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Yang saya hormati:
Rektor Institut Kesenian Jakarta beserta seluruh jajaran pimpinan,
Ketua dan anggota Senat
Para dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang saya cintai,
Hadirin yang berbahagia,

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om suastiastu, namu budaya, salam kebajikan, rahayu

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa.
Hanya atas rahmat-Nya kita dapat memperingati acara Dies Natalis Institut Kesenian
Jakarta ke-52 dalam suasana yang sangat menggembirakan setelah kita melewati masa
masa sulit pandemi Covid-19. Dua tahun lebih kampus lengang, pembelajaran virtual
menjadi keniscayaan. Alhamdulillah IKJ berhasil bertahan, terus bertumbuh dan
bertransformasi.
Mengusung tema Dies Natalis IKJ ke 52, IKJ GAME CHANGING:
TRANSFORMASI DEMI PERTUMBUHAN, IKJ saat ini menjalani proses
transformasi, tidak hanya karena tuntutan zaman tetapi juga karena suatu keharusan
bagi IKJ untuk berubah dan berkembang. Usia 52 tahun mengindikasikan kematangan
dan pengalaman IKJ yang panjang dalam melahirkan tokoh, seniman, dan karya seni
hebat. Lima puluh dua pula IKJ berkontribusi signifikan dalam kegiatan kebudayaan di
tingkat nasional dan internasional. Usia matang ini tidak lah cukup tanpa diiringi
dengan kemampuan bertransformasi secara berkelanjutan.

Menghadapi berbagai tantangan era abad 21 saat ini, perubahan memang sesuatu
yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, transformasi menjadi mantra bagi hampir
seluruh insitusi pendidikan. Hanya perguruan tinggi yang menyadari kelebihan dan
kelemahannya yang mampu bertransformasi, menjawab tantangan dan memanfaatkan
peluang yang ada. Kegigihan dan kelenturan dalam memimpin perubahan menjadi
kata kunci bagi keberhasilan transformasi.
Pada momen yang sangat baik ini Yayasan Seni Budaya Jakarta menyampaikan
penghargaan kepada Rektor, segenap pimpinan IKJ, dan seluruh civitas akademika
yang telah bekerja bahu membahu sehingga IKJ mencapai usia 52 tahun. IKJ telah
membuktikan komitmennya untuk terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi yang
maju dan berkontribusi dalam merealisasikan visi Gubernur Ali Sadikin untuk
menjadikan Jakarta sebagai kota budaya. Sebagai Badan Penyelenggara IKJ, Yayasan
Seni Budaya Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan jejaring
kemitraan untuk memfasilitasi pertumbuhan IKJ. Sinergi harmonis Yayasan – IKJ
mutlak untuk kita rawat agar IKJ dapat mengoptimalkan semua potensinya untuk
memainkan strategi perubahan yang tepat di tengah tantangan era digital yang makin
kompleks ini. Selamat merayakan Dies Natalis, maju lah IKJ. Semoga Allah
memberkati kita semua. Aamiin yaa rabbal aalamin,

Wassalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh.
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