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PIDATO REKTOR  

UNIVERSITAS PADJADJARAN 

DALAM UPACARA WISUDA LULUSAN GELOMBANG I 

TAHUN AKADEMIK 2013 - 2014 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 
 
Yang terhormat: 

• Para Anggota Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas Universitas Padjadjaran; 
• Saudara Sekretaris Senat dan seluruh Anggota Senat Universitas Padjadjaran; 
• Para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga dan Kepala 

Badan di lingkungan Universitas Padjadjaran 
• Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran; 
• Para Orang Tua Wisudawan;  
• Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Universitas Padjadjaran 
• Segenap Wisudawan, serta 
• Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia; 

 
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang selalu memberikan 

curahan rahmat dan karunia, sehingga  kita dapat  menyelenggarakan upacara Wisuda 
Lulusan Gelombang I Tahun Akademik 2013-2014.  

Sebagaimana wisuda-wisuda sebelumnya, pada wisuda kali ini beberapa program 
studi, telah pula meluluskan mahasiswa asing. Sebagaimana diketahui, Unpad selain menjadi 
Universitas dengan jumlah peminat terbesar dari calon mahasiswa yang berasal dari berbagai 
daerah di Indonesia, juga merupakan universitas yang memiliki jumlah mahasiswa asing 
terbanyak. Semakin banyaknya calon mahasiswa yang berminat kuliah di Unpad, mudah-
mudahan menjadi penciri bahwa kualitas dan pelayanan pendidikan di Unpad mendapatkan 
apresiasi yang tinggi di masyarakat; sedangkan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa 
asing,  semoga  menjadi penciri pula, bahwa beberapa program studi di Unpad telah diakui 
secara internasional. 

Kepada wara wisudawan, atas nama Universitas Padjadjaran, kami mengucapkan 
selamat atas keberhasilan saudara-saudara menyelesaikan pendidikan di Universitas tercinta 
ini. Secara khusus, kami ucapkan selamat kepada beberapa wisudawan yang memiliki IPK 
tertinggi, wisudawan yang menyelesaikan studi tercepat,  serta wisudawan yang lulus dengan 
usia termuda dan usia tertua. 
 
Wisudawan yang mencapai IPK tertinggi: 
Program Doktor     :  
• Benny Yohanes T. dari Kajian Ilmu Sastra  IPK  4.00 - Cum Laude 
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Program Magister  :    
• Raden Maya Febryanti dari program studi Farmasi IPK 4.00 - Dengan Pujian 
 
Program Spesialis  :  
• Agung Wibowo dari program studi Ilmu Konservasi Gigi   IPK 4.00 - Dengan Pujian 

  
Program Profesi    :  
• Steven Tan Jun Hong dari program Profesi Kedokteran Gigi IPK 4.00 - Dengan Pujian 
  
Program Sarjana    : 
• Nindy Metha Mayangswari dari Program Studi  Ilmu Komunikasi IPK  3.89 - Dengan 

Pujian 
 
 
Wisudawan dengan masa studi tercepat Program Sarjana (3 tahun 11 bulan) :  
• Wanwan Kurniawan dari Pogram Studi Perikanan 
 

Wisudawan termuda Program Sarjana (20 tahun 11 bulan) : 

• Hana Ikramina dari Program Studi Sastra Inggris 

 
Wisudawan tertua Program Doktor dengan usia 65 tahun 5 bulan 
• H. Marbawi H. Syakban dari Kajian Ilmu Hukum 

 
Para Hadirin Yang Berbahagia, 

 Wisuda kali ini, dilaksanakan diantara peringatan hari Sumpah Pemuda dan  hari Pahlawan. 
Sejarah menunjukkan, bahwa dimanapun di seluruh dunia, para pemuda mempunyai peran yang 
sangat penting di dalam membangun bangsa dan negara. Indonesia merdeka, tumbangnya orde lama, 
dan lahirnya reformasi, tidak terlepas dari peran pemuda terutama para mahasiswa. Dengan semangat 
dan idealisme yang dimiliki, para pemuda menjadi pelopor dari perubahan. Hanya saja, seiring 
dengan perjalanan waktu, semangat dan nilai-nilai idealisme yang dimiliki ketika masih muda, ketika 
masih duduk di bangku kuliah seringkali memudar. Dengan dalih kebutuhan hidup, semangat 
kepahlawanan diganti dengan nilai-nilai hedonistis yang sangat-sangat pragmatis, termasuk 
menghalalkan segala macam cara.  

Para Wisudawan Dibanggakan. 
 

Ilmu sebagai alat, akan sangat tergantung kepada untuk apa dan bagaimana ilmu tersebut 
digunakan. Nilai universal dari pemanfaatan ilmu,  adalah untuk kemaslahatan umat secara 
keseluruhan. Sekarang saatnyalah saudara-saudara mengamalkan ilmu tersebut di masyarakat. 
Buktikanlah bahwa gelar yang diperoleh, menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Bentuknya adalah 
karya nyata.  

Ketika Negara sedang dihadapkan dengan berbagai masalah, maka saudara-saudara 
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diharapkan untuk tidak menjadi bagian atau bahkan pembuat masalah baru. Para lulusan perguruan 
tinggi, yang notabene merupakan cendikiawan sudah seharusnya ikut serta, bahu membahu 
menyelesaikan masalah bangsa.   

Unpad sudah berupaya semaksimal mungkin menghasilkan lulusan yang berkualitas; yang 
memiliki kompetensi di dalam bidang ilmunya. Kompetensi sendiri diartikan sebagai akumulasi 
kemampuan seseorang dalam melaksanakan kerja secara terukur melalui asesmen terstruktur, 
yang mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. 
Karena menyangkut tanggung jawab individu, maka di dalam kompetensi termasuk pula jiwa 
dan semangat kewirausahaan.  

Orientasi dari kompetensi adalah pemenuhan kebutuhan stakeholders, yang mencakup 
kebutuhan professional (professional needs), kebutuhan masyarakat (social needs), 
kebutuhan dunia kerja (industrial needs) dan kebutuhan generasi masa depan (scientific 
vision aspecs). Apabila saudara-saudara sanggup memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, 
maka dengan sendirinya kebutuhan untuk diri sendiri dan untuk keluarga akan terpenuhi juga. 

Peran Perguruan Tinggi adalah  pemberi modal awal untuk dikembangkan lebih lanjut 
lagi. Modal tersebut bisa didiamkan atau dikembangkan, tergantung kepada individu masing-
masing. Agar bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, janganlah berhenti 
belajar. Agama mengajarkan belajarlah selama hayat dikandung badan. 
 

Para Wisudawan Yang Berbahagia, 
 

Para lulusan adalah duta Universitas. Oleh karena itu, kami titipkan nama universitas  
ini. Ketika saudara-saudara berhasil di masyarakat, maka nama Unpad akan terbawa baik 
juga. Sebaliknya dari itu, apabila saudara gagal, termasuk terlibat di dalam kasus-kasus yang 
merugikan Negara, nama Unpad akan terbawa-bawa pula.  Tidak ada satupun  universitas 
yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kebaikan yang bersifat 
universal. Karena itu, nilai – nilai “Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan” seharusnya tertanam 
pada diri setiap lulusan. Sebagai  pencerminan dari keluhuran budi, “Kejujuran, Kebenaran 
dan Keadilan” apabila digabung dengan kemampuan ilmu pengetahuan, serta semangat 
pengabdian, sebagai wujud nilai kepahlawanan pada masa kekinian, Insya Alloh akan 
menjadi amunisi yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. 

 
Para wisudawan yang berbahagia,  
 

Sekali lagi kami ucapkan selamat,  semoga  saudara-saudara akan lebih sukses lagi, 
bukan hanya di dunia namun juga mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Ijazah yang 
diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Sebagian besar dari biaya 
pendidikan yang dikeluarkan berasal dari masyarakat melalui negara. Berbaktilah kepada 
keduanya.  

Selain dari pada itu, apa yang saudara capai pada hari ini, tidak lepas dari jerih payah 
ke dua orang tua. Setelah wisuda ini selesai, segeralah bersimpuh untuk mengucapkan terima 
kasih. Jadilah “waladan solihan yad’ulah” . Niatkan pula untuk menjadi pemimpin dari 
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orang-orang yang bertaqwa; “waj’alna lil mutaqqina imaama”. 
 
Bapak dan Ibu para orang tua wisudawan,  
 

Atas nama Universitas Padjadjaran, kamipun mengucapkan selamat atas keberhasilan 
Bapak dan Ibu menghantarkan putra-putri tercinta, menyelesaikan pendidikan di Unpad. 
Terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Unpad telah 
berupaya untuk melakukan yang terbaik. Mohon maaf apabila masih banyak hal yang jauh 
dari harapan. 

 
Hadirin yang kami muliakan, 
 

Akhirnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan pula kepada: 
 

• Para profesor dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan, atas dedikasinya 
yang sangat tinggi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan 
memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang masih aktif sampai kepada 
wisudawan dan alumni. 

• Semua pemangku kepentingan yang selalu memberikan dukungan penuh 
dalam upaya kami untuk menjadikan Unpad sebagai universitas kebanggan 
kita. 

• Panitia pelaksana wisuda, baik Program Studi, Fakultas maupun Universitas 
yang telah bekerja menyukseskan acara ini. 

• Para hadirin yang terhormat yang penuh perhatian dan kesabaran mengikuti 
prosesi wisuda ini, sehingga terlaksana dengan khidmat. 

 
Kami tidak dapat membalas semua kebaikan tersebut, tapi Allah SWT. mencatat 

semua amal baik ini, dan Insya Alloh akan membalasnya dengan limpahan pahala yang 
berlipat. Hanya kepada Allah jualah kami berserah diri dan hanya kepada Allah kami 
memohon pertolongan. 
 
Billahittaufiq walhidayah,  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 
Bandung,  6  November   2013 
Rektor, 

        
 
 

Prof.Dr.Ir.Ganjar Kurnia,DEA 


