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Assalamu’alaikum Wr., Wb; 
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi; 
 
 
Yang saya hormati ; 

� Para Guru Besar dan Anggota Senat Universitas Jenderal 

Soedirman; 

� Para  Pimpinan Universitas, Fakultas dan Ketua-Ketua Lembaga; 

� Para Tamu Undangan; 

� Para orang Tua/Wali, khususnya para Wisudawan yang berbahagia 

 

Pada hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur 

kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena 

atas perkenan-Nya,  pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam suasana 

yang   berbahagia untuk bersama-sama mengikuti Upacara Wisuda 

Pascasarjana,  Pendidikan Profesi, Sarjana dan Diploma Tiga 

Universitas Jenderal Soedirman   periode Juni 2009. 

 

Pada hari yang berbahagia ini, untuk yang kesekian kalinya UNSOED 

kembali mempersembahkan lulusannya, sebagai bentuk kontribusi 
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sumber daya manusia (SDM) berpendidikan bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Pada upacara wisuda hari ini UNSOED mewisuda dan 

menganugerahkan Ijazah kepada 861 lulusan, yang terdiri atas 59 

lulusan bergelar Magister (S2), 24 lulusan Pendidikan Profesi, 596 

lulusan bergelar Sarjana dan  182 lulusan bergelar Ahli Madya. Lulusan 

yang diwisuda pada hari ini berasal dari 8 Fakultas di lingkungan  

UNSOED.  

 

Kepada para Wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan 

dan atas nama seluruh keluarga besar UNSOED, saya mengucapkan 

selamat atas kelulusan Saudara dan gelar akademik yang saudara raih 

sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ucapan selamat juga saya 

sampaikan kepada seluruh keluarga atas kesuksesan dari anggota 

keluarganya.   

 

Hadirin tamu undangan yang saya hormati, khususnya para 

wisudawan yang berbahagia; 

 

Dinamika global telah menjadi media kompetisi berbagai tuntutan  

terhadap kompetensi yang kualitatif.  Dari realitas kondisi tersebut  sering 

menjadi semacam dilema bagi perguruan tinggi antara sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi atau sekaligus sebagai penyedia jasa  

untuk memenuhi pasar kerja. Padahal bila mengacu pada pesan moral 

pengemban amanah pelaksanaan Tri Dharma, Perguruan Tinggi sering 

terposisikan pada tuntutan   dan berkeinginan menjadi Research 

University di satu sisi, tetapi disisi yang lain  realitas   core orientation-

nya masih pada pijakan sebagai Learning University.  Diluar keduanya, 

masih dituntut pula akan kualitas pengabdian-nya yang memiliki 

kegayutan dengan luaran karya-karya ilmiah yang aplikatif dan inovatif 

dan dapat menyentuh langsung kebutuhan pembangunan nasional.   
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Kemajuan bangsa sangat tergantung dari kualitas sumber daya 

manusianya (human capital).  Berdasarkan hal tersebut maka 

perguruan tinggi menempati posisi esensial dan strategis, terutama 

dalam mencetak luarannya yang kualitatif dan adaptif.  Hal ini menjadi 

suatu kewajiban, karena pasar global menuntutnya demikian.  Akan 

tetapi secara obyektif dominasi orientasi kebijakan pendidikan kita masih 

pada kata “pemerataan pendidikan”  dengan selalu terjadinya 

perubahan indikator capaiannya sekaligus keberagaman kualitas ideal 

luaranya.  Kondisi inilah yang setiap tahunnnya mengantarkan terjadi 

booming pencari kerja dari kelompok katagori terdidik yang cukup tinggi.  

 

Menurut data dari Dirjen Pemuda dan Pendidikan Luar Sekolah 

DEPDIKNAS tahun 2007, dari lebih kurang 75,3 juta pemuda Indonesia, 

6,6 persen lulus sarjana.  Dari jumlah tersebut 82 persen bekerja pada 

pemerintah maupun swasta dan sisanya 18 persen menjadi 

wirausahawan sendiri.  Realitas tersebut   saudara-saudara dituntut 

harus memahami bentuk dan karakteristik pekerjaan masa depan (the 

future of work and employment).  Dengan memahami hal tersebut 

maka saudara-saudara akan dapat menempatkan pilihan posisi dirinya 

apakah akan status quo sebagai job seeker (sekedar pencari kerja) atau 

sebagai job creator (pencipta lapangan kerja mandiri/berwirausaha). 

 

Hadirin dan Wisudawan yang saya hormati;  

 

Dari informasi yang saya sebut, maka UNSOED tidak berpangku tangan 

dan telah menyikapi semua realitas yang sedang dan akan dihadapi 

luarannya.  Untuk itu secara umum realitas kondisi disikapi dengan 

membangun interaksi 4 (empat) kompetensi secara integratif, yaitu : 
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1. Kompetensi Akademik.- kompetensi yang direlevansi-kan dengan 

kiat dan kemampuan metodologis keilmuan dalam rangka 

penguasaan dan pengembangan ilmu, teknologi dan atau seni; 

2. Kompetensi Profesional.-  kompetensi yang berkaitan dengan 

wawasan perilaku dan kemampuannya, menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam realitas kehidupan; 

3. Kompetensi Nilai dan Sikap.-  kompetensi yang berkaitan dengan 

kemampuannya untuk menerapkan dan menempatkan segala 

persoalan yang dihadapi dengan pendekatan Iman dan Taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk sosial dalam 

bingkai implementasi kearifan nilai-nilai budaya yang kita miliki; 

4. Kompetensi lain.-  kompetensi pendukung untuk siap menghadapi 

perubahan baik dari pendekatan makna dan hakikat perubahan, 

kecenderungan arah perubahan serta kemampuannya menyikapi 

serta  me-manage perubahan tersebut sebagai modal mencapai 

keunggulan; 

 

Keempat kompetensi tersebut sebenarnya merupakan cerminan dari roh 

Jatidiri UNSOED yang memuat  3 (tiga) dimensi yaitu : (1) Dimensi 

Spiritual, (2) Dimensi Budaya dan Kepribadian dan (3) Dimensi 

Kecerdasan dan etos kerja kualitatif. 

 

Dari pengembangan tiga dimensi orientasi tersebut, sebenarnya 

UNSOED telah menyikapi perubahan lingkungan strategisnya dengan 

melakukan transformatif-integratif akan Knowledge, Skill, Technique, 

Attitude and Experience.  Kelima tahapan proses tersebut telah 

dilakukan UNSOED menyesuaikan dengan perkembangan dan 

kemampuan yang dimiliki. Proses interaktif tersebut dalam rangka 

meningkatkan kualitas luaran UNSOED pada berbagai jenjang dan 

disiplin ilmu.   
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Untuk masalah yang berhubungan dengan transfer pengetahuan, 

pengembangan ketrampilan dan teknik terkait dengan disiplin ilmunya 

masing-masing telah dapat berjalan dan dijalankan secara normatif di 

masing-masing fakultas, jurusan dan program studi.  Akan tetapi hal 

yang sangat perlu dikembangkan secara konsisten berkelanjutan dan 

never ending proses adalah mengenai pengembangan dan pemantapan 

perilaku (attitude) dan pengalaman (experience) dalam mendukung 

profile luaran UNSOED yang berjatidiri. 

 

Hal tersebut saya tekankan kepada seluruh Wisudawan, karena tujuan 

dari  life long education adalah terwujudnya manusia Indonesia 

seutuhnya yang tidak sekedar mumpuni dalam Knowledge, skill and 

technique saja secara lahiriah, tetapi juga dapat terbangun attitude 

dalam kejernihan dan kearifan memandang dinamika manusia dan 

kemanusiaan.    

 

Tamu Undangan dan 

para Wisudawan yang berbahagia; 

 

Sebagai akhir pidato,  perkenankan saya menyampaikan beberapa hal 

kepada para Wisudawan, bahwa mulai esok hari apapun derajat 

akademik yang saudara sandang, nama saudara-saudara akan 

bertambah panjang yang tentunya membawa suatu kebanggaan 

tersendiri tetapi juga melekat derajat tanggungjawab.  Tanggungjawab 

seorang magister, profesi, sarjana maupun ahli madya.  Akan tetapi 

apapun konsekuensi dari derajat yang saudara sandang dan dimanapun 

medan  pengabdian nantinya, saudara-saudara telah menjadi Alumni 

baru UNSOED.   
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Untuk itu saya berpesan : 

 

1. Jagalah nama baik Almamater yang telah mengasuhmu terlebih 

menyandang nama besar Panglima Besar Jenderal Soedirman; 

2. Tampilah dengan nilai tambah melalui kualitas kinerja sebagai 

interaksi motivasi diri dengan kemampuan yang dimiliki; 

3. Tetaplah menjalin komunikasi dan silahturahmi dengan Almamatermu 

dan sesama Alumni dimanapun berada; 

4. Tetaplah beratensi kepada Almamatermu dengan selalu memberi 

masukan, kritik konstruktif dan solutif, Ide-Ide Kreatif dan saran dalam 

rangka meningkatkan kualitas Almamater yang harus kita banggakan. 

 

Sekali lagi saya ucapkan selamat dan atas nama lembaga  saya 

sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas keberhasilan saudara 

Wisudawan dapat menyelesaikan sebagian dari proses studinya.  

Ucapan tulus juga kami sampaikan kepada orang tua/wali, suami/istri 

atas keberhasilan anggota keluarganya, disertai ucapan terimakasih atas 

kepercayaannya kepada UNSOED dan permohonan maaf apabila upaya 

optimal kami untuk memberikan yang terbaik masih dirasakan ada 

kekurangannya. Pada momentum ini pula saya kembalikan kepercayaan 

Ibu/Bapak semua atas pendidikan putra-putrinya atau para suami dan 

istri magister UNSOED.  Teriring doa semoga Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Kuasa, senantiasa akan memberikan tuntunan, bimbingan, 

kekuatan dan kemudahan sehingga putra-putri Ibu/Bapak atau Istri dan 

Suami saudara-saudara akan mendapatkan jalan sukses yang diridloi. 

Amin. 

 

Kepada para Guru Besar, Anggota Senat, Pimpinan Universitas dan 

Fakultas beserta jajarannya, kami ucapkan terimakasih atas dedikasi, 
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loyalitas, tanggungjawab dan   kerjasamanya sehingga untuk kesekian 

kalinya kita dapat mengantarkan wisudawan baru UNSOED.  Kepada 

para Gubernur, Bupati dan jajarannya serta semua pihak, saya 

sampaikan pula terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang 

baik selama ini.  Semoga semua yang diberikan akan menjadi amal 

sholeh yang akan mendapatkan imbalan dari Allah Yang Maha Kuasa.  

Amin. 

 

Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, 

mohon maaf kalau ada kekurangannya dan terimakasih atas 

perhatiannya. 

 
Billahi taufik wal Hidayah, 
Wassalamu’alaikum wr., wb; 
 
 
Purwokerto, 20 Juni 2009 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rektor, 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Sudjarwo 


