SAMBUTAN REKTOR ITENAS
PADA WISUDA SARJANA ITENAS, SABTU 28 FEBRUARI 2015

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
Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Pengasih dan Penyayang. Atas anugerah dan karunia‐Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di
sini, dalam suasana yang khidmat dan berbahagia, bersama‐sama dapat menyaksikan pelantikan
anak‐anak kita menjadi sarjana pada Upacara Wisuda Sarjana Itenas di hari yang bahagia ini.
Selanjutnya marilah kita sempurnakan pula rasa syukur kita, dengan iringan do’a kepada ALLAH
SWT agar anak‐anak kita tumbuh berkembang menjadi generasi yang unggul untuk berkiprah,
meniti karir dan menatap masa depan yang lebih baik serta berperan lebih aktif dalam
pembangunan bangsa dan negara.
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/Bapak selaku Orang Tua Wisudawan/Wisudawati,
yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Itenas untuk menyiapkan dan mendidik
putera‐puteri Ibu/Bapak menjadi sarjana. Mereka semua adalah generasi intelektual yang akan
segera melanjutkan perjuangan untuk kembali kepada masyarakat, nusa dan bangsa ini. Semoga
semua generasi intelektual ini bisa menapak kehidupan dan masa depan yang lebih cemerlang dan
dapat berkontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,
Sebagai Perguruan Tinggi, Itenas telah berupaya melaksanakan amanat bangsa, yakni
menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Sebagian dari hasil proses panjang penyelenggaraan pendidikan tersebut, kini kita dapat lihat
hasilnya. Pada hari ini, Sabtu 28 Februari 2015, perkenankan saya secara pribadi maupun mewakili
institut dan seluruh civitas akademika Itenas, dengan penuh kebanggaan, kembali
mempersembahkan lulusannya sebagai sumber daya manusia yang kompeten dan siap untuk
memasuki dunia kerja serta berkiprah dalam kegiatan pembangunan nusa dan bangsa. Pada
Wisuda Sarjana kali ini, akan diwisuda 278 orang sarjana dari 13 program studi yang terdapat di
Itenas.
Dari 278 orang sarjana yang akan diwisuda pada hari ini, 18 orang berhasil lulus dengan predikat
Cum Laude (dengan pujian). Indeks Prestasi tertinggi sebesar 3,91 diraih oleh wisudawan sdri
TANIA RAMA NOFRI NIM 13‐2011‐216 dengan waktu 4 tahun 4 bulan dari program studi Teknik
Industri. sdri TANIA RAMA NOFRI ini berasal dari Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK), Padang.
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 sehingga dapat mengikuti wisuda
pada pagi bahagia ini
Selain itu pula dari 278 orang yang akan diwisuda pada hari ini, terdapat wisudawan yang telah
mengukir prestasi pada lomba‐lomba/kompetisi di tingkat nasional selama wisudawan/wisudawati
menempuh pendidikan di Itenas, yaitu sebagai berikut:
• Sdr Asep Barkah dari program studi Teknik Mesin berhasil menjadi juara tiga Lomba pada
ESHARK Karting Championship 2013 Serie 3 Tingkat Nasional (sebagai Kepala Mekanik), 2013
• Sdri Rizal Achmad Hidayah dari program studi Teknik Kimia berhasil mendapatkan Hibah dari
Dikti; Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bidang kewirausahaan, 2014.
• Sdri Niluh Christin Shanti D dari program studi Desain Komunikasi Visual berhasil mendapatkan
Hibah dari Dikti; Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) bidang kewirausahaan, 2014.
• Sdr Turangga Sukandar Putra dari program studi Desain Komunikasi Visual berhasil
mendapatkan Silver Award dan Bronze Award pada Layang Kencana Award, 2014
Untuk itu kami mengucapkan selamat, rasa bahagia dan bangga kepada wisudawan yang
mempunyai prestasi akademik maupun non akademik yang telah mengaharumkan nama Itenas.
Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan menyampaikan perkembangan yang terjadi di Itenas
khususnya selama kurun waktu 1 tahun terakhir, serta rencana strategis kedepan dan program
kerja terutama untuk program kerja jangka pendek.

Di bidang Akademik dan Lulusan
Dalam upaya menaikkan partisipasi Itenas dalam menggali potensi dan membina prestasi untuk
menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam membangun bangsa ini, Itenas terus
berupaya menambah jumlah program studi baru, baik pada jenjang S1 dan S2. Pada tahun 2014
Itenas telah menambah 3 program studi pasca sarjana, yakni Program Magister Teknik Industri,
Teknik Mesin dan Teknik Sipil. Pada tahun 2015 ini Itenas telah membuka prodi baru untuk jenjang
S1 yakni Sistem Informasi, sehingga total program studi jenjang S1 di Itenas sebanyak 14 prodi dan
3 program magister. Pada tahun 2014 Itenas telah menerima mahasiswa baru 2022 dari 5459
pendaftar, hal ini menunjukkan peningkatan tingkat pendaftarnya dibandingkan tahun lalu sebesar
14%, sehingga student body Itenas saat ini berkisar 6800 mahasiswa yang tersebar kedalam 13
program studi Sarjana dan 3 program Magister.
Untuk 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 dan Pengabdian pada Masyarakat,
Pengembangan bidang penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bawah koordinasi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Itenas, dari tahun ke tahun kinerja
penelitian Itenas menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal tersebut terbukti dari penilaian
kinerja penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, Dirjen Pendidikan Tinggi yang dilaporkan pada bulan Mei 2014 bahwa Itenas
berhasil masuk ke dalam Klaster Utama. Artinya, Itenas berhasil naik kelas, atau tepatnya loncat
kelas dari Klaster Binaan ke Klaster Utama. Parameter penilaian terdiri atas sumber daya
penelitian, manajemen penelitian, luaran penelitian, dan revenue generating. Masuknya Itenas ke
dalam Klaster Utama menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mewujudkan penelitian unggulan
Itenas. Semoga para dosen/peneliti Itenas dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik‐
baiknya. Terkait dengan hal tersebut dan sekaligus memenuhi kewajiban yang terdapat dalam
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, saat ini LP2M Itenas tengah menyusun Rencana Strategis
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk periode 2015‐2019.
Hadirin yang berbahagia,
Di bidang SDM
Saat ini, Itenas mempunyai tenaga kependidikan dan teknisi sebanyak 204 orang dan 229 staf
pengajar/dosen dengan rincian jenjang pendidikan 32 doktor atau 14% Doktor; 180 Magister atau
78% S2 dan 17 S1 atau 8% S1. Sedangkan dosen tetap yang melanjutkan studi S3 berjumlah 32
dosen dan S2 berjumlah 12 dosen. Dalam 3 tahun kedepan diproyeksikan jumlah dosen S3 sebesar
25% dan 75% bergelar S2.

Itenas terus berupaya dan mendorong meningkatkan kompetensi SDM dengan merencanakan
langkah‐langkah strategis agar para dosen yang belum bergelar Doktor untuk segera
memprogramkan studi lanjutnya. Saya berharap pada kurun waktu 5 tahun mendatang, jumlah
dosen yang sedang dan sudah menempuh studi Doktor mencapai lebih dari 50 persen dari dosen
yang ada.
Di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
Saat Ini Itenas menempati lahan dengan luas berkisar 5300 m2 dengan luas total bangunan 44500
m2. Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tengah melakukan pembangunan dan perbaikan kondisi
fisik sarana dan prasarana secara bertahap dan bersinambung, yang merupakan suatu keniscayaan
serta bagian yang tak terpisahkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mewujudkan Visi
Itenas 2030
Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan,
Berkaitan dengan dunia kerja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2014, di
Indonesia ada 9,5 persen (688.660 orang) dari total penganggur yang merupakan alumni
perguruan tinggi. Mereka memiliki ijazah diploma tiga atau ijazah strata satu alias bergelar sarjana.
Dari jumlah tersebut, jumlah penganggur paling tinggi, 495.143 orang, merupakan lulusan
universitas yang bergelar sarjana. Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa berdasarkan data dari
fakultas bahwa masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan relative pendek yakni berkisar
2 – 4 bulan dan kecenderungannya masa tunggu lulusan untuk tiap tahun semakin pendek. Hal ini
menunjukkan bahwa mutu proses pendidikan di Itenas terus meningkat dan dapat menghasilkan
lulusan yang siap pakai sesuai kebutuhan industri dan masyarakat.
Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran intelektual adalah
kita harus mampu mengembangkan diri menjadi ENTREPRENEUR. Sesuai dengan salah satu misi
Itenas yaitu menghasilkan sumberdaya manusia yang berjiwa kewirausahaan, untuk itu Itenas
sudah hampir 3 tahun mengembangkan softskill melalui Program Sistem Kredit Kemahasiswaan
(SKK) yang bertujuan untuk mengasah kemampuan softskill mahasiswa disamping kemampuan
hardskill melalui Program Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam program SKK mahasiswa dibekali
dengan pelatihan terstruktur dan partisipatif yang diselenggarakan oleh institut secara aktif dan
reguler yang meliputi 4 (empat) program pelatihan, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Pelatihan Dasar Pengembangan Diri yang diberikan pada semester pertama
Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi yang diberikan pada semester kedua
Pelatihan Dasar Kepemimpinan yang diberikan pada semester lima
Pelatihan Dasar Kewirausahaan yang diberikan pada semester enam

Oleh karena 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.

Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia
Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai
institusi pemerintah terutama Dikti dan Kopertis, alumni Itenas, perusahaan, lembaga dan warga
masyarakat maupun perorangan yang senantiasa mendukung Itenas dalam berbagai bentuk
bantuan mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa kami sampai kepada berbagai program
kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, ataupun dalam
berbagai bentuk bantuan lainnya.
Sebagai penutup, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama selalu
bahu‐membahu dalam memperkokoh Itenas sehingga mampu memberikan sumbangsih yang
nyata dan maksimal dalam proses pendidikan dan pencerdasan seluruh anak bangsa, serta dalam
proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.
Demikianlah sambutan saya pada Wisuda Sarjana Itenas pada hari ini, semoga ALLAH SWT
senantiasa mencurahkan Rahmat dan Hidayah‐NYA kepada kita semua agar kita mampu menjalani
peran yang sedang kita jalani dalam 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, MSc.

