SAMBUTAN REKTOR ITENAS
PADA WISUDA SARJANA ITENAS, SABTU 8 Oktober 2016
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
Dalam suasana yang penuh sukacita ini, marilah kita awali ungkapan kebahagiaan kita pada hari ini
dengan memanjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT, atas rahmat, anugerah dan nikmat Nya yang
dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita semua masih diberi kesempatan untuk
dapat menyaksikan pelantikan anak‐anak kita menjadi sarjana pada Upacara Wisuda Sarjana
Itenas, Sabtu 8 Oktober 2016. 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 dan berprestasi.

Hadirin yang berbahagia,
Pada Wisuda Sarjana pagi hari ini, Itenas akan memwisuda 575 orang lulusan Itenas dari 14
program studi yang terdiri dari 1 program magister dan 574 program sarjana. Dari 575 orang
lulusan yang akan diwisuda pada hari ini, 109 orang berhasil lulus dengan predikat Cum Laude
(dengan pujian). Pada wisuda kali ini, Indeks Prestasi tertinggi diraih oleh sdr Asep Setiawan NIM :
83‐2014‐006 dengan IPK 3,92 dari pogram magister Teknik Sipil dan sdr Muhammad Rinaldi NIM :
13‐2012‐124 dengan IPK 3,90 dari program studi Teknik Industri. Sdr Muhammad Rinaldi berasal
dari SMU Negeri 1 Cikarang Utara.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan seluruh sivitas akademika
Itenas, mengucapkan selamat kepada seluruh Wisudawan/Wisudawati atas keberhasilan
menyelesaikan studi di Itenas. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat, rasa bahagia
dan bangga kepada ibu/bapak, keluarga serta para pimpinan Sekolah Lanjutan Atas yang telah
membina mereka sebelumnya. Dan tak lupa, kami ucapan terima kasih dan penghargaan yang
tinggi kepada seluruh staf pengajar dan staf non akademik Itenas atas kerja keras dan
kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil
menyelesaikan studinya.

Dari 575 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 serbagai berikut:
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Sdr. Putri Fatimah dari program studi Teknik Lingkungan berhasil mendapatkan Hibah
Penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2014, Bidang Penelitian, dengan judul
Pengelolaan Air Lindi Dengan Advance Oxidation Process (AOP) Berbasis Ozonisasi, 2014
Sdr. Lidya Mutiara Rosa dari program studi Teknik Geodesi sebagai Juara III Geospatial
Challenge Tahun 2014, 2014
Sdr. Hilman Nur Fahmi dari program studi Teknik Mesin berhasil mendapatkan Hibah
Penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2015, Bidang Lomba Karsa Cipta,
dengan judul Pembuatan Model Pembangkit Listrik Dengan Kombinasi Magnet Permanen,
2015
Sdr. Az Zahra Al Azizah dari program studi Teknik Industri berhasil mendapatkan Hibah
Penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) tahun 2015, Bidang Pengabdian Kepada
Masyarakat, dengan judul Pelatihan HidroKura (Hidroponik dan Takakura) : Bercocok Tanam
Dengan Metode Hidroponik Dan Pembuatan Pupuk Takakura di SMP Prawira Lembang, 2015
Sdr. Hardian Triangga dari program studi Teknik Mesin sebagai Juara Tiga Kumite Senior Putra
Kelas‐75 Kg Kejuaraan Karate Junior Antar Dojo Kei Shin Kan Se‐Kabupaten Bandung “Rajawali
Cup 2015”, 2015
Sdr. Nabriz dan Okky Rizky Pratama dari program studi Teknik Mesin sebagai Juara 2 Gearbox
Universitas Kejurnas E‐Shark RoK Cup Seri 2 2016 sebagai Pembalap, 2016
Sdr. M Iqbal Maulana dan Muhamad Yusuf dari program studi Teknik Mesin sebagai Juara 2
Gearbox Universitas Kejurnas E‐Shark RoK Cup Seri 2 2016 sebagai Mekanik, 2016
Sdr. Nisa Nurul F dari program studi Desain Komunikasi Visual sebagai Juara 2 Kyorugi Senior
Putri Under 49 kg Kejuaraan Taekwondo Walikota Bandung Cup XIV Antar Unit se‐Kota
Bandung dan Kejuaraan Taekwondo Festival Kaveleri Cup Tahun 2016 antar unit se‐Kota
Bandung, 2016
Sdr. Nadya Mahardita dari program studi Desain Interior mendapatkan Gold Medal Mixed
Choir Category Festival Paduan Suara Paskah, 2016
Sdr. Bobie C. Kurniawan dari program studi Teknik Kimia dan Sdr. Indah Rizka Fauziah dari
program studi Desain Interior mendapatkan Gold Medal Mixed Choir Catagory 9th Fukushima
Vocal Ensemble Competition 2016 di Fukushima ‐ Jepang, 2016

Untuk itu perkenankan kami mengucapkan selamat, rasa bahagia dan bangga kepada civitas
akademika Itenas yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang membanggakan,
dan pada kesempatan ini pula kami ucapkan selamat kepada ibu Prof. MEILINDA NURBANASARI,
PhD atas pencapainnya menjadi guru besar pertama di Itenas, beliau adalah Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan dan staf pengajar Prodi Teknik Mesin.
Hal Ini menunjukkan bahwa Itenas dalam beberapa akhir tahun ini, telah mengalami peningkatan
mutu dalam bidang akademik maupun non akademik yang signifikan dan ini juga merupakan
sebagai wujud nyata pada moto Itenas, yaitu “Menggali Potensi Membina Prestasi”

Para Wisudawan/Wisudawati yang kami banggakan,
Wisuda merupakan suatu momentum penting dalam dunia pendidikan, wisuda juga merupakan
momentum yang sangat bermakna bagi keluarga wisudawan. Momentum itu harus diartikan
bukan sebagai akhir dari proses pegembangan diri, namun sebagai momentum awal untuk
berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang.
Melalui kesempatan ini, kepada saudara‐saudara para lulusan Itenas, saya ingin mengingatkan
bahwa bangsa Indonesia telah menunggu karya‐karya inovatif saudara untuk meningkatkan daya
saing bangsa. Dalam aktivitas saudara di masyarakat jangan lupa untuk selalu mengedepankan
karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan memberikan yang terbaik (giving the best ) yang
di jiwai oleh Akhlak dan budi pekerti yang mulia. Hal penting lainnya saat anda nanti memasuki
dunia kerja yang harus anda kembangkan adalah bahwa anda harus menjunjung etika keprofesian
yang telah anda miliki selama menimba ilmu pengetahuan di Itenas dan saudara‐saudara dituntut
untuk selalu memutakhirkan pengetahuan agar kompetensi keprofesian anda terus meningkat
sepanjang hayat.
Disamping itu peran alumni diharapkan juga dapat meningkatkan pencitraan Itenas seperti upaya
meningkatkan peringkat Itenas dalam Webometrics, saya mengharapkan para alumni untuk
menambahkan hyperlink ke http://www.itenas.ac.id dalam setiap situs pribadi atau blog yang
saudara miliki. Selain itu, kami berharap saudara sekalian dapat memanfaatkan jejaring sosial yang
ada seperti Facebook/Twitter, dan lain‐lain dengan menyantumkan hyperlink ke
http://www.itenas.ac.id pada profil saudara.
Hadirin yang berbahagia,
Itenas kini merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi swasta di bidang teknologi, seni rupa
dan desain yang diperhitungkan diantara PTS di Jawa Barat maupun nasional dengan visi Itenas
2030 yang hendak kita wujudkan bersama adalah 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.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa program pengembangan yang Itenas rencanakan
dan implementasikan sebagai bagian dari tahapan untuk mewujudkan visi Itenas 2030 adalah
sebagai berikut:
1. Pada saat ini Itenas tengah berupaya melakukan peningkatan kompetensi SDM dengan
mendorong dan memfasilitasi dosen‐dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 baik
dalam negeri dan luar negeri, pada tahun 2012 jumlah dosen yang bergelar doktor hanya
18 sekarang sudah mencapai 35 dosen bergelar doktor, begitupun juga dosen yang
tersertifikasi pada tahun 2012 hanya 88 dosen sekarang sudah mencapai 144 dari total
dosen tetap 234 dosen.
2. Saat ini juga Itenas sedang menyusun Akreditasi Institusi yang ditargetkan tahun ini selesai
sesuai target renstra Itenas 2016‐2020, hal ini sebagai upaya mendorong Itenas untuk terus
menerus melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan yang tinggi
3. Itenas terus berupaya untuk meningkatkan pencitraan Itenas melalui hasil karya‐karya
seluruh civitas akademika Itenas, seperti diseminasi hasil‐hasil riset, baik berupa kegiatan
pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, publikasi hasil‐hasil riset berupa

jurnal ilmiah tingkat nasional dan internasional, penerbitan buku, lomba‐lomba/kompetisi,
serta publikasi kegiatan kemahasiswaan yang sinergis dengan visi Itenas.
4. Itenas terus berupaya mengembangkan prodi‐prodi baru baik untuk tingkat sarjana dan
magister. Itenas telah mempunyai program pascasarjana S2 untuk program studi Teknik
Industri, Teknik Mesin dan Teknik Sipil.
5. Itenas terus melakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement), baik
dalam pengelolaan program maupun sumberdaya serta terus mengawal perubahan serta
menggulirkan transformasi Itenas menjadi perguruan tinggi yang otonom/mandiri,
akuntabel dan transparan. Itenas berupaya keras untuk mengembangkan pengelolaan
karya intelektual dari hasil‐hasil riset dan pengembangan teknologi serta kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, selain bekerjasama dengan pemerintah dan swasta
tentunya. Pengembangan tata kelola karya intelektual tersebut perlu penyelarasan riset di
laboratorium dengan dunia bisnis.
6. Itenas 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, 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 Itenas hari ini, semoga ALLAH SWT senantiasa
mencurahkan Rahmat dan Hidayah‐NYA dari niat baik dan usaha yang kita lakukan. 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.

