SAMBUTAN REKTOR
SIDANG SENAT TERBUKA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DALAM RANGKA WISUDA KE-52 PERIODE MARET 2017
AUDITORIUM, KAMPUS UNDIKSHA, 24 MARET 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 Senat Terbuka Universitas Pendidikan
Ganesha dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar
Undiksha, yaitu Wisuda ke-52 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 civitas akademika
Undiksha, dengan penuh kebanggaan pada wisuda kali ini mempersembahkan sejumlah 485
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 2 orang wisudawan dari jenjang Pendidikan
Doktor, 62 orang wisudawan dari jenjang Pendidikan Magister, 415 orang wisudawan dari
jenjang Pendidikan Sarjana, dan 6 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.
Banyak upaya yang telah kita lakukan bersama dalam membangun pendidikan di tanah air
ini ke arah yang lebih baik, mulai dari tingkat pendidikan dasar dan menengah hingga tingkat
pendidikan tinggi. Kita juga menyadari bahwa bersamaan dengan upaya yang kita sudah
rintis, tantangan yang ada di masyarakat yang menuntut kemajuan dunia pendidikan juga
tidak kalah cepat perkembangnya. Satu pesan penting yang tidak akan kita lupakan dari nilai
pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui peran guru adalah harus
diterapkannya prinsip Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, dan Tut wuri
handayani. Mari kita maknai bahwa guru sebagai pilar pendidikan dalam suatu sekolah dapat
juga kita artikan sebagai institusi pendidikan sebagai pilar bagi pembangunan bangsa. Kita
yakini bersama bahwa pendidikan yang kokoh yang akan menghasilkan sumber daya
manusia yang tangguh, akan dapat menjadi modal kuat bagi pembangunan bangsa ini.
Tiga nilai warisan Ki Hajar Dewantara yang harus diterapkan oleh pendidik dan institusi
pendidikan dalam menjalankan pendidikan menjadi inspirasi bagi pendidikan tinggi yang
memiliki kekuatan akademik terunggul, untuk selalu menjadi teladan di depan, menjadi
kekuatan utama dalam menggerakkan, serta menjadi garda pengawal dalam pembangunan
bangsa ini. Momentum ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan refleksi atas
kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kendati
kita masih harus menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan internal seperti upaya
penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan, perguruan tinggi seyogiyanya sudah harus lebih
banyak mendorong sikap outward looking guna memberikan kontribusi yang lebih nyata
dalam pembangunan.
Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya cintai.
Pada Upacara Wisuda ke-52 Periode Maret 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 485 wisudawan pada periode Maret 2017 ini, terdapat 76 wisudawan yang memperoleh
predikat cumlaude. Untuk lulusan berprestasi pamuncak tingkat universitas dalam rangka
wisuda ke-52 diberikan kepada Desak Putu Nitya Dewi, S.E., Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, dengan IPK: 3,90, predikat cumlaude, dengan masa studi 3 tahun 6 bulan.
Sedangkan untuk pamuncak di masing-masing fakultas adalah:
No.

Nama

NIM

Fakultas/Pascasarjana

IPK

Predikat

1.

I Gusti Ayu Arini
Wiadnyani,M.Pd.
Desak Putu Nitya
Dewi,S.E.
Kadek Desi
Ariati,S.Pd.
Dewa Ayu Made
Widi Wirianti,S.Pd.
I Wayan
Sumartika,S.Pd.
Ketut Indah Arfika
Yani,S.Pd.
I Putu Bayu Krisna
Putra,S.Pd.

1429071027

Pascasarjana

3,85

Cumlaude

1317051047

Fakultas Ekonomi

3,90

Cumlaude

1215011039

3,90

Sangat
memuaskan
Sangat
Memuaskan
Cumlaude

Ari Yoga
Saputra,S.Pd.

1216041004

Fakultas Teknik dan
Kejuruan
Fakultas Bahasa dan
Seni
Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial
Fakultas Ilmu
Pendidikan
Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan
Alam
Fakultas Olahraga dan
Kesehatan

2
3
4
5
6
7

8

1512057001
1314031004
1211031303
1213011026

3,83
3,82
3,64
3,53

3,50

Sangat
memuaskan
Sangat
memuaskan

Masa
Studi
2 tahun,
3 bulan
3 tahun,
6 bulan
4 tahun,
6 bulan
1 tahun,
6 bulan
3 tahun,
6 bulan
4 tahun,
6 bulan
4 tahun,
6 bulan

Sangat
memuaskan

4 tahun,
6 bulan

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya cintai.
Wisuda pada periode Maret 2017 ini merupakan wisuda yang istimewa bagi Universitas
Pendidikan Ganesha, karena wisuda kali ini Undiksha telah melahirkan 2 orang lulusan
Doktor dari Program Studi Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Dasar, atas nama
Dr. I Ketut Bawa dari Program Studi Ilmu Pendidikan dan Dr. Ni Nyoman Lisna Handayani
dari Program Studi Pendidikan Dasar.
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 almamater 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 civitas 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 sebesar-besarnya. 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.
Singaraja, 24 Maret 2017
Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

