SAMBUTAN REKTOR
SIDANG TERBUKA SENAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DALAM RANGKA WISUDA KE-53
AUDITORIUM, KAMPUS UNDIKSHA, 30-31 AGUSTUS 2017

Yang kami hormati:
1. Anggota Senat,
2. Pimpinan Lembaga,
3. Dosen, Pegawai, dan Fungsionaris Mahasiswa,
4. Dharma Wanita,
5. Undangan lainnya, serta
6. Para Wisudawan dan Keluarga Wisudawan yang berbahagia,
Om Swastyastu,
Assalamu’alaikum warrahmatullahiwabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua
Marilah kita mengaturkan puja pangastuti ke hadapan Ida Sang Hyang
Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia yang
dianugrahkan kepada kita semua. Atas asung kerta wara nugraha-Nya,
pagi hari ini kita semua memperoleh anugrah kesehatan dan
kebahagiaan, sehingga dapat menghadiri Sidang Terbuka Senat
Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka melaksanakan satu
kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Undiksha, yaitu Wisuda
ke-53 Universitas Pendidikan Ganesha. Acara wisuda ini merupakan
peristiwa akademik terakhir yang Saudara ikuti dalam menempuh suatu
jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Wisuda merupakan wujud
peresmian bahwa Saudara telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang
tertentu.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Perkenankan saya atas nama pribadi, maupun institusi, dan seluruh
sivitas akademika Undiksha, dengan penuh kebanggaan pada wisuda kali
ini mempersembahkan sejumlah 1.741 orang lulusan Undiksha dari
berbagai Fakultas yaitu Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ekonomi,
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Olahraga dan
Kesehatan, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Pascasarjana, yang terdiri
dari: 262 orang wisudawan dari jenjang Pendidikan Magister, 1.332 orang
wisudawan dari jenjang Pendidikan Sarjana, dan 147 orang wisudawan
dari jenjang Pendidikan Ahli Madya. Hal ini merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab Undiksha kepada bangsa dan negara Indonesia,
khususnya dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan
memiliki daya saing di era global saat ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya mengucapkan selamat
kepada Saudara. Saudara telah berhasil dengan baik menyelesaikan studi
di universitas ini. Keberhasilan Saudara adalah bukti kerja keras
Saudara. Saya yakin, dalam proses penyelesaian studi, Saudara banyak
mengalami tantangan dan rintangan. Untuk itu, saya menyampaikan rasa
bangga atas prestasi dan kegigihan Saudara melewati segala rintangan
yang menghadang selama menempuh pendidikan. Kepada orang tua,
orang tua asuh, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya turut
bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas
keberhasilan mereka.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Masih dalam nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perlu saya
sampaikan, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia
saat ini adalah kemerosotan moral anak bangsa yang ditunjukkan dengan
sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia yang
beradab dan bermartabat. Padahal secara sosiokultural masyarakat
Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang sangat beradab, seperti: rwa
bhineda, tatwamasi, karma phala, empati, toleransi, saling asah asih asuh,
Bhinneka Tunggal Ika, dan kearifan lokal lainnya.
Berbagai upaya dan strategi sedang dan telah dilakukan untuk mengatasi
permasalahan ini, termasuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam
praktek pembelajaran. Namun beberapa penelitian, menunjukkan bahwa
praktik pembelajaran di sekolah dan universitas kurang melatih dan
membiasakan sikap dan prilaku siswa, namun lebih banyak pada
pengetahuan siswa. Padahal proses pendidikan seperti ini selain tidak
mengembangkan keterampilan majemuk siswa, juga bisa “berbahaya” bagi
keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sebagaimana dikatakan oleh Theodore Rosevelt “mendidik seseorang
hanya pada pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya

dengan mendidik seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi
masyarakat”.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Undiksha sebagai salah satu Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
(LPTK) telah ikut mengambil peran dalam membentuk karakter peserta
didik. Karena bagi kami, penanaman nilai-nilai kebaikan dan
kebijaksanaan sebagai inti dari pendidikan karakter wajib untuk
dilakukan dan jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan melahirkan
lulusan yang kompeten namun tidak berkarakter.
Universitas Pendidikan Ganesha bersandar pada keluhuran nilai-nilai
pendidikan, sejak awal telah menjadikan pendidikan karakter sebagai
bagian terintegrasi dari pengembangan kelembagaan. Hal ini tercermin
dari visi dan misi Undiksha yang mengelaborasi ajaran Tri Hita Karana
dalam bangunan program dan kegiatannya. Keseluruhan nafas dari
pengembangan akademik kampus diarahkan pada penanaman dan
implementasi pendidikan karakter sebagai tujuan pembangunan
pendidikan nasional.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya cintai,
Pada Upacara Wisuda ke-53 Periode Agustus tahun 2017 ini, atas nama
Universitas Pendidikan Ganesha, seluruh pimpinan universitas
mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah
menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini.
Dari 1.741 wisudawan pada periode Agustus 2017 ini, terdapat 464
wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude. Untuk lulusan
berprestasi pamuncak tingkat universitas dalam rangka wisuda ke-53
diberikan kepada Ni Luh Ayu Putri Utari, S.Pd., Jurusan Pendidikan
Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan IPK: 3,96, predikat
cumlaude, dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Sedangkan untuk
pamuncak di masing-masing fakultas adalah:
No.
1
2

Nama
Gede Nugraha
Sudarsana,
M.Pd.
Ni Luh Ayu
Putri Utari ,
S.Pd.

NIM
1529111015
1312061020

Fakultas/
Pascasarjana
Pascasarjana
Fakultas Bahasa
dan Seni

IPK

Predikat

3.82

Cumlaude

3.96

Cumlaude

Masa
Studi
1 tahun,
9 bulan
3 tahun,
11 bulan

3

Luh Putu Ayu
Lakshemini
Oka, A.Md.

1403051007

Fakultas MIPA

3.96

Cumlaude

2 tahun,
10 bulan

4

Putu Shindy
Cintia Dewi
Griadhi, A.Md.

1404071001

Fakultas Hukum
dan Ilmu Sosial

3.93

Cumlaude

2 tahun,
10 bulan

5

I Gede Fajar
Dian Mahendra,
S.Pd.
Ida Ayu Savitri,
A.Md.

1311031094

Fakultas Ilmu
Pendidikan

3.92

1407021055

Fakultas Ekonomi

3.89

Cumlaude

2 tahun,
10 bulan

7

Sanaji, S.Pd.

1316041003

Fakultas Olahraga
dan Kesehatan

3.88

Cumlaude

3 tahun,
11 bulan

8

Luh Putu Lya
Anggriyani,
A.Md.

1405021040

Fakultas Teknik
dan Kejuruan

3.87

Cumlaude

2 tahun,
11 bulan

6

Cumlaude

3 tahun,
11 bulan

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Kiranya patut untuk kita syukuri bersama, berbagai prestasi sampai saat
ini tak henti-hentinya ditorehkan oleh mahasiswa/mahasiswi Undiksha di
berbagai level kompetisi bergengsi, baik di level internasional maupun
nasional. Salah satu di antaranya dalam penyelenggaraan Final Essay
Internasional di Thailand yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar
Indonesia di Thailand pada tanggal 8-9 April 2017 atas nama Amer
Syarifudin telah berhasil meraih juara III. Selain itu pada Kejuaraan
Karate antar Mahasiswa se-Asia Tenggara yang diselenggarakan di
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 22-26 Maret 2017,
Undiksha memperoleh satu mendali perak dan satu mendali perunggu,
atas nama Ami Ariasti dari UKM Karate.
Prestasi gemilang juga berhasil diraih tim mahasiswa Undiksha di kancah
nasional. Dalam ajang “On MIPA Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2017”
yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti pada tanggal 14-17 Mei 2017,
atas nama Wayan Windu Sara memperoleh juara II bidang Fisika.
Sementara itu, mahasiswa kita atas nama Amer Syarifudin telah berhasil
memperoleh juara I dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan
oleh Universitas Alaudin Makassar pada tanggal 9 Mei 2017. Prestasi yang
membanggakan juga diperoleh oleh UKM Bola Basket Undiksha yang
berhasil sebagai runner up dalam Kejuaraan LA Campus League yang
diselenggarakan di Jember, Jawa Timur. Dan masih banyak prestasi para
mahasiswa/mahasiswi Undiksha baik di tingkat Nasional dan Regional
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Untuk mencapai visi Undiksha sebagai “Universitas Unggul Berlandaskan
Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045” dan bermaslahat bagi
masyarakat luas, disadari dengan sungguh-sungguh bahwa keterlibatan
berbagai pihak sangatlah diperlukan. Secara khusus, Universitas
Pendidikan Ganesha meyakini bahwa peran alumni yang telah dan akan
berkiprah di lingkungan pemerintahan, sektor swasta, serta di kehidupan
masyarakat lainnya, dalam bahu membahu bersama seluruh sivitas
akademika Universitas Pendidikan Ganesha untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, adalah hal yang sangat penting.
Kemajuan Universitas Pendidikan Ganesha bukanlah semata-mata hasil
dari upaya sivitas akademikanya saja, melainkan juga karena peran besar
para alumnusnya. Keberhasilan dan prestasi alumni inilah yang juga kami
yakini menjadikan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai tujuan untuk
menimba ilmu bagi masyarakat luas. Saudara sebagai alumni merupakan
representasi Undiksha di masyarakat. Perilaku Saudara di masyarakat
akan menjadi cerminan kampus ini. Oleh karena itu, saya berpesan agar
Saudara ikut menjaga nama baik almamater dengan selalu berpikir,
berkata, dan berbuat yang baik. Kami mengharapkan Saudara dapat
mengamalkan ilmu dalam profesi Saudara masing-masing secara lebih
bertanggungjawab dan berkualitas.
Jangan pernah melupakan almamater Saudara, karena bagaimana pun
Undiksha telah turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas diri
Saudara. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Undiksha,
saya tetap mengharapkan adanya saran dan kritik konstruktif dari
Saudara. Mari kita besarkan Undiksha ini bersama-sama dengan hati dan
kerja yang ikhlas.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan,
Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh
sivitas akademika mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada para orang tua/wali wisudawan yang telah mempercayakan
pendidikan putra-putrinya kepada kami. Tanpa kepercayaan tersebut,
sudah tentu Undiksha tidak dapat berbuat banyak dalam penciptaan
suasana akademik yang kondusif dan peningkatan kualitas tata kelola
Universitas Pendidikan Ganesha. Kerjasama yang baik yang telah terjalin,
mari kita tingkatkan terus. Walaupun putra-putri Saudara sudah tidak di
kampus ini lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami
serahkan kembali para wisudawan ke pangkuan Bapak/Ibu sekalian.

Mengakhiri pidato ini, Kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan
rasa bangga kepada para orang tua wisudawan. Kami sampaikan pula
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
 para Guru Besar dan sejawat dosen yang telah berhasil
mengantarkan keberhasilan para wisudawan,
 seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang
telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para
wisudawan,
 panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras menyukseskan
acara ini, dan
 hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan
kesabaran mengikuti prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan
khidmat.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah diberikan oleh
Undiksha kepada Saudara, belumlah sempurna. Masih banyak
kekurangan dalam berbagai aspek, baik sarana prasarana, proses
pembelajaran maupun layanan nonakademik lainnya. Kekurangan ini
sudah tentu menimbulkan rasa kurang puas dalam diri Saudara. Untuk
itu, saya atas nama pimpinan dan lembaga, memohon maaf yang sebesarbesarnya. Demikian pula, dalam interaksi dengan Saudara selama ini,
sudah tentu ada tutur kata dan perilaku dosen, pegawai, pustakawan,
laboran dan teknisi yang kurang berkenan di hati Saudara. Untuk itu,
perkenankanlah saya memohon maaf atas segala kekurangan tersebut.
Sekali lagi, saya mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh
wisudawan beserta keluarga. Selamat berjuang dan selamat mengabdikan
ilmu yang Saudara miliki bagi masyarakat. Semoga Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun dan menerangi jalan
kemana pun Saudara melangkah. Semoga para wisudawan yang sangat
saya cintai, bisa meraih sukses dan menggapai masa depan yang
gemilang.
Terimakasih. Om Santih Santih Santih Om.
Assalamu’alaikum warrahmatullahiwabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua
,

