SAMBUTAN REKTOR ITENAS
PADA WISUDA SARJANA ITENAS, SABTU 10 OKTOBER 2015
Bismillahirakhmanirahim
Yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah IV, atau yang mewakilinya
Yang kami hormati Pimpinan dan 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 untuk dapat menyaksikan
pelantikan anak‐anak kita menjadi sarjana pada Upacara Wisuda Sarjana Itenas, Sabtu 10 Oktober
2015. 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. Pada kesempatan ini pula, kami 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 untuk berkarya dalam dunia kerja.
Hadirin yang berbahagia,
Pada hari ini, Itenas kembali mempersembahkan lulusannya sebagai sumber daya manusia yang
siap dan aktif berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada Wisuda Sarjana kali ini,
akan diwisuda 464 orang sarjana dari 13 program studi yang terdapat di Itenas. Dari 464 orang
sarjana yang akan diwisuda pada hari ini, 67 orang berhasil lulus dengan predikat Cum Laude
(dengan pujian). Indeks Prestasi tertinggi sebesar 3,95 diraih oleh wisudawan sdri Wiwil
Syukmalianda NIM 14‐2011‐017 dengan waktu 4 tahun dari program studi Teknik Kimia. sdri

Wiwil Syukmalianda ini berasal dari SMAN Plus Provinsi Riau. 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, kami ucapkan
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
Dari 464 orang yang akan diwisuda pada hari ini, terdapat wisudawan yang telah mengukir prestasi
pada lomba‐lomba di tingkat nasional selama wisudawan/wisudawati menempuh pendidikan di
Itenas, yaitu sebagai berikut:
1. Sdr. Bakti Prasetyo; Ilham Husnul Abid; Erna Fernanda; Asep Yoga Lesmana; Sinta Nurbayu dari
program studi Teknik Kimia berhasil mendapatkan Hibah Program Mahasiswa Wirausaha
(PMW) Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Banten, 2013
2. Sdr. Erna Fernanda dan Asep Yoga Lesmana dari program studi Teknik Kimia mendapatkan
Hibah Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN); 2013
3. Sdr. Keisa Achdrisa Rinjani P dari program studi Teknik Arsitektur berhasil menjadi juara I ISI
Asia Skate Tingkat Internasional, 2013
4. Sdr. Bayu Purnama R, M. Mujib Faozi N dan Andri Fajarudin mendapatkan Hibah dari Dikti
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2014 Bidang Kewirausahaan dari Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti, dengan judul Pembuatan Usaha
Wisata Organizer Kota Bandung berbasis Teknologi WEB, 2014
5. Sdr. Dewi Nur Adiyanti dari program studi Teknik Lingkungan mendapatkan Hibah dari Dikti
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2014 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Dirjen Dikti, Bidang Lomba Kewirausahaan dengan judul Hydrogel Creation
sebagai Alternatif Media Taman untuk Tanaman Hias, 2014
6. Sdr. Dewi Nur Adiyanti dari program studi Teknik Lingkungan Terpilih mengikuti program I‐STEP
RAMP IPB Program pelatihan Intensive Student Echnopreneurship program 2014 (u‐STEP)
RAMP IPB di Bogor dengan Judul BreadFruit (Buah Sukun) sebagai Bahan Dasar Olahan
Makanan Sehat, 2014
7. Sdr. Nurkholish Fattahurrahman dari program studi Desain Interior sebagai Juara I (The Best
Design of Furniture Category) Bravacasa Design Challenge 2014 Tingkat Nasional, 2014
8. Sdr. Erwin Dwi Sasrasasmita dari program studi Teknik Sipil sebagai juara I Pemilihan
Mahasiswa Berprestasi Tingkat Itenas (Mawapres) Tahun 2014 dan Pemilihan Mahasiswa
Berprestasi Tahun 2014 Tingkat Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, 2014

9. Sdr. Beninda Anesti Riandi dari program studi Teknik Geodesi sebagai Juara III Geospatial
Challenge tahun 2014, 2014
10. Sdr. Ira Sobariah dari program studi Teknik Kimia mendapatkan Hibah dari Dikti Program
Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Tahun Anggaran 2015 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Dirjen Dikti, Bidang Lomba Penelitian Eksakta (PKM‐P) judul Pemanfaatan
Bittern Sebagai Koagulan pada Limbah Cair Industri, 2015
11. Sdr. Dewi Nur Adiyanti dari program studi Teknik Lingkungan mendapatkan Hibah dari Dikti
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Tahun anggaran 2015 dari Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dirjen Dikti, Bidang Kewirausahaan (PKM‐K) Judul Es Krim
Sangkar (Es Krim Sirsak Anti Kanker), 2015
12. Sdr. Dewi Nur Adiyanti dari program studi Teknik Lingkungan mendapatkan Hibah dari Dikti
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Tahun Anggaran 2015 dari Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dirjen Dikti, Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM‐M)
Judul Pelatihan HidroKura (Hidroponik dan Takakura) Bercocok Tanam dengan Metode
Hidroponik dan Pembuatan Pupuk Takakura di SMP Prawira Lembang, 2015
Pada kesempatan ini pula perkenankan kami mengucapkan selamat, rasa bahagia dan bangga
kepada DR. Dani Rusirawan terpilih sebagai salah satu dosen beprestasi tingkat kopertis wilayah IV
Jawa Barat dan Banten, dan Paduan Suara Jinggaswara menjuarai tingkat internasional di Bali,
yang tentunya telah mengaharumkan nama Itenas
Hal ini menunjukkan bahwa Itenas, selalu berupaya meningkatkan mutu dalam bidang akademik
maupun non akademik yang berkesinambungan dan ini 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 sivitas
akademika Itenas yang telah menghasilkan berbagai karya dan kiprah yang membanggakan kita
semua tersebut.
Melalui kesempatan ini, saya sangat berharap dan mendorong agar para wisudawan/wisudawati
sebagai alumni Itenas yang baru untuk dapat menghasilkan karya‐karya inovatif sebagai bentuk
tanggung jawab akademik sebagai seorang sarjana ipteks dan dapat berkontribusi nyata dalam
pembangunan nasional,

Hadirin yang berbahagia,
Itenas sebagai sebuah Institusi Pendidikan Tinggi yang didirikan pada 1972 oleh Yayasan
Pendidikan Dayang Sumbi, Itenas senantiasa mempunyai komitmen menjunjung tinggi kualitas
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu kualitas sumberdaya manusia, kualitas
layanan, kualitas proses pendidikan, kualitas penilaian hasil belajar, kualitas sarana‐prasarana

pendidikan, dan kualitas unsur pendidikan yang lain merupakan nilai yang harus terus ditumbuh
kembangkan oleh Itenas dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi.
Kita semua menyadari bahwa tantangan sekaligus peluang yang kita hadapi ke depan, sungguh
jauh lebih terbuka, salah satunya sudah ditandatangani pembentukan komunitas ekonomi ASEAN
2015, sehingga kita harus lebih menyiapkan diri dan dapat memahami segala peluang dan
tantangan yang ada. Untuk itu wisudawan dituntut untuk berupaya terus yang berkesinambungan
dalam menyiapkan dan mengembangkan diri untuk menghadapi segala peluang dan tantangan
tersebut.
Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan,
Hari ini, anda semua berkumpul kembali di ruangan ini untuk dilantik menjadi sarjana. Selanjutnya
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. Dengan predikat sarjana yang melekat pada diri saudara, tentu
diharapkan melekat pula prinsip menjunjung tinggi kebenaran dan juga memikul tanggung jawab
sosial yang lebih besar dibandingkan pada saat saudara masih mahasiswa. Maka dari itu, kita
semua harus tetap sadar dan lebih meningkatkan kemauan dan kemampuan, karena ke depan
masih banyak tantangan dan peluang yang harus kita hadapi dan kita jalani.
Ada beberapa pesan yang berkaitan dengan etika atau prilaku yang sangat menentukan
kesuksesan dalam dunia kerja atau dalam mengembangkan usaha sendiri.
Pertama, wisudawan harus meyakini bukan gelar dan jabatan yang menjadikan orang mulia, tetapi
yang menentukan adalah kualitas pribadi yang terlihat dari buah karya, integrasi antara kata
dengan perbuatan. Setinggi apapun gelar dan jabatan yang wisudawan capai, akan berakhir
dengan keterpurukan, jika wisudawan tidak mengembangkan kualitas diri yang lebih baik.
Kedua, wisudawan harus memelihara sifat jujur tanpa batas waktu dan tempat. Yakinilah orang‐
orang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya, sebaliknya para pembohong akan
dipenjara oleh kebohongannya sendiri, seperti yang dikatakan Dramawan dan penyair besar
Inggris , William Shakespeare yang hidup lima abad lalu sudah menegaskan bahwa “tidak ada
warisan yang begitu kaya, selain kejujuran”.
Ketiga, wisudawan bekerjalah dengan hati, dalam bekerja ada tiga elemen yang menentukan, yaitu
fisik, otak dan hati atau batin. Sinergi yang maksimal dari kemampuan fisik, otak dan hati akan
menghasilkan kinerja maksimal. Namun suasana batin bekerja ikhlas akan jauh memberi
kontribusi besar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Keempat, Wisudawan harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Hal ini ditegaskan oleh seorang
penulis buku The Power of Positive Thinking, Norman Vincent Peale yang menyatakan bahwa
“percaya pada kemampuan diri sendiri adalah langkah pertama dalam mencapai kesuksesan”.
Kelima, Wisudawan harus mempunyai rencana masa depan yang jelas karena rencana adalah
jembatan untuk meraih mimpi kalian, jika tidak membuat rencana masa depan berarti tidak
memiliki pijakan langkahmu menuju apa yang kalian cita‐citakan.
Kami berharap semua pesan sederhana tersebut, terus wisudawan ingat setelah meninggalkan
kampus Itenas sebagai almamater tempat wisudawan mendapat gelar kesarjanaan. Hal ini adalah
bagian yang harus wisudawan perhatikan menuju tangga kesuksesan
Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia
Sebagai penutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai institusi
pemerintah terutama Menristekdikti 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.
Akhirnya, 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.

