selama 6 tahun berturut-turut, mulai tahun 2008, ITN Malang 
mendapatkan Anugerah Kampus Ungguluan (AKU) dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, 
sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang Kelembagaan dan Tata Kelola, perguruan 
tinggi yang unggul dan berprestasi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
dan perguruan tinggi yang berprestasi di bidang Kemahasiswaan. 

ITN Malang juga menjalin kerjasama ditingkat nasional maupun internasional dengan 
pihak swasta dan pemerintah. Pada tahun 2014, ITN Malang 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. Kemudian, 
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, dengan Dilli Institute of Technology Timor Leste dalam bidang pembinaan 
mahasiswa dan pengiriman MABA, dan dengan Pemerintah Kota Malang dalam bidang 
peningkatan pendapatan bagi warga masyarakat Malang.      

Sejumlah prestasi dan pengakuan tersebut di atas, membuktikan bahwa ITN Malang 
bukan kampus biasa. Sehingga tidak salah jika para orang tua para mahasiswa yang sekarang 
ini akan diwisuda mengirim anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di ITN Malang. 
Untuk itu, kami juga berpesan kepada para orang tua wisudawan dan seluruh tamu 
undangan, kabarkanlah berita baik dari ITN Malang ini kepada semua masyarakat di daerah 
masing-masing. Ajaklah anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan di ITN Malang. 

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, ITN Malang telah menerapkan 
kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sesuai dengan ketetapan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang 
penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Dengan kurikulum tersebut ITN Malang 
diharapkan mampu melahirkan lulusan yang mumpuni dan mampu memenangkan 
persaingan didunia kerja.  
 

Para Wisudawan/wisudawati yang saya banggakan, 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan dan segenap civitas akademika 

ITN Malang, saya mengucapkan Selamat! atas keberhasilan para wisudawan dan wisudawati dalam 
menyelesaikan studi di kampus  ini. Namun ingatlah, keberhasilan saudara bukan murni usaha 
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saudara sendiri, tetapi atas rahmat Allah, Tuhan semesta alam. Keberhasilan saudara adalah bermula 
dari doa orang tua saudara, yang setiap hari bekerja keras, berdoa tanpa lelah, demi keberhasilan 
kuliah anak-anak tercintanya. Keberhasilan saudara adalah berkat bimbingan para guru saudara, 
mulai dari guru TK sampai dosen di perguruan tinggi. Untuk itu, jangan lupakan jasa-jasa mereka, 
doakanlah mereka semua, maafkanlah jika mereka pernah punya salah dan jangan pernah saudara 
membecinya.  
 

Hadirin yang saya hormati! Para wisudawan/wisudawati yang saya cintai, 
Wisuda memang merupakan momentum yang sangat penting bagi mahasiswa. Karena 

untuk bisa mencapai wisuda mahasiswa harus berjuang keras, melalui berbagai tahapan yang tidak 
mudah. Sehingga mahasiswa yang mampu wisuda dianggap telah memiliki kemampuan akademik 
yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Namun, jangan sampai saudara hanya puas mencari ilmu 
sampai diwisuda. Terus dan teruslah mencari ilmu meski tidak di lembaga pendidikan formal. Karena 
di luar sana banyak sekali ilmu yang mungkin belum pernah diajarkan di dalam kampus. Wisuda 
bukan tanda berakhirnya tugas mencari ilmu, tetapi ibarat pernikahan, wisuda adalah awal 
dimulainya kehidupan baru dengan tantangan yang jauh lebih berat.  

 
Hadirin yang kami muliakan dan wisudawan/wisudawati yang saya banggakan, 
Setelah wisuda ini, saudara akan menghadapi tantangan global dan penuh persaingan dalam 

berbagai sektor. Apalagi nanti, di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bukan hanya barang yang 
akan masuk ke Indonesia, tetapi juga akan banyak tenaga keja asing yang membanjiri Indonesia. 
Mereka akan bersaing dengan tenaga kerja Indonesia termasuk saudara-saudara semua. Namun, 
pesan kami, saudara jangan minder dengan lulusan kampus luar negeri. Saudara harus tetap percaya 
diri, bahwa alumni ITN Malang mampu bersaing dengan siapa saja. Tegakkanlah kepalamu, 
mantapkan langkahmu dalam menyongsong masa depan yang gemilang. Tunjukkan kepada semua, 
bahwa lulusan ITN Malang bukan sarjana biasa. Tetapi para sarjana yang telah dibekali ilmu dan 
keterampilan yang mumpuni. 

Dengan ilmu dan keterampilan yang diberikan dari kampus ITN Malang ini, saudara memiliki 
kemampuan menjadi pencipta lapangan kerja, bukan hanya sebagai pencari kerja. Buktikanlah 
kepada masyarakat, bahwa alumni ITN Malang piawai membaca peluang dan menciptakan peluang 
itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.  

Saudara  juga harus percaya diri, apalagi almamater saudara ITN Malang adalah perguruan 
tinggi yang memiliki nama besar di Indonesia. Kampus berbasis teknologi dengan dosen-dosennya 
yang profesional. Kampus yang telah meluluskan banyak alumni yang berhasil di tingkat nasional dan 
internasional. Ikutilah jejak mereka. Buktikan bahwa yang besar itu bukan hanya namanya, tetapi 
juga para lulusannya termasuk saudara-saudara semua.  

  
Para Wisudawan/wisudawati yang saya banggakan, 
Pada acara wisuda saat ini, saudara akan mengucapkan Janji Wisudawan kepada 

almamater, 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, secara langsung saudara sudah menjadi bagian 
dari anggota Ikatan Alumni ITN Malang, sehingga saudara harus ikut bertanggung jawab 
terhadap kemajuan Ikatan Alumni ITN Malang. Sebagai tahap awal, saudara diminta untuk 
bergabung melalui milis alumni yang dapat di akses melalui website ITN Malang, agar selalu 
dapat berinteraksi dalam meningkatkan komunikasi sesama alumni, serta antara alumni dan 
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kampus, khususnya pada dosen dan tenaga kependidikan di program studi dimana saudara 
belajar, dan saudara juga harus bangga menjadi alumni ITN Malang yang merupakan 
perguruan tinggi Unggulan kategori Institut Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. 

 
Para wisudawan/wisudawati yang saya banggakan, 
Ketahuilah, tingkat wawasan ilmu pengetahuan dan karakter seseorang tidak mutlak 

dipengaruhi oleh status dan tingkat pendidikannya, tapi mutlak karena efektifitas 
belajarnya. Lalu jadilah “Sarjana-Sarjana Sejati” produk dari “Universitas Alam Semesta” ini. 

Kami berpesan, agar ilmu yang saudara dapatkan di kampus ini, bisa dimanfaatkan dan 
diterapkan sebaik-baiknya. Kami selalu berdoa, agar ilmu semua alumni ITN Malang bisa bermanfaat, 
semua alumni menjadi orang-orang yang sukses dalam menempuh karir, sukses dalam menempuh 
kehidupan di masa depan. 

   
Saudara-saudara Wisudawan/Wisudawati yang berbahagia! 
Kami keluarga besar ITN Malang berharap agar saudara para wisudawan dan wisudawati 

 senantiasa menjaga nama baik almamater. Sebagai alumni saudara semua adalah bagian integral 
civitas akademika dalam membesarkan institut tercinta ini. Untuk itu, ketika saudara kembali ke 
daerah masing-masing, kenalkanlah kepada adik-adik saudara yang 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 melepas saudara para wisudawan dan 
wisudawati dengan harapan dan doa semoga saudara semua sukses dalam meniti karir atas hidayah 
rahmat dan ridha Allah SWT. 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 bermasyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing 
saudara dalam setiap langkah untuk menjadi yang terbaik. 

Kepada para hadirin yang mengikuti prosesi wasuda ini dengan penuh kesabaran, saya 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan 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, saya mohon maaf, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah-
Nya kepada kita semua. Amin. 

  
ITN Malang, tetap jaya, selama-lamanya. 
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

  
 


