
 
 
 
 
 

 

 
 

Sambutan Rektor pada acara 
Wisuda Sarjana UNTAG 1945 Samarinda Tahun 2013 dan DIES NATALIS KE 51 

 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuuh. 
 
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 
 
Yang terhormat: 
1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur beserta Unsur Muspida Propinsi Kalimantan Timur; 
2. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur; 
3. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda; 
4. Koordinator Kopertis XI Kalimantan; 
5. Bapak Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH. MH. (orator) 
6. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda beserta Anggota Yayasan; 
7. Ketua Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Wali Amanah Yayasan Pendidikan 17 Agustus 

1945 Samarinda; 
8. Walikota Samarinda dan Unsur Muspida Kota Samarinda; 
9. Ketua dan Pengurus APTISI Wilayah XI-B Kalimantan Timur dan Para Pimpinan PTS se 

Kalimantan Timur; 
10.  Saudara Para Pembantu  Rektor, para Dekan,  para  Kepala Biro, Ketua Lembaga dan UPT 

serta para Pembantu Dekan dan Jurusan di lingkungan UNTAG1945 Samarinda; 
11.  Majelis Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (MPW-ADI) Kalimantan Timur; 
12.  Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur beserta para Anggota;  
13. Para wisudawan/i beserta orang tua/wali wisudawan/i; dan Saudara -saudara sekalian yg 

berbahagia. 

 

Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas 
nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini, kita 
dapat bertemu dan bersilaturrahmi bersama, dalam rangka mengikuti Acara prosesi wisuda 
Sarjana Tahun 2013 dan Dies Natalis Untag 1945 Samarinda yang ke 51, yang juga saat ini turut 
dihadiri oleh sanak keluarga yang bersangkutan yang berbahagia. 

Pada pagi yang cerah ini, saya percaya akan menjadi hari yang berkesan dan bersejarah 
bagi kita semua yang hadir di gedung Auditorium H.M. Ardans UNTAG’1945 Samarinda, utamanya 
bagi anak-anakku, para wisudawan-wisudawati yang kami cintai dan banggakan, sebagai saksi 
prosesi puncak perjuangan mengikuti pendidikan di berbagai fakultas: Hukum, Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Ekonomi, Teknik, Fakultas Pertanian dan Fakultas Psikologi 

 
 Kami senantiasa berharap agar para wisudawan dan wisudawati tidak berhenti sampai 

disini dalam mengikuti proses pendidikan, karena proses pendidikan merupakan kegiatan yang 
berkelanjutan, selama jiwa masih dikandung raga.  Proses wisuda merupakan babak awal untuk 
mulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman dan  ketrampilan, yang 
diperoleh di bangku kuliah pada dunia nyata, yaitu turut serta dalam pembangunan daerah. 

 



 

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

Pada acara wisuda hari ini, jumlah mahasiswa yang diwisuda berjumlah 501 orang 
wisudawan dan tahun ini patut kita syukuri bersama karena terasa sangat Intimewa mengingat 
ada dua Pordi Baru yang mengikuti wisuda, yakni Prodi  Arsitektur dan Prodi Psikologi, lebih 
lebih Prodi Arsitektur mendapat peringkat Akreditas (B) dan untah tahun ini (2013) merupakan 
satu satunya Prodi Arsitektur yang mendapat Akreditasi (B) dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Perlu juga disampaikan pada kesempatan ini,  Bahwa seiring dengan upaya kami untuk 
meningkatkan kualitas di semua Prodi maka untuk saat ini Prodi Ilmu Hukum Juga mendapat 
Akreditas (B).  untuk diketahui bahwa Peringkat ini di Samarinda dan sekitarnya kecuali di 
Balikpapan untuk tahun ini juga satu satunya Prodi Ilmu Hukum yang mendapat peringkat 
tersebut (B).  

         Untag 1945 Samarinda  sesuai dengan  Surat Keputusan Yayasan No. 
:028/YP.17/SK/IV/2013, Tgl. 22 April 2013,  kami telah menambah satu Fakultas baru yakni 
Fakultas Psikologi dengan Program Studi Psikologi Industri Organisasi (PIO) dengan Akreditasi (C). 
Artinya kami telah mempunyai 6 (enam) fakultas dengan 9 Program Studi.   

 

Bapak/Ibu dan Undangan sekalian yang saya hormati:....... 

Diantara perserta wisuda pada hari ini, ada beberapa wisudawan yang patut tersenyum 
bangga karena berhasil memperoleh predikat terbaik.  Perlu disampaikan bahwa Wisudawan 
terbaik tingkat universitas tahun ini, diraih oleh ananda Nasip Mulyono dari Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik dengan IPK:.3,60 Dengan masa penyelesaian studi 3 tahun 10 bulan, dengan 
predikat ”Dengan Pujian/Cum Laude”. 

 

 Sedangkan terbaik di masing masing fakultas, berturut-turut adalah sebagai berikut: 

1. Fakultas Hukum: Program Studi Ilmu Hukum atas nama Andi Saharudin dengan IPK:3,74 
dengan predikat ” Sangat Memuaskan” dan masa studi 4 tahun 0 bulan;  

2.  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas nama 
Nasib Mulyono dengan IPK: 3,60 dengan predikat ” Dengan Pujian/Cumd Laude” dan masa 
studi 3 tahun 10 bulan;  

3. Program Studi Psikologi atas nama Syiah Putri. dengan IPK:3,62 dengan predikat ” Sangat 
Memuaskan” dan masa studi 5 tahun 0 bulan. 

4. Fakultas Ekonomi: Program Studi Akutansi atas nama Diah Ekawati dengan  IPK : 3,62 dan 
Taufik Rifai dengan  IPK : 3,62 dengan predikat ” Sangat Memuaskan” dan masa studi 
masing-masing 4 tahun 2 bulan; sedangkan untuk Program Studi Manajemen atas nama  
Elianora Wisudawati ESN. dengan IPK : 3,65 dengan predikat ” Sangat Memuaskan” dan 
masa studi  4 tahun 2 bulan;  

5. Fakultas Pertanian: Program Studi Agroteknologi Pertanian atas nama Yohanes Pakalla 
Marang dengan IPK: 3,22 dengan  predikat ”Sangat Memuaskan” dan masa studi4 tahun 1 
bulan; Sedangkan Program Studi Kehutanan atas nama Asep Mansur dengan IPK: 3,52 dengan 
predikat ” Sangat Memuaskan” dan masa studi 4  tahun 2 bulan ;  

6. Fakultas Teknik: Program Studi Teknik Sipil atas nama  Alfian Sutardi dengan IPK: 3,25 
dengan predikat ”Sangat Memuaskan” dan masa studi 4 tahun 1 bulan; sedangkan  Program 



Studi Teknik Arsitektur atas nama Andri dengan IPK :3,56 dengan predikat ” Sangat 
Memuaskan” dan masa studi .4 tahun 1 bulan. 

untuk itu saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga  menyampaikan selamat atas 
pencapaian prestasi tersebut semoga predikat yang saudara saudara peroleh di bangku kuliah ini 
bisa terus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari hari ditengah tengah 
kehidupan masyarakat nanti.  

Perlu dicatat bahwa peserta Wisuda tertua adalah Saudara MIRANG JALUNG yang lahir di Long 
Irang 42 tahun yang lalu dan yang termuda adalah Saudara ADITYA CANDRA KIRANA, lahir di Loa 
Janan 20 tahun yang lalu. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada mereka semoga yang tua 
tetap semangat untuk meningkatkan studinya dan terus berkarya dan yang muda tentu harus 
terus berlari kencang untuk mencapai cita-citanya.  

 

Bapak Ibu Undangan sekalian yang saya Hormati,... 

       Dengan dilaksanakannya Wisuda, berarti UNTAG’ telah melepas mahasiswanya yang telah 
menjadi sarjana yang sampai saat ini berjumlah kurang lebih 9.748 orang, yang 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 (2013/14) kami telah melepas 501 orang  anak didik, namun pada sisi lain UNTAG 1945 
Samarinda kembali memperoleh anak didik baru, sebanyak 1256 orang dari Jumlah calon 
mahasiswa baru yang mendaftar sebanyak 1405 orang, setelah melalui seleksi akademik 
tertulis,tes Psikologi, dan test Narkoba. 

Kepercayaan yang diberikan oleh para orang tua, yang menyerahkan pendidikan tinggi putra-
putrinya kepada UNTAG patut disyukuri, hal mana menunjukan bahwa masyrakat sudah mulai 
mengerti bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah, sekarang ”tidak lagi dibedakan”  antara 
lulusan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Yang membedakan adalah pada 
kemampuan dan kesiapan  dari setiap prodi (baik PTN mapuj PTS)  untuk menghasilkan 
lulusannya,  yang tercermin dalam peringkat Akreditasi nya yang di keluarkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT). Yang terus dievaluasi secara berkala pada setiap 
4 atau 5 tahun.  

Alchamdulillah Untag 1945 Samarinda saat ini  memeiliki 6 (enam) fakultas dan 9 (sembilan) 
Program Studi sudah 7 (tujuh) diantaranya terakreditasi B dan dua Prodi masih C dan sekarang 
dalam proses pengajuan, insyaallah akan menjadi B.  

 

Para Undangan dan Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, 

Dalam rangka tetap menjaga dan meningkatkan kualitas lulusannya, UNTAG sudah sejak 
beberapa tahun lalu, mempersyaratkan para mahasiswa sebelum lulus ujian pendadaran, untuk 
mengikuti tes kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL), dengan nilai passing grade nya adalah 
400.  Upaya ini juga merupakan bagian dari program kampus, untuk senantiasa menyesuaikan 
dengan tuntutan global dalam mengakses informasi.  Adapun wisudawan/i hari ini, peraih nilai 
TOEFL tertinggi pertama adalah ananda Wasis Wiyono dengan skor493 dari Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik dan Kedua adalah Yohanda Adityo Prabowo dengan skor 483 dari Fakultas 
Teknik untuk itu saya sampaikan selamat kepada saudara, namun saya berpesan agar saudara 
terus dan terus  menjaga dan meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris yang sudah 
ananda miliki. 

 



Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, 

Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah 
Pusat maupun pemerintah Daerah, karena telah banyak membantu Perguruan Tinggi swasta di 
wilayah Kalimantan Timur khususnya Untag 1945 Samarinda, dengan melalui berbagai bantuan, 
Hibah maupun beasiswa.  

Untuk bantuan beasiswa dari Kementrian Pendidikan Nasional melalui Kopertis Wilayah 
XI Kalimantan berupa Beasiswa BBM. PPA. Supersemar, juga beasiswa Bidik Misi dari Depdiknas, 
untuk diketahui bahwa pada tahun 2012 di Kalimantan Timur hanya Untag 1945 Samarinda yang 
mendapat beasiswa tersebut dan untuk tahun 2013 untag kembali diberi Beasiswa Bidik Misi 
sebanyak 19 Orang mahasiswa. Untuk itu sekalilagi saya sampaikan terima kasih.   

Demikian Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, 
dengan melalui beasiswa Kaltim Cemerlang  beberapa tahun ini telah “menggelontorkan” 
beasiswa baik untuk Dosen yang studi lanjut  S-2 dan S-3 maupun mahasiswa S-1, khususnya 
untuk Untag 1945 Samarinda tahun ini (2013) mendapat jatah 240 orang mahasiswa S-1. Sekali 
lagi terima kasih, semoga tahun depan alokasi untuk untag bisa dinaikan lagi.  

 

Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, 

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa mulai tahun akademik 2009/2010 
dan sampai sekarang UNTAG’1945 Samarinda mencanangkan program “Untag Peduli Kalimantan 
Timur” yaitu melalui pemberian beasiswa gratis dari mulai biaya pendaftaran, proses 
perkuliahan sampai wisuda bagi putra-putri daerah Propinsi 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 Swasta yang ada di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bahkan mungkin di seluruh PTS 
yang ada di Kopertis Wilayah XI Kalimantan, dan kebijakan ini semoga terus berjalan secara 
berkesinambungan karena ini merupakan terobosan terobosan baru yang bisa kami lalukan untuk 
memberikan sumbangsih kepada masyarakat Kalimantan Timur yang ingin meningkatkan 
kualitasnya melalui pendidikan Tinggi.  

Bersamaan dengan wisuda hari ini untag telah mencapai usianya yang ke 51 tahun, oleh 
karena itu sengaja kami ingin memberikan pencerahan kepada Undangan, wisudawan dan 
mahasiswa tentang masalah Hukum, untuk itu ditengah-tengah kita telah Hadir Prof. Dr. H. 
Eman Suparman, SH. MH. (Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang dan Ketua Komisi 
Yudicial  RI. tahun 2011 -2013) dan sekarang sebagai Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim 
dan Investigasi. KYRI. 

Peningkatan kualitas selalu diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana 
kampus, terbentuknya UPT. Infokom dengan penerapan teknologi informatika melalui education 
system dan elearning system yang dilengkapi dengan laboratorium Komputer sebanyak 50 unit 
serta mulai tahun akademik 2011/2012 semua mahasiswa baru wajib mengikuti pelatihan 
education system dalam rangka program KRS dan KHS on line, UPT. Sistim Penjaminan Mutu 
Akademik dan dalam rangka melaksanakan edaran DIrjen Dikti tentang wajib membuat Journal 
Ilmiah bagi Lulusan S-1, maka Untag 1945 Samarinda sejak tahun 2012 telah melaksanakannya,  
dimana setiap mahasiswa yang lulus Wajib membuat Journal Ilmiah dan mempublikasikannya 
dalam Web. Garuda milik Dikti., maupun Web. Untag. (WWW http://-smd.ac.id) 

 

 



Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, 

Pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada semua pihak, yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini hingga selesai, Khususnya 
kepada : 

1. Gubernur Provinsi kalimantan Timur saya sampaikan terima kasih atas kerja sama dan 
bantuannya baik melalui pemberian stimulan beasiswa bagi mahasiswa dan Dosen maupun 
bantuan dana sosial bagi pengembangan kampus Untag semoga di tahun-tahun mendatang 
akan semakin meningkat;  

2. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan saya sampaikan penghargaan dan terima kasih 
atas segala upaya dalam membina Untag selama ini sehingga universitas yang tercinta ini 
semakin berkembang dengan pesat dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat 
khususnya di Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Para Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 
yang telah mentranfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada mahasiswa. Semoga 
amal kebajikannya menjadi aspirasi bagi para wisudawan/i dalam menyongsong hari depan 
dan menjadi penggerak pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya 
dan di Negara Indonesia pada umumnya. 

4. Khusus kepada Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH. MH. Saya sampaikan terima kasih atas 
kesediaannya untuk hadir di acara Dies yang ke 51 ini dan kiranya berkenan untuk 
memberikan orasinya pada kesempatan ini.  

5. Penghargaan serupa juga saya sampaikan kepada Panitia penyelenggara yang telah 
mempersiapkan rangkaian acara wisuda ini dengan baik.  Mudah-mudahan segala upaya yang 
telah dilakukan, mendapat ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.  Sekali lagi, 
saya sampaikan selamat kepada anak-anak-ku, para wisudawan/i sekalian dan para keluarga 
yang menyertai putra-putrinya pada pagi hari ini.  Teruslah untuk tetap berjuang bagi 
kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

 

Terima kasih, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuuh. 

Samarinda, 31 Agustus 2013 
Rektor, 

 
 
 

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto,K.,SE., MM 
Nip. : 19541020 1985 03 01001 


