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Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam sejahtera untuk kita sekalian
Yth. Bapak Bupati Poso
Yth. Bapak Ketua DPRD Kab.Poso
Yth. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi bersama Ibu
Yth. Bapak-Bapak Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yth. Bapak Komandan Batalion 714 Sintuwu Maroso
Yth. Bapak Ketua APTISI Komisariat Sulawesi Tengah
Yth. Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso
Yth. Para Pejabat Pemerintah Daerah
Yth. Pimpinan BUMN/BUMD
Yth. Rekan-Rekan Pimipinan Perguruan Tinggi
Yth. Rekan-Rekan Anggota Senat
Yth. Para Orang Tuaa/Wali serta Wisudawan/Wisudawati yang Berbahagia
Puji syukur dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT / Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga di pagi yang indah
ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan berkumpul ditempat ini dalam rangka menghadiri Wisuda
Sarjana ke XVIII Universitas Sintuwu Maroso.
Bapak/Ibu hadirin yang saya muliakan
Jumlah lulusan yang diwisuda hari ini sebanyak 301 orang yang terdiri atas :
Fakultas Pertanian :
Prodi Agroteknologi
: 7 Orang
Prodi Peternakan
: 4 Orang
Fakultas KIP :
Prodi Pendidikan Biologi
: 26 Orang
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
: 41 Orang
Fakultas Ekonomi / Prodi Manajemen
: 33 Orang
Fakultas Teknik / Prodi Teknik Sipil
: 59 Orang
Fakultas ISIP / Ilmu Adm. Negara
: 91 Orang
Fakultas Hukum / Prodi Ilmu Hukum
: 39 Orang
Dengan demikian lulusan Universitas Sintuwu Maroso yang diwisuda secara keseluruhan sampai dengan
hari ini sebanyak 2473 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif sampai dengan TA 2011/2012
sebanyak
orang. Akan tetapi pada wisuda kali ini bertepatan dengan penerimaan mahasiswa
baru, dan pada tanggal 16 Juni 2012, satu minggu yang lalu kami telah melakukan seleksi gelombang
pertama terhadap calon mahasiswa baru tersebut sebanyak 516 orang. Dari 516 orang tersebut yang
mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi sebanyak 491 orang.
Sedangkan mereka yang diterima tanpa melalui proses seleksi sebanyak 16 orang. Mereka ini adalah
murid-murid yang berprestasi disekolahnya, yang masuk dalam rangking 1 sampai dengan rangking 10.
Inilah salah satu wujud apresiasi kami terhadap lulusan-lulusan sekolah yang berprestasi. Harapan kami
agar mereka ini mampu mempertahankan prestasinya, sehingga pada wisuda untuk tahun kedepan
mereka ini termasuk dalam lulusan terbaik di UNSIMAR.
Bapak/Ibu hadirin yang saya muliakan
Ketepatan waktu wisuda yang kami lakukan saat ini disatu sisi dengan penerimaan mahasiswa baru disisi
lain, mengingatkan kita pada sebuah ungkapan lama “Patah Tumbuh Hilang Berganti, Mati Satu Tumbuh
Seribu”. Saat ini kami melepas 301 orang alumni dan saat ini pula kami telah menerima 491 orang

mahasiswa baru sebagai penggantinya. Ini baru pada gelombang pertama saja. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin banyak UNSIMAR menghasilkan outputnya, semakin banyak pula orang yang berminat
masuk UNSIMAR. Oleh sebab itu, saat ini kami sedang giat-giatnya membenahi diri dan memperbaiki tata
kelola institusi ini menuju peningkatan mutu dan berdaya saing, sehingga dengan demikian kedepan
UNSIMAR semakin dicintai oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai empunya kampus kita
tercinta ini.
Bapak/Ibu hadirin yang saya muliakan
Bahwa dalam rangka peningkatan mutu ini, kami telah menyusun program pengembangan sebagai arah
kebijakan Universitas kedepan yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis masing-masing Fakultas.
Dari beberapa program pengembangan yang telah ditetapkan, ada beberapa program yang sedang
dilakukan saat ini adalah sebagai berikut :
1. Penyempurnaan dokumen penjamin mutu
Bahwa untuk menyempurnakan dokumen penjamin mutu, kami telah menyusun sebanyak 24 macam
buku pedoman yang masing-masing dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Buku
pedoman ini menjadi acuan setiap unit kerja dilingkungan UNSIMAR dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.
2. Kurikulum
Pada TA 2012/2013 ini semua program studi dilingkungan UNSIMAR akan menerapkan kurikulum
baru. Kurikulum baru ini akan menampakkan ciri khas yang merupakan unggulan UNSIMAR kedepan,
yakni semua program studi dilingkungan UNSIMAR, kecuali program studi pendidikan bahasa Inggris.
Memprogramkan mata kuliah bahasa Inggris selama 7 semester berturut-turut dalam kurikulumnya,
sehingga dengan demikian diharapkan semua mahasiswa baru yang diterima pada tahun 2012 ini dan
Insya Allah selesai pada tahun 2016 yang akan datang akan mampu berkomunikasi dalam bahasa
Inggris. Untuk mengimbangi kemampuan mahasiswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka
semua tenaga pendidik dan kependidikan dilingkungan UNSIMAR, secara bertahap akan segera
menyesuaikan diri dengan lingkungan, sebab jika terlambat menyesuaikannya, maka praktis akan
ketinggalan kereta.
3. Akreditasi
Salah satu indikator mutu suatu Perguruan Tinggi ialah peringkat akreditasi yang dimilikinya. Peringkat
akreditasi ini dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah dilakukan visitasi
terhadap Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Berkaitan dengan akreditasi tersebut, saat ini kami
sedang melengkapi dokumen akreditasi untuk semua program studi, dan pada tahun 2012 ini pula
direncanakan sudah diajukan ke BAN PT, terutama program studi yang peringkat akreditasinya C.
Mudah-mudahan dengan pembinaan tata kelola yang kami lakukan ini mampu mengangkat peringkat
akreditasi semua program studi menjadi minimal B.
4. Kerjasama Internasional
Salah satu komponen penilaian tertinggi dalam akreditasi ialah adanya kerjasama antar Perguruan
Tinggi Internasional. Oleh karena itu, kami merencanakan pada akhir tahun 2012 ini akan melakukan
Bench Marking ketiga Negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, dan Singapura,
mengunjungi beberapa Perguruan Tinggi di negara-negara tersebut sekaligus membuat MoU dibidang
akademik.
5. Peningkatan Kualifikasi Dosen
Pada tahun 2012 ini dosen tetap yayasan, khususnya Fakultas Ekonomi yang berhasil menyelesaikan
studinya pada Program Pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 7 orang. Mudah-mudahan pada
tahun ini pula akan menyusul beberapa dosen lagi yang akan menyelesaikan studinya baik S2 maupun
S3.
Bapak/Ibu hadirin yang saya muliakan
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak
Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, yang secara rutin mengalokasikan Beasiswa kepada
mahasiswa kami dan pada tahun 2012 ini, kami memperoleh jatah sebanyak 37 orang, yang terdiri atas :

Beasiswa PPA = 15 orang
Beasiswa BBM = 22 orang
Bapak/Ibu hadirin yang saya muliakan
Berikut ini saya akan menyampaikan lulusan terbaik pada pelaksanaan Wisuda hari ini yaitu sebagai berikut
:
Fakultas Pertanian
Prog. Studi Agroteknologi
Prog. Studi Peternakan
Fakultas Ekonomi
Prog. Studi Manajemen

: Dedeng Pangeru
: Amiruddin

IPK : 3,80
IPK : 3,28

: Sri Wardani
Sukmawati Saing

IPK : 3,61
IPK : 3,61

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi Pend. Biologi
: Siti Sa’adiyah
Prodi Pend. Bahasa Inggris
: Rahmawati

IPK : 3,84
IPK : 3,59

Fakultas Teknik
Prog. Studi Teknik Sipil

: Alfred Sampo

IPK : 3,63

Fakultas Hukum
Prog. Studi Ilmu Hukum

: Anita Rusdin

IPK : 3,92

Fakultas ISIP
Prog. Studi Ilmu Adm. Negara

: Hasan Basri

IPK : 3,91

Dengan demikian lulusan terbaik secara keseluruhan, yakni atas nama :
studi : dengan IPK : 3,92 dan predikat kelulusan dengan pujian.

ANITA RUSDIN dari program

Akhirnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Bapak Bupati, Koordinasi Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Ketua DPRD Kabupaten Poso, Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah, Ketua APTISI, Ketua Yayasan, Dan Yon 714 Sintuwu Maroso, Para Pejabat
Pemerintahan Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD, dan para undangan sekalian yang telah berkenan hadir
memenuhi undangan 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.
Kepada semua lulusan, saya ingin berpesan agar selalu memelihara dan menjaga nama baik almamater.
Dan ada 3 kualitas utama disetiap kerja yang diharapkan dari Lulusan Perguruan Tinggi, yakni kemampuan
berkomunikasi, integritas/kejujuran, dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain.
Demikian penyampaian ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

