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Assalamu’alaikum Wr.wb
Yth. Bapak Bupati poso
Yth. Bapak ketua DPRD kab.poso
Yth. Bapak koordinator kopertis wil. IX sulawesi (Kabid Kelembagaan dan Sis. Infrmasi)
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 .Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Poso
Yth. Para pejabat pemerintah Daerah
Yth. Pimpinan BUMN/BUMD
Yth .Rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi
Yth .Pembawa Orasi Ilmiah
Yth .Rekan-rekan anggota senat
Yth .Para orang tua/ 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 Dies Natalis XXVII dan wisuda sarjana
ke XX Universitas Sintuwu Maroso.
Bapak / Ibu hadirin sekalian yang saya Muliakan
Mengawali laporan ini saya ingin menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada
Bapak Bupati poso, bersama seluruh anggota forum koordinasi pimpinan daerah, koordinator kopertis wilayah IX
sulawesi, ketua yayasan pendidikan sintuwu maroso, para anggota DPRD , para pimpinan SKPD, pimpinan BUMN/
BUMD para pimpinan perguruan tinggi, reken-rekan anggota senat, para orang tua/wali, suami istri wisudawan/
wisudawati dan undangan lainnya yang dengan senang hati menghadiri undangan kami.
Kehadiran bapak/ Ibu sekalian menjadi kebanggaan tesendiri bagi kami sekaligus memberikan energi baru kepada
kami dalam proses peningkatan kapasitas institusi, yang pada gilirannya diharapkan mampu melahirkan SDM yang
berdaya saing.
Penyampaian laporan yang dilakukan dihadapan forum rapat senat terbuka luar biasa, merupakan kewajiban yang
tidak boleh tidak harus dilakukan oleh seorang pimpinan perguruan tinggi, sebagai wujud pertanggung jawabannya
dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
Oleh karena itu ijinkanlah saya dalam kapasitas sebagai Rektor menyampaikan laporan sbb:
1.

Jumlah lulusan dan jumlah mahasiswa.
Jumlah lulusan yang diwisuda hari ini sebanyak
Fakultas pertanian / Prodi Agroteknologi
Prodi Peternakan
Fakultas KIP Prodi Pendidikan Biologi
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Ekonomi / Prodi manajemen
Fakultas Teknik / Prodi Teknik Sipil
Fakultas Hukum / Prodi Ilmu Hukum
Fakultas ISIP / Prodi Ilmu Administrasi Negara

600 orang yang terdiri atas:
: 34 orang
: 9 orang
: 123 orang
: 49 orang
: 85 orang
: 103 orang
: 65 orang
: 132 orang

Dengan demikian lulusan Universitas Sintuwu Maroso yang diwisuda secara keseluruhan mulai dari wisuda
pertama sampai dengan wisuda XX hari ini sebanyak 2.962 orang sedangkan jumlah mahasiswa aktif sampai
dengan TA. 2013/ 2014 sebanyak 2.986 orang.
2.

Jumlah dosen
Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akademik, yakni pendidikan pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso, didukung oleh sejumlah 104 Dosen yang terdiri dari :

Fakultas pertanian
Prodi Agroteknologi
Prodi Peternakan
Fakultas KIP
Prodi Pendidikan Biologi
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Ekonomi / Prodi Manajemen
Fakultas Teknik / Prodi Teknik Sipil
Fakultas Hukum / Prodi Ilmu Hukum
Fakultas ISIP / Prodi Ilmu Administrasi Negara

: 10 orang
: 6 orang
:
:
:
:
:
:

15 orang
10 orang
15 orang
14 orang
20 orang
14 orang

Dari jumlah Dosen ini sebanyak 77 Orang Magister dan 7 Orang Doktor sedangkan yang masih sedang
melanjutkan studinya ke Program Pasca Sarjana S2 = 13 Orang dan S3 =7 Orang. Salanjutnya Dosen yang telah
memperoleh tunjangan Sertifikasi Dosen sampai dengan tahun 2012 sebanyak 17 orang dan yang lolos untuk
mengikuti proses Sertifikasi Dosen Tahun 2013 sebanyak 27 orang .
3.

Peningkatan Pelayanan

a)

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, kami laporkan bahwa : Standar operasional prosedur (sop)
terhadap 25 pedoman dibidang akademik dan non akademik sudah akan diimplementasikan secara konprenship
mulai tahun akademik 2013/2014 dan selanjutnya secara periodik akan dilakukan monitoring dan eveluasi oleh
pusat penjaminan mutu (PJM) Sebagai unit kerja pengendali mutu interval dilingkungan unsimar.
b) Bahwa pada awal tahun 2013 ini, kami mengajukan permohonan akreditasi terhadap semua prodi ke BAN-PT,
Alhamdulilah pada bulan september ini 5 (lima) prodi telah selesai di visitasi oleh Tim Visitasi BAN-PT sedangkan
3 (tiga) prodi lainnya masih sedang menunggu jadwal visitasi selanjutnya.
c) Bahwa pada tahun 2013 ini, unsimar telah menerapkan Sistem Informasi Akademik Berbasis webside, yang diberi
nama Sistem Informasi Manajemen Kampus (SIMKA) data yang dimasukkan dalam sistem ini ialah data mulai
dari penerimaan mahasiswa angkatan 2012 yang lalu dan yang seterusnya. Kami laporkan pula bahwa pada
tahun 2013 ini unsimar juga sudah menerapkan sistem informasi perpustakaan dan saat ini sedang
mempersiapkan Jurnal Online (online Jurnal system). Dengan adanya Jurnal online ini, maka mulai Tahun 2014
yang akan
datang, semua hasil penelitian baik Dosen maupun Mahasiswa akan dipublikasi melalui Jurnal ini.
4.

Bantuan sarana penunjang Akademik
Bahwa untuk menunjang kegiatan akademik, baik bidang Ilmu Eksakta maupun non Eksakta sangat dibutuhkan
sarana dan prasarana laboratorium yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Alhamdulillah pada tahun 2013 ini
kami memperoleh bantuan peralatan laboratorium sebagai berikut:





5.

Laboratorium Komputer dengan nilai Rp. 100.000.000 dari mitra kami PT. Bank Mandiri Cabang Poso.
Peralatan laboratorium ini digunakan untuk praktikum oleh semua mahasiswa Unsimar.
Laboratorium Biologi Terpadu dengan nilai Rp. 310.000.000,- + Rp.75.000.000,- (bantuan rutin) dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Peralatan laboratorium ini digunakan sebagai sarana praktikum bagi
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi dan juga dapat digunakan oleh mahasiswa Prodi Agroteknologi
Fakultas Pertanian.
Selain dari bantuan tadi, pada tahun 2013 ini juga kami memperoleh bantuan program mobilisasi dosen
pakar/ ahli (Detasering) dari DIKTI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia senilai RP
73.740.000,- Dana ini digunakan untuk membiayai semua item kegiatan Pelatihan yang dilakukan oleh 3
orang Dosen Pakar dari Universitas Tadulako Palu, kegiatan ini meliputi :
Pelatihan penyusunan KBK/ SCL
Pelatihan penyusunan karya Ilmiah dan lacak Ilmiah
dan Akreditasi program studi
Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yakni September dan November 2013.

Bantuan Beasiswa
Bantuan beasiswa tahun 2013 ini terdiri atas :
Beasiswa PPA
: 15 Orang
Beasiswa BBM
: 22 Orang
Jumlah
: 37 Orang
Dengan total nilai sebesar Rp 155.000.000 dan masing-masing mahasiswa memperoleh sebanyak Rp 4.200.000
dari Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kopertis Wilayah IX
Sulawesi.

Bantuan beasiswa dari Mitra kami PT. BANK BRI cabang poso sebanyak 20 orang mahasiswa dengan total nilai
beasiswa sebesar Rp 96.000.000 dan masing-masing mahasiswa memperoleh Rp 4.800.000,Bantuan Beasiswa Bidik Misi dari Dirjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 204.000.000.
Dengan demikian total bantuan secara keseluruhan yang kami terima pada Tahun 2013 sebesar Rp 940.000.000.
Atas segala bantuan ini diucapkan terima kasih dengan harapan semoga pada tahun-tahun yang akan datang,
Unsimar tetap memperoleh Alokasi Beasiswa.
Bapak / Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan
Pada kesempatan ini,saya akan menyampaikan hasil penilaian PJM terhadap Program Studi Terbaik dan Lulusan
terbaik pada pelaksanaan wisuda hari ini sebagai berikut :
Prodi Terbaik
Salah satu upaya peningkatan mutu akademik adalah mengukur kinerja berbagai unit kerja di lingkungan UNSIMAR,
terutama kinerja Program Studi sebagai unit pelaksana akademik ditingkat Fakultas. Ada 3 indikator penilaian
berdasarkan TUPOKSI Ketua Program Studi, yakni :

Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dilakukan dengan tepat waktu (sesuai dengan kalender akademik).

Kontrol Program Studi terhadap kegiatan pembelajaran berfungsi dengan baik.

Koordinasi antar dosen pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berfungsi dengan baik.
Berdasarkan indikator penilaian ini,maka Pusat Penjaminan Mutu (PJM) sebagai unit pelaksana pengendalian mutu
dilingkungan UNSIMAR menetapkan bahwa Program Studi yang memiliki kinerja paling baik dalam TA.2012/2013 ialah
Ranking (1) Program Studi Pendidikan Biologi , sedangkan Ranking (2) dan (3) masing-masing diraih oleh Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Manajemen.
Sebagai tanda terima kasih kepada Prodi yang memiliki kinerja paling baik ini,kami akan memberikan Reward
(penghargaan),berupa piagam penghargaan ditambah dengan penghargaan-penghargaan lainnya yang akan kami
tentukan kemudian.
Kami laporkan bahwa dari penilaian ini, ditetapkan pula bahwa Program Studi yang memiliki kinerja paling buruk akan
diberikan punishment berupa teguran keras dan akan dilakukan pembinaan.
Lulusan Terbaik
Berikut ini saya akan menyampaikan lulusan terbaik pada pelaksanaan Wisuda hari ini yaitu sebagai berikut :
Fakultas Pertanian
Prog. Studi Agroteknologi
Prog. Studi Peternakan

: Wan Priando Tampoma
: Imelda Ramlan Binagkari

IPK : 3,91
IPK: 3,52

Fakultas Ekonomi
Prog. Studi Manajemen

: Yuyun wahyuni Ngiode

IPK : 3,80

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prog. Studi Pend. Biologi
: Syawal Tikara
Prodi Pend. Bahasa Inggris
: Jamiatul Markamah

IPK : 3,79
IPK : 3,64

Fakultas Teknik
Prog. Studi Teknik Sipil

: Arlianty

IPK : 3,83

Fakultas Hukum
Prog. Studi Ilmu Hukum

: Suwadi

IPK : 3,99

Fakultas ISIP
Prog. Studi Ilmu Adm. Negara

: Herawati

IPK : 3,79

Dengan demikian lulusan terbaik secara keseluruhan, yakni atas nama : SUWADI dari program studi Ilmu Hukum :
dengan IPK : 3,99 predikat kelulusan dengan PUJIAN
Kepada semua lulusan yang diwisuda hari ini orang tua, suami /istri, kakak adik dan pendamping lainnya saya
mengucapkan selamat berbahagia dan harapan kami agar selalu memelihara dan menjaga nama baik almamater.
Gelar akademik, dan predikat kelulusan yang anda peroleh hari ini hendaknya dijadikan modal utama untuk menjadi
orang lebih arif dalam setiap tindakan dan arif dalam tutur kata.

Akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati, Koordinator kopertis wilayah IX Sulawesi dan ketua yayasan
pendidikan sintuwu maroso untuk memberikan sambutan pada kegiatan ini.
Demikian laporan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan
Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah..... Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Poso, 2 Oktober 2013
Rektor Universitas Sintuwu Maroso

KISMAN LANTANG, SE.,M.Si

