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Yth. Para Orang Tua/Wali, serta wisudawan yang berbahagia 
 

Puji syukur dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya mari kita persembahkan kehadirat Allah 
SWT ( Tuhan Yang Maha Esa) atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya yang dilimpahkan 
kepada kita sekalian, sehingga dipagi hari yang indah ini, kita masih diberikan kesehatan, 
kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri peringatan Dies Natalis XXV dan 
Wisuda Sarjana XVII Universitas Sintuwu Maroso. 
 

Peringatan Dies Natalis ini sedianya dilaksanakan pada setiap tanggal 15 September, namun 
karena pelaksanaan Dies Natalis ini selalu dirangkaikan dengan wisuda, sehingga 
pelaksanaannya disesuaikan pula dengan jumlah wisudawan. Sebagai bagian dari upaya 
meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, maka mulai tahun 2011 ini, Unsimar melakukan 
wisuda sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 12 Mei yang lalu dan hari ini 10 Desember 
2011, bahkan kedepan tidak tertutup kemungkinan wisuda dapat diselenggarakan sampai 
dengan 3 (tiga) kali dalam setahun, seiring dengan peningkatan jumlah lulusan dari tahun ke 
tahun. Penambahan frekuensi pelaksanaan wisuda ini juga dimaksudkan untuk membuka ruang 
yang seluas-luasnya kepada mahasiswa, agar tidak menunda-nunda penyelesaian studinya. 
 

Pengalaman kami selama ini, pada umumnya Mahasiswa baru berlomba-lomba menyelesaikan 
skripsinya ketika menjelang wisuda. Jadi nampak bahwa kesibukan terjadi setahun sekali, tapi 
saat ini kesempatan terbuka selebar-lebarnya, agar sepanjang tahun akan nampak  geliat  
mahasiswa  memacu  diri untuk menyelesaikan studinya 
 

tepat waktu, dan pada akhirnya akan memperlonggar daya tampung bagi mahasiswa baru yang 
ingin melanjutkan pendidikannya di Unsimar disatu sisi, dan terhindar dari pemborosan umur 
mahasiswa itu sendiri disisi lain. 
 

Disamping itu, penambahan frekuensi wisuda ini dilakukan karena daya tampung gedung wanita 
ini sebagai langganan tetap kami masih terbatas, oleh karena itu kedepan, saya ingin 
menggandeng tangan pemerintah daerah seerat-eratnya bersama yayasan pendidikan Sintuwu 
Maroso, kiranya tak bosan-bosannya memberikan dukungan sepenuhnya kepada kami dalam 
mewujudkan niat baik kami memiliki fasilitas gedung sendiri yang daya tampungnya jauh lebih 
besar lagi. 
 
 
 



Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, 
Pada tanggal 15 September 2011, kurang lebih 2 bulan yang lalu, Unsimar genap berusia 25 
tahun (seperempat abad). Usia 25 tahun ini merupakan usia yang cukup dewasa bagi Unsimar 
dalam kiprahnya di dunia pendidikan tinggi. Dalam usianya saat ini, Unsimar masih terus menerus 
bebenah diri menutupi kekurangan-kekurangan yang dirasakannya, teruatama peralatan 
laboratorium, kualifikasi dosen, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Ini diupayakan akan 
terpenuhi secara bertahap. Dan alhamdulillah pada tahun 2011 ini kami berhasil memperoleh 
Program Hibah Pembinaan (PHP) PTS yang diperebutkan secara kompetitif di Dirjen 
Kelembagaan dan kerjasama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sebesar Rp 500.000.000 yang 
digunakan untuk memenuhi sebagian peralatan laboratorium teknik sipil dan pengembangan 
kurikulum berbasis lab. Pada fakultas teknik. 
 

Selanjutnya dalam bidang pengembangan SDM, dalam hal ini peningkatan kualifikasi dosen. 
Pada tahun 2011 Unsimar menambah lagi sebanyak 17 orang Magister, yang terdiri dari : 
 

- 8 Orang Magister Hukum 
- 3 Orang Magister Pertanian 
- 3 Orang Magister Teknik 
- 3 Orang Magister Sains 

 

dan 1 orang Doktor bidang ilmu hukum, yakni Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH.,MH. 
 

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, 
 

Kegiatan dibidang akademik, khususnya penelitian. Tahun ini Unsimar mendapat kepercayaan 
lagi dari Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA Kab. Poso bekerja sama dalam penelitian dengan 
judul “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Poso” dan 
“Pembangunan Perdamaian melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal”. Kepercayaan atas 
kerjasama ini pula merupakan pemberdayaan bagi UNSIMAR sebagai Perguruan Tinggi lokal 
yang juga memiliki tanggungjawab moral terhadap pembangunan daerahnya. Selain itu jika 
pemberdayaan terhadap Perguruan Tinggi lokal ini dilakukan, maka sudah barang tentu dapat 
mendorong pergerakan ekonomi daerah, karena alokasi dana yang tersedia, akan tetap beredar 
di Poso, tetapi sebaliknya jika kerjasama ini dilakukan dengan Perguruan Tinggi di luar daerah 
ini, maka praktis pula dananya akan diboyong keluar dari daerah kita tercinta ini.    
 

Terima kasih pula yang tak habis-habisnya saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang 
baru saja dua hari yang lalu memberikan bantuan buku senilai Rp.15.000.000,- kepada kami. 
Bantuan ini cukup berarti bagi kami dalam menambah referensi di Perpustakaan UNSIMAR. Saya 
mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, semoga kerjasama ini kedepan dapat 
berkesinambungan. 
 

Demikian pula kepada Bapak Koordinator Kopertis Wil. IX Sulawesi, kami menyampaikan terima 
kasih banyak, karena tahun ini kami memperoleh alokasi beasiswa sebanyak 2 kali dengan 
jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebanyak 64 orang yang terdiri atas : 
 

- Beasiswa PPA dan BBB untuk mahasiswa lama = 34 orang 
- Beasiswa PPA dan BBM untuk mahasiswa baru = 30 orang 

 

Pemberian beasiswa ini sudah barang tentu dapat membantu meringankan beban orang tua 
mereka di tengah-tengah menurunnya daya beli masyarakat. Harapan kami kedepan kiranya 
alokasi beasiswa seperti ini dipertahankan dan bahkan bila memungkinkan dapat ditingkatkan 
lagi. 
 

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati, 
Berikut ini saya akan menyampaikan jumlah lulusan dan lulusan terbaik pada pelaksanaan 
wisuda hari ini, sebagai berikut : 



 

1. Jumlah lulusan yang diwisuda hari ini sebanyak 209 orang dengan rincian sebagai berikut : 
Fakultas Pertanian :   
Prodi Agroteknologi   :   6  Orang 
Fakultas KIP :  
Prodi Pendidikan Biologi   :  43 Orang 
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris  :  20 Orang 
Fakultas Ekonomi / Prodi Manajemen :  23 Orang 
Fakultas Teknik    :  24 Orang 
Fakultas ISIP    :  67 Orang 
Fakultas Hukum    :  26 Orang 

 
2. Lulusan terbaik pada pelaksanaan wisuda hari ini sebagai berikut : 
 

Fakultas Pertanian 
Prog. Studi Agroteknologi  : Sri Wahyuni  IPK : 3,50  

 

Fakultas Ekonomi  
Prog. Studi Manajemen : Nourmayanti Puspita Atape IPK : 3,67 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Prog. Studi Pend. Biologi  : Selvy Ferawati Rurua IPK : 3,67  
Prodi Pend. Bahasa Inggris  : Kristiany Mandjoro  IPK : 3,28  

 

Fakultas Teknik 
Prog. Studi Teknik Sipil : Nurhalima Manali IPK : 3,34 

 

Fakultas Hukum 
Prog. Studi Ilmu Hukum : Dian Widarsih  IPK : 3,66  

 

Fakultas ISIP 
Prog. Studi Ilmu Adm. Negara  : Kalsum Payu IPK : 3,72  

 
Lulusan terbaik secara keseluruhan atas nama KALSUM PAYU dari Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik dengan IPK ; 3,72 predikat kelulusan DENGAN PUJIAN 
 

Akhirnya kami memohon kesediaan Bapak Bupati, koordinator Kopertis wil IX Sulawesi, dan 
Ketua Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso, kiranya berkenan memberikan sambutan dan pada 
kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak 
terhingga kepada Bapak Bupati, Koordinator Kopertis Wil IX Sulawesi, Ketua DPRD Kab. Poso, 
Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Poso, Ketua APTISI, 
Ketua Yayasan Sintuwu Maroso, Komandan Batalyon 714 Sintuwu Maroso, Pejabat Pemerintah 
Daerah, Pimpinan BUMN, BUMD dan para undangan sekalian yang tak bisa saya sebutkan satu 
persatu yang telah  berkenan memenuhi undanagn kami. 
 

Rasa terima kasih kami pula dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua/wali, 
suami, istri lulusan yang telah mempercayakan anaknya, suaminya, istrinya, dan saudara-
saudaranya melanjutkan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso. Dan kepada semua lulusan, 
saya ingin berpesan agar selalu memelihara dan menjaga nama baik almamatermu, serta 
jadikanlah dirimu berguna bagi orang lain. 
 

Demikian penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. 
Terima kasih. 
 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


