SAMBUTAN REKTOR ITENAS
PADA WISUDA SARJANA ITENAS, SABTU 11 OKTOBER 2014

Bismillahirakhmanirahim
Yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah IV atau yang mewakilinya,
Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi,
Yang kami hormati Ketua dan para anggota senat Institut Teknologi Nasional
Para Orang Tua Wisudawan/Wisudawati yang berbahagia
Para Pimpinan SMA yang kami hormati
Para Mitra Kerja Itenas dan tamu undangan yang kami muliakan,
Para Pimpinan, Staf Pengajar dan karyawan Itenas yang kami banggakan,
Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera dan Bahagia untuk kita semua
Sungguh, dalam suasana yang penuh sukacita, kebanggaan dan juga rasa syukur ini, maka marilah
kita awali ungkapan kebahagiaan kita pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH
SWT, karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat
menyaksikan pelantikan anak‐anak kita menjadi sarjana pada Upacara Wisuda Sarjana Itenas,
Sabtu 11 Oktober 2014. Selanjutnya marilah kita sempurnakan pula rasa syukur kita, dengan
iringan do’a kepada ALLAH SWT agar anak‐anak kita tumbuh berkembang menjadi generasi yang
mampu mengembangkan diri dan berprestasi dalam kehidupan yang akan dijalaninya.
Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan seluruh civitas akademika
Itenas, mengucapkan selamat kepada seluruh Wisudawan/Wisudawati atas keberhasilan
menyelesaikan studi di Itenas. Kami juga turut bersyukur dan berbahagia serta mengucapkan
terima kasih yang sebesar‐besarnya kepada Ibu/Bpk selaku Orang Tua Wisudawan/Wisudawati,
yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Itenas untuk menyiapkan dan mendidik
putera‐puteri Ibu/Bpk menjadi sarjana. Semoga dengan bekal kesarjanaan yang telah dimiliki ini,
kiranya dapat memudahkan jalan mereka dalam mengarungi kehidupan ke depan.
Hadirin yang berbahagia,
Pada upacara wisuda hari ini, Sabtu 11 Oktober 2014, Itenas kembali akan memwisuda 404 orang
sarjana dari 13 program studi sarjana yang terdapat di Itenas. Dari 404 orang sarjana yang akan
diwisuda pada hari ini, 59 orang berhasil lulus dengan predikat Cum Laude (dengan pujian). Indeks
Prestasi tertinggi sebesar 3,99 diraih oleh wisudawan sdri Dina Budhi Utami NIM 15‐2010‐035
dengan waktu 4 tahun dari program studi Teknik Informatika. Sdri Dina Budhi Utami ini berasal

dari SMAN Tanjungsari, Sumedang. Perkenankan kami mengucapkan selamat, rasa bahagia dan
bangga kepada wisudawan, Ibu/Bapak, keluarga serta para pimpinan Sekolah Lanjutan Atas yang
telah membina mereka sebelumnya. Dan tak lupa pula, kami ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi kepada seluruh staf pengajar dan karyawan Itenas atas kerja keras dan
kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil
menyelesaikan studinya, diwisuda pada pagi bahagia ini
Perkenankan kami menyampaikan dengan bangga beberapa wisudawan/wisudawati yang telah
mengukir prestasi pada lomba‐lomba/kompetisi di tingkat nasional maupun internasional selama
wisudawan/wisudawati menempuh pendidikan di Itenas, yaitu serbagai berikut:
1. Ratu Puji Laras Sati dari Prodi T.Sipil, Juara III, Kompetisi Jembatan Indonesia ke‐8 Kategori
Jembatan Busur Pejalan Kaki, 2012
2. Mohamad Ridwan dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Karya Terbaik, Perancangan Logo
Delegasi Itenas dan Meraih Karya Terbaik di KMDGI X, 2012
3. Muhammad Shodiqin A dan Ambar Wati Jumiarsih dari Prodi T. Kimia, mendapatkan Hibah
Penelitian, Program Karya Ilmiah Mahasiswa (PKM), 2013
4. Jeffray Enokh B dari Prodi T.Arsitektur, Juara III, Kyorugi Putra 87 kg Kejuaraan Nasional
Taekwondo Ganesha Cup V ITB, 2013
5. Apip Gunawan dari Prodi T.Kimia, Juara I, Liga Chess ITB, 2013
6. Rizki Jasaraga U dari Prodi T.Mesin, Juara III Gearbox University dan National Gearbox,
ESHARK Karting Championship serie 3 Tingkat Nasional, 2013
7. Henry dari Prodi T.Kimia, mendapatkan Hibah dari Dikti; Program Kreatifitas Mahasiswa
(PKM), 2014.
8. Sarah Az Zahra dari Prodi T. Lingkungan, mendapatkan Hibah dari Dikti, Program Kreatifitas
Mahasiswa (PKM), 2014
9. Amalia Krisnawati dari Prodi T.Lingkungan, mendapatkan Hibah dari Dikti; Program
Kreatifitas Mahasiswa (PKM), 2014.
10. Fayathullah Andika B dari Prodi D. Interior, Juara Tingkat Asean (Mendapatkan
Penghargaan Sebesar 10.000 Euro), Tingkat Asean Monthblanc Young Directors Award
Tingkat Internasional di Mozarteum University, Salzburg ‐ Austria, 2014
11. Boyke Dwijanarko dari Prodi D. Komunikasi Visual, Gold Award dan Juara II, Layang
Kencana Award dengan Judul Nafas Kita Dan JWT Discovery,Tingkat Nasional, 2014
12. Ihsan M Farhan dari Prodi D. Komunikasi Visual, Gold Award, Layang Kencana Award
dengan Judul Campaign Anti Kekerasan Verbal, 2014
13. Kresna Akhmadi D dari Prodi D.Komunikasi Visual, Bronze Award, Layang Kencana Award
dengan Judul Rupa Rasa Mobile Apps, 2014
14. Aulia Akbar dari Prodi D. Komunikasi Visual, Bronze Award, Layang Kencana Award dengan
Judul 1. Science or Faith , 2 Veteran Print Ad (2014)
Selain itu pula, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan sampai mahasiswa juga mengukir
prestasi yang tinggi dan membanggakan, seperti Yulianti Pratama, ST., MT. Juara II Ka Prodi
Berprestasi tingkat Kopertis Wilayah IV, Meilinda Nurbanasari, PhD terpilih menjadi dosen

berprestasi Juara I tingkat Kopertis Wilayah IV, , Doni Sadikin, A.Md, Juara II Tenaga Administrasi
Berprestasi tingkat Kopertis Wilayah IV dan sdr Erwin Dwi Sasrasasmita, Juara I mahasiswa
berprestasi tingkat Kopertis Wilayah IV.
Hal Ini menunjukkan bahwa Itenas, selalu berupaya meningkatkan mutu dalam bidang akademik
maupun non akademik yang berkesinambungan dan juga merupakan sebagai wujud nyata pada
moto Itenas, yaitu “Menggali Potensi Membina Prestasi”. Berkenaan dengan prestasi yang
membanggakan di atas, saya atas nama institusi mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas
akademika Itenas yang telah menghasilkan berbagai karya dan kiprah yang membanggakan kita
semua tersebut

Hadirin yang berbahagia,
Kita semua menyadari bahwa tantangan dan persoalan yang kita hadapi ke depan, sungguh jauh
lebih berat dan rumit. Untuk itu, kita harus mempersiapkan generasi yang mampu mengelola dan
menjawab berbagai persoalan dan tantangan tersebut sesuai dengan zamannya, apalagi ke depan
dengan semakin dekatnya pembentukan komunitas ekonomi ASEAN 2015 yakni 31 Desember
2014, sehingga kita harus lebih menyiapkan diri dan dapat memahami segala peluang dan
tantangan yang ada.
Untuk itu Itenas dituntut untuk berupaya terus dan berkesinambungan dalam menyiapkan dan
mengembangkan institusi untuk menghadapi segala peluang dan tantangan tersebut. Pada
kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa informasi terkini perlu saya sampaikan agar kita
dapat menempatkan peran kita masing‐masing dan institusi dalam perkembangan yang terjadi
secara cepat dan dinamis.
Di bidang pengembangan institusi, Alhamdulillah, Itenas telah mempunyai Rencana Induk
Pengembangan Itenas 2030 dengan visi : Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang
teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup
nasional dan global, berlandaskan nilai‐nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. dan,
Itenas sedang menyusun akreditasi institusi serta pengembangan Pelaksanaan tugas yang berbasis
kinerja.
Di Bidang pengembangan akademik, senat institut telah memberikan arahan kepada institut
berupa kebijakan akademik untuk mengembangkan dan mengelola pelaksanaan akademik di
Itenas. Itenas juga sedang mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum yang mengacu Kerangka
Kualifikasi Nasional (KKNI) agar capaian kualifikasi terhadap kompetensi lulusan berdasarkan capaian
pembelajarannya.
Di bidang
penelitian
penelitian
penelitian

Penelitian dan Pengabdian kepada Masarakat, Itenas telah menyusun rencana induk
dan abdimas yang nantinya kedepan akan diubah menjadi rencana strategis bidang
dan pengabdian pada masyarakat. Itenas juga mendorong kelompok‐kelompok bidang
strategis, salah satunya seperti pengembangan Motor Listrik yng bekerjasama dengan

pihak Industri, sebagai wujud peran dan sumbangsih itenas dalam mengembangkan motor listrik
yang merupakan salah satu program strategis nasional.
Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan,
Saat itu anda semua dilantik menjadi sarjana, setelah ini anda akan memasuki kehidupan berkarya
dan berkarir dalam dunia kerja. Sesungguhnya selama studi di Itenas, anda telah dididik, dilatih
dan mengembangkan diri untuk menjadi seorang profesional. Untuk itu kami sangat berharap agar
diantara wisudawan yang dilantik pada hari ini, mampu berkembang bukan hanya menjadi Job
Seeker tetapi menjadi wirausahawan (job creator) yang tangguh dengan berbekal pola sikap, pola
pikir, dan pola tindak kesarjanaan yang kini telah terdapat dalam diri anda semua.
Ada yang patut kita renungkan bersama bahwa keberhasilan seseorang di dunia kerja tidak hanya
mempertimbangkan IPK saja, tetapi juga kerja keras, inovasi, kreativitas, ketekunan, produktivitas,
dan integritas untuk seseorang. Selain itu, kemampuan berinteraksi yang baik melalui komunikasi
lisan dan tulisan, kemampuan bekerja sama dan berorganisasi serta keterampilan dalam bidang
teknologi informasi, juga akan menentukan keberhasilan di dunia kerja. Untuk itu, para alumni agar
selalu memperhatikan, menyelaraskan, menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill sebagai modal
sukses berkarir.
Selain itu, para wisudawan untuk tidak melihat kesulitan sebagai penghambat, melainkan sebagai proses
pembelajaran, kerap berinstrospeksi dan tidak menyalahkan orang lain ketika mengalami kegagalan. Para
wisudawan kiranya untuk selalu mampu menunjukkan kapasitas, kompetensi dan daya saing untuk menjadi
yang terbaik dalam pilihan profesi kehidupan. Pada kesempatan yang baik pula, saya mengajak marilah
para wisudawan untuk selalu memperkokoh ikatan dan jejaring kealumnian, saling memberikan dukungan
dan penguatan kepada sesama alumni. Sehingga ke depan, akan semakin banyak alumni Itenas yang
berkiprah dan berpartisipasi aktif di beragam tugas dan peranan dalam membangun bangsa ini.

Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia
Demikianlah sambutan saya pada Wisuda Sarjana Itenas ini, semoga ALLAH SWT senantiasa
mencurahkan Rahmat dan Hidayah‐NYA kepada kita semua agar kita mampu menjalani kehidupan
kita masing‐masing dengan selamat dan sejahtera.
Terimakasih atas kesabaran dan perhatian hadirin sekalian, dan mohon ma’af jika terdapat
kesalahan serta kekurangan.
Billahit taufiq wal hidayah
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.
Rektor Itenas

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

