Sambutan Rektor Pada Acara
Wisuda Sarjana UNTAG 1945 Samarinda Tahun 2015 dan Dies natalis ke-52
ﺒﺴﻢﺍﷲﺍﻟرﺤﻣﻦﺍﻟرﺣﻴﻢ
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat:
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta Unsur Muspida Provinsi
Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Koordinator Kopertis XI Kalimantan;
4. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda beserta
Anggota Yayasan;
5. Ketua Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Wali Amanah Yayasan
Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
6. Walikota Samarinda dan Unsur Muspida Kota Samarinda;
7. Pengurus APTISI Wilayah XI-B Kalimantan Timur dan Para Pimpinan PTS se
Kalimantan Timur;
8. Saudara Para Pembantu Rektor, para Dekan, para Kepala Biro, Ketua
Lembaga dan UPT serta para Pembantu Dekan dan Ketua Jurusan di
lingkungan UNTAG‟1945 Samarinda;
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur beserta para Anggota;
10. Para wisudawan/i beserta orang tua/wali dan keluarga; serta Saudara -saudara
sekalian yg berbahagia.
Atas rahmat dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan dan mengikuti Upacara
Rapat Senat Terbuka Luar Biasa dengan acara Wisuda Sarjana Tahun 2015 dan
Dies Natalis ke- 52. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada-Nya seraya
memohon dan berdoa semoga prosesi wisuda ini mendapatkan berkah dan
kemuliaan dari-Nya.
Sehubungan dengan acara wisuda ini, perkenankan kami atas nama pribadi
maupun institusi dan seluruh civitas akademika UNTAG 1945 SAMARINDA,
dengan penuh rasa bangga dan bahagia menyampaikan penghargaan dan
mengucapkan
“Selamat”
atas
keberhasilan
saudara-saudara
wisudawan/wisudawati dalam menyelesaikan studi di UNTAG 1945 SAMARINDA
dari berbagai Fakultas yaitu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Teknik,
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Pertanian dan Fakultas Psikologi. Ucapan “Selamat” juga kami sampaikan kepada
Bapak dan Ibu para orang tua dan keluarga para wisudawan/wisudawati.
Tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan UNTAG 1945 SAMARINDA
atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik
mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya, diwisuda pada
pagi yang berbahagia ini.
Para wisudawan dan hadirin yang kami banggakan,
Bagi wisudawan/wisudawati, wisuda adalah tahapan yang menandakan selesainya
satu tahap kehidupan belajar di kampus dengan status mahasiswa dan terbukanya
pintu tahapan selanjutnya. Maka jadikanlah wisuda ini sebagai momentum untuk
berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang.
Setelah diwisuda paling tidak ada tiga pilihan yang dapat saudara-saudara pilih
yaitu: mencari kerja dan bekerja untuk peng-amalan ilmu di dunia kerja dan
masyarakat dengan status sebagai lulusan yang siap merancang dan meniti karier,
saudara juga dapat memilih untuk menciptakan lapangan kerja atau melanjutkan
studi yang lebih tinggi. Apapun pilihan anda kami sangat berharap agar saudarasaudara semua menjadi orang yang sukses.
Selanjutnya kepada saudara-saudara para lulusan UNTAG 1945 SAMARINDA,
tugas dan tanggung jawab telah menanti anda untuk membantu bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Tunjukkan dan buktikan bahwa alumni
UNTAG 1945 SAMARINDA adalah orang-orang yang cerdas, yang mampu
bersaing dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia.
Kedepankan selalu karakter yang memiliki kemampuan dan selalu memberikan
yang terbaik.
Hadirin sekalian yang berbahagia
Perlu saya sampaikan bahwa Insya Allah hari ini Untag 1945 Samarinda akan
mewisuda sebanyak 665 wisudawan. Yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dari Fakulktas Ekonomi
Dari Fakultas Teknik
Dari Dari Fakultas Hukum
Dari Fakultas Isipol
Fakultas Pertanian
Fakultas Psikologi

:
:
:
:
:
:

206 orang;
157 orang;
139 orang;
112 orang;
39 orang; dan
12 orang.

Diantara 665 orang wisudawan tersebut yang menorehkan prestasi studinya
sebagai wisudawan terbaik dan mendapatkan predikat Cum Laude atau Dengan
Pujian yaitu Saudara: Sariyah, SH dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu
Hukum dengan IPK 3,64 dengan masa studi 3 tahun 8 Bulan;
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Sedangkan wisudawan dengan Indek Prestasi tertinggi dari masing-masing
Fakultas dan Program Studi adalah sebagai berikut:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama
Sariyah
Ade Ayu Anggraeni
Ahmad Wibowo Santoso
Suryanti
Syakir
Wahyu Saputra
Nur Hikmah
Redho Akbar
Rosita

Prodi
Ilmu Hukum
Ilmu Administrasi Negara
Manajemen
Akuntansi
Teknik Sipil
Arsitektur
Agroteknologi
Kehutanan
Psikologi

IPK

Masa Studi

3,64
3,58
3,53
3,65
3,23
3,58
3,60
3,22
3,65

3 Thn 8 Bln
3 Thn 8 Bln
4 Thn 1 Bln
4 Thn 2 Bln
4 Thn 3 Bln
4Thn 3 Bln
4 Thn 3 Bln
3 Thn 9 Bln
4 Thn 3 Bln

Predikat
Dengan Pujian
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan
Sangat Memuaskan

Sementara itu yang memperoleh nilai TOEFL tertinggi adalah atas nama Haqiqi
Kurnia Robby, ST dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dengan nilai
TOEFL 510.
Untuk itu saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga menyampaikan
ucapan selamat atas pencapaian prestasi tersebut semoga predikat yang saudarasaudara peroleh di bangku kuliah ini bisa terus dipertahankan bahkan terus
ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari ditengan-tengah masyarakat nanti.
Perlu disampaikan pula bahwa pada wisuda kali ini wisudawan dengan usia tertua
adalah Saudara Luth Hasan, ST, yang lahir di Kota Bangun pada tanggal 05 April
1961 (usia 54 tahun 5 bulan) dari Program Studi Teknik Sipil, dan wisudawan
termuda adalah Saudara Sasmita Iluminata, S.Sos, Lahir di Jengan Danum
(Kutai Barat) 31 Desember 1994 (20 Tahun 10 bulan) dari Program Studi Ilmu
Administrasi Negara. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada lulusanyang
tertua agar terus meningkatkan studinya dan terus berkarya sertabagi lulusan
yang termuda tentu harus terus berlari kencang untuk mencapai cita-cita. Semoga
kita terinspirasi oleh daya juang mereka.
Para wisudawan dan wisudawati serta hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa mulai tahun akademik
2009/2010 dan sampai sekarang UNTAG 1945 Samarinda mencanangkan
program beasiswa “Untag Peduli Kalimantan Timur” yaitu melalui pemberian
beasiswa gratis dari mulai biaya pendaftaran, proses perkuliahan sampai wisuda
bagi putra-putri daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai prestasi
akademik yang tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi; program pemberian
beasiswa ini merupakan satu-satunya program yang dilaksanakan oleh Perguruan
Tinggi khususnya PTS yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan
mungkin di seluruh PTS yang ada di Kopertis Wilayah XI Kalimantan, pada wisuda
kali ini telah lulus 2 (dua) orang, yaitu dari Fakultas Hukum atas nama Risnawati,
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SH dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Ari Perdana, S.Sos,
untuk kesempatan ini saya sampaikan selamat kepada Sdr. Risnawati dan Ari
Perdana beserta keluarganya, semoga kepedulian Untag ini bisa bermanfaat dan
bisa menjembatani saudara untuk terus mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi.
Tahun 2015/16 ini Untag 1945 Samarinda kembali diberi kepercayaan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menyalurkan beasiswa
Bidikmisi sejumlah 10 orang mahasiswa. Beasiswa Bidikmisi merupakan
beasiswa yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi dengan bantuan dana pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,-/bln
per mahasiswa bagi mereka yang lulus seleksi, dalam jangka waktu 4 tahun.
Untag 1945 Samarinda
merupakan salah satu PTS di Samarinda yang
mendapatkan beasiswa bidikmisi tersebut.
Selain beasiswa Bidikmisi mahasiswa Untag 1945 Samarinda pada tahun 2015
ini juga memperoleh Beasiswa Kaltim Cemerlang yang diluncurkan oleh
Gubernur Provinsi Kaltim sebanyak 230 mahasiswa. Pada kesempatan ini kami
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
keperdulian Bapak Gubernur dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia,
semoga tahun-tahun mendatang jumlahnya terus ditingkatkan.
Bapak Ibu Undangan sekalian yang saya hormati
Sampai dengan Dies Natalis yang ke-52 ini Untag 1945 Samarinda, secara
keseluruhan telah meluluskan mahasiswanya yang telah menjadi Sarjana
berjumlah 10.991 orang. Sudah barang tentu kami harapkan mereka akan
memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional maupun daerah khususnya
di Kalimantan Timur, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.
Tahun ini (2015) kami melepas 665 orang sarjana baru, namun disisi lain Untag
1945 Samarinda kembali menerima mahasiswa baru yaitu sebanyak 1.269 orang
mahasiswa dari 1.620 orang yang mengikuti test masuk. Untuk itu kami
mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk
melanjutkan studi di Untag 1945 Samarinda yang merupakan kampus PTS tertua
dan paling berpengalaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara
profesional, terkontrol, selalu mengutamakan kualitas dan 7 prodinya telah
terakreditasi B dengan nilai di atas 300. Kecuali 2 prodi yang memang masih relatif
baru dan kami yakin Insya Allah semua akan terakreditasi B dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam waktu dekat Insya Allah Untag
Samarinda akan membuka 2 (dua) program studi baru, yaitu Program Studi Ilmu
Komunikasi dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
Dalam upaya meningkatkan status akreditasi semua program studi, maka Untag
Samarindasecara terus menerus melakukan lompatan-lompatan dalam berbagai
hal diantaranya telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik
di luar maupun di dalam negeri. Juga meningkatkan kualitas dosen-dosennya dari
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S-2 ke S-3 dan perlu disampaikan bahwa di Untag 1945 Samarinda tidak ada lagi
Dosen yang berlatar pendidikan S-1. Jumlah dosen tetap (baik PNS dpk maupun
dosen tetap Yayasan ) berjumlah 125 orang, 23 orang diantaranya berpendidikan
S-3. Pada saat ini ada 17 orang dosen dari berbagai program studi yang sedang
melanjutkan pendidikan ke jenjang S3.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati:
Kepercayaan para orang tua yang menyerahkan pendidikan tinggi putra putrinya
kepada Untag patut disyukuri, hal mana menunjukkan bahwa masyarakat sudah
memahami bahwa sesuai peraturan pemerintah maka tidak ada lagi perbedaan
antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), namun
yang terpenting adalah bahwa program studi yang ada di Untag semuanya telah
terakreditasi oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Hadirin yang berbahagia
Pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan kepada semua pihak, yang berkenan hadir dan mengikuti
kegiatan prosesi wisuda ini sampai selesai, khususnya kepada yang terhormat :
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur saya sampaikan terima kasih atas
kerjasama dan bantuannya baik melalui pemberian beasiswa Kaltim
Cemerlang bagi mahasiswa dan dosen maupun bantuan dana social bagi
pengembangan kampus Untag semoga ditahun tahun mendatang semakin
meningkat
2. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan saya sampaikan penghargaan
dan terima kasih atas segala upaya dalam membina Untag 1945 Samarinda
selama ini, sehingga Universitas tercinta ini semakin berkembang dengan
keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di
Kalimantan Timur. Selama 5 tahun bapak telah banyak melakukan langkahlangkah yang patut diacungi jempol dalam membina kami, saya tahu masa
bakti bapak akan berakhir dan bahkan telah berakhir pada bulan ini tetapi
kami tetap berharap semoga bapak tetap mau hadir Di kampus merah putih ini
pada setiap ada kesempatan. Selamat jalan bapak semoga penggganti bapak
nanti mampu meneruskan perjuangan bapak untuk tetap memperhatikan nasip
Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana yang telah bapak lakukan selama ini.
3. Para Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Untag 1945 Samarinda
yang telah mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni kepada
mahasiswa.
Semoga amal kebajikannya menjadi inspirasi bagi para
wisudawan/I dalam menyongsong masa depan dan menjadi penggerak
pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya dan di
Indonesia pada umumnya.
4. Penghargaan serupa saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang
telah mempersiapkan rangkaian acara wisuda ini dengan baik. Mudahmudahan segala upaya yang telah dilakukan mendapatkan ganjaran dari Allah
SWT.
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5. Demikian pula kepada para undangan, keluarga wisuda, para pejabat, dan
seluruh keluarga wisudawan yang berkenan mengikuti prosesi acara ini
dengan hikmat saya mengucapkan terima kasih yang se besar-besarnya.
Sekalilagi Kami beserta seluruh keluarga besar Untag 1945 Samarinda melepas
para wisudawan/wisudawati dengan penuh kebanggaan dan menyerahkan
kembali Saudara-Saudara kepada keluarga dan masyarakat, dengan harapan dan
doa semoga sukses dalam meniti karir.
Selamat jalan para alumni yang kami banggakan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada saudara
semua.Aamiin….Aamiin….Aamiin……..Ya Rabbal Alamin
Wabillahi Taufik
Wabarakatuh.

Wal

Hidayah,

Wassalamu

„alaikum

Warahamatullahi

Samarinda, 31Oktober 2015
Rektor,

Prof.Dr.H.Eddy Soegiarto K, SE.MM
Nip. 19541020198503 1001
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