
SAMBUTAN REKTOR 
PADA PELANTIKAN WAKIL REKTOR DAN DIREKTUR PPS  

 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 
 

Yang Terhomat: 
Bapak Ketua dan Anggota P2PUTN Malang 
Saudara Sekretaris dan Anggota Senat ITN Malang 
Para Wakil Rektor ITN Malang 
Saudara Direktur dan Sekretaris 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 
Para Dosen dan Karyawan di lingkungan ITN Malang 
  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. 
  

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya kepada kita semua, 
sehingga sampai pada hari ini Senin, tanggal 1 Juni 2015, kita masih berada di Aula 
Kampus 1 ITN Malang untuk mengikuti pelantikan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan 
Wakil Rektor III serta Direktur Pascasarjana ITN Malang dalam keadaan sehat wal afiat. 
 Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati, 

ITN Malang memiliki tantangan yang tidak ringan dalam persaingan ke 
depan. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta selain ITN Malang telah mampu 
melakukan berbagai inovasi dan upaya untuk menjadikan kampus masing-masing 
supaya lebih baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat.  ITN Malang tidak 
boleh ketinggalan. Kita harus terus  meningkatkan capaian yang telah diraih 
selama ini, kita harus dapat mempertahankan Anugrah Kampus Unggulan dan 
tetap mempertahankan tropi Kampus Unggul. Inilah tugas berat yang harus kita 
pikul bersama-sama terutama oleh para Wakil Rektor dan termasuk Direktur 
Pascasarjana yang baru saja dilantik. 

Harapan saya, kita tidak hanya berfikir untuk jangka pendek satu atau 
empat tahun ke depan, tetapi harus berfikir panjang demi keberlangsungan ITN 
Malang di masa-masa yang akan datang. ITN Malang harus semakin maju dan 
berkembang. 
Hadirin, dosen dan karyawan yang saya hormati 

Zaman berubah dengan cepat, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi datang silih berganti. Maka hal ini harus diimbangi oleh ITN Malang jika 
tidak ingin ketinggalan. Banyak cara yang dulu efektif dilakukan. Untuk itu kita 



semua harus terus belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita 
miliki agar tidak ketinggalan zaman. Kepada Wakil Rektor I, II, dan III serta 
Direktur Pascasarnaja saya berpesan:   

Kepada Wakil Rektor I, harus mampu membuat inovasi akademik yang 
dapat menciptakan suasana proses belajar mengajar atau atmusfir akademik yang 
baik, nyaman, dan kondusif bagi mahasiswa serta dosen. Wakil Rektor I juga harus 
mampu menyelesaikan rasio mahasiswa dan dosen terkait dengan Nisbah. 
Mendata dan mengevaluasi mahasiswa/mahasiswi angkatan lama yang masih 
aktif serta menyiapkan sumber daya dosen yang memiliki kompetensi.  

Kepada Wakil Rektor II saya berpesan, agar dapat mengelola keuangan 
kampus dengan sehat dan efektif. Mulai sekarang harus difikirkan untuk menggali 
sumber dana lain. Hal tersebut perlu dilakukan karena biaya pendidikan di 
perguruan tinggi yang semakin besar dan tidak semua mahasiswa mampu 
membayar. Maka, inovasi ITN Malang untuk menggali sumber dana dari bidang-
bidang usaha lainnya adalah sesuatu yang sangat mungkin dapat dilakukan.  

Dapat kita lihat diberbagai kampus lain. Ada yang mengelola hotel, SPBU, 
pariwisata, membuka unit usaha jasa dan berbagai usaha yang bisa menambah 
pundi-pundi keuangan kampus. Pembukaan usaha tidak semata-mata untuk 
menambah pemasukan kampus, tetapi juga untuk menciptakan sarana dan 
prasarana. Saya yakin jika kita kompak kita bersatu akan mampu melakukan 
banyak hal  demi kemajuan ITN Malang. 

Salah satu buktinya, dalam sekala kecil saja kita telah mampu mengelola 
unit usaha dan peminjaman dana dengan bunga ringan di unit usaha ITN Malang. 
Sistem yang dijalankan oleh unit usaha ITN Malang terbukti mampu 
mensejahterakan karyawan dan dosen. Jika manajemen unit usaha ini 
dikembangkan dengan pengelolaan usaha-usaha yang lebih besar, insyaallah akan 
berhasil. Kepada Wakil Rektor II juga saya berharap untuk dapat menemukan 
pola/cara terbaik dalam meningkatkan kinerja dan kehadiran karyawan dan dosen 
sesuai aturan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama.  
Hadirin, bapak ibu dosen dan karyawan yang saya hormati 

Selain Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II, Yang mengemban tanggungjawab 
penting. Wakil Rektor III pun memiliki tanggungjawab besar berkaitan dengan 
kemahasiswaan. Mahasiswa adalah ujung tombak dari keberlanjutan ITN Malang 
ke depan. Apalah artinya kampus yang megah, dosen yang profesional dan sarana 
yang lengkap jika mahasiswanya tidak ada, atau tidak dikelola dengan baik. 
Sebagai bagian terpenting dari institusi kampus, saya berpesan kepada Wakil 
Rektor III agar dapat membimbing mahasiswa dengan baik dan akrab. Wakil 
Rektor III juga harus mampu menjadi jembatan untuk menghubungkan 
kepentingan kampus dan mahasiswa, berkomunikasi dengan bahasa mahasiswa. 
Sehingga dengan cara itu akan terbentuk hubungan yang baik dan sinergi demi 
untuk kampus tercinta, ITN Malang.  



Wakil Rektor III harus mendukung dan membuat program yang dapat 
meningkatkan prestasi mahasiswa. Karena dengan prestasi, kampus kita ITN 
Malang akan semakin terhormat dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu, 
pembinaan terhadap mahasiswa harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Saya 
yakin, jika mahasiswa diajak berkomunikasi dengan baik, mareka akan 
mendukung program-program kampus. Tentunya kita semua tidak menginginkan 
terjadinya kejadian yang dapat merugikan nama baik kampus ITN ini. Wakil Rektor 
III juga harus bisa mengontrol kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berpotensi 
menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa merugikan kampus. Ajaklah mereka 
berdialog berbicara dari hati ke hati demi kebaikan bersama. 
Bapak ibu yang saya muliakan 

Tidak ketinggalan juga peran dari Direktur Pascasarjana. Kepada direktur 
Pascasarjana, saya berpesan agar dapat mengelola program Pascasarjana dengan 
baik dan professional. Karena perlu diketahui salah satu hal yang dapat 
meningkatkan kehormatan sebuah kampus adalah keberadaan program 
Pascasarjana. Untuk itu pengelolaan Program Pascasarjana di ITN Malang harus 
ditingkatkan kembali, agar lebih baik daripada Program Pascasarjana dikampus-
kampus lain.  

Kami yakin untuk program pendidikan S2 Manajemen Konstruksi (MK) dan 
Manajemen Industri (MI),  ITN Malang bisa semakin baik lagi. Ke depan juga harus 
mulai difikirkan untuk membuka program studi baru yang memiliki prospek baik 
dan banyak peminatnya. Kami ingin, untuk Program Pascasarjana ITN Malang 
dapat melakukan terobosan baik di tingkat nasional maupun ditingkat 
Internasional melalui program double degree misalnya, dan program-program 
lainnya. 
Hadirin, bapak ibu dosen dan karyawan yang saya hormati 

Inilah sedikit sambutan dari saya, semoga dapat dipahami dan dijalankan 
dengan baik. Kepada para Wakil Rektor dan Direktur Pascasarjana, saya ucapakan 
selamat dan semoga dapat menjalankan amanah yang dipercayakan kepada 
bapak dengan baik dan bertanggungjawab. Demikian sambutan dari saya, kurang 
lebihnya mohon maaf.  
 
Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Selamat siang dan salam sejahtera.  
Malang, 1 Juni 2015 
Rektor ITN Malang 
 
Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT 


