
 

 

 

 

 
Sambutan Rektor pada acara 

Wisuda Sarjana UNTAG 1945 Samarinda 28 November Tahun 2020 
 

حيمرحمنالربسماهللال  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuuh. 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 

Yang terhormat: 

1. Kepala LLDikti WilayahXI Kalimantan; 
2. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda beserta Anggota Yayasan; 
3. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum yayasan, dan Ketua Dewan Pengawas Yayasan 

Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda; 
4. Para Wakil Rektor, para Dekan,  para  Kepala Biro, Ketua Lembaga dan UPT serta para 

Wakil Dekan dan Ketua Jurusan serta para dosen di lingkungan  UNTAG‟1945 Samarinda; 
5. Para wisudawan beserta orang tua/wali wisudawan/i; dan Saudara-saudara sekalian yg 

berbahagia. 
 
Atas Rahmat dan Karunia Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada 
hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan dan mengikuti Upacara Rapat Senat Terbuka 
Luar Biasa dengan acara Wisuda Sarjana Tahun 2020. Marilah kita memanjatkan puji syukur 
kepada-Nya seraya memohon dan berdoa semoga prosesi wisuda ini mendapatkan berkah dan 
kemuliaan dari-Nya.  
Sehubungan dengan acara wisuda ini, perkenankan kami atas nama pribadi maupun institusi 
dan seluruh civitas academica UNTAG 1945 SAMARINDA, dengan penuh rasa bangga dan 
bahagia menyampaikan penghargaan dan mengucapkan “Selamat dan Sukses” atas 
keberhasilan saudara-saudara wisudawan dalam menyelesaikan studi di UNTAG 1945 
SAMARINDA dari berbagai Fakultas yaitu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, 
Teknik, Pertanian dan Fakultas Psikologi. Ucapan “Selamat dan Sukses” juga kami sampaikan 
kepada Bapak dan Ibu para orang tua dan keluarga para wisudawan. 
 
Walaupun wisuda kali ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, dan dilaksanakan dengan 
sistem drive Thru dan kami siarkan juga secara video converence melalui Zoom Coud Meeting 
dan Chanel Youtube Untag 1945 Samarinda, yang tentunya bisa diikuti oleh para keluarga 
wisudawan dimanapun berada, sementara para wisudawannya melaksanakan prosesi secara 
Drive Thru, di Kampus Untag 1945 tepatnya di halaman Auditorium HM Ardans dengan tetap 
memberlakukan protokol kesehatan.Namun mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dari 
acara wisuda kali ini 

 



Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh staf dosen dan 
tenaga kependidikan UNTAG 1945 SAMARINDA atas kerja keras dan kerjasamanya dalam 
melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya, 
diwisuda pada pagi yang berbahagia ini.  
 
Para wisudawan dan hadirin yang kami banggakan,  

Bagi wisudawan/wisudawati, wisuda adalah tahapan yang menandakan selesainya satu 
tahap kehidupan belajar di kampus dengan status mahasiswa dan terbukanya pintu tahapan 
selanjutnya. Maka jadikanlah wisuda ini sebagai momentum dan memotivasi untuk berusaha, 
bekerja dan belajar lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang, seperti kita ketahui 
bersama bahwa di era revolusi industri 4.0 ini ilmu pengetahuan selalu berkembang dengan 
cepat demikian pula bahwa sumber belajar tidak hanya didapatkan darikampus, dosen-dosen, 
buku-buku perpustakaan saja tetapi sumber belajar bisa didapatkan dimana saja dan kapan 
saja baik berupa e-book, e-jurnal, e-library, podcast, youtube, dan lain-lain yang berbau 
internet. Kami para dosen di kampus sudah meletakan dasar-dasar keilmuan, selanjutnya 
silakan Saudara-Saudara mengembangkan keilmuan sesuai dengan bidang pekerjaannya atau 
minatnya masing-masing.   
 

Setelah diwisuda paling tidak ada tiga pilihan yang dapat saudara-saudara pilih yaitu : 
mencari kerja dan bekerja untuk peng-amalan ilmu di dunia kerja dan masyarakat dengan 
status sebagai lulusan yang siap merancang dan meniti karier, saudara juga dapat memilih 
untuk menciptakan lapangan kerja dan bagi yang sudah bekerja tentu saja akan meningkatkan 
kinerja anda sekalian atau melanjutkan studi yang lebih tinggi. Apapun pilihan anda kami sangat 
berharap agar saudara-saudara semua menjadi orang yang sukses dikemudian hari.  
 

Selanjutnya kepada saudara-saudara para lulusan UNTAG 1945 SAMARINDA, tugas 

dan tanggung jawab telah menanti anda untuk membantu bangsa Indonesia menjadi bangsa 

yang lebih besar lagi. Tunjukkan dan buktikan bahwa alumni UNTAG 1945 SAMARINDA adalah 

orang-orang yang cerdas, yang mampu bersaing dan mampu berkontribusi terhadap 

pembangunan bangsa Indonesia. Kedepankan selalu karakter yang memiliki kemampuan dan 

selalu memberikan yang terbaik. 

Hadirin sekalian yang berbahagia 

Perlu saya sampaikan bahwa Insya Alloh hari ini Untag 1945 Samarinda akan mewisuda 

sebanyak 771 wisudawan.  Yang terdiri dari : 

1. Dari Fakultas  Hukum       : 234 orang sarjana; 

2. Dari Fakultas Isipol          :  170 orang sarjana; 

3. Dari fakulktas Ekonomi    :  173 orang sarjana; 

4. Dari Fakultas`Teknik        :  155 orang wisudawan; 

5. Dari Fakultas Pertanian    :  27 orang wisudawan; 

6. Dari Fakultas Psikologi  :  12 orang wisudawan. 
 

Diantaranya ada wisudawan yang menorehkan prestasi studinya sebagai wisudawan yang 

mendapatkan predikat terbaik, yaitu Saudara: 



No Nama Prodi/Fakultas IPK Masa Studi Predikat 

1. Maylinda Nur 
Laila2016 

Ilmu Hukum/ 
Hukum 

3,84 9/5/2020 
3 thn 8 bln 

Sangat Memuaskan 

2. Seloucus 
Gedsbal 
Patasik2016 

Administrasi 
Negara 

3,75 14/5/2020 
3 th 8 bln 

Sangat Memuaskan 

3. Erista 
Agustin2015 

Manajemen 3,59 10/12/2019 
4th 3 bln 

Sangat Memuaskan 

4. Herliani2015 Akuntansi 3,66 12/11/2019 
4 th 2 bln 

Sangat Memuaskan 

5. Siti Asriah2015 Teknik SIpil 3,35 25/9/2019 
4 th 1 bln 

Sangat Memuaskan 

6. Ulfa Dewi 
Wardani2015 

Kehutanan 3,53 27/11/2019 
4 th 3 bln 

Sangat Memuaskan 

7. Rita Mainur 
Hasanah2015 

Agroteknologi 3,52 21/11/2019 
4 th 3 bln 

Sangat Memuaskan 

8. Abdi Mahsa 
Riski2015 

Psikologi 3,80 10/12/2019 
4 th 3 bln 

Sangat Memuaskan 

 

Untuk itu saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga menyampaikan ucapan selamat 

atas pencapaian prestasi tersebut semoga predikat yang saudara-saudara peroleh di bangku 

kuliah ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari ditengah-

tengah masyarakat nanti. 

Para wisudawan dan wisudawati serta hadirin yang berbahagia, 

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati 
 

Dengan dilaksanakannya wisudaini,berarti Untag 1945 Samarinda telah melepas 

mahasiswanya yang telah menjadi Sarjana, sampai saat ini berjumlah14760 orang.  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 2020 ini kami 771 wisudawan baru, namun disisi lain Untag 1945 Samarinda kembali 

memperoleh mahasiswa baru yaitu sebanyak 861 mahasiswa.  Untuk itu kami mengapresiasi 

dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang 

telah mempercayakan anak didik untuk melanjutkan studi di Untag 1945 Samarinda. 

Kepercayaan para orang tua yang menyerahkan pendidikan tinggi putra putrinya kepada Untag 

patut disyukuri, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami bahwa sesuai 

peraturan pemerintah tidak dibeda-bedakan lagi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan 

tinggi swasta, namun yang terpenting adalah bahwa Program Studi yang ada di Untag 

semuanya telah terakreditasi Baik (B) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-

PT), demikian Pula dengan Institusinya yaitu Universitas 17 Agustus 1945 telah terakreditasi 

dengan peringkat B. 

 



Para Wisudawan dan Hadirin yang berbahagia 

Semua unsur Pimpinan, para Dosen dan segenap karyawan universitas ini telah 

memberikan layanan yang terbaik demi keberhasilan Saudara-Saudara. Jasa mereka telah 

menjadi bagian kehidupan Saudara-Saudara. Karena itu sangatlah arif dan bijak jika semua 

layanan dan jasa yang mereka berikan itu Saudara terima sebagai kelengkapan hidup Saudara-

Saudara sebagai kenangan indah yang penuh hikmah. Lebih dari itu kami berharap agar 

Saudara-Saudara Wisudawan adalah alumni pemegang panji almamater yang senantiasa 

menjaga nama baik almamater. Sebagai alumni Saudara-saudara adalah bagian integral civitas 

akademika dalam membesarkan universitas tercinta ini. 

Hadirin yang berbahagia 
Pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan kepada semua pihak, yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan prosesi wisuda 
ini sampai selesai, khususnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur saya sampaikan terima kasih atas bantuannya 

yaitu berupapemberian beasiswa Kaltim Tuntas bagi mahasiswa Untag Samarinda; 
2. Kepala LLDikti Wilayah XI Kalimantan saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas 

segala upaya membina Untag selama ini sehingga Universitas tercinta ini semakin 
berkembang dengan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di 
Kalimantan Timur. 

3. Kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, yang selalu 
mendukung Universitas dalam rangka pengembangan Universitas masa kini dan masa yang 
akan datang, termasuk kebinakan pada masa pandemi covid 19 yaitu memberikan 
keringanan biaya kuliah khususnya pada beban tetap sebanyak 50%. 

4. Para Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Untag 1945 Samarinda yang telah 
mentransfer ilmu  pengetahuan, teknologi dan seni kepada mahasiswa.  Semoga amal 
kebajikannya menjadi inspirasi bagi para wisudawan/i dalam menyongsong masa depan 
dan menjadi penggerak pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Timur pada 
khususnya dan di Indonesia pada umumnya 

5. Penghargaan serupa saya sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah 
mempersiapkan rangkaian acara wisuda ini dengan baik.  Mudah-mudahan segala upaya 
yang telah dilakukan mendapatkan ganjaran dari Alloh SWT. 

6. Demikian pula kepada para undangan, keluarga wisuda, para pejabat, dan seluruh keluarga 
wisudawan yang berkenan mengikuti prosesi acara ini dengan hikmat saya mengucapkan 
terima kasih yang se besar-besarnya. 

 

 

Sekalilagi Kami beserta seluruh keluarga besar Untag 1945 Samarinda melepas para 
wisudawan/wisudawati dengan penuh kebanggaan dan menyerahkan kembali Saudara-
Saudara kepada keluarga dan masyarakat, dengan harapan dan doa semoga sukses dalam 
meniti karir.  
Selamat jalan para alumni yang kami banggakan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada saudara semua, aamiin. 
 

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu „alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.  
 

Samarinda, 28 November 2020 
Rektor  
 

Dr. Marjoni Rachman, M.Si. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


