


Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat:
· Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran
· Pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran
· Pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Padjadjaran
· Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Departemen, 

dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran
· Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas 

Padjadjaran 
· Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran
· Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran
· Para Orangtua Wisudawan
· Para wisudawan yang saya cintai
· Para Tamu Undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri 
Wisuda Gelombang II Tahun Akademik 2015/2016. 

Dalam kesempatan ini pula, marilah kita sampaikan rasa simpa� yang 
dalam kepada keluarga dan warga masyarakat yang menjadi korban tragedi 
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diharapkan akan berdampak secara luas ke �ngkat nasional dan regional, 
“from West Java to the world through sustainable development”.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Peran universitas di dunia mengalami perubahan secara fundamental. 
Setelah berubah dari universitas generasi pertama yang memperlihatkan 
peran universitas sebagai storehouse of knowledge menjadi universitas 
generasi ke-dua yang mengembangkan model science-based university 
sebagai knowledge factory sejak lebih dari satu abad yang lalu, peran 
universitas berubah ke model universitas generasi ke-�ga yang 
memerankan diri sebagai knowledge hub  di abad 21 (Wissema, 2009; lihat 
juga Altmann & Ebersberger, 2013). 

Beberapa alasan yang menyebabkan terjadi perubahan ke generasi ke-�ga, 
menurut Wissema (2009), antara lain adalah upaya universitas untuk 
melakukan riset bekerja sama dengan pihak swasta yang memiliki 
kemampuan dalam mendanai riset yang dilakukan. Alasan lain adalah 
gejala globalisasi dan perubahan perspek�f pemerintah (nasional) yang 
melihat universitas sebagai inkubator berbagai kegiatan komersial berbasis 
teknologi; dalam hal ini universitas telah menjadi instrumen pertumbuhan 
ekonomi. Selain alasan-alasan tersebut, meningkatnya jumlah mahasiswa, 
merupakan alasan lain terjadinya perubahan peran universitas.

Perubahan dari universitas generasi pertama ke universitas generasi ke-
dua, terjadi sejalan dengan berkembangnya asumsi bahwa universitas 
harus berperan lebih ak�f dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi, 
serta mendidik mahasiswa dengan keterampilan yang sesuai dan 
dibutuhkan industri. Di akhir abad 20, dengan anggapan bahwa universitas 
adalah bagian dari sistem inovasi (Mowery & Sampat, 2005; diku�p oleh 
Altmann & Ebersberger, 2013), peran universitas berubah lebih jauh, 
universitas harus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi lokal 
maupun regional. Tidak berdiam diri, terkungkung di dalam “menara 
gading”. Universitas harus berkembang menjadi entrepreneurial 
university. 
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kemanusiaan, pemboman dan penembakan yang dilakukan oleh pihak-
pihak tertentu secara membabi buta pada pertengahan bulan Januari yang 
lalu di Jakarta. Universitas Padjadjaran mengutuk segala bentuk perbuatan 
�dak beradab, atau perbuatan yang dilakukan untuk berbagai tujuan yang 
mengakibatkan jatuhnya korban di antara warga masyarakat yang �dak 
berdosa. Sehubungan ini, Unpad menyerukan kepada seluruh bangsa 
Indonesia untuk bersatu padu melawan segala bentuk �ndak kekerasan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan 
secara universal, serta aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pidato dengan tema 
“Transformasi Universitas Padjadjaran menuju Universitas Generasi Ke-
�ga”, salah satu tema besar yang telah menjadi perha�an Universitas 
Padjadjaran sejak lama, dalam proses pembelajaran, riset, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

Dalam konteks global, fokus pada peningkatan peran perguruan �nggi juga 
sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang disepaka� dunia 
yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs), agenda yang 
ditujukan untuk mencapai kondisi dunia yang lebih baik pada tahun 2030 
melalui 17 tujuan dan 169 target. 

Sejalan dengan kesepakatan tentang SDGs, pada tataran perguruan �nggi, 
telah hadir pula pla�orm Higher Educa�on Sustainability Ini�a�ve guna 
mendukung SDGs. Pla�orm tersebut telah diadopsi 272 universitas di 47 
negara. Universitas Padjadjaran dengan Pola Ilmiah Pokok: “Bina Mulia 
Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”, menjadi 
salah satu yang mengadopsi pla�orm tersebut.

Dalam mendukung pencapaian SDGs, Universitas Padjadjaran memulainya 
dengan menyentuh kepen�ngan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, serta 
Provinsi Jawa Barat, melalui program Unpad Nyaah ka Jabar, yang 
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mengembangkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan dalam 
aspek finansial terhadap pemerintah.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Sejalan dengan gagasan tentang peran universitas generasi ke-�ga, dan 
untuk mencapai Visi Universitas Padjadjaran 2015-2019, disadari bahwa 
banyak hal yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, dengan menggunakan 
kerangka analisis balanced scorecard, Universitas Padjadjaran sedang dan 
akan melakukan berbagai upaya yang terbagi ke dalam empat perspek�f; 
dimulai dari perspek�f learning and growth sebagai prakondisi yang 
diperlukan, perspek�f business process, dan perspek�f para pemangku 
kepen�ngan (stakeholders). Ke�ga perspek�f tersebut berkaitan erat 
dengan perspek�f ke-empat yaitu perspek�f financial. 

Dari perspek�f learning and growth, Unpad akan dan sedang melakukan 
penguatan pada aspek tata kelola dan kualitas sumber daya manusia yang 
unggul dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, Unpad juga sedang 
mengembangkan dan akan menggunakan sistem Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam pengelolaan universitas. Seper� 
halnya aspek-aspek lain dalam perspek�f ini, sistem TIK yang unggul 
merupakan keniscayaan bagi Universitas Padjadjaran untuk mencapai 
visinya. Sistem TIK yang unggul akan mampu menopang pengelolaan 
universitas seper� e-office dan pengembangan ak�vitas pembelajaran 
seper� e-learning, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta 
komunikasi dengan berbagai pemangku kepen�ngan, yang efisien dan 
efek�f. Pemanfaatan TIK juga dapat menopang program kewirausahaan 
mahasiswa seper� e-commerce.

Dari perspek�f internal business process, Universitas Padjadjaran 
melakukan penguatan kualitas tridharma perguruan �nggi yang 
terintegrasi, dan berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok Universitas 
Padjadjaran: “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam 
Pembangunan Nasional” serta kearifan lokal dalam konteks pembangunan 
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Mengu�p beberapa pendapat, Altmann dan Ebersberger (2013) 
menyimpulkan bahwa untuk menjadi entrepreneurial university, 
pengelola universitas harus menerapkan struktur insen�f dan mampu 
menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perubahan dalam 
sistem nilai yang berlaku di universitas merupakan hal yang sangat pen�ng 
untuk dilakukan.

Di Indonesia, asumsi bahwa universitas harus berperan lebih ak�f 
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, lokal maupun regional, 
menurut Wissema (2009), sebenarnya telah diterapkan dengan 
diberlakukannya falsafah Tridarma Perguruan Tinggi sejak tahun 1961 yang 
mencakup aspek pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Namun demikian, kita harus akui bahwa pencapaian dari gagasan tridarma 
perguruan �nggi tersebut masih jauh dari yang diharapkan, pada 
umumnya, universitas masih lebih banyak “berkutat” dengan dirinya 
sendiri.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Visi Universitas Padjadjaran menjadi “Universitas Riset dan Berdaya Saing 
Regional” yang ditetapkan pada tahun 2007 dan diharapkan tercapai pada 
tahun 2021, seper� yang tercantum dalam Rencana Pengembangan 
Jangka Panjang Universitas Padjadjaran 2007-2026, yang diubah target 
pencapaiannya menjadi tahun 2019 setelah dilakukan penyesuaian 
dengan Rencana Stratejik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi tahun 2015-2019, menuntut Universitas Padjadjaran untuk 
mengembangkan strategi pengelolaan yang sesuai dengan model 
pengelolaan universitas generasi ke-3, yang menjadikan universitas 
sebagai knowledge hub, dengan ciri-ciri antara lain (Wissema, 2009): 1). 
Pendidikan dilakukan untuk menghasilkan ilmuwan dan para profesional 
serta enterprener yang dididik secara ilmiah, 2) bekerja sama dengan 
berbagai pihak, 3) mengembangkan riset-riset transdisiplin, 4) beroperasi 
dalam se�ng dan menggunakan standard-standard internasional, dan 5) 
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dengan �dak mengesampingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. 

Fokus pada pengembangan wilayah di Jawa Barat, telah dimulai sejak lama 
dan mulai mengerucut, salah satunya, ke�ka program Unpad Nyaah ka 
Jabar diluncurkan pada tahun 2012. Program Unpad Nyaah ka Jabar 
dimulai dengan memberikan afirmasi kepada lulusan SMA di Jawa Barat 
untuk dapat mengiku� pendidikan di Universitas dengan tanpa 
mengesampingkan standard kelulusan yang ditetapkan Universitas 
Padjadjaran. 

Melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepen�ngan, mulai tahun 
2016, program Unpad Nyaah ka Jabar diperluas dengan menerapkan 
program pembebasan biaya pendidikan (UKT) bagi mahasiswa program 
Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis. Program ini didasarkan pada 
beberapa per�mbangan: 

Pertama, Universitas Padjadjaran melihat fakta bahwa ketersediaan 
tenaga dokter dan dokter spesialis di Jawa Barat dan juga Indonesia pada 
umumnya belum merata. Keberadaan para dokter dan dokter spesialis 
masih terpusat di kota-kota besar. Menyadari hal tersebut, Universitas 
Padjadjaran berkomitmen membantu upaya pendistribusian tenaga 
dokter dan dokter spesialis secara merata ke seluruh kabupaten/kota di 
wilayah Jawa Barat, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kedua, program ini adalah salah satu wujud dukungan Universitas 
Padjadjaran terhadap program pemerintah untuk membangun Indonesia 
dengan memperkuat human capital di daerah/pinggiran. Universitas 
Padjadjaran berkeyakinan bahwa kontribusi Universitas Padjadjaran dalam 
pembangunan Jawa Barat, akan memiliki ar� yang besar bagi 
pembangunan nasional.

Ke�ga, Unpad yang kini berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum berupaya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk 
masyarakat. Dalam UU Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pemerintah 
m e m b e r i ka n  p e n u ga s a n  ke p a d a  PT N  B a d a n  H u ku m  u nt u k 
menyelenggarakan pendidikan �nggi yang terjangkau oleh masyarakat.

Kebijakan membebaskan biaya pendidikan di Fakultas Kedokteran kepada 
para mahasiswa, merupakan salah satu upaya mewujudkan komitmen 
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masyarakat Jawa Barat. Universitas Padjadjaran juga melakukan  
penguatan kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul, khususnya 
dalam bidang kesehatan, pangan, energi dan lingkungan. Dari kedua hal 
tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan peran-serta Universitas 
Padjadjaran dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku usaha, pemerintah, 
masyarakat, dan media) dalam peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

Dari perspek�f para pemangku kepen�ngan (stakeholders), terwujudnya 
kemitraan strategis dengan para pemangku kepen�ngan, akan menjadikan 
Universitas Padjadjaran sebagai pilihan utama masyarakat, yang karena itu 
kontribusi Universitas Padjadjaran secara signifikan dalam pembangunan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, khususnya di 
Jawa Barat.

Dari perspek�f financial, upaya yang akan dilakukan oleh Universitas 
Padjadjaran adalah mewujudkan kemandirian finansial dan pengelolaan 
keuangan yang akuntabel, transparan dan cost-effec�ve.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Dengan melakukan berbagai hal seper� tercantum dalam keempat 
perspek�f di atas dan dengan menerapkan prinsip-prinsip model 
universitas generasi ke-�ga, yaitu universitas sebagai knowledge hub, visi 
Universitas Padjadjaran menjadi Universitas Riset yang berdaya saing 
regional di tahun 2019 adalah hal yang bukan mustahil untuk dicapai.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Dalam mewujudkan peran universitas sebagai knowledge hub dan 
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi lokal maupun regional, 
Universitas Padjadjaran menerapkan kebijakan untuk melakukannya 
secara khusus di wilayah Jawa Barat, sebagai representasi Indonesia, 
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mahasiswa yang mengiku� program pendidikan tersebut, bukan sekadar 
nilai akademik.

Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Dalam �ga bulan terakhir, Universitas Padjadjaran telah merampungkan 
seluruh organ yang diamanatkan dalam Statuta Universitas Padjadjaran 
sebagai PTN Badan Hukum. Pada 2 Oktober 2015 lalu, Universitas 
Padjadjaran telah membentuk Senat Akademik, yang diketuai oleh Prof. 
Oekan S. Abdoellah, MA., Ph.D. Pada 29 Oktober 2015, terbentuk pula 
Dewan Profesor yang diketuai oleh Prof. Dr. Sutyas�e Soemitro Remi, SE., 
MS. Pada bulan yang sama, juga terbentuk Majelis Wali Amanat dengan 17 
anggota, dan pada bulan berikutnya telah terpilih Bapak Rudiantara yang 
saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informa�ka RI sebagai 
Ketua MWA 2016-2021.

Pada periode yang sama juga telah berlangsung proses pengangkatan 
Dekan dan para Wakil Dekan di 16 Fakultas dan 1 Sekolah Pascasarjana. 
Dengan demikian, Universitas Padjadjaran memasuki babak baru sebagai 
Perguruan Tinggi Badan Hukum dengan susunan Organisasi Tata Kerja yang 
baru. 

Seluruh sivitas akademika Unpad menyadari bahwa tantangan ke depan 
semakin besar dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan 
sosial, ekonomi dan poli�k, serta persaingan global. Menghadapi 
tantangan tersebut, seluruh sivitas akademika Unpad harus mampu 
bekerja sama. Lamun Unpad ngahiji, Unpad bakal kahiji.

Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Tata kelola universitas yang baik (good university governance) menjadi 
suatu keniscayaan bagi Unpad untuk mampu bersaing di �ngkat nasional, 
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Universitas Padjadjaran untuk mendukung pembangunan Jawa Barat pada 
khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada waktu yang akan datang, 
Universitas Padjadjaran juga akan memberlakukannya untuk pendidikan di 
Fakultas Kedokteran Gigi dan �dak menutup kemungkinan juga pada 
program-program studi tertentu di fakultas-fakultas lainnya.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human 
capital), hadirnya perguruan �nggi yang berkualitas untuk melayani 
kebutuhan pendidikan �nggi adalah suatu keniscayaan. Sehubungan ini, 
bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Universitas 
Padjadjaran berkomitmen membantu mewujudkan harapan pemerintah 
Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan ins�tusi pendidikan �nggi 
yang telah ada atau membangun ins�tusi pendidikan baru yang dapat 
memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas bagi warga Jawa Barat.

Komitmen ini telah mulai dilaksanakan dengan bekerjasama dengan 
Pemerintah  Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan 
untuk mengembangkan Universitas Kuningan menjadi universitas yang 
dapat memenuhi kebutuhan pendidikan berkualitas di wilayah Kuningan 
dan sekitarnya, dan dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk 
membangun ins�tusi pendidikan �nggi yang dapat memenuhi kebutuhan 
layanan pendidikan bagi warga Pangandaran serta warga di wilayah 
kabupaten lain di sekitar Pangandaran.

Selain itu, Universitas Padjadjaran juga telah menginisiasi gagasan 
pendidikan pascasarjana bagi para pengelola pemerintah daerah dalam 
kerangka program open extended campuss. Pendidikan pascasarjana 
tersebut akan dirancang sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah 
di mana mahasiswa tersebut berdomisili atau bekerja. Mahasiswa akan 
lebih banyak berada di daerahnya untuk mengkaji dan memecahkan 
persoalan yang ada. Parameter keberhasilan mahasiswa dalam proses 
pendidikan seper� ini akan dilihat dari bagaimana persoalan di daerah 
tersebut dapat terselesaikan secara langsung atau �dak langsung oleh 
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Hukum Nasional 2015 yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta pada 10-14 November 2015

- Saudara Panji Aziz Pratama, Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan 
Sosial FISIP, yang meraih Nutrifood Leadership Award 2015 sebagai 
Inspiring Future Leaders di Jakarta, 10 November 2015

- Saudara Alberiza Putrianto, Jerina Novita, dan M. Nur Mahatmanta, 
Mahasiswa Fakultas Hukum yang meraih juara 3 Karya Tulis di 
Kompe�si Pekan Hukum Nasional 2015 yang diselenggarakan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada 10-14 November 2015

- Saudara Irma Ambarini, Azzam Fahmi, dan Riqqie Subaja, Mahasiswa 
Fakultas Hukum Unpad yang meraih juara 2 Kompe�si Debat Hukum 
Nasional UIN Law Fair yang diselenggarakan UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta pada 11-14 November 2015

- Kelompok mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran 
Unpad yang meraih juara Umum pada Na�onal Camp Midwifery 
Student Compe��on yang diselenggarakan Universitas Airlangga 
Surabaya, 14 November 2015

- Saudara Suci Nurhadhiah, Theresia F. Napitulu, dan Faza AN, 
Mahasiswa Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran yang meraih juara 1 Debat Ilmiah pada Na�onal Camp 
Midwifery Student Compe��on yang diselenggarakan Universitas 
Airlangga Surabaya, 14 November 2015

- Saudara Yuni Irawa� dan Lulu La�fah, Mahasiswa Program Studi 
Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang meraih 
juara 1 Ar�kel Penyegar pada Na�onal Camp Midwifery Student 
Compe��on yang diselenggarakan Universitas Airlangga Surabaya, 14 
November 2015

- Saudara Fingki Nurjamilah dan Lulu Yadal Gonia, Mahasiswa Program 
Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang 
meraih juara 2 Promosi Kesehatan pada Na�onal Camp Midwifery 
Student Compe��on yang diselenggarakan Universitas Airlangga 
Surabaya, 14 November 2015
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regional dan global, dan dalam upaya mencapai Misi dan Visi yang telah 
ditetapkan. Sehubungan ini, pada bulan Desember 2015, Universitas 
Padjadjaran memperoleh penghargaan peringkat ke-3 keterbukaan 
informasi pada Badan Publik tahun 2015 kategori Perguruan Tinggi Negeri, 
yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 
Sebelumnya, Universitas Padjadjaran juga memperoleh penghargaan 
sebagai perguruan �nggi yang mendukung program penanaman dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada peringatan Hari Menanam 
Pohon Indonesia di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada bulan 
November 2015.

Selain penghargaan tersebut, Universitas Padjadjaran patut pula bersyukur 
dan berbangga atas pencapaian yang telah diraih oleh sivitas 
akademikanya, dalam �ga bulan terakhir, yaitu:

- Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, MS., Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran, yang meraih penghargaan Habibie Award 
2015 dalam Bidang Ilmu Sosial di Jakarta, pada bulan November 2015.

- Prof. Dr. Ir. Nurpilihan Bafdal, Msc., Guru Besar Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, yang meraih penghargaan 
Honorary Fellow dari ASEAN Federa�on of Engineering Organiza�ons 
(AFEO) 2015 pada konferensi AFEO ke-33 di Penang, Malaysia, pada 
bulan November 2015

- Saudara Khairi Syuya, Geode Dinar, Raka Satria, Ichda Marliyana, Bagus 
Gede, Shabrina Fianny, dan Raden Iwan, mahasiswa Fakultas Hukum 
yang meraih penghargaan sebagai juara 1 Perancangan Kontrak di 
Kompe�si Pekan Hukum Nasional 2015 yang diselenggarakan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada 10-14 November 2015

- Saudara Adhitya Prasetyo, Cornelia Kris�, Moch. Irianda, Abu Mujahid, 
Cinthya Dewi, dan Sin�a Panges�, mahasiswa Fakultas Hukum yang 
meraih penghargaan juara 2 Perancangan Kontrak di Kompe�si Pekan 
Hukum Nasional 2015 yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta pada 10-14 November 2015

- Saudara Almi Nibach, Moch. Dino, dan Resha Rosana, mahasiswa 
Fakultas Hukum yang meraih juara 1 Karya Tulis di Kompe�si Pekan 
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Cinthya Dewi, dan Sin�a Panges�, mahasiswa Fakultas Hukum yang 
meraih penghargaan juara 2 Perancangan Kontrak di Kompe�si Pekan 
Hukum Nasional 2015 yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta pada 10-14 November 2015

- Saudara Almi Nibach, Moch. Dino, dan Resha Rosana, mahasiswa 
Fakultas Hukum yang meraih juara 1 Karya Tulis di Kompe�si Pekan 
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Pada kesempatan ini, Universitas Padjadjaran juga memberikan 
penghargaan kepada wisudawan tertua, Saudara M. Ulum A. Gani, yang 
memperoleh gelar Doktor dari Program Studi Doktor Fakultas Teknik 
Geologi pada usia 66 tahun 1 bulan 14 hari. Sementara itu, penghargaan 
untuk wisudawan termuda diberikan kepada Saudara Ge�y Innash 
Nandika, dari Program Studi Kedokteran yang lulus pada usia 19 tahun 4 
bulan 8 hari.

Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Untuk mencapai visi Unpad sebagai “Universitas Riset dan Berdaya Saing 
Regional” dan bermaslahat bagi masyarakat luas, Universitas Padjadjaran 
menaruh harapan besar bahwa para alumni Unpad akan mampu berperan 
posi�f dalam kehidupan di masyarakat. Karena itu, maknailah kelulusan ini 
sebagai sebuah tahap yang akan mengantarkan semua wisudawan untuk 
mendarma-bak�kan segala pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh. Ke�ka ratusan ribu dan bahkan jutaan warga negara Indonesia 
�dak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan 
�nggi, proses pendidikan formal yang diakhiri dengan upacara wisuda ini 
hanya akan sia-sia bila �dak memiliki ar� bagi nusa dan bangsa.

Saya ingin mengu�p himbauan salah seorang tokoh Unpad yang 
terinspirasi ke�ka melihat bunga-bunga kecil yang tumbuh di puncak-
puncak gunung, walaupun mengembang hanya dalam waktu yang singkat, 
namun bunga-bunga itu mampu untuk mekar berseri memberi keceriaan 
dan keindahan kepada jagad raya. Alumnus Universitas Padjadjaran harus 
seper� bunga-bunga kecil itu, yang selalu memberi ar� dan manfaat 
kepada sesama sepanjang hidupnya. 

Kepada seluruh wisudawan, sekali lagi kami ��pkan nama baik Universitas 
Padjadjaran. Tetaplah menjalin tali silaturahim dengan almamater, agar 
kita bersama-sama dapat mendarma-bak�kan potensi kita masing-masing 
untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Sakali deui, Unpad 
ngahiji, Unpad kahiji.
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- Saudara Dahlia S dan Rista Yuananda, Mahasiswa Program Studi 
Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang meraih 
juara 3 Promosi Kesehatan pada Na�onal Camp Midwifery Student 
Compe��on yang diselenggarakan Universitas Airlangga Surabaya, 14 
November 2015

Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Pada Upacara Wisuda Gelombang II tahun 2015/2016 ini, atas nama 
Universitas Padjadjaran, seluruh pimpinan universitas mengucapkan 
selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan 
pendidikan di Universitas tercinta ini. Secara khusus kami mengucapkan 
selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk 
masing-masing jenjang sebagai berikut:

- Wisudawan terbaik Program Doktor diraih oleh Saudara Zulkarnain 
dari Program Studi Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian,

- Wisudawan terbaik Program Magister diraih oleh Saudara Since 
Ris�ani Talan dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Komunikasi

- Wisudawan terbaik Program Spesialis diraih oleh Saudara Rizki 
Hanriko dari Program Studi Ilmu Patologi Anatomi, Fakultas 
Kedokteran,

- Wisudawan terbaik Program Profesi diraih oleh Saudara Rudi Nugraha 
dari Program Studi Ners, Fakultas Keperawatan

- Wisudawan terbaik Program Sarjana diraih oleh Saudara Vindy 
Margaretha Miguna dari Program Studi Kedokteran, Fakultas 
Kedokteran

- Wisudawan terbaik Program Diploma diraih oleh Saudara Syarif Abdul 
Manaf dari Program Studi Teknik Informa�ka, Fakultas Matema�ka 
dan Ilmu Pengetahuan Alam
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Sumber rujukan:

Altmann, Andreas & Ebersberger, Bernd eds.. (2013). Universi�es in 
Change. Managing Higher Educa�on Ins�tu�ons in the Age of 
Globaliza�on. New York, Springer.

Wissema,  J.G. 2009. Towards the Third Genera�on University. Managing 
the University in Transi�on. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
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Hadirin undangan yang saya horma� dan para wisudawan yang saya 
banggakan.

Dalam kesempatan ini, Universitas Padjadjaran juga menyampaikan 
ucapan selamat dan rasa bangga kepada para orang tua wisudawan. Kami 
sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang se�nggi-
�ngginya kepada:

• para Guru Besar dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan 
keberhasilan para wisudawan,

• seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepen�ngan yang 
telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan,

• pani�a pelaksana wisuda yang telah bekerja keras menyukseskan acara 
ini, dan

• hadirin yang terhormat yang dengan penuh perha�an dan kesabaran 
mengiku� prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan khidmat.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Aamiin Yaa, Robbal 
Aalamiin.

Billahi�aufiq walhidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, 2 Februari 2016 

Rektor,

Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr.
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kita, Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan kepada kita 
semuanya.

Pada hari yang berbahagia ini, Saya selaku Ketua Umum Ikatan Alumni 
Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) dan mewakili segenap alumni 
menyampaikan SELAMAT DAN SUKSES atas keberhasilan dan kesuksesan 
saudara/i sudah dapat menyelesaikan studi dengan baik dan meraih gelar 
kesarjanaan dari berbagai strata. Mudah-mudahan ilmu dan pengetahuan 
yang diperoleh dapat menjadi bekal saudara/saudari untuk dapat berkarya 
dan mengabdikan diri pada bangsa dan negeri Indonesia tercinta.

Saudara/i yang saya cintai dan banggakan, marilah kita sikapi acara wisuda 
ini sebagai momentum adanya perubahan sikap, prilaku dan pola pikir 
kearah yang lebih baik dan maju. Tentunya dengan terus mengasah 
kemampuan dengan belajar dan belajar yang lebih giat dan rajin sehingga 
saudara/i senan�asa siap, sanggup dan mampu memecahkan berbagai 
permasalahan dan dapat bersaing dalam kehidupan sehari-hari baik 
dilingkungan kerja, rumah maupun lingkungan lainnya.

Terlebih pada era globalisasi ini, kita sudah memasuki Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA). MEA adalah liberalisasi di semua aspek kehidupan. Tanpa 
kemampuan memadai dalam menghadapinya, maka kita akan menjadi 
penonton dirumah sendiri. Oleh karena itu hal yang pen�ng dilakukan 
adalah bagaimana terjadinya peningkatan kemampuan daya saing yang 
kuat dalam teknologi, manajemen, sumberdaya manusia serta upaya terus 
menerus dalam mengembangkan inovasi dan meciptakan efisiensi cost 
sehingga mampu berkompe�si dalam persiapan dunia tanpa batas.

Pemberlakukan MEA membuka persaingan secara terbuka dalam aspek 
tenaga kerja yang saling berkompe�si merebut lapangan kerja di antara 
negara ASEAN, terutama tenaga kerja lokal di Negara itu sendiri. Tentu bagi 
tenaga kerja yang memiliki kompe�si kerja �nggi, akan mempunyai 
kesempatan lebih luas dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dengan 
adanya MEA. Kualitas SDM harus di�ngkatkan baik secara informal, baik di 
dalam negeri maupun intra ASEAN untuk mencegah banjirnya tenaga kerja 
terampil dari luar. Pekerjaan ini �daklah mudah karena memerlukan 
adanya grand design system pendidikan secara menyeluruh dan ser�fikasi 
berbagai profesi. Melalui adanya grand design system pendidikan yang 

Yang terhormat,

Rektor Universitas Padjadaran,

Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran

Para Wakil Rektor dan Dekan

Para Civitas Akademika Universitas Padjadjaran dan para karyawan

Hadirin dan undangan yang berbahagia

Para Wisudawan yang saya cintai dan banggakan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah 
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini 
kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, guna 
menghadiri acara yang pen�ng Sidang Terbuka Senat Universitas 
Padjadjaran pada acara Wisuda Universitas Padjadjaran Gelombang II 
tahun akademik 2015/2016.

Tidak lupa shalawat dan salam senan�asa tercurahkan kepada nabi besar 

IKA-UNPAD
PENGABDIAN UNTUK SEMUA

16
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kepemimpinan (Leadership), Kecerdasan Emosional (Emo�onal Quo�ent 
atau EQ) dan Kecerdasan Sosial (Spiritual Quo�ent atau SQ). Pada 
prinsipnya, semuanya itu adalah upaya  membangun kepercayaan (Trust). 
Jika diri sendiri, perusahaan dan komunitas sudah terbangun Trust 
terhadap saudara/i maka jalan untuk mencapai sukses dalam karir akan 
semakin terbuka.  

Untuk saudara/i yang akan mengambil pilihan menjadi pengusaha, tentu 
langkah saudara/I �dak akan mudah, oleh karena itu hal yang utama dan 
pertama diperlukan adalah mengubah pola pikir atau mindset terlebih 
dahulu yaitu dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir pengusaha 
(entrepreneurship), keluar dari 'zona nyaman 'dan menjadi lebih berani 
mengambil risiko. Pengetahuan pikiran, upaya keras, krea�fitas, dan  
keuletan (mental toughness) merupakan modal dasar yang terpen�ng 
guna menjadi pengusaha. Jika sudah memilikinya, kita yakin lambat laun 
pas� bisa berhasil.

Saya selaku Ketua Alumni juga berharap bahwa, alumnus Universitas 
Padjadjaran dapat menjadi 'aktor utama' dalam menumbuh kembangkan 
pembangunan di Indonesia dan terus menerus menorehkan �nta emas 
dalam perjalanan bangsa ini. Yakinlah bahwa dengan menyandang 
ALUMNI UNPAD, saudara mempunyai nilai, kompetensi, kapasitas yang 
mumpuni dan berdaya saing sebagai bekal dan modal dalam persaingan 
kedepan. Akhirnya kepada para wisudawan/wa� sekali lagi saya ucapkan 
selamat atas keberhasilan meraih gelar dan selamat berkarya di 
masyarakat untuk memulai langkah pengabdian lebih lanjut. Hadapilah 
tantangan dengan kemampuan dan keterampilan yang senan�asa terasah 
dan di�ngkatkan dari waktu ke waktu.

Sekian dan terimakasih.

Wabillahitaufik walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KetuaUmum IKA UNPAD Periode 2012-2016

DR. Sapta Nirwandar, SE, DESS
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menyeluruh diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang �dak hanya 
terdidik tetapi juga memiliki kemampuan dan kompetensi yang memang 
secara nyata dibutuhkan dan menjadi senjata ampuh dalam memenangi 
persaingan.

Berkenaan dengan itu, dunia pendidikan khususnya perguruan �nggi 
memiliki peran dan kedudukan yang strategis dan pen�ng dalam 
menopang dan mendukung untuk dapat mempersiapkan dan 
menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan 
berkompeten. Oleh karena itu PerguruanTinggi, khususnya Universitas 
Padjadjaran (UNPAD) harus terus didorong dan berinovasi untuk dapat 
menghasilkan lulusan yang berkualitas Internasional dan dilengkapi 
dengan keterampilan profesional, keterampilan bahasa dan keterampilan 
antar budaya.

Oleh karena itu, saudara/saudari sebagai lulusan Universitas Padjadjaran 
pasca prosesi wisuda ini yang terpen�ng adalah bagaimana saudara/I 
dapat tetap survive dan eksis ditengah-tengah kehidupan yang kompe��f. 
Tentunya untuk dapat bersaing, saudara/I harus memiliki keunggulan 
kompe��f dan berdaya saing, seper� apa yang diungkapkan oleh Philip 
Ka�er bahwa untuk memasuki dan memenangkan persaingan diperlukan 
sumber daya manusia dalam jumlah banyak dengan memiliki kemampuan 
yang prima dalam memanfaatkan intangible assets”, yaitu pengetahuan “
(knowladge), kompetensi belajar (learning competence), dan jaringan 
(networking).

Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum IKA UNPAD sangat berharap para 
wisudawan benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, terlepas 
apapun pilihannya apakah akan menjadi pengusaha atau bekerja. Guna 
memenangkannya, butuh pengetahuan (Knowledge), keahlian (Skill), 
krea�fitas (Crea�vity) dan sikap (A�tude) yang baik. Pada akhirnya apapun 
yang akan dihadapi oleh saudara/I, harus tetap semangat dan terus belajar 
dan berkarya sehingga dapat menggapai kesuksesan dan memberikan 
manfaat bagi banyak orang.

Untuk saudara/i yang mengambil pilihan berkerja, ada beberapa hal yang 
dibutuhkan sehingga dapat menjadi pekerja yang professional dan dapat 
“mewarnai”, diantaranya keterampilan (so�skill) yang �nggi, seper� 
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KetuaUmum IKA UNPAD Periode 2012-2016

DR. Sapta Nirwandar, SE, DESS
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Bismillaahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

· Yang kami Horma�, Rektor Universitas Padjadjaran;

· Yang kami Horma�, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat 

Universitas Padjadjaran;

· Yang kami Horma�, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik 

Universitas Padjadjaran;

· Yang kami Horma�, Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Profesor 

Universitas Padjadjaran;

· Yang kami horma�, Para Wakil Rektor, Para Dekan Fakultas, Para 

Direktur, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi dan Kepala 

Departemen di lingkungan Universitas Padjadjaran; 

· Yang kami Horma� Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran;

· Yang kami Horma� Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di 

lingkungan Universitas Padjadjaran;

· Yang kami Horma� Orang Tua dan keluarga para wisudawan-

wisudawa�, serta;

· Yang kami banggakan, para wisudawan dan wisudawa� 

Universitas Padjadjaran.
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Hadirin yang berbahagia,

� Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada 
Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-nya pagi ini kita semua dapat 
berkumpul di Graha Sanusi Hartjadinata untuk mengiku� upacara wisuda. 
Sebuah ak�vitas sebagai penanda berakhirnya rangkaian kegiatan belajar 
mengajar secara formal dalam sebuah ins�tusi pendidikan. 

Rasa syukur �ada hen� kami panjatkan sebagai salah satu bentuk 
curahan kami atas kemurahan, kasih dan sayang yang sedemikian banyak 
tercurah dari-Nya pada kami semua.�Bagaimana �dak? Sejak awal, kami 
adalah sedikit orang terpilih yang diterima dari sedemikian banyak 
peminat yang menda�arkan dirinya ke universitas ini. Selama proses 
perkuliahan berlangsung, kami menjadi orang – orang yang diberi 
kemampuan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas – tugas 
pembelajaran ditengah godaan lingkungan dan jiwa muda kami.

Akan tetapi kami pun menyadari, hadirnya kami disini merupakan 
hasil kebaikan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan kami untuk 
mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya pada orang – orang yang 
telah banyak membantu keberhasilan kami sampai saat ini.

Secara khusus kami ucapakan terima kasih kepada kedua orang tua 
serta permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah 
kami perbuat. Terasa dan terdengar betul oleh telinga dan ha� kami, 
iringan doa – doa tulus pada se�ap hembusan nafas ibu dan bapak. Terasa 
pula pancaran kasih sayang tak terhingga ibu dan bapak dalam mendidik 
dan membimbing kami dengan sabar. Allohumaghirli wali wali dayya 
warhamhuma kama robbayani shogiroo.

Kami sadar, bahkan mungkin sering perilaku kami membuat ibu 
dan bapak kecewa hingga harus meneteskan air mata walau �dak di depan 
kami. Sekali lagi mohon maa�an kami semua. Akan tetapi, walaupun ibu 
dan bapak harus meneteskan air mata mudah – mudahan air mata itu 
adalah tanda kebahagiaan yang bisa sedikit menghapus air mata 
kekecewaan yang pernah kami lakukan.

Kepada semua guru – guru kami, terima kasih atas segala ilmu yang 
telah diberikan. Kami yakin ilmu-ilmu ini bisa menjadi bekal kebaikan untuk 
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hidup kami di masa yang akan datang. Kami menyadari demikian banyak 
�ndakan kami yang �dak berkenan di ha� bapak dan ibu, sehingga pada 
kesempatan ini dengan segala kerendahan ha� mohon dimaafkan atas 
hilaf dan salah kami. Selain itu, izinkan kami untuk mengamalkan ilmu yang 
telah diberikan agar kelak dapat menjadi ladang pahala yang terus 
mengalir pada bapak dan ibu. 

Kepada seluruh tenaga kependidikan di universitas, fakultas dan 
program studi dimana kami menimba ilmu, terima kasih karena telah 
banyak memfasilitasi dan mendukung ak�vitas kami selama proses 
pembelajaran, serta menjadi sahabat dan orang tua kami di lingkungan 
kampus.

Kepada seluruh pihak yang terkait, baik sahabat dan rekan – rekan 
kami lainnya yang �dak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas 
semua bantuan dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT 
memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada orang – orang yang telah 
memberi kebaikan pada kami semua.

Rekan-rekan Wisudawan,

Pada hari ini kita boleh berbangga diri atas kelulusan dan 
memperoleh gelar dari universitas yang menerima banyak apresiasi 
masyarakat. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa kondisi ini menuntut 
konsekuensi untuk menjadi alumni yang dapat membanggakan 
almamaternya.

Ilmu – ilmu yang telah kita pelajari terdapat hal yang bisa menjadi 
bahan renungan bersama, bahwa seluruh ilmu tersebut masih kurang dan 
harus terus dikembangkan demi menjadi generasi bangsa harapan 
masyarakat. Orang – orang hebat yang mampu mengatasi persoalan 
ditengah – tengah masyarakat, sekaligus berani dalam ber�ndak untuk 
mempelopori perubahan peradaban kearah yang lebih baik demi 
kesejahteraan seluruh umat manusia. Singkatnya adalah mari kita menjadi 
alumni Universitas Padjadjaran yang berha� nurani dan berpikiran 
cemerlang untuk kebaikan bagi masyarakat dan zamannya.
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Demi terlaksananya hal tersebut, saya yakin masyarakat akan 
mengapresiasi dan mendukung langkah – langkah kebaikan kita serta kelak 
bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi almamater dan diri kita sendiri.

Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala 
kesalahan dalam pidato singkat ini. Satu hal yang ingin kami tegaskan “kami 
bangga menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran”. Unpad Ngahiji, 
Unpad Kahiji.

Wabillahitaufiq Walhidayah, 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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