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KATA PENGANTAR 

etiap orang sesungguhnya haus akan ilmu pengetahuan. Entah 

ilmu pengetahuan yang bersifat empiris ataukah ilmu 

pengetahuan yang bersifat teoritis. Semua itu diperlukan untuk 

masa depan mereka. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua 

orang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan 

mendapatkan ilmu pengetahuan & teknologi. 

Patutlah kita bersyukur yang mendalam jika kita diberikan 

peluang untuk menimba ilmu pengetahuan di sebuah lembaga 

S 
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pendidikan tinggi, entah itu akademi, sekolah tinggi, institut ataupun 

universitas, walaupun kita menyadari bahwa kini, ilmu pengetahuan 

sangatlah mudah diperoleh secara digital. YouTube, Google, dan search 

engine lainnya merupakan segelintir sumber inspirasi kehidupan kita 

saat ini. 

Walaupun kini sumber inspirasi mudah didapat dengan 

kemajuan teknologi informasi dengan semakin pesatnya penggunaan 

smart-phone, tidaklah salah jika penulis ingin juga berbagi ilmu 

pengetahuan melalui pesan-pesan yang penulis telah sampaikan 

sejak tahun 2005 hingga tahun 2018, tatkala penulis menjadi rektor. 

Pesan-pesan tersebut di-ikat kembali dalam sebuah buku dan 

e-book, yang judulnya sengaja dibuat sedikit puitis, agar pembaca 

tergugah untuk membuka lembar demi lembar rangkaian pesan-

pesan yang disampaikan oleh penulis selaku rektor, kepada para 

wisudawan tatkala mereka mengikuti prosesi graduation ceremony. 

Seuntai pesan yang disampaikan merupakan bahan renungan dan 

modal awal untuk memasuki dunia kerja yang penuh dengan lika 

liku kehidupan sekaligus menjawab kegalauan zaman yang selalu 

berubah. 

Awal tahun 2005 merupakan tonggak awal yang bersejarah 

bagi penulis dalam memimpin sebuah kampus ternama di Bali. 

Kampus yang sedang mengalami degradasi yang sangat tajam, 

dimana 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) program studi yang dimiliki-

nya terakreditasi dengan nilai C (cukup baik), dan 2 (dua) 

diantaranya belum mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi 

Nasional (BAN-PT). Jumlah mahasiswa barunya-pun hanya 

mencapai 283 orang. Kerja keras dan kerja cerdas telah membuahkan 

hasil yang sangat gemilang di tahun 2013, dimana program studi 

manajemen telah mampu meraih akreditasi dengan nilai A (sangat 

baik), setelah melewati tahapan nilai B (baik) pada tahun 2008.  
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Keberhasilan program studi lainnya-pun turut meningkatkan 

jumlah mahasiswa baru kampus ini. Pelan namun pasti, peningkatan 

akreditasi semua program studi dari C (cukup baik) ke B (baik), 

kemudian meningkat ke A (sangat baik) bergulir ibarat bola salju. 

Tahun 2018 merupakan tahun ke-emasan kampus ini dengan 

menorehkan berbagai prestasi. Jumlah program studi yang meraih 

akreditasi A (sangat baik) berjumlah 6 (enam) dan sisanya B (baik). 

Demikian juga jumlah mahasiswa barunya meningkat sangat tajam, 

mencapai angka 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) 

mahasiswa baru, jumlah tertinggi yang pernah dicapai dalam sejarah 

kampus ini. SEBUAH  

PESAN YANG TER-UNTAI UNTUK ANAK CUCU, bahkan menjawab 

semua keraguan yang pernah di-bicarakan. 

Tahun 2006 merupakan tahun kedua masa kepemimpinan 

penulis. Tahun penguatan lembaga dari dari berbagai sisi. Tahun 

yang penuh dengan derita bagi civitas akademika. Jumlah mahasiswa 

barunya mengalami titik nadir (titik terendah) sepanjang satu dekade 

terakhir. Namun berkat kerja keras penulis untuk selalu berpikir 

menaikkan status akreditasi serta membangun networking, 

kepercayaan masyarakat semakin membaik. 
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Dengan semakin membaiknya kepercayaan masyarakat, maka 

semakin percaya diri dalam meng-untai pesan-pesan kepada para 

wisudawan. Pesan pertama yang disampaikan adalah kuasailah 

bahasa asing dalam menghadapi era global. Mereka yang ingin 

bergaul secara global mesti memiliki kemampuan berbahasa asing 

dengan baik sehingga kita bisa berdiri sama tegaknya dengan 

bangsabangsa lain dalam berbisnis. 

Selain hard-skills yang wajib kita miliki, soft-skills jauh lebih 

dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan dalam aktivitas kita 

seharihari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki kemampuan softskill lebih tinggi-lah yang akan sukses. 

Indeks Prestasi akademik Komulatif (IPK) tinggi memang penting, 

tetapi IPK hanyalah nomor 8 dari 10 kriteria kesuksesan seseorang. 

IPK yang tinggi tidak menjadi kesuksesan seseorang di dunia kerja. 

Kemampuan bekerjasama dalam tim-lah menjadi faktor penentu 

kesuksesan seseorang. Kaum millenial yang lahir setelah tahun 1980, 

akibat dari pergaulan dan pembentukan karakter lingkungan, telah 

menjadikan mereka bersifat lebih individu. Faktor kedua kesuksesan 

kaum millenial kini ditentukan oleh jiwa enterpreneur, jiwa yang 

memiliki kreativitas dan inovasi. Dengan kata lain bahwa jiwa 

enterpreneur adalah kewajiban semua orang. 

Untuk meningkatkan nilai akreditasi, segala upaya telah 

dilakukan. Salah satu faktor terpenting adalah kualitas sumber daya 

manusia, sehingga di tahun 2007 se-untai pesan disampaikan kepada 

seluruh civitas akademika bahwa dosen yang bermutu akan 

menghasilkan lulusan yang bermutu juga. Jualan dosen adalah ilmu 

pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi, maka dosen wajib 

menambah ilmu pengetahuan setiap hari bahkan setiap detik. 

Mereka wajib melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, tentu ke 

kampus yang memiliki reputasi yang sangat baik. Tidak ada pilihan 

lain kecuali melanjutkan studi ke negeri seberang atau menimba ilmu 

pada kampus top three (tiga besar) di Indonesia. 
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Tatkala mulai maraknya penggunaan media sosial di Indonesia 

tahun 2008 seperti facebook, maka lulusan perguruan tinggi juga 

diharapkan telah mampu merealisasikan konsep think globally and act 

locally. Kita sudah saatnya mewujudkan cara berpikir dan cara 

pandang kita menuju global, tetapi kita tetap berprilaku dengan 

berlandaskan pada kearifan-lokal (local-wisdom). Santun dalam 

penggunaan media sosial merupakan ciri dan karakter dari suatu 

bangsa. Semakin santun masyarakatnya dalam menggunakan media 

sosial, semakin terlihat karakter bangsa dan kearifan lokalnya.  

Tagline MOVE TO GLOBAL AND DIGITAL-pun diluncurkan 

pada tanggal 17 Februari 2009, bertepatan dengan Dies Natalis 

Undiknas ke-40 (Hari Ulang Tahun Undiknas ke-40). Tagline ini 

mengajak seluruh stakeholder untuk bergerak menuju wawasan global 

dan bijak dalam penggunaan digital sebagai senjata dalam 

beraktivitas sehari-hari. Tatkala itu, di tahun 2009 tidak banyak yang 

paham makna dari tagline tersebut, tetapi kini keraguan mereka 

terjawab dengan kemajuan zaman. SE-UNTAI PESAN mengalir, 

untuk MENJAWAB ZAMAN yang belum sempat terpikirkan 

sebelumnya. 

Langkah demi langkah diwujudkan dengan mulai membangun 

jejaring dan masuk pada pergaulan internasional. Tak bisa dihindari 

dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan bagian dari 

pergaulan internasional. Jika tidak mau bergaul dengan dunia 

internasional, kita dengan sendirinya akan dikucilkan dari 

bangsabangsa di dunia ini. Kita tidak hidup sendirian di bumi ini. 

Tidak ada pilihan lain, kecuali bersahabat dengan tetangga dan 

bangsa bangsa dunia. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam 

yang sangat berlimpah, pastilah akan menjadi daya magnet tersendiri 

bagi bangsa lain, yang ingin menguasai Indonesia secara ekonomi. 

Penguasaan informasi menjadi kunci sukses dan kunci 

pemenangan di era global. AFTA atau lebih luas lagi CAFTA (China 

– ASEAN Free Trade Area), yang sesungguhnya harus dimulai 
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ditahun 2010 (yang sempat ditunda sejak tahun 2003), terpaksa 

ditunda lagi, akibat ketidaksiapan Indonesia menghadapi persaingan 

global, per saingan di tingkat ASEAN. Para pengusaha yang 

tergabung dalam KADIN (Kamar Dagang Indonesia) meminta 

kepada negara-negara sahabat ASEAN agar menunda pelaksanaan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

Kegagalan pelaksanaan CAFTA di tahun 2010, tidak 

menyurutkan niat negara-negara di dunia untuk selalu mengincar 

Indonesia menjadi market atau konsumen dari produk-produk yang 

mereka hasilkan. Berbagai kerjasama dibangun untuk 

mempersiapkan ASEAN Economy Community atau Masyarakat 

Ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015. Salah satu key passport menuju 

global adalah selflearning capacity, adaptability and good governance. SE-

UNTAI PESAN disampaikan tatkala itu, ditahun 2010 hingga 2012, 

dan akhirnya kini ZAMAN-lah yang telah menjawabnya. 

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-lima di dunia 

setelah China, Amerika Serikat, Mexico dan India, memiliki sumber 

daya manusia (human capital) yang sangat besar. Ini merupakan 

berkah sekaligus peluang bagi Indonesia dalam menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita memiliki peluang besar untuk 

menjadi kuda hitam kekuatan baru di Asia, setelah China, Japan, 

Korea dan India. Peluang ini mesti disikapi secara bijak dan serius 

untuk memenangkan persaingan di kancah internasional. 

Beradaptasi dengan lingkungan global sedini mungkin akan 

memberikan kesempatan pertama untuk ikut serta dalam 

perekonomian global. 

Teruslah belajar, karena belajar tidak mengenal usia: 

merupakan se-untai pesan yang disampaikan untuk mempersiapkan 

diri sebaik mungkin menghadapi perekonomian global, khususnya 

di tingkat ASEAN, yang telah dimulai sejak 1 Desember 2015. Dengan 

memberikan SE-UNTAI PESAN “accelerate your quality improvement 

for better future”, atau dengan kata lain “percepatlah peningkatan 
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kualitas diri-mu untuk masa depan yang lebih baik”, kini pesan 

tersebut juga telah mampu MENJAWAB ZAMAN yang telah 

menuntutnya. 

Hadirnya international class juga untuk menjawab tuntutan 

zaman, yang mengharuskan kita untuk menghasilkan lulusan yang 

berstandard global. Kehadiran mahasiswa dan dosen asing ke 

Undiknas-pun tak terelakkan. Mereka tidak hanya belajar ilmu 

pengetahuan semata, tetapi mereka juga belajar ke-arifan lokal Bali, 

khususnya perilaku masyarakat ekonomi Bali. Dengan diketahui-nya 

perilaku masyarakat bali dalam berbelanja, maka produk-produk 

asing yang mereka ciptakan akan disesuaikan dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat Bali serta Indonesia pada umumnya. Kita-

pun dapat berinteraksi dan belajar cross-culture dengan mahasiswa 

dan dosen asing tersebut. Sebuah peluang dan tantangan era global. 

Untuk menjawab tuntutan zaman, khususnya menjawab 

tuntutan dunia digital, se-untai pesan-pun disampaikan tentang 

peluncuran perdana atau launching ‘Undiknas Mobile Apps’ di awal 

tahun 2016. Sebuah aplikasi berbasis android dan IOS, yang berisikan 

tentang berbagai fitur-fitur kampus Undiknas. Aplikasi mobile ini 

sesungguhnya untuk menjawab tuntutan masyarakat digital, yang 

dalam kehidupan sehari-harinya telah menggunakan aplikasi digital. 

Tidak bisa disangkal bahwa aplikasi digital ini, mendapat sambutan 

yang luar biasa, karena kampus Undiknas merupakan kampus 

pertama yang memiliki mobile apps. 

Tepat tanggal 17 Februari 2017 diluncurkan flatform kampus 

Undiknas yang baru, yakni GLOBAL SMART & DIGITAL. Platform 

ini merupakan kelanjutan dari tagline sebelumnya, yag diluncurkan 

pada tanggal 17 Februari 2009, yakni “Move to Global and Digital”. 

Platform baru tersebut disingkat dengan kata GSD. Platform GLOBAL 

SMART & DIGITAL merupakan pembuktian sekaligus menjawab 

tuntutan zaman serta menjawab keraguan beberapa orang yang 

berpikiran sangat terkebelakang tatkala tahun 2009 silam. Global 
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bermakna kita mesti memiliki wawasan global sesuai dengan zaman 

kini, sedangkan smart bermakna kita mesti cerdas mengikuti 

perubahan termasuk kemajuan teknologi informasi, sehingga tercipta 

smart-office, smart classroom, smart-parking, smart-café, smart-lecturer, 

smart-library, smartgarden, smart-city dan smart-smart lainnya, yang 

dapat diartikan juga sebagai serba otomatis. Kata digital bermakna 

kita wajib mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi 

yang semakin hari semakin bergerak begitu cepat. Aktivitas yang 

serba digital sudah menjadi sebuah kebutuhan dan bukan barang 

mewah lagi. 

Revolusi Industri 4.0 menyadarkan kita bahwa kemajuan 

teknologi informasi telah mempermudah kehidupan kita, sehingga 

kualitas hidup kita semakin hari semakin meningkat dari hari ke hari. 

Kita disodorkan dengan gaya hidup yang serba cepat, efektif, efisien 

dan serba otomatis. Teknologi informasi yang hadir dihadapan kita-

pun semakin mudah digunakan (user friendly), smart-phone semakin 

murah dan yang terpenting adalah internet data juga semakin murah. 

Artificial Intellengence (AI), Virtual Reality (VR), Augmented 

Reality (AR), 3D Printing Technology, Internet of Things (IoT), Smart and 

Data Analitic merupakan aplikasi nyata dari revolusi industri 4.0 yang 

telah terjadi kini. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan yang 

telah mendisrupsi kehidupan kita. Suka tidak suka, kemajuan 

teknologi informasi telah mengubah cara kita hidup dan telah 

meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan “tomorrow is today!!!” 

Yang artingya bahwa kehidupan yang seharusnya terjadi dimasa 

depan, ternyata terjadi sekarang, akibat dari kemajuan teknologi 

informasi. Kini, kita hidup di zaman serba otomatis, hidup sangat 

tergantung dengan smart-phone, sehingga dapat dikatakan bahwa 

“Kini Dunia dalam Genggaman Kita.” Apa-pun yang kita mau, carilah 

di smart-phone kita. JARI-MU adalah HARIMAU KINI. Gunakan 

dengan bijak dan santun. 
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Se-untai pesan untuk menjawab zaman, diakhiri dengan 

pergeseran dari titik koordinat sekarang menuju titik koordinat yang 

baru. Kita mesti bergeser atau berpindah dari pekerjaan konvensional 

menuju pekerjaan yang baru berbasis pada digital. Inilah yag disebut 

dengan fase THE GREAT SHIFTING DECADE atau dengan kata lain 

dekade pergeseran besar. Siapa saja yang tidak bergeser dari 

pekerjaan konvensional ke pekerjaan berbasis teknologi digital, 

diyakini akan terlindas oleh seleksi alam.  

AYO BERGESER SEKARANG !!! 

Denpasar, 16 Desember  2018 

Professor Gede Sri Darma 
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~ PROLOG ~ 

PENGENALAN  

GEDE SRI DARMA, S.T., M.M., D.B.A.  

SEBAGAI REKTOR TERPILIH OLEH 

REKTOR UNDIKNAS* 

Om Swastiastu,                                                                                                          

ada pagi hari ini pukul 10.00 Wita hari Kamis 17 Februari 2005 

bertempat di Agung Room The Grand Bali Beach Sanur  

Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dapat 

menggelar acara Wisuda Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) periode I 

tahun ajaran 2004/2005 sejumlah 177 orang. Wisudawan sejumlah 177 

orang tersebut terdiri atas 79 orang wisudawan dari Program Studi 

Manajemen, 64 orang wisudawan dari Program Studi Akuntansi, 1 

orang wisudawan dari Program Studi Administrasi Negara Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6 orang wisudawan dari Program Studi 

Ilmu Hukum, 4 orang wisudawan dari Program Studi Teknik Sipil, 3  

orang wisudawan dari Program Studi Teknik Elektro dan 20 orang 

wisdawan dari Program Pascasarana Magister Manajemen. Dengan 

demikian, sampai bulan Februari 2005, Undiknas Denpasar telah 

mewisuda Sarjana dan Pascasarjana sejumlah 6472 orang. Hal ini 

dapat terlaksana berkat dua kekuatan utama sebagai penyebabnya, 

yakni : pertama karena kehendak dan karunia Sang Hyang Widhi 

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah rasa 

kebersamaan dan bantuan berbagai pihak, baik unsur internal 

maupun ekstemal Undiknas Denpasar. Maka pada kesempatan yang 

baik ini, pertamatama saya memanjatkan puja-puji dan rasa syukur 

kehadapan Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan wara 

P 



Prof. Gede Sri Darma, D.B.A. 
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nugraha - Nya, sehingga berbagai masalah, hambatan dan tantangan 

yang ada dapat dilewati  

 

* Laporan Rektor Undiknas Denpasar Pada Upacara Wisuda Sarjana (S1) Dan 
Pascasarjana (S2) Periode I Tahun Akademik 2004/2005 Hari Kamis Tanggal 17 
Februari 2005 Di The Grand Bali Beach Hotel Sanur. Denpasar. 

oleh seluruh civitas akademika Undiknas Denpasar. Berikutnya, 

pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan, rasa hormat 

dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak 

yang telah bersama-sama mengusahakan peningkatan mutu proses 

aktualisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga hal tersebut 

memberi sumbangan yang sangat signifikan terhadap pembentukan 

eksistensi dan citra Undiknas Denpasar yang kita rasakan pada acara 

Wisuda Sarjana Periode I tahun ajaran 2004/2005 hari ini. Sehingga 

pada hari ini ada wisudawan kami yang menunjukkan prestasi yang 

tinggi. Hal ini terlihat dari dicapainya Indek Prestasi Kumulatif 3,81 

(tiga koma delapan puluh satu) oleh seorang wisudawan S1 atas 

nama Yeni Yerissia (mahasiswa akuntansi angkatan 2001). Indek 

Prestasi Kumulatif 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) oleh seorang 

wisudawan S2 atas nama Ni Made Tantri Kusmayati (mahasiswa 

angkatan VII). 

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Saudara semua yang 

hadir untuk memenuhi undangan kami guna menyaksikan upacara 

wisuda yang diselenggarakan sekarang ini. Kehadiran Bapak/Ibu/ 

Saudara, kami yakni sebagai tanda betapa besarnya perhatian Bapak/ 

Ibu pada aktivitas akademik, serta rasa memiliki bagi Bapak/Ibu/ 

Saudara terhadap lembaga pendidikan tinggi, khususnya Undiknas 

Denpasar sebagai instrumen dalam mengemban tugas mencerdaskan 

kehidupan anak bangsa. 

Pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya 

mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak/Ibu/ 

Saudara, para orang tua/wali wisudawan seluruhnya atas 

kepercayaan yang telah diberikan kepada Undiknas Denpasar untuk 

mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada putra-putri 
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Bapak/Ibu/ Saudara. Selama beberapa tahun kami telah 

melaksanakan tugas atas kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara, dengan 

usaha dan dengan tanggung jawab secara maksimal. Oleh karena itu, 

kamipun seperti Bapak/Ibu/ Saudara sekalian merasa berbahagia, 

sebab tugas yang cukup berat sudah dapat terselesaikan. Pada saat 

ini kami akan menyerahkan kembali putra-putri Bapak/Ibu/Saudara 

yang telah berhasil meraih  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

prestasi yang membanggakan. Tegasnya, berhasil menyelesaikan 

studi dengan meraih gelar Sarjana Strata 1 ataupun Sarjana Strata 2 

sesuai dengan program studi masing-masing. 

Mengiringi keberhasilan di atas, sebelum kami menyerahkan 

para wisudawan kepada para orang tua/wali wisudawan, ada hal 

yang mendasar perlu disampaikan dalam acara formal hari ini. 

Saudara-saudara pemegang gelar kesarjanaan Undiknas Denpasar 

yang saya cintai. Tentunya kita semua berharap dan berdoa kiranya 

Tuhan akan menolong anda semua dalam mendarmabaktikan 

keahlian anda untuk kepentingan masyarakat. Dalam kenyataan, 

masyarakat mengharapkan bukan saja kesarjanaan saudara, tetapi 

juga kepemimpinan berwawasan jauh ke depan. Proses pendidikan 

kita mudah-mudahan telah menanamkan rasa tanggung jawab 

terhadap pemilikan dan penggunaan informasi dari bidang studi 

yang telah berhasil saudara gumuli. Bersamaan dengan itu tentu juga 

pengembangan kemampuan penggunaan nalar dalam mengambil 

keputusan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat yang 

menyangkut orang banyak. Kita menyadari bahwa yang dituntut 

dari seorang lulusan perguruan tinggi adalah bukan hanya keahlian 

dalam bidangnya. Tetapi sensitivitasnya secara moral yang 

dilandaskan pada nilai-nilai spiritual yang dianutnya. 

Dalam mengemban Tri Darma Perguruan Tinggi, Undiknas 

Denpasar berupaya mengembangkan dan meningkatkan jati diri dan 

citra, baik bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun di 
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bidang pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan kemampuan 

prasarana dan sarana pendukung yang ada. 

1. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Undiknas selain 

menyelenggarakan program rutin, pada tahun akademik ini telah 

pula meningkatkan kemampuan tenaga pengajarnya. 

Peningkatan kemampuan pengajar dilakukan dengan mengirim 

tenaga dosen untuk mengikuti pelatihan serta merekrut dosen 

kontrak untuk bidang akuntansi. 

2. Dalam bidang penelitian, dengan berbekal hasil penyegaran 

metodelogi penelitian, pelatihan penggunaan statist ik Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan program Amos, dan pelatihan 

penulisan jurnal ilmiah pada semester sebelumnya, sehingga pada 

semester ganjil tahun ajaran 2004/2005 ini telah mampu 

meningkatkan animo dosen untuk mengadakan penelitian. 

Sejumlah penelitian, baik penelitian yang dibiayai lembaga, 

maupun dengan biaya mandiri telah dilakukan oleh dosen 

Undiknas Denpasar. Serta terbitnya Jurnal Ilmiah Ekobis, Jurnal 

Manajemen & Bisnis, dan Jurnal Opini. 

3. Berkaitan dengan seminar sebagai ajang pencarian/penemuan 

pemikiran baru terus pula diselenggarakan secara periodik 

dengan selalu berusaha untuk meningkatkannya, baik dalam 

skope maupun kualitas. Seperti contohnya, Hari Jumat, 25 

Desember 2005 yang baru lewat ini, kami menyelenggarakan 

seminar di kampus Undiknas Denpasar dengan mengundang 

seorang Pakar Ekonomi yaitu Bapak Prof. Dr. Sukisno 

Hadikumoro. 

4. Berkaitan dengan pengabdian masyarakat, Undiknas secara 

periodik melakukan kegiatan kerja sosial yang mengambil lokasi 

kegiatan di beberapa desa di Bali maupun luar Bali. Seperti 

contohnya, tanggal 20 s.d. 22 Januari 2005 bulan lalu, kami 

menyelenggarakan Kerja Sosial di Desa Suranadi Lombok Barat 

dengan menyertakan 163 orang mahasiswa dan 25 orang dosen. 

Juga, KKN penerapan disiplin ilmu di perusahaan swasta 
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maupun internasional dan instansi pemerintah terkait yang 

berada di Kodya Denpasar dan Kabupaten Badung. Sekarang ini 

KKN sedang berlangsung dengan melibatkan 180 orang 

mahasiswa dan 25 orang dosen pembimbing. 

Selain kegiatan tri darma sebagaimana disampaikan di atas, 

kegiatan kemahasiswaan terus dikembangkan, serta diikutkan dalam 

berbagai event. Misalnya, Paduan Suara Undiknas memperoleh 

katagori Teladan Umum nomor 2 dalam Bali Metembang pada bulan 

Oktober 2004. 

Undiknas Denpasar merupakan sebuah perguruan tinggi yang 

sangat mengutamakan mutu, baik mutu sumber daya manusia 

maupun sarana dan prasarana. Dalam bidang pendidikan dan  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

pengajaran, Undiknas selain menyelenggarakan program rutin, tetap 

pula mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris bagi lulusannya. 

Terutama bagi mereka yang menyelesaikan studi S1 dalam jangka 

waktu 7 semester. Dalam bidang sarana dan prasarana, Undiknas 

terus berbenah diri dengan menciptakan ruang kuliah dan ruang 

kerja yang semakin kondusif, serta meningkatkan kemampuan 

laboratorium komputer. 

Untuk mencapai mutu yang diidamkan, Undiknas terus 

berusaha dan berusaha. Salah satunya melalui studi lanjut untuk 

meningkatkan kemampuan bagi para pengajar. Berkaitan dengan hal 

tersebut, dapat kami laporkan bahwa pada semester ini ada tiga 

orang dosen Undiknas Denpasar yang meraih gelar Doktor, yaitu 

Saudara Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si., Dr. Ida Bagus Raka 

Surdana, S.E., M.M., dan Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si. Ketiga 

orang tersebut meraih doktor di Program Pasca Sarjana Universitas 

Erlangga Surabaya. Keberhasilan mereka bertiga menjadikan jumlah 

tenaga pengajar Undiknas Denpasar yang bergelar Doktor menjadi 8 

(delapan) orang. Untuk itu, kita ucapkan selamat pada tiga doktor 

baru bagi Undiknas Denpasar. 
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Bulan Januari yang lalu telah dilakukan pemilihan Rektor 

Undiknas periode 2005/2009. Pemilihan tersebut mengalami proses 

yang cukup panjang, yang meliputi beberapa putaran. Putaran 

pertama, berupa pemilihan Calon Rektor oleh Senat Akademik 

Fakultas di masing-masing Fakultas dan Program Studi. Hasil 

putaran pertama ini selanjutnya diajukan ke tingkat universitas 

sebagai Calon Rektor Undiknas menjadi Calon Rektor Undiknas oleh 

Senat Akademika Universitas, yang didahului dengan pemaparan 

Visi dan Misi dari Calon Rektor pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 

2005. Hasil pemilihan putaran kedua ini diajukan ke Badan 

Penyelenggara Undiknas Denpasar, yaitu Perdiknas Denpasar. 

Putaran ketiga pada Hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005, dilakukan 

pemilihan Rektor Undiknas oleh Perdiknas Denpasar sehingga 

kemudian dapat ditetapkan Rektor Undiknas Denpasar periode 2005-

2009. Dari proses panjang diatas, terpilihlah staf saya, yang kini 

menjabat sebagai Deputy Rektor I, yaitu saudara Dr. Gede Sri Darma, 

S.T., M.M. sebagai Rektor Undiknas periode 2005-2009. Untuk itu, 

mari kita berikan ucapan selamat. 

Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan selamat dan sukses 

kepada seluruh wisudawan, semoga keberhasilan tersebut menjadi 

motivasi untuk merebut dan menciptakan peluang kerja dalam era 

kesejagatan dewasa ini. Kepada orang tua dan atau keluarga 

wisudawan, saya sampaikan selamat berbahagia atas sukses 

putraputri ataupun suami/istri anda, sekali lagi saya sampaikan 

terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Undiknas 

Denpasar untuk memproses pendidikan putra-putri ataupun 

suami/istri bapak/ ibu, serta mohon maaf bila selama proses 

pendidikan yang kami laksanakan ada hal-hal yang tidak berkenan 

di hati bapak/ibu. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 
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Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan terima 

kasih. 

Om Shantih, Shantih, Shantih, Om. 

 

~  1 ~ 

GELAR AKADEMIK MEMANG PENTING, 

TETAPI KUALITAS DIRI JAUH LEBIH 

PENTING* 

Om swastiastu, ebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji 

syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang 

Widi  
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Wasa), karena pada hari ini, Jumat, 17 Februari 2006, 

kita masih diberikan nafas hidup untuk bertemu dalam rapat 

senat terbuka dengan acara tunggal yakni Wisuda Sarjana 

(S1) dan Pascasarjana (S2) Universitas Pendidikan Nasional 

Denpasar. Rasa syukur ini kita panjatkan, di hari Ulang Tahun 

Undiknas ke-37, sebagai wujud bakti kita sebagai manusia ciptaan 

Beliau yang maha kuasa yang telah memberikan kesehatan, 

kekuatan, kehidupan, dan keselamatan dalam suasana khidmat dan 

penuh rasa kekeluargaan. Sekaligus pula, kita mohonkan kekuatan 

lahir bathin, agar kita senantiasa dapat menghadapi berbagai 

persoalan dan cobaan dalam kondisi ekonomi makro yang sulit dan 

tidak pernah kunjung usai. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Westin Resort Hotel, 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, akan mewisuda 

sebanyak 168 wisudawan yang terdiri atas 72 wisudawan berasal dari 

program studi manajemen, 59 wisudawan berasal dari program studi 

akuntansi. Sebanyak 3 wisudawan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial 

Politik, 10 wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, 

seorang wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 7 

wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Elektro, dan 16 

wisudawan berasal dari Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

sehingga jumlah  

 

* Laporan Rektor Undiknas Dalam Rangka Rapat Senat Terbuka Dengan Acara 
Tunggal Wisuda Sarjana (S1) Dan Pascasarjana (S2) Westin Resort Hotel, Jumat, 17 
Februari 2006 

alumni Undiknas sejak berdirinya sampai berusia 37 tahun sebanyak 

16.836 orang. 

Jurusan Akuntansi menelorkan paling banyak wisudawan 

dengan masa studi 3,5 tahun yakni sebesar 61 persen (36 wisudawan), 

sedangkan Jurusan Manajemen menelorkan 36 persen wisudawan 

lulus dalam waktu 3,5 tahun (26 orang). Fakultas Hukum yang 

memiliki Dekan seorang wanita, menelorkan 10 persen sarjananya 

S 



 

9 

dalam waktu 3,5 tahun. Sedangkan Fakultas Teknik rata-rata 

menyelesaikan studinya dalam waktu 5,5 tahun. 

Demikian pula Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

menelorkan setiap magisternya dengan masa studi rata-rata 18 bulan 

dari masa studi 24 bulan yang seharusnya ditempuh oleh seorang 

magister. 

Secara keseluruhan, dari 152 wisudawan strata satu (S1), 

sebesar 41,5 persen merupakan lulusan dengan masa studi tiga 

setengah (3,5) tahun, dan sebesar 36,9 persen lulus dalam waktu 4,5 

tahun. Hanya 4,5 persen lulus dalam waktu lebih dari 4,5 tahun. Ini 

menunjukkan bahwa kuliah di Undiknas dengan mengikuti proses 

belajar mengajar yang baik, dipastikan lulus tidak lebih dari 4 tahun, 

tentu dengan mutu jurusan yang kompetitif dan mampu unggul 

dalam persaingan yang semakin ketat. Hal ini juga sesuai dengan 

motto Undiknas yakni “menjamin mutu dan kepastian masa depan”. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan 

karyawan yang telah memberikan perhatian dan motivasi serta 

dorongan peningkatan mutu lulusan Undiknas Denpasar. Besar 

harapan kami, hal ini dapat terus berlangsung, bahkan terus 

ditingkatkan serta mendapat respon positif dari para mahasiswa 

yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas mengapai masa depan 

yang penuh ketidakpastian dan penuh perubahan. “Go a head to be the 

winner”. 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

dibuktikan dengan semakin banyaknya siswa-siswa SMA yang 

berkenan menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh 

karena itu, kami mamanjatkan puji dan syukur kehadapan TYME 

bahwasannya kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai 
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SMA di tanah air. Untuk wisudawan saat ini, sebanyak 34,6 persen 

wisudawan berasal dari SMAK Santo Yoseph Denpasar, kemudian 

sebanyak 21,9 persen wisudawan berasal dari SMA Negeri 7 

Denpasar, kemudian sebanyak 17,8 persen wisudawan berasal dari 

SMA Negeri 1 Denpasar. Sisanya berasal dari berbagai SMA di tanar 

air, mulai dari berbagai SMA di Bali sampai dengan SMA Negeri 1 

Jakarta, Bandung, Banyuwangi, Malang, Mataram, Ende, Bima, 

Kupang, Ambon, Kendari, Atambua, Palu, Samarinda bahkan 

mahasiswa asing dari Negara tetangga kita Timor Leste”. Hal ini 

berarti bahwa Undiknas merupakan universitas multi culture dan 

multietnis. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang 

setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas 

untuk memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas dan 

sehat. 

Hari ini, tepat merupakan hari Ulang Tahun Undiknas ke-37 

dan hari ke-359 saya memimpin Undiknas Denpasar, yang tentu 

menginginkan Undiknas hidup sepanjang masa melalui peningkatan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, smart, profesional, berbudaya dan 

tentunya beradab. Impian di Hari Ulang Tahun ke-37 ini, dapat 

terwujud jika Undiknas menciptakan lulusan melalui proses belajar 

mengajar yang baik, menciptakan suasana akademik yang tinggi, 

menjaga kesinambungan jaminan mutu Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

Undiknas Denpasar. 

Persaingan perguruan tinggi khususnya di Bali sudah tidak 

mengindahkan aturan yang berlaku. Mereka kebanyakan telah 

mengabaikan proses belajar mengajar, hanya untuk memenuhi 

permintaan sebagian masyarakat, yang menginginkan gelar, padahal 

perguruan tinggi hendaknya memberikan contoh atau tauladan 

dalam kehidupan akademis. Perguruan tinggi hendaknya tidak 

mengabaikan proses belajar mengajar guna mencetak tunas bangsa, 

hanya demi kepentingan sekelompok orang yang hanya mengejar 

gelar. Seyogyanya hal ini tidak boleh terjadi. Undiknas sebagai salah 
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satu perguruan tinggi ternama di Bali, tidak akan pernah 

mengabaikan proses belajar mengajarnya, karena dari proses inilah 

akan tercipta lulusan yang berkualitas dan dapat diterima oleh 

masyarakat. Dengan diterimanya lulusan Undiknas oleh masyarakat 

berarti pula adanya pengakuan masyarakat terhadap keberadaan 

Undiknas, yang nantinya dapat pula berakibat pada banyaknya 

permintaan lulusan Undiknas untuk bekerja di perusahaan mereka. 

Dengan banyaknya permintaan lulusan Undiknas berarti pula 

kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas tinggi, yang pada 

akhirnya berdampak pada banyaknya mahasiswa baru yang khusus 

datang ke Undiknas. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Rektor 

Undiknas, selain menjadikan science dan teknologi sebagai landasan 

kerja saya, saya juga berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal 

masyarakat Bali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana 

akademik yang smart, profesional, berbudaya dan tentunya yang 

penting adalah beradab. Karena keadaban publik di tanah air sudah 

mengalami degradasi seiring dengan bergulirnya reformasi di tanah 

air, akibat perbedaan persepsi terhadap definisi reformasi. Saya 

berkeinginan agar kampus Undiknas memulai untuk selalu 

menggugah dan mengkampanyekan keadaban publik di Bali. 

Keadaban publik harus dikedepankan untuk menciptakan negara 

Indonesia menjadi iebih beradab dimata internasional. 

Disamping keadaban publik yang harus dikedepankan dalam 

rangka menciptakan anak bangsa yang smart, profesional dan 

berbudaya, tentu faktor lainnya seperti peningkatan proses belajar 

mengajar dengan fasilitas e-campus atau e-learning wajib juga 

dikumandangkan dengan lantang. Undiknas telah menerapkan e-

campus dengan fasilitas hotspotnya di Kampus Sidakarya. Mahasiswa 

yang berkeinginan untuk mengakses internet untuk membuka 

situssitus dalam rangka mencari informasi semakin mudah dengan 

fasilitas tanpa kabelnya. Seiring dengan perkembangan teknologi 
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informasi, maka Undiknas tidak lagi melakukan proses belajar 

mengajar dengan  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

cara konvensional, mahasiswa Undiknas sudah dapat mengakses 

informasi kapan saja, dan dimanapun berada di lingkungan kampus 

dapat mengakses informasi dengan fasilitas nirkabelnya. Sehingga e-

learning bagi mahasiswa Undiknas guna mendapatkan informasi 

yang up to date, tidak lagi menjadi persoalan. Demikian juga untuk 

membekali mahasiswa Undiknas agar siap bersaing di era globalisasi, 

maka seluruh mahasiswa Undiknas diwajibkan untuk mengambil 2 

dari 3 mata kuliah bahasa asing yakni mata kuliah bahasa Inggris, 

Mandarin, dan mata kuliah Bahasa Jepang. Mengapa hal ini 

dilakukan? Selain Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin merupakan 

bahasa PBB, kami juga memandang bahwa 3 negaralah yang akan 

menjadi motor penggerak bangsa-bangsa di Asia, baik penggerak. 

Ekonomi maupun penggerak teknologi, yakni Bangsa China, Bangsa 

Jepang dan Bangsa Korea. Dengan penguasaan minimal 2 bahasa 

asing dari 3 bahasa asing yang ditawarkan bagi mahasiswa Undiknas 

diharapkan lulusan Undiknas nantinya tidak lagi, tidak percaya diri 

untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas bisnis di era 

globalisasi ini. 

Untuk Iebih meningkatkan citra Undiknas, maka pembenahan 

dan atau terobosan diberbagai sektor telah dilakukan, diantaranya 

adalah Pertama (1) Pemberdayaan “Badan Penjamin Mutu” yang 

merupakan salah satu komitmen Undiknas dalam menjamin 

kesinambungan mutu masing-masing program studi. Badan 

Penjamin Mutu ini, bertugas memantau dan mengevaluasi mutu dari 

masing-masing program studi sehingga lulusan Undiknas dapat 

dikontrol mutunya. Kedua (2) adalah pemberdayaan Badan Audit 

Undiknas yang bertugas memantau penggunaan dana sebagai 

bentuk tanggung-jawab kami kepada stakeholder agar tercipta 

akuntanbilitas publik yang baik. Ketiga (3) adalah memaximalkan 

fungsi Pusat Sistem Informasi atau disingkat dengan PUSI, untuk 
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mengelola sistem informasi Undiknas agar selalu up to date dalam 

memberikan informasi melalui web atau situs Undiknas kepada 

seluruh civitas akademika Undiknas. Keempat (4) adalah sebagai 

salah satu bentuk kepedulian Undiknas terhadap persoalan-

persoalan yang muncul di masyarakat untuk menganalisis dan 

mengembangkan serta mencarikan solusi, maka pusat kajian - pusat 

kajian yang ada di Undiknas, diberdayakan guna meneliti persoalan-

persoalan dan atau fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat. 

Kelima (5) adalah, sebagai wujud keseriusan dalam mengembangkan 

sumberdaya manusia, maka seluruh karyawan dan dosen Undiknas 

dipacu untuk selalu meningkatkan ketrampilannya di bidang 

penggunaan teknologi informasi. 

Kami memiliki motto “Menjamin Mutu dan Kepastian Masa 

Depan”. Dengan motto ini kami senantiasa untuk tidak terpengaruh 

untuk melakukan praktek jual beli gelar, tetapi kami concert pada 

mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tentu dengan mutu yang 

baik dalam proses Tri Dharma Perguruan Tinggi tentu masa depan 

lulusan Undiknas sudah pasti “sejahtera”. Berbicara masalah mutu 

tidak terlepas dari besarnya biaya yang di-investasikan. Banyak opini 

di masyarakat bahwa pendidikan mulai dibisniskan. Padahal bisnis 

adalah urusan setiap orang. Tanpa bisnis, kita tidak dapat sejahtera 

sesuai dengan tujuan hidup kita “moksatam jagathita yaca iti dharma”. 

Tanpa biaya yang relatif besar, mustahil mutu akan menjadi lebih 

baik. Bagaimanakah meningkatkan mutu, kalau fasilitas 

pembelajaran, kesejahteraan dosen dan karyawan tidak diperbaiki? 

Tentu hal ini perlu biaya yang relatif lebih tinggi. Hal inilah yang 

perlu disadari oleh masyarakat bahwa pendidikan memerlukan 

investasi yang relatif besar. Pendidikan adalah investasi seumur 

hidup.  

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 



Prof. Gede Sri Darma, D.B.A. 

14 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan terima 

kasih. 

Om Shanti Shanti Shanti Om 

Denpasar, 17 Februari 2006  

Rektor, 

Dr. Gede Sri Darma. S.T.. M.M. 

NIP : 132 105 218 

~ 2 ~ 

KUASAI BAHASA ASING UNTUK 

INTERAKSI BISNIS GLOBAL* 

Om Swastiastu, ebagai umat beragama, marilah kita panjatkan 

puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang 

Hyang Widi Wasa), karena pada hari ini, Sabtu, 2 September 

2006, kita masih diberikan nafas hidup untuk bertemu dalam 

rapat senat terbuka dengan acara tunggal, yakni Wisuda 

Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) Universitas Pendidikan Nasional 

Denpasar. Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita 

sebagai manusia ciptaan Beliau yang maha kuasa, yang telah 

memberikan kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan keselamatan 

dalam suasana khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Sekaligus 

pula, kita mohonkan kekuatan lahir bathin, agar kita senantiasa dapat 

menghadapi berbagai persoalan dan cobaan dalam kondisi ekonomi 

makro yang serba sulit dan tidak pernah kunjung usai. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Westin Resort Hotel, 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, akan mewisuda 

sebanyak 167 wisudawan yang terdiri atas 78 wisudawan berasal dari 

Program Studi Manajemen, 51 wisudawan berasal dari Program 

S 
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Studi Akuntansi. Sebanyak 2 wisudawan berasal dari Fakultas Ilmu 

Sosial Politik, 8 wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, 

seorang wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 7 

wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Elektro, dan 20 

wisudawan berasal dari Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

sehingga jumlah alumni Undiknas sejak berdirinya sampai saat ini 

sebanyak 17.003  

 

* Laporan Rektor Undiknas Dalam Rangka Rapat Senat Terbuka Dengan Acara 
Tunggal Wisuda Sarjana (S1) Pascasarjana (S2) Westin Resort Hotel, Sabtu, 2 
September 2006 

orang. 

Untuk periode kali ini, sebanyak 68,2 % wisudawan strata satu 

(S1) dapat menyelesaikan studi dalam kurun waktu 4 tahun dan 

sebanyak 24,5 % wisudawan menyelesaikan studinya dalam kurun 

waktu 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kuliah di Undiknas 

dengan mengikuti proses belajar mengajar yang baik, dipastikan 

lulus tentu dengan mutu lulusan yang kompetitif dan mampu unggul 

dalam persaingan yang semakin ketat. Hal ini juga sesuai dengan 

motto Undiknas yakni “menjamin mutu dan kepastian masa depan”. 

Kami patut berbangga & berbahagia bahwasannya sebanyak 

78,6 persen lulusan Undiknas memiliki indeks prestasi di atas 2,75 

dimana 67,8 persen memiliki indeks prestasi diatas 3,0. Hal ini 

menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di Undiknas, 

para mahasiswa Undiknas dapat mengikuti, mengerti & memahami 

materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat dikatakan 

bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan diatas rata-

rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan 

karyawan yang telah memberikan perhatian dan motivasi serta 

dorongan peningkatan mutu lulusan Undiknas Denpasar. Besar 
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harapan kami, hal ini dapat terus berlangsung, bahkan terus 

ditingkatkan serta mendapat respon positif dari para mahasiswa 

yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas mengapai masa depan 

yang penuh ketidakpastian dan penuh perubahan. “Go a head to be the 

winner”. 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini 

dibuktikan dengan kepercayaan para orang tua yang 

mempercayakan anaknya untuk dididik dan diperkenankan untuk 

menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh karena itu, 

kami mamanjatkan puji syukur kehadapan TYME bahwasannya 

kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah 

air. Seperti pada periode-periode sebelumnya, wisudawan dari 

SMAK  

Santo Yoseph selalu mendominasi setiap upacara wisuda Undiknas  
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dan untuk wisudawan saat ini pun, sebanyak 38,9 persen wisudawan 

berasal dari SMAK Santo Yoseph Denpasar, kemudian disusul oleh 

wisudawan berasal dari SMA Negeri 7 Denpasar, sebanyak 17,6 persen, 

kemudian sebanyak 15,8 persen wisudawan berasal dari SMA Negeri 1 

Denpasar. Sisanya berasal dari berbagai SMA di tanah air, mulai dari 

berbagai SMA di Bali sampai dengan SMA Negeri 1 Pontianak, Jakarta 

Barat, Purwaharjo, Waingapu, Balikpapan, Kupang, , Bandung, 

Pekanbaru, Sumba Besar, Banyuwangi, Jakarta Barat, bahkan mahasiswa 

asing dari Negara tetangga kita yakni “Timor Leste”. Hal ini menunjukkan 

bahwa Undiknas merupakan universitas multi culture dan multi etnis. Oleh 

karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas 

kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas untuk memproses anak-anak 

bangsa menjadi anak yang cerdas, mampu berkompetitif, mampu 

berkreativitas dan tentunya sehat. 

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun sebagai 

Rektor Undiknas, mengucapkan selamat kepada saudara yang telah 

berhasil mengakhiri proses belajar mengajar di Undiknas Denpasar dan 

mengucapkan “semoga sukses di masyarakat untuk meniti karier dan 

berwirausaha”. Saudara telah mengikuti proses belajar mengajar dengan 

baik di Undiknas ini, sehingga hari ini saudara dapat di wisuda. Tanpa 

proses belajar mengajar yang bermutu, saya yakin saudara tidak akan 

memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan baik di masyarakat. 

Karena hanya dengan proses belajar mengajar yang bermutulah, saudara 

justru siap dipergunakan oleh masyarakat. Tentu tugas Undiknas tidaklah 

sampai hari ini, tetapi tugas Undiknas seianjutnya adalah memantau dan 

menjembatani lulusan Undiknas, agar lulusan Undiknas selalu 

mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tugas Undiknas tidaklah mudah tanpa disertai dukungan dari 

saudara-saudara para wisudawan yang diwisuda pada hari ini, yakni 

selalu memberikan informasi tentang keberadaan saudara, setelah lulus 

dari Undiknas. Tanpa dukungan saudara yang merupakan salah satu 

stakeholder Undiknas, diyakini Undiknas tidak berarti apa-apa. Sekali 
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lagi, saya selaku rektor menghendaki hubungan yang harmonis diantara 

kita, bukan hubungan sebatas berlakunya kartu mahasiswa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak dan ibu 

berikan kepada Undiknas, yang tentu sangat berarti bagi kami, untuk 

mendidik, memproses serta memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

selama mengikuti perkuliahan di Undiknas Denpasar. Kepercayaan yang 

bapak ibu berikan kepada kami akan kami jaga seterusnya, untuk selalu 

meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami juga memohon maaf 

kepada bapak dan ibu jika ada berbagai persoalan yang muncul terhadap 

putra-putri bapak dan ibu ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

yang mungkin tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin 

kesemuanya itu terjadi dalam konteks proses belajar mengajar untuk 

mencapai standar kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik 

ini pula, kami menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu 

yang telah berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti 

karier di masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama di Undiknas. Kami juga berharap kepada bapak dan ibu 

untuk sudi kiranya tetap memberikan saran positif kepada kami untuk 

selalu memperbaiki dan membangun citra Undiknas di masamasa yang 

akan datang. 

Hari ini merupakan hari ke-558 saya memimpin Undiknas Denpasar, 

yang tentu menginginkan Undiknas hidup sepanjang masa melalui 

peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, smart, profesional, berbudaya 

dan tentunya beradab. Impian ini, dapat terwujud jika Undiknas 

menciptakan lulusan melalui proses belajar mengajar yang baik, 

menciptakan suasana akademik yang tinggi, menjaga kesinambungan 

jaminan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas Denpasar. 

Persaingan perguruan tinggi khususnya di Bali, sudah tidak 

mengindahkan aturan yang berlaku. Mereka menanyakan telah 

mengabaikan proses belajar mengajar, hanya untuk memenuhi 

permintaan sebagian masyarakat, yang menginginkan gelar, padahal 
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perguruan tinggi hendaknya memberikan contoh atau tauladan 

kehidupan akademis. Perguruan tinggi hendaknya tidak mengabaikan 

proses belajar mengajar guna mencetak tunas bangsa, hanya demi 

kepentingan sekelompok orang yang hanya mengejar gelar. Seyogyanya 

ini tidak boleh terjadi. Undiknas sebagai salah satu perguruan tinggi 

ternama di Bali, tidak akan pernah mengabaikan proses belajar 

mengajarnya, karena dari proses inilah akan tercipta lulusan yang 

berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan diterimanya 

lulusan Undiknas oleh masyarakat berarti pula adanya pengakuan 

masyarakat terhadap keberadaan Undiknas, yang nantinya dapat pula 

berakibat pada banyaknya permintaan lulusan Undiknas untuk bekerja di 

perusahaan mereka. Dengan banyaknya permintaan jurusan Undiknas 

berarti pula kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas sangat tinggi, 

yang pada akhirnya berdampak pada banyaknya mahasiswa baru yang 

khusus datang ke Undiknas. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai Rektor 

Undiknas, selain menjadikan science dan  teknologi sebagai landasan kerja 

saya, saya juga berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal masyarakat 

Bali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana akademik yang smart, 

profesional, berbudaya dan tentunya yang penting adalah beradab. 

Karena keadaban publik di tanah air sudah mengalami degradasi seiring 

dengan bergulirnya reformasi di tanah air, akibat perbedaan persepsi 

terhadap definisi reformasi. Saya berkeinginan agar kampus Undiknas 

memulai untuk selalu menggugah dan mengkampanyekan keadaban 

publik di Bali. Keadaban publik harus dikedepankan untuk menciptakan 

negara Indonesia menjadi lebih beradab dimata internasional. 

Disamping keadaban publik yang harus dikedepankan dalam 

rangka menciptakan anak bangsa yang smart, profesional dan berbudaya, 

tentu faktor lainnya seperti peningkatan proses belajar mengajar dengan 

fasilitas e-campus atau e-learning wajibjuga dikumandangkan dengan 

lantang. Undiknas telah menerapkan e-campus dengan fasilitas hotspotnya 

di Kampus Sidakarya. Mahasiswa yang berkeinginan untuk mengakses 
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internet untuk membuka situssitus dalam rangka mencari informasi 

semakin mudah dengan fasilitas tanpa kabelnya. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi, maka Undiknas tidak lagi melakukan 

proses belajar mengajar dengan cara konvensional, mahasiswa Undiknas 

sudah dapat mengakses informasi kapan saja, dan dimanapun berada di 

lingkungan kampus dapat mengakses informasi dengan fasilitas nir-

kabelnya. Sehingga e-learning bagi mahasiswa Undiknas guna 

mendapatkan informasi yang up to date, tidak lagi menjadi persoalan. 

Demikian juga untuk membekali mahasiswa Undiknas agar siap bersaing 

di era globalisasi, maka seluruh mahasiswa Undiknas diwajibkan untuk 

mengambil 2 dari 3 mata kuliah bahasa asing yakni mata kuliah bahasa 

Inggris, Mandarin, atau mata kuliah Bahasa Jepang. Mengapa hal ini 

diiakukan? Selain Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin merupakan 

bahasa PBB, kami juga memandang bahwa 3 negaralah yang akan menjadi 

motor penggerak bangsa-bangsa di Asia, baik penggerak ekonomi 

maupun penggerak teknologi, yakni Bangsa China dengan konsep 

“Chinese Family Business”, Bangsa Jepang dengan konsepnya “Kaisa” dan 

Bangsa Korea dengan konsepnya “Chebof’. Dengan penguasaan minimal 2 

bahasa asing dari 3 bahasa asing yang ditawarkan bagi mahasiswa 

Undiknas, diharapkan lulusan Undiknas nantinya tidak lagi, tidak percaya 

diri untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas bisnis di era globalisasi 

ini. 

Kami memiliki motto “Menjamin Mutu dan Kepastian Masa 

Depan”. Dengan motto ini kami senantiasa untuk tidak terpengaruh untuk 

melakukan praktek jual beli gelar, tetapi kami concert pada mutu Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan tentu dengan mutu yang baik dalam proses 

Tri Dharma Perguruan Tinggi tentu masa depan lulusan Undiknas sudah 

pasti “sejahtera”. Berbicara masalah mutu tidak terlepas dari besarnya 

biaya yang di-investasikan. Banyak opini di masyarakat bahwa 

pendidikan mulai dibisniskan. Padahal bisnis adalah urusan setiap orang. 

Tanpa bisnis, kita tidak dapat sejahtera sesuai dengan tujuan hidup kita 

“moksatam jagathita yaca iti dharma”. Tanpa biaya yang relatif besar, 
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mustahil mutu akan menjadi lebih baik. Bagaimanakah meningkatkan 

mutu, kalau fasilitas pembelajaran, kesejahteraan dosen dan karyawan 

tidak diperbaiki? Tentu hal ini perlu biaya yang relatif lebih tinggi. Hal 

inilah yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa pendidikan 

memerlukan investasi yang relatif besar. Pendidikan adalah investasi 

seumur hidup. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas Denpasar, mengucapkan selamat berbahagia kepada 

seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di 

Undiknas. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan yang telah saudara 

berikan kepada Undiknas dengan menyumbangkan beberapa literatur ke 

perpustakaan Undiknas, guna dipergunakan oleh siapa saja yang 

mendambakan ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan pikiran 

dan tenaganya untuk membangun Undiknas ke arah yang lebih baik 

dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas, 

maka melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan 

terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Hyang Widhi memberikan 

kekuatan kepada kita semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana 

dengan baik guna membangun citra Undiknas. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan 

terima kasih atas bimbingannya selama ini  semoga Undiknas semakin 

hebat and to be the best university in the future. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya untuk 

memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, yang tentunya 

akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh seluruh civitas akademika 

Undiknas University. Sekian dan terima kasih. 

“Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 02 September 2006  
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Rektor, 

Dr. Gede Sri Darma. S.T., M.M. NIP : 

132 105 218 
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~ 3 ~ 

SOFT-SKILL AWARENESS FOR THE 

FUTURE CAREER LIFE* 

Om Swastiastu, ada pagi hari ini, bertempat di The Grand Inna 

Bali Beach, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, akan 

mewisuda sebanyak 160 wisudawan, yang terdiri atas 66 

wisudawan berasal dari Program Studi Manajemen, 49 

wisudawan berasal dari Program Studi Akuntansi. 

Sebanyak 2 wisudawan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, 16 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, 7 orang 

wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 4 wisudawan 

berasal dari Program Studi Teknik Elektro, dan sebanyak 16 

wisudawan berasal dari Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

sehingga jumlah alumni Undiknas sejak berdirinya sampai berusia 38 

tahun sebanyak 17.163 orang. 

Berbeda dengan tahun lalu, di tahun 2007 ini, Jurusan 

Manajemen Undiknas menelorkan paling banyak wisudawan 

dengan masa studi 3,5 tahun, dibandingkan dengan Jurusan 

Akuntansi, yakni sebesar 33,33 persen (22 wisudawan), sedangkan 

Jurusan Akuntansi menelorkan 26,53 persen wisudawan lulus dalam 

waktu 3,5 tahun (13 orang). Fakultas hukum menamatkan 68,75 

persen sarjananya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Sedangkan Fakultas 

Teknik rata-rata menyelesaikan studinya lebih dari 4,5 tahun. 

Demikian pula Program Pascasarjana Magister Manajemen, 

menamatkan setiap magisternya dengan masa studi rata-rata 22,5 

bulan dari masa studi 24 bulan yang seharusnya ditempuh oleh  

 

P 
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* Laporan Rektor Undiknas Dalam Rangka Rapat Senat Terbuka Dengan Acara 
Tunggal Wisuda Sarjana (S1) Pascasarjana (S2) The Grand Inna Bali Beach, Sanur, 
Sabtu 17 Februari 2007 

seorang magister. 

Secara keseluruhan, dari 144 wisudawan strata satu (S1), 

sebesar 32,64 persen merupakan lulusan dengan masa studi tiga 

setengah (3,5) tahun, dan sebesar 38,2 persen lulus dalam waktu 4,5 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kuliah di Undiknas dengan 

mengikuti proses belajar mengajar yang baik, dipastikan lulus tidak 

lebih dari 5 tahun, tentu dengan mutu lulusan yang kompetitif dan 

unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Hal ini juga sesuai 

dengan motto Undiknas yakni “menjamin mutu dan kepastian masa 

depan”. 

Hal ini menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di 

Undiknas, para mahasiswa Undiknas dapat mengikuti, mengerti & 

memahami materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual diatas rata-rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, 

karyawan dan seluruh civitas akademika, yang telah memberikan 

perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas Denpasar. Besar harapan kami, hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari para mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu 

cerdas menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan 

penuh dengan perubahan. “Go a head to be the winner’’ 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini 

dibuktikan dengan banyaknya siswa-siswi SMA yang berkenan 

menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh karena itu, 

kami mamanjatkan puji dan syukur kehadapan TYME bahwasannya 
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kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah 

air. 

Perlu juga saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa 

penelusuran terhadap 167 alumni/lulusan Undiknas periode 2 

September 2006 yang lalu (treasury study), telah dilakukan dengan 

menghubungi alumni tersebut baik melalui telepon maupun 

pengamatan langsung di beberapa perusahaan. Hasilnya adalah 

sebanyak 81,32 persen lulusan Undiknas periode 2 September 2006 

yang lalu, telah terserap di dunia kerja, yang tersebar diberbagai 

industri, seperti industri perbankan (34 persen), industri pariwisata 

(18 persen), industri property (12 persen), dan industri-industri 

lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah ditengah- tengah 

kesulitan ekonomi makro, sebanyak 26 persen lulusan Undiknas 

periode yang lalu mampu berwirausaha sekaligus menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Perlu juga saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa 

waktu tunggu untuk memperoleh pekerjaan bagi lulusan Undiknas 

periode yang lalu, rata-rata 2,3 bulan, bahkan sebanyak 59 persen 

lulusan Undiknas mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

harapan mereka, setelah mereka bekerja di tempat kedua. Yang 

membanggakan kami adalah sebanyak 11 persen lulusan terdahulu 

telah direkrut oleh beberapa perbankan nasional sebelum mereka 

menamatkan studinya atau dengan kata lain sejumlah lulusan 

Undiknas memiliki waktu tunggu nol hari untuk mendapatkan 

pekerjaan, dihitung sejak mereka dinyatakan lulus dari Undiknas. 

Income pertama yang diperoleh lulusan Undiknas periode yang lalu 

rata-rata berkisar diantara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 

1.250.000,- Namun sangat disayangkan sekali bahwa masih ada 

lulusan Undiknas periode yang lalu yakni sebesar 9 persen, yang 

tidak terlacak akibat lulusan tersebut tidak melaporkan perubahan 

data pribadi bersangkutan. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu berikan kepada Undiknas, yang tentu sangat berarti bagi 
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kami, untuk mendidik, memproses serta memberikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi selama mengikuti perkuliahan di 

Undiknas Denpasar. Kepercayaan yang bapak dan ibu berikan 

kepada kami, akan kami jaga seterusnya, untuk selalu meningkatkan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi . 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu, 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama di Undiknas. Kami juga berharap kepada bapak 

dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran positif kepada 

kami untuk selalu memperbaiki dan membangun Undiknas di masa-

masa yang akan datang. 

Hari ini, tepat merupakan hari Ulang Tahun Undiknas ke-38, 

Happy Birth Day Undiknas, yang tentu menginginkan Undiknas hidup 

sepanjang masa melalui peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

smart, profesional, berbudaya dan tentunya beradab. Impian di Hari 

Ulang Tahun ke - 38 ini, dapat terwujud jika Undiknas menciptakan 

lulusan melalui proses belajar mengajar yang baik, menciptakan 

suasana akademik yang tinggi, menjaga kesinambungan jaminan 

mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas Denpasar. 

“Lulusan sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, 

tetapi sulit untuk diajak bekerjasama. Diajari sesuatu juga seringkali 

susah menerima, lebih baik menerima lulusan yang tingkat 

kepintarannya biasa-biasa saja, tetapi pandai ber-interaksi sosial”. 

Komentar-komentar seperti ini seringkali didengar di kalangan 

dunia usaha. Tidak ada yang meragukan kecerdasan intelektual para 
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lulusan perguruan tinggi yang memiliki IP tinggi, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak sedikit lulusan dengan IP tinggi, belum tentu 

memiliki kecerdasan emosional yang baik. 

Keprihatinan tersebut mendorong Undiknas sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa Undiknas melalui penerapan SKP (satuan kredit 

partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

interaksi sosialnya selama kuliah di Undiknas. Latihan ber-interaksi 

sosial atau lebih dikenal dengan istilah softskills, wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa Undiknas. Sebelum diwisuda mahasiswa Undiknas 

wajib mengumpulkan 400 poin SKP. Hal ini kami lakukan dengan 

harapan para mahasiswa Undiknas dan lulusan Undiknas menyadari 

bahwa selama masa perkuliahan berlangsung bukan hanya sekedar 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan & teknologi saja atau dikenal 

dengan istilah hardskills, tetapi juga melatih mahasiswa untuk selalu 

meningkatkan kemampuan softskills-nya, yang akan berguna bagi 

masa depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan turun gunung untuk memulai 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan & teknologi yang selama ini 

anda peroleh dibangku kuliah. Hasil survei yang diterbitkan oleh 

National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2004 

di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 pengusaha, diperoleh 

kesimpulan bahwa Indek Prestasi hanyalah nomor 17 dari 20 kualitas 

yang dianggap penting dari seorang lulusan perguruan tinggi. 

Kualitas yang menduduki peringkat atas justru hal-hal yang 

terkadang dianggap sekedar basa-basi ketika tertulis di iklan 

lowongan kerja. Misalnya kemampuan berkomunikasi, integritas dan 

kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kualitas-kualitas yang 

tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan inilah disebut 

dengan istilah softskills. Saya berharap kemampuan hardskills dan 

softskills yang telah saudara miliki dapat anda aplikasikan di dunia 

kerja dengan sebaikbaiknya. 
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Selaku Rektor, perlu juga saya laporkan kepada para anggota 

senat Undiknas bahwa Pertama (1) Akreditasi untuk 2 program studi, 

yakni Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Elektro, 

yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) memperoleh 

penilaian yang baik dari pemerintah. Kedua (2) Pada akhir tahun 

2006 yang lalu pemerintah melalui DP2M, Pendidikan Tinggi 

memberikan hibah penguatan lembaga penelitian Undiknas senilai 

Rp 100 juta yang dipergunakan untuk menyegarkan kembali 

kemampuan dosen-dosen Undiknas, khususnya penyegaran bidang 

penelitian, bidang penulisan artikel dalam jurnal ilmiah maupun 

pembenahan jurnal ilmiah terakreditasi. Ketiga (3) Sebagai wujud 

pertanggung-jawaban Undiknas kepada masyarakat luas terhadap 

mutu proses pembelajaran, Undiknas telah mengajukan usulan 

penilaian mutu proses pembelajaran kepada Badan Akreditasi 

Nasional (BAN), untuk Program Studi Manajemen dan Program 

Studi Akuntansi. Keempat (4) Sebagai bentuk pengakuan dan 

kepercayaan pemerintah atas eksistensi Undiknas, maka baik 

pemerintah pusat, maupun pemerintah Propinsi Bali telah 

memberikan bantuan hibah laboratorium komputer kepada 

Undiknas. Atas bantuan tersebut, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas mengucapkan terima kasih. Kelima (5) Pada 

tanggal 7 Februari 2007, international marketing dari Southern Cross 

University, Australia mengunjungi Undiknas dalam rangka 

membicarakan kelanjutan kerjasama yang sempat terputus akibat 

krisis moneter di tanah air. Disepakati bahwa kerja sama di antara 

Undiknas dan Southern Cross University, Australia akan 

ditingkatkan lagi tidak hanya pada bidang pendidikan & pengajaran, 

tetapi juga pada bidang penelitian. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas Denpasar, mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan 

studinya di Undiknas. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan 

yang telah saudara berikan kepada Undiknas dengan 
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menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan Undiknas, 

guna dipergunakan oleh siapa saja yang mendambakan ilmu 

pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas ke arah yang 

lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap Undiknas, maka melalui kesempatan ini, saya 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-

tulusnya, semoga Hyang Widi memberikan kekuacan kepada kita 

semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksanakan dengan baik 

guna membangun citra Undiknas. Kepada Bapak Koordinator 

Kopertis Wiiayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya 

selama ini, semoga Undiknas semakin berkibar and to be the best 

university in the future. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan Terima 

kasih. 

 “Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 17 Februari 2007 

Rektor, 

Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T.. M.M 

NIP : 132 105 218 
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~ 4 ~ 

KUALITAS DOSEN TENTUKAN KUALITAS 

LULUSAN* 

Om Swastiastu, asa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud 

bakti kita sebagai manusia ciptaan Beliau yang maha kuasa, 

yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kehidupan, 

dan keselamatan dalam suasana khidmat dan penuh rasa 

kekeluargaan. Sekaligus pula, kita mohonkan kekuatan 

lahir dan bathin, agar kita senantiasa dapat menghadapi berbagai 

persoalan dalam kondisi ekonomi makro yang masih sulit dan tidak 

kunjung membaik. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Grand Inna Bali Beach Hotel, 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, akan mewisuda 

sebanyak 148 wisudawan, yang terdiri atas 58 wisudawan berasal 

dari Program Studi Manajemen, 40 wisudawan berasal dari Program 

Studi Akuntansi. Sebanyak 3 wisudawan berasal dari Program Studi 

Ilmu Administrasi Publik, 17 wisudawan berasal dari Program Studi 

Ilmu Hukum, 10 orang wisudawan berasal dari Program Studi 

Teknik Sipil, 2 wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Elektro, 

dan sebanyak 18 wisudawan berasal dari Program Pascasarjana 

Magister Manajemen, sehingga jumlah keseluruhan alumni 

Undiknas sejak berdirinya sampai wisuda hari ini sebanyak 17.311 

orang. 

Berbeda dengan wisuda periode 17 Februari 2007 yang lalu, 

pada wisuda kali ini, Program Studi Akuntansi meluluskan lebih 

banyak wisudawan dengan masa studi 4 tahun, dibandingkan 

dengan program studi lainnya, yakni sebesar75 persen. Sedangkan 

Program Studi Manajemen meluluskan wisudawannya dengan masa 

studi 4  
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* Laporan Rektor Undiknas Dalam Rangka Rapat Senat Terbuka Dengan Acara 
Tunggal Wisuda Sarjana (S1) Pascasarjana (S2) The Grand Inna Bali Beach, Sanur, 
Sabtu, 25 Agustus 2007 

tahun sebesar 56,90 persen. Program Studi Ilmu Hukum menamatkan 

29,41 persen sarjananya dalam kurun waktu 4 tahun, sedangkan 

Program Studi Teknik. 

Hal ini menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di 

Undiknas, para mahasiswa Undiknas dapat mengikuti, mengerti & 

memahami materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual diatas rata-rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, 

karyawan dan seluruh civitas akademika, yang telah memberikan 

perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas Denpasar. Besar harapan kami, hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari para mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu 

cerdas mengapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan penuh 

dengan perubahan. 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini 

dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan 

menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh karena itu, 

kami mamanjatkan puji dan syukur kehadapan TYME bahwasannya 

kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah 

air. 

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun 

sebagai Rektor Undiknas, mengucapkan selamat kepada saudara 

yang telah berhasil mengakhiri proses belajar mengajar di Undiknas 

Denpasar dan mengucapkan “semoga sukses di masyarakat untuk 
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meniti karier dan berwirausaha”. Saudara telah mengikuti proses 

belajar mengajar dengan baik di Undiknas ini, sehingga hari ini 

saudara dapat diwisuda. Hanya dengan proses belajar mengajar yang 

bermutulah, saudara justru siap dipergunakan oleh masyarakat. 

Tentu tugas Undiknas tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas Undiknas 

selanjutnya adalah memantau dan menjembatani lulusan Undiknas, 

agar Iulusan  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

Undiknas selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas Undiknas tidaklah mudah 

tanpa disertai dukungan dari saudara-saudara para wisudawan yang 

diwisuda pada hari ini, yakni selalu memberikan informasi tentang 

keberadaan saudara, setelah lulus dari Undiknas. Tanpa dukungan 

saudara yang merupakan salah satu stakeholder Undiknas, diyakini 

Undiknas tidaklah berarti apa-apa. Sekali lagi, saya selaku rektor 

menghendaki hubungan yang harmonis diantara kita melalui 

kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan alumni Undiknas, bukan 

hubungan sebatas berlakunya kartu mahasiswa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu berikan kepada Undiknas, yang tentu sangat berarti bagi 

kami, untuk mendidik, memproses serta memberikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi selama mengikuti perkuliahan di 

Undiknas Denpasar. Kepercayaan yang bapak ibu berikan kepada 

kami, akan kami jaga seterusnya, untuk selalu meningkatkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu, 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 
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masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama di Undiknas. Kami juga berharap kepada bapak 

dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran positif kepada 

kami untuk selalu memperbaiki dan membangun Undiknas di masa-

masa yang akan datang. 

Bapak Koordinator Kopertis yang saya hormati, “Lulusan 

sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, tetapi sulit untuk 

diajak bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih 

baik menerima lulusan perguruan tinggi yang tingkat kepintarannya 

biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat kecerdasan ber-interaksi 

sosial”. Komentar-komentar seperti ini, seringkali didengar di 

kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan dunia usaha tidak 

meragukan kecerdasan intelektual para lulusan yang memiliki 

indeks prestasi yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya tidak 

sedikit pula, lulusan dengan indeks prestasi tinggi, memiliki tingkat 

kecerdasan berinteraksi sosial yang kurang.  

Keprihatinan tersebut mendorong Undiknas sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa Undiknas melalui penerapan SKP (satuan kredit 

partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

berinteraksi sosialnya selama kuliah di Undiknas. Latihan ber-

interaksi sosial atau lebih dikenal dengan istilah softskills, sewaktu 

dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Undiknas. Sebelum 

melaksanakan KKN (kuliah kerja nyata), mahasiswa Undiknas wajib 

mengumpulkan 400 poin SKP. Hal ini kami lakukan dengan harapan 

para mahasiswa Undiknas dan lulusan Undiknas menyadari bahwa 

selama masa perkuliahan berlangsung, bukan hanya sekedar untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan & teknologi saja, tetapi juga melatih 

mahasiswa untuk selalu meningkatkan kemampuan berinteraksi 

sosial-nya, yang akan berguna bagi masa depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan & teknologi yang 
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selama ini anda peroleh dibangku kuliah. Hasil survei yang 

diterbitkan oleh National Association of Colleges and Employers (NACE) 

pada tahun 2004 di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 

pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa indek prestasi hanyalah 

nomor 17 dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang 

lulusan perguruan tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas 

justru hal-hal yang terkadang dianggap sekedar basa-basi, ketika 

tertulis di iklan lowongan kerja. Misalnya kemampuan 

berkomunikasi, integritas dan kemampuan bekerjasama dengan 

orang lain. Kualitas-kualitas yang tidak terlihat wujudnya namun 

sangat diperlukan inilah disebut dengan istilah  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

softskills. 

Saya berharap kemampuan hardskills dan softskills yang telah 

saudara miliki dapat anda aplikasikan di dunia kerja dengan 

sebaikbaiknya. Seiring dengan berjalannya waktu, dimana Undiknas 

telah berpengalaman selama 38 tahun mendidik anak-anak bangsa 

untuk menjadi cerdas dan kompetitif, telah memiliki tiga (3) 

professor dan sebanyak 20 dosen atau 19,61 persen dari total dosen-

dosen Undiknas merupakan associate professor. Tahun ini, 2 dosen 

Undiknas sedang mengajukan jabatan professor kepada pemerintah 

Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, yakni Dr. 

I Nyoman Budiana, S.H., M.Si dan Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. 

Untuk memenuhi persyaratan UU nomer 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen tersebut, maka Undiknas telah mengizinkan dan 

menugas-belajarkan dosen-dosen untuk studi lanjut di beberapa 

perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Sebanyak 16 dosen Undiknas 

sedang mengikuti pendidikan lanjut baik di tingkat magister maupun 

doktoral dan beberapa diantaranya diharapkan selesai tahun ini. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas Denpasar, mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan 

studinya di Undiknas. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan 
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yang telah saudara berikan kepada Undiknas dengan 

menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan Undiknas, 

guna dipergunakan oleh siapa saja yang mendambakan ilmu 

pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas ke arah yang 

lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap Undiknas, maka melalui kesempatan ini, saya 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-

tulusnya, semoga Hyang Widi memberikan kekuatan kepada kita 

semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana dengan baik 

guna membangun citra Undiknas yang baik di masa mendatang. 

Akhirnya kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII,  

serta Bapak Ketua Umum Perdiknas kami mohon kesediaannya 

untuk memberikan sambutan yang akan saya manfaatkan sebagai 

pedoman untuk mengelola Undiknas Denpasar di masa-masa yang 

akan datang. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan Terima 

kasih. 

“Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 25 Agustus 2007  
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~ 5 ~  

IPK TINGGI TIDAK MENJAMIN 

KESUKSESAN* 

Om Swastiastu, asa syukur ini kita panjatkan kehadapan 

Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, atas 

karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga 

pada hari ini, Senin, 18 Februari 2008, kita masih diberikan 

kesempatan untuk bertemu dalam rapat senat terbuka 

dengan agenda yakni Dies Natalis XXXIX, Wisuda Sarjana (S1) dan 

Magister (S2) serta Pengukuhan Guru Besar a.n. Prof. Dr. Drs. I 

Nengah Dasi Astawa, M.Si Universitas Pendidikan Nasional 

Denpasar. 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan beliau yang maha kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan dalam suasana 

khidmat dan penuh kekeluargaan. Sekaligus pula, kita mohonkan 

kekuatan lahir dan bathin, agar kita senantiasa dapat menghadapi 

berbagai persoalan dalam kondisi ekonomi makro yang masih sulit 

dan tidak kunjung membaik. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Grand Bali Beach Hotel, 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, akan mewisuda 

sebanyak 211 wisudawan, yang terdiri atas 96 wisudawan berasal 

dari program studi manajemen, 60 wisudawan berasal dari Program 

Studi Akuntansi. Sebanyak 1 wisudawan berasal dari Program Studi 

Ilmu Administrasi Negara, 5 wisudawan berasal dari Program Studi 

Ilmu Komunikasi, 22 wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu 

Hukum, 5 wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 5 

wisudawan  
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* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar Dalam 
Rangka Rapat Senat Terbuka Dengan Acara Tunggal Wisuda Sarjana (S1) 
Pascasarjana (S2)The Grand Inna Bali Beach, Sanur Senin, 18 Februari 2008 

berasal dari Teknik Elektro dan sebanyak 17 wisudawan berasal dari 

Program Pascasarjana Magister Manajemen, sehingga jumlah 

keseluruhan alumni Undiknas sejak berdirinya sampai wisuda hari 

ini sebanyak 17,522 orang. 

Berbeda dengan wisuda periode 25 Agustus 2007 yang lalu, 

pada wisuda kali ini, Program Studi Ilmu Komunikasi 100 persen 

wisudawan memiliki masa studi 3,5 tahun, Program Studi Akuntansi 

dan Program Studi Ilmu Hukum Wisudawan dengan masa studi 3,5 

tahun sebesar 68 persen. Program Studi Manajemen meluluskan 

wisudawannya dengan masa studi 3,5 tahun sebesar 28 persen, 

sedangkan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Studi 

Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Elektro lebih dominan 

menyelesaikan studinya dalam kurun waktu diatas 6,5 tahun (lihat 

tabel 1 di bawah ini). 

Tabel 1. Prosentase Lama Studi Wisudawan S1 Periode 18 Februari 

2008 

Lama Studi 
Program 

Studi 
Manajemen 

Program 
Studi 

Akuntansi 

Program Studi 

llmu 

Administrasi 

Negara 

Program  
Studi llmu  

Komunikasi 

Program 
Studi 

llmu 
Hukum 

Program 
Studi 

Teknik 
Sipil 

Program 
Studi 

Teknik 
Elektro 

3.5 Tahun 28% 68% 0% 100% 68% 0% 0% 

3.5 Tahun 28% 68% 0% 100% 68% 0% 0% 

4.5 Tahun 54% 23% 0% 0% 9% 40% 40% 

5.5 Tahun 10% 3% 0% 0% 9% 0% 0% 

6.5 Tahun 4% 2% 0% 0% 14% 0% 0% 

> 6.5 Tahun 3% 3% 100% 0% 0% 60% 60% 

JUMLAH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Program Pascasarjana Magister Manajemen, memiliki masa 

studi rata-rata 17,93 bulan dari masa studi 24 bulan yang seharusnya 

ditempuh oleh Mahasiswa Magister Manajemen. 
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Tabel 2 : Data Wisudawan Magister Manajemen Periode 

18 Februari 2008 

No. Uraian Angka 

1 Jumlah Wisudawan Magister Manajemen 17 

2 Rata-rata Indeks Prestasi (IP) 3,74 

3 Rata-rata Masa Studi Magister Manajemen 17,93 Bulan 

4 Pekerjaan Wisudawan 

a. PNS 

b. Pengusaha / Karyawan Swasta 
8 

9 

5 Bidang llmu S1 Wisudawan MM  

a. Ekonomi 10 

b. Hukum 1 

c. Teknik 2 

d. Sospol 2 

e. FKIP 1 

f. Psikolog 1 

Kami patut berbangga & berbahagia bahwasannya sebanyak 91 

persen lulusan Undiknas memiliki indeks prestasi di atas 2,75 dimana 

69,59 persen memiliki indeks prestasi di atas 3,0 dan tidak ada 

wisudawan yang memiliki indeks prestasi di bawah 2,5 (lihat tabel  

3). 

Tabel 3 : Indeks Prestasi Wisudawan S1, Periode 18 Februari 2008 

No

. 

IP 
Wisudaw

an 
S1 

Manajem

en 
Akuntan

si 

Adm 

Negar

a 

Ilmu 
Komunika

si 
Huku

m 
Sipi

l 
Elektr

o 
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1 3.5-4.1 15 17 0 2 3 0 0 

2 3,0 - 3.50 49 32 0 3 12 2 0 

3 2.75-

2.100 
25 9 1 0 2 1 3 

4 2.50 - 2.75 7 2 0 0 5 2 2 

5 2.00 - 2.50 0 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 96 60 1 5 22  5 5 

Demikian juga indeks prestasi wisudawan Program 

Pasca_sarjana Magister Manajemen menunjukkan prestasi yang luar 

biasa dimaria 82,3 persen wisudawan memiliki indeks prestasi di atas 

3,5 (lihat tabel 4). 

Tabel 4 : Indeks Prestasi Wisudawan S2, Periode 18 Februari 2008 

No Indeks Prestasi Magister Manajemen 

1 3,75 - 4,00 11 

2 3,50 - 3,74 3 

3 3,00 - 3,49 3 

 Jumlah 17 

Hal ini menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di 

Undiknas, para mahasiswa Undiknas dapat mengikuti, mengerti & 

memahami materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual diatas rata-rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, 

karyawan dan seluruh civitas akademika, yang telah memberikan 
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perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas Denpasar. Besar harapan kami, hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari para mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu 

cerdas menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan 

penuh dengan perubahan. 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini 

dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan 

menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh karena itu, 

kami memanjatkan puji syukur kehadapan TYME bahwasannya 

kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai SMAdi tanah 

air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini-pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebesar 22,22 persen. Kemudian 

disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 2 Denpasar 

(10 persen wisudawan). Sisanya berasal dari berbagai SMA di tanah 

air, mulai dari berbagai SMA di Bali sampai dengan Tarogong, 

Sumbawa Besar, Mataram, Sorong, Irian Jaya, Rindi, Kupang, Dili, 

Atambua, Larantuka, Rantapeo Tana Toraja, Sidoarjo, Bandar 

Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa Undiknas merupakan 

universitas nasional plus, yang mendapat tempat di hati masyarakat 

nasional. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang 

setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas 

untuk memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas dan 

sehat  

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun 

sebagai Rektor Undiknas, Mengucapkan kepada saudara yang telah 

berhasil mengakhiri proses belajar mengajar di Undiknas Denpasar 

dan mengucapkan “semoga sukses di masyarakat untuk meneliti 

karier dan berwirausaha”. Saudaura telah mengikuti proses belajar 
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mengajar dengan baik di Undiknas ini, Sehingga hari ini dapat di 

wisuda, Hanya dengan proses belajar mengajar  yang bermutulah, 

saudara justru siap dipergunakan oleh masyarakat, tentu tugas 

Undiknas tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas Undiknas selanjutnya 

adalah memantau dan menjembatani lulusan Undiknas, agar lulusan 

Undiknas selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas Undiknas tidaklah mudah 

tanpa disertai dukungan dari saudara-saudara para wisudawan yang 

diwisuda pada hari ini, yakni selalu memberikan informasi tentang 

keberadaan saudara, setelah lulus dari Undiknas. Tanpa dukungan 

saudara yang merupakan salah satu stakeholder Undiknas, diyakini 

Undiknas tidaklah berarti apa-apa. Sekali lagi, saya selaku rektor 

menghendaki hubungan yang harmonis diantara kita melalui 

kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan alumni Undiknas, bukan 

hubungan sebatas berlakunya kartu mahasiswa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu para orang tua wisudawan yang telah di berikan kepada 

Undiknas, yang tentu sangat berarti bagi kami, untuk mendidik, 

memproses serta memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

selama mengikuti perkuliahan di Undiknas Denpasar. Kepercayaan 

yang bapak dan ibu berikan kapada kami, akan kami jaga seterusnya, 

untuk selalu menigkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu, 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama di Undiknas. Kami juga berharap kepada bapak 
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dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran positif kepada 

kami untuk selalu memperbaiki dan membangun Undiknas di masa-

masa yang akan datang. 

Bapak Koordinator Kopertis yang saya hormati, “Lulusan 

sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, tetapi sulit untuk 

diajak bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih 

baik menerima lulusan perguruan tingi yang tingkat kepintarannya 

biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi 

sosial”. Komentar-komentar seperti ini, seringkali di dengar di 

kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan dunia usaha tidak 

meragukan kecerdasan intelektual para lulusan yang memiliki 

indeks prestasi yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya tidak 

sedikit pula, lulusan dengan indeks prestasi tinggi, memiliki tingkat 

kecerdasan berinteraksi sosial yang kurang. 

Keprihatinan tersebut mendorong Undiknas sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa Undiknas melalui penerapan SKP (satuan kredit 

partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

berinteraksi sosialnya selama kuliah di Undiknas. Latihan 

berinteraksi sosial atau lebih dikenal dengan istilah Softskills, wajib 

dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Undiknas. Sebelum 

melaksanakan KKN (kuliah kerja nyata), mahasiswa Undiknas wajib 

mengumpulkan 400 poin SKP. Hal ini kami lakukan dengan harapan 

para mahasiswa Undiknas dan lulusan Undiknas menyadari bahwa 

selama masa perkuliahan berlangsung, bukan hanya sekedar untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan & teknologi saja, tetapi juga melatih 

mahasiswa untuk selalu meningkatkan kemampuan berinteraksi 

sosial-nya, yang akan berguna bagi masa depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasi ilmu pengetahuan & teknologi yang selama 

ini anda peroleh dibangku kuliah. Hasil survei yang diterbitkan oleh 
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National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2004 

di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 pengusaha, diperoleh 

kesimpulan bahwa indeks prestasi hanyalah nomor 17 dari 20 

kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan perguruan 

tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas justru hal-hal yang 

terkadang dianggap sekedar basa-basi, ketika tertulis di iklan 

lowongan kerja. Misalnya kemampuan berkomunikasi, integritas dan 

kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kualitas-kualitas yang 

tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan inilah disebut 

dengan istilah softskill. 

Saya berharap kemampuan hardskills dan softskills yang telah 

saudara miliki dapat anda aplikasikan di dunia kerja dengan 

sebaikbaiknya. 

Tabel 5 : Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan Akademik 

No. Jabatan Akademik 
Status 
Dosen Jumlah Prosentase 

1 Asisten Ahli 

PNS 24 23.53% 

40.20% 
   

  Yayasan 17 16.67%  

2 Lektor 
PNS 11 10.78% 

35.29% 
Yayasan 25 24.51% 

3 Lektor Kepala atau 

Associate Professor 

PNS 20 19.61% 
21.57% 

Yayasan 2 1.96% 

4 Professor 

PNS 2 1.96% 

2.94% 
   

  Yayasan 1 0.98%  

 Jumlah  102 100% 

Seiring dengan berjalannya waktu, dimana Undiknas telah 

berpengalaman selama 39 tahun mendidik anak-anak bangsa untuk 
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menjadi cerdas dan kompetitif, telah memiliki tiga (3) professor dan 

sebanyak 22 dosen atau 21,57 persen dari total dosen-dosen Undiknas 

merupakan associate professor (lihat tabel 5). Tahun ini, 1 dosen 

Undiknas sedang mengajukan jabatan professor kepada pemerintah 

Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, yakni Dr. 

I Nyoman Budiana, S.H., M.SI. 

Demikian pula sebanyak 86,27 persen dosen-dosen Undiknas 

telah memenuhi Undang-Undang Nomer 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen, dimana dalam UU tersebut dipersyaratkan seorang dosen 

perguruan tinggi untuk jenjang sarjana, minimal memiliki jenjang 

pendidikan magister atau strata dua (lihat tabel 6). 

Tabel 6 : Jumlah Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 
Status 
Dosen Jumlah P rosentase  

1 S1 (Sarjana) 
PNS 6 5.88% 

13.73%  
Yayasan 8 7.84% 

2 S2 (Magister) 

PNS 45 44.12% 

77.45% 

 

   

  Yayasan 34 33.33%  86.27% 

3 S3 (Doktoral) 

PNS 5 4.90% 

8.82% 
   

  Yayasan 4 3.92%   

 Jumlah  102  100%  

Untuk memenuhi persyaratan UU nomer 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen tersebut, maka Undiknas telah mengizinkan dan 

menugas-belajarkan dosen-dosen untuk studi di beberapa perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia. Sebanyak 16 dosen Undiknas sedang 

mengikuti pendidikan lanjut baik di tingkat magister maupun 

doktoral dan beberapa diantaranya diharapkan selesai tahun ini. 

Tabel 7 : Jumlah Dosen yang sedang Studi Lanjut 
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No.  Jenjang Pendidikan Status Dosen Jumlah 

 
1 S1 → S2 

PNS 7 

Yayasan 2 

 
2 S2 → S3 

PNS 6 

Yayasan 2 

  Jumlah  17 

Undiknas yang telah dikenal luas baik di tingkat regional Bali 

maupun ditingkat nasional. Tentu tidak terlepas dari jerih payah para 

tenaga pengajar yang tiada henti dan tanpa pamrih menularkan ilmu 

pengetahuannya kepada para mahasiswa Undiknas yang secara 

tekun dan cerdas ikut membesarkan Undiknas sehingga nama 

Undiknas masih dan terus berkibar seiring dengan semangat yang 

tinggi dari para Pendiri Undiknas, yakni spirit of (Alm) Prof. Dr. IGN. 

Gorda, M.S.,M.M. dan semangat dari Drs. Ketut Sambereg, M.M. 

Semangat yang tinggi dari kedua pendiri utama Undiknas ini, patut 

ditauladani oleh seluruh civitas akademika Undiknas Denpasar. 

Oleh karenanya, mulai wisuda kali ini dan secara bertahap, 

Undiknas akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 

para tenaga pengajar yang dipandang berjasa, telah ikut serta 

membesarkan Undiknas melalui proses belajar mengajar di Undiknas 

yang akan kami beri nama “UNDIKNAS AWARD”. 

Setelah melalui rapat, senat akademik Undiknas memutuskan 

lima (5) orang yang dinilai berjasa telah ikut membesarkan Undiknas 

melalui keikutsertaan dalam proses belajar mengajar di Undiknas 

(dahulu bernama AKABA, akademi keuangan dan perbankan serta 

STIK, sekolah tinggi ilmu keuangan). Kelima dosen tersebut adalah 

pertama yang terhormat almarhum Drs. Made Wasma Wijaya, 

sebagai dosen dari awal berdirinya AKABA, STIK sampai dengan 

Undiknas dan bekerja di Dinas Koperasi Provinsi Bali. Kedua, yth 

Bapak Drs. Ketut Gunarsa, Ak. sebagai dosen FE UNUD Denpasar, 

yang ikut membantu merancang jurusan akuntansi. Ketiga, yth 
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almarhum Drs. H. Moeljadi, sebagai dosen dari STISPOL sampai 

FISIPOL Undiknas dan membantu sepenuhnya berdirinya FISIPOL 

serta bekerja pada kantor Gubernur Bali. Keempat, yth Bapak Prof. 

Dr. Nyoman Erawan, sebagai dosen FE UNUD yang juga sebagai 

Ketua Program Studi MEP Pascasarjana UNUD. Kelima, yth Bapak 

Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S. merupakan mantan Koordinator Kopertis 

Wilayah VIII, sebelumnya Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VIII 

yang sangat banyak membantu perkembangan Undiknas Denpasar. 

Beliau-beliaulah yang ikut membantu mengajar di AKABA 

pertama kali ketika didirikan tahun 1969 sampai pada Sekolah Tinggi 

Ilmu Keuangan (STIK). Kami, sebagai generasi kedua dalam 

mengelola Undiknas, ingin menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak atas jerih 

payah yang telah membantu dalam proses pembelajaran di Undiknas 

tempo dulu. Tanpa bantuan bapak-bapak kami mungkin tidak bisa 

berada dalam lingkungan Undiknas saat ini. Semoga pengabdian 

bapak-bapak dapat kami teruskan untuk membesarkan Undiknas di 

masa mendatang. Oleh karena itu, izinkanlah kami 

menganugerahkan UNDIKNAS AWARD kepada bapak-bapak 

sekalian, sebagai bentuk tali kekeluargaan Undiknas sepanjang masa. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas Denpasar mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan 

studinya di Undiknas. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan 

yang telah saudara berikan kepada Undiknas dengan 

menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan Undiknas, 

guna dipergunakan oleh siapa saja yang mendambakan ilrriu 

pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas ke arah yang 

lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat 
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terhadap Undiknas, maka melalui kesempatan ini, saya 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulustulusnya, 

semoga Hyang Widi memberikan kekuatan kepada kita semua untuk 

selalu berpikir, berkata dan beriaksana dengan baik guna 

membangun eitra Undiknas yang baik di masa mendatang. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan Terima 

kasih. 

“Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 18 Februari 2008  
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~ 6 ~ 

JIWA ENTERPRENEUR MILIK SEMUA 

ORANG* 

Om Swastiastu, asa syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, atas karunia 

yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari 

ini, Sabtu, 6 September 2008, kita masih diberikan 

kesempatan untuk bertemu dalam rapat senat terbuka 

dengan agenda utama, yakni Wisuda Sarjana (S1) dan Magister (S2) 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan Beliau yang Maha Kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan kepada kita dalam 

suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mohonkan kekuatan lahir dan bathin, agar senantiasa kita dapat 

menghadapi dan melewati berbagai persoalan dalam kondisi bangsa 

Indonesia yang sedang dalam transisi menuju negara demokrasi 

yang ideal saat ini, yang tentunya untuk mencapai keidealan itu 

berbagai gejolak ekonomi, sosial dan politik terus mewarnai 

perjalanannya. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel, 

Undiknas Denpasar, akan mewisuda sebanyak 148 wisudawan, yang 

terdiri atas 68 wisudawan berasal dari Program Studi Manajemen, 38 

wisudawan berasal dari Program Studi Akuntansi, sebanyak 2 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 18 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, 2 wisudawan 

berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 1 wisudawan berasal dari 

Program Studi Teknik Elektro dan sebanyak 21 wisudawan berasal 

R 
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dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Seiring dengan bertambahnya 

lulusan yang diwisuda pada periode hari ini September 2008 maka  

 

* Laporan Rektor Undiknas Denpasar Dalam Rangka Wisuda Sarjana (S1) Dan 
Magister (S2) The Grand Inna Bali Beach, Sanur  Sabtu. 6 September 2008 

jumlah keseluruhan alumni Undiknas adalah sebanyak 17.669 orang. 

Pada wisuda kali ini, sebagian besar wisudawan, memiliki masa studi 

4 tahun, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1: Prosentase Lama Studi Wisudawan S, Periode 6 September 

2008 

Lama  
Studi 

Program 

Studi 
Manajeme

n 

Program 
Studi 

Akuntans

i 

Program  
Studi llmu 
Administras

i 
Negara 

Progra

m  
Studi 

llmu  
Hukum 

Progra

m 
Studi 

Teknik 
Sipil 

Progra

m 
Studi 

Teknik 
Elektro 

3 Tahun 7% 8% 0% 0% 0% 0% 

4 Tahun 60% 76% 0% 50% 0% 0% 

5 Tahun 19% 13% 0% 31% 100% 0% 

6 Tahun 10% 3% 50% 13% 0% 100% 

> 6 

Tahun 
4% 0% 50% 6% 0% 0% 

JUMLA

H 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sedangkan pada Program Magister, Program Studi Magister 

Manajemen, memiliki masa studi rata-rata 20 bulan dari masa studi 

24 bulan yang seharusnya ditempuh oleh mahasiswa Magister 

Manajemen, seperti terlihat pada tabel 2 dibawah ini. 

 Tabel 2: Data  Wisudawan  Magister  Manajemen 

 (M.M.)  
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Periode 6 September 2008 

No. Uraian Angka 

1 Jumlah Wisudawan Magister Manajemen 21 

2 Rata-rata Indeks Prestasi (IP) 3.70 

3 Rata-rata Masa Studi Magister Manajemen 20 bulan 

4 Pekerjaan Wisudawan MM 

a. PNS 

b. Pengusaha / Karyawan Swasta 
15 

6 

5 Asal bidang ilmu Sarjana, wisudawan MM  

a. Ekonomi 10 

b. Hukum 5 

c. Teknik 2 

d. Sospol 3 

e. FKIP 1 

Jumlah Wisudawan Magister Manajemen 21 

Kami patut berbangga dan berbahagia, bahwasannya sebanyak 

91,67 persen lulusan Undiknas memilik indeks prestasi (IP) diatas 

2,75, dimana 59,58 persen memiliki indeks prestasi di atas 3,0 dan 

tidak ada wisudawan yang memiliki indeks prestasi di bawah 2,5  

(lihat tabel 3). 

Tabel 3: Indeks Prestasi Wisudawan Sarjana, Periode 6 September 

2008 

No 
Indeks Prestasi  
Wisudawan 

Manajemen A k u n - 
tansi 

Adm 
Negara Hukum Sipil Elektro 

1 3.50 - 4.00 3 1 0 0 1 0 

2 3.00 - 3.50 37 29 1 6 0 1 
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3 2.75 - 3.00 25 6 1 9 1 0 

4 2.50 - 2.75 2 2 0 1 0 0 

5 2.00 - 2.50 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 67 38 2 16 2 1 

Demikian juga indeks prestasi wisudawan Program Studi 

Magister Manajemen menunjukkan prestasi yang luar biasa, di mana 

90,5 persen wisudawan magister memiliki IP di atas 3,41 (lihat tabel 

4). 

Tabel 4: Indeks  Prestasi  Wisudawan  Program 

 Studi  MM, Periode 6 September 2008 

No Indeks Prestasi 
Magister 

Manajemen Predikat Kelulusan 

1 3,71 - 4,00 11 Pujian / Cum Laude 

2 3,41 - 3,70 8 Sangat Memuaskan 

3 2,75 - 3,40 2 Memuaskan 

 Jumlah 21  

Hal itu menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di 

Undiknas, para mahasiswa dapat mengikuti, mengerti dan 

memahami materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual diatas rata-rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas, menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, karyawan 

dan seluruh civitas akademika, yang telah memberikan perhatian 

dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan Undiknas. 

Besar harapan kami, hal ini dapat terus berlangsung, bahkan terus 
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ditingkatkan serta mendapat respon positif dari para mahasiswa 

yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas menggapai masa depan 

yang penuh ketidakpastian dan penuh dengan perubahan Undiknas 

akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat semakin hari 

semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini dibuktikan dengan 

sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan menimba ilmu 

pengetahuan di Undiknas. Oleh karena itu, kami memanjatkan puji 

syukur kehadapan TYME bahwasannya kami telah berhasil 

memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebanyak 14,63 persen. Kemudian 

disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 2 Denpasar 

sebanyak 9,76 persen dan wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 

5 Denpasar sebanyak 8,13 persen. Sisanya berasal dari berbagai SMA 

di tanah air, mulai dari berbagai SMA di Bali sampai dengan Jakarta, 

Madiun, Sidoarjo, Makasar, Atambua, Kupang, Banyuwangi, 

Mataram, dan Bima. Tentu hal itu menunjukkan bahwa Undiknas 

Denpasar merupakan universitas nasional plus yang mendapat 

tempat di hati masyarakat nasional. Oleh karenanya, saya 

mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan 

masyarakat terhadap Undiknas untuk memproses anak-anak bangsa 

menjadi anak yang cerdas dan sehat. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama seluruh keluarga dan 

seluruh civitas akademika Undiknas Denpasar, saya mengucapkan 

selamat kepada saudara yang telah berhasil mengakhiri proses 

belajar mengajar di Undiknas dan mengucapkan “semoga sukses di 

masyarakat untuk meniti karier dan berwirausaha”. Saudara telah 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, sehingga hari ini 

saudara dapat diwisuda. Hanya dengan proses belajar mengajar yang 

bermutulah, saudara justru siap dipergunakan oleh masyarakat. 

Tentu tugas Undiknas tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas Undiknas 

selanjutnya adalah memantau dan menjembatan alumninya, agar 
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lulusan Undiknas selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas Undiknas tidaklah 

mudah tanpa disertai dukungan dari saudara-saudara para 

wisudawan yang diwisuda pada hari ini, yakni selalu memberikan 

informasi tentang keberadaan saudara setelah lulus dari Undiknas. 

Tanpa dukungan saudara yang merupakan salah satu stakeholders 

Undiknas, diyakini Undiknas Denpasar tidaklah berarti apa-apa. 

Sekali lagi, saya selaku Rektor menghendaki hubungan yang 

harmonis diantara kita melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh 

ikatan alumni Undiknas, bukan hubungan sebatas berlakunya kartu 

mahasiswa. 

 

Menjadi seorang entrepreneur merupakan jiwa yang harus dimiliki 

oleh setiap orang yang terdidik. Saudara diharapkan menjadi 

entrepreneur-entrepreneur handal ketika berkiprah di dunia usaha. 

Syaratnya tentu memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang 

manajemen dan mengetahui secara detail bisnis yang akan 

digelutinya serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki 

kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jika seseorang hanya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dibidang manajemen tetapi tidak 

memiliki kreativitas dan inovasi, maka orang tersebut dapat 

dikatakan sebagai seorang administrator semata. Kreativitas dan 

Inventor Entrepreneur 

Promoter Administrator 

Management Skills  
 and  

Business Know-How 
  

 

Lo w Hi g h  

Syarat ȱ untuk ȱ Memiliki ȱ Jiwa ȱ Entrepreneur ȱ 

High 

Creativity  
an d  

Innovativeness   
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inovasi yang tinggi sangatlah diperlukan oleh seorang entrepreneur 

dalam berkarya guna menghasilkan daya saing bangsa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu para orang tua wisudawan yang telah di berikan kepada 

Undiknas Denpasar, yang tentu sangat berarti bagi kami untuk 

mendidik, memproses serta memberikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi selama mengikuti perkuliahan di Undiknas. Kepercayaan 

yang bapak dan ibu berikan kepada kami akan kami jaga seterusnya, 

untuk selalu meningkatkan implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama studi di Undiknas Denpasar. Kami juga berharap 

kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran 

positif kepada kami untuk selalu memperbaiki dan membangun 

Undiknas Denpasar di masa-masa yang akan datang. 

Bapak Koordinator Kopertis yang saya hormati, “Lulusan 

sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, tetapi sulit untuk 

diajak bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih 

baik menerima lulusan perguruan tingi yang tingkat kepintarannya 

biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi sosial 

yang baik”. Komentar-komentar seperti ini, seringkali didengar di 

kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan dunia usaha tidak 

meragukan kecerdasan intelektual para lulusan yang memiliki IP 

yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pula lulusan 
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dengan IP tinggi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi sosial yang 

kurang. 

Keprihatinan tersebut mendorong Undiknas Denpasar sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa Undiknas Denpasar melalui penerapan SKP 

(Satuan Kredit Partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan berinteraksi sosialnya selama kuliah. Selain penerapan 

SKP (Satuan Kredit Partisipasi), mahasiswa Undiknas juga dibekali 

dengan pengetahuan dan ketrampilan lainnya seperti personality 

development, table manner dan company visit. Latihan berinteraksi sosial 

atau lebih dikenal dengan istilah softskills, wajib dilaksanakan oleh 

seluruh mahasiswa Undiknas. Sebelum mengikuti Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa 

Undiknas wajib mengumpulkan beberapa poin SKP. Hal itu kami 

lakukan dengan harapan para mahasiswa dan lulusan Undiknas 

menyadari bahwa selama masa perkuliahan berlangsung, bukan 

hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan & 

teknologi saja, melainkan juga melatih mahasiswa untuk selalu 

meningkatkan kemampuan berinteraksisosialnya, yang akan 

berguna bagi masa depan mereka. 

Para wisudawan yang berbahagia, Mulai hari ini saudara akan 

menghadapi realita hidup untuk memulai mengaplikasi ilmu 

pengetahuan & teknologi yang selama ini anda peroleh di bangku 

kuliah. Hasil survei yang diterbitkan oleh National Association of 

Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2004 di USA, dari hasil 

wawancara terhadap 457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa 

indeks prestasi hanyalah nomor 17 dari 20 kualitas yang dianggap 

penting dari seorang lulusan perguruan tinggi. Kualitas yang 

menduduki peringkat atas justru hal-hal yang terkadang dianggap 

sekedar basa-basi ketika tertulis di iklan lowongan kerja. Misalnya 

kemampuan berkomunikasi, integritas dan kemampuan bekerjasama 
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dengan orang lain. Kualitas-kualitas yang tidak terlihat wujudnya 

namun sangat diperlukan inilah disebut dengan istilah softskills. 

Saya berharap kemampuan hardskills dan softskills yang telah 

saudara miliki dapat diaplikasikan di dunia kerja dengan 

sebaikbaiknya, sebab di sanalah kualitas lulusan sebuah lembaga 

pendidikan terukur. 

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas lulusan seperti 

itu, Undiknas Denpasar telah membangun juga kerjasama dengan 

beberapa instansi, di antaranya lembaga pemerintah, perguruan 

tinggi dan lembaga swasta seperti terlihat dalam tabel 5. 

Tabel 5: Rekapitulasi Program Kerjasama Undiknas 

No 

 Lembaga/lnstansi 

Pemerintah Perguruan Tinggi Swasta 

1 PWI Cabang Bali 
Kantor jaminan Mutu  

UGM Yogyakata CV. Graha Ilmu Yogyakarta 

2 
Perwakilan BPK  
Rl di Denpasar 

Universitas Udayana  
Bali 

LPD Ungasan, LPD Pecatu, 

dan LPD Kedonganan 

3 Gubernur Bali 
Universitas Panji Sakti  

Singaraja 
PT Makro Indonesia Cab.  

Denpasar 

4 
Grand Bali Beach  

Hotel 
Universitas Hindu 

Indonesai (UNHI) PT Carrefour Indonesia 

5 
Pemda Kab. 

Tabanan 
Universitas Brawijaya  

Malang Koperasi Krama Bali (KKB) 

6 
PT Pos Indonesia  

Denpasar UPT Lab Bahasa UNUD 
PT Cakra Lintas Nusantara  

(Channel 11) 

Seiring dengan berjalannya waktu, dimana Undiknas Denpasar 

telah berpengalaman selama 39 tahun mendidik anak-anak bangsa 

untuk menjadi cerdas dan kompetitif, kini Undiknas telah memiliki 

tiga (3) orang professor, dan 23 dosen merupakan Associate Professor/ 

Lektor Kepala (lihat tabel 6). 
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Tabel 6 : Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan Akademik 

No. Jabatan Akademik Status 

Dosen 
Jumlah Presentase 

1 Asisten Ahli 
PNS 24 23.30% 

39.81% 
Yayasan 17 16.50% 

2 Lektor 

PNS 11 10.68% 

34.95% 
   

  Yayasan 25 24.27%  

3 
Lektor Kepala atau  
Associate Professor 

PNS 21 20.39% 
22.33% Yayasan 2 1.94% 

4 Professor 
PNS 2 1.94% 

2.91% Yayasan 1 0.97% 

 Jumlah 103 100% 

Jika Tuhan mengizinkan, Undiknas tahun ini akan 

mengukuhkan kembali guru besar baru yakni Dr. I Nyoman Budiana, 

S.H., M.Si, yang saat ini masih menunggu keluarnya surat keputusan 

Mendiknas Rl, sehingga jumlah professor di Undiknas kian 

bertambah. Demikian pula 86,41 persen dosen-dosen Undiknas telah 

memenuhi UU Nomer 14/2005 tentang guru dan dosen (lihat tabel 7). 

Tabel 7: Jumlah Dosen berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 
Status 
Dosen Jumlah 

 
Prosentase 

1 S1 (Sarjana) 

PNS 6 5.83% 

13.59% 

 

   

  Yayasan 8 7.77%   

2 S2 (Magister) 

PNS 45 
43.69% 

76.70% 

 

   

  Yayasan 34 33.01%  
86.41% 
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3 S3 (Doktoral) 

PNS 5 4.85% 

9.71% 

 
   

  Yayasan 5 4.85%   

 Jumlah  103  100% 

Undiknas Denpasar yang telah dikenal luas, baik di tingkat 

regional Bali maupun di tingkat nasional, tentu tidak terlepas dari 

jerih payah para tenaga pengajar yang tiada henti dan tanpa pamrih 

menularkan ilmu pengetahuannya kepada para mahasiswa. Peran 

serta tenaga pengajar yang secara tekun dan cerdas ikut 

membesarkan Undiknas Denpasar sehingga nama Undiknas 

Denpasar masih dan terus berkibar seiring dengan semangat yang 

tinggi dari para Pendiri Utama Undiknas Denpasar. Banyak pihak 

juga ikut memberikan kontribusi dalam membesarkan Undiknas 

Denpasar. Oleh karenanya, disetiap pelaksanaan acara wisuda, 

Undiknas Denpasar selalu memberikan penghargaan setinggi-

tingginya kepada para tenaga pengajar yang dipandang telah berjasa 

dan telah ikut serta membesarkan Undiknas melalui proses belajar 

mengajar di Undiknas, yang kami beri nama “UNDIKNAS AWARD’. 

Setelah melalui rapat senat akademik Undiknas pada tanggal 5 

Agustus 2008, diputuskan 3 (tiga) orang yang dinilai berjasa telah 

ikut membesarkan Undiknas Denpasar melalui keikutsertaan dalam 

proses belajar mengajar yang dahulu bernama AKABA, Akademi 

Keuangan dan Perbankan, serta STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan 

hingga Undiknas Denpasar. 

Ketiga dosen tersebut adalah pertama, yang terhormat Bapak  

Drs. Nyoman Dayuh Rimbawan, M.M., sebagai tenaga pengajar atau 

dosen sejak awal berdirinya AKABA, STIK sampai dengan Undiknas 

Denpasar, dan saat ini masih sebagai dosen senior di Fakultas 

Ekonomi Universitas Udayana. Kedua, yang terhormat Bapak Drs. I 

Gusti Agung Mayun Eman sebagai dosen luar biasa di AKABA, STIK 



Prof. Gede Sri Darma, D.B.A. 

60 

hingga Fakultas Ekonomi dan Fisipol Undiknas Denpasar, yang saat 

itu beliau juga sebagai pejabat di Pemda Bali, dan kini sudah pensiun 

(purnatugas) sebagai PNS. Ketiga, yang terhormat Bapak Drs. 

Nyoman Sukra, M.M., yang dahulu juga sebagai dosen saat bernama 

AKABA, STIK hingga Undiknas Denpasar, dan ikut andil 

membesarkan Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar, di mana saat 

ini beliau masih sebagai dosen senior di Fakultas Ekonomi 

Universitas Udayana. 

Kami, sebagai generasi kedua dalam mengelola Undiknas 

Denpasar, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada bapak-bapak atas jerih payah yang telah 

ikut membantu dalam proses pembelajaran dimasa lalu. Tanpa 

bantuan bapak-bapak, kami mungkin tidak bisa berada dalam 

lingkungan Undiknas Denpasar seperti saat ini. Semoga pengabdian 

bapakbapak dapat kami teruskan untuk membesarkan Undiknas 

dimasa mendatang. Oleh karena itu, izinkanlah kami 

menganugerahkan Undiknas Award kepada bapak-bapak sekalian, 

sebagai bentuktali kekeluargaan Undiknas sepanjang masa. 

Penghargaan juga kami berikan kepada salah seorang dosen 

Undiknas yakni, Bapak Dr. Nyoman Budiana, S.H.,M.Si yang telah 

berhasil menjadi 15 besar dosen berprestasi tingkat Nasional tahun 

2008. Dalam kesempatan ini pula, penghargaan kami berikan kepada 

Ni Wayan Saptiari, S.E. seorang wisudawan yang telah berhasil 

sebagai juara pertama Putri Kampus Ajeg Bali 2008. Prestasi yang 

bersangkutan tentu ikut mengharumkan nama besar Undiknas di 

masyarakat. 

Berita Kompas tiga pekan lalu menyebutkan bahwa hanya 50 

persen dari 2.756 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia saat ini 

yang dinyatakan “masih sehat” dalam hal jumlah mahasiswa, rasio 

dosen-mahasiswa, dan ketersediaan fasilitas. Di Jawa Tengah, 

sebanyak 174 PTS dari 323 PTS terancam ditutup karena kurang 

diminati mahasiswa. Kompas juga memberitakan bahwa di 

Yogyakarta jumlah mahasiswa baru PTS cenderung turun. Situasi ini 
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sangat memprihatinkan. Ambruknya sejumlah PTS merupakan efek 

dari privatisasi dan deregulasi pendidikan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Di sisi lain, kondisi ini mencerminkan mutu manajemen 

pendidikan tinggi amatlah buruk. Seberapa siapkah perguruan tinggi 

di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin terbuka, di era 

globalisasi? Pantaskah pemerintah Indonesia berdiam diri 

menyaksikan ratusan PTS sekarat, padahal PTS ikut serta 

mencerdaskan anak bangsa? Bersamaan dengan itu, syarat pendirian 

program studi relatif tidak diperketat. Tidak peduli sudah berapakah 

jumlah suatu program studi pada PTS di sebuah wilayah, PTN 

“bebas” mendirikan program yang sama dan menentukan 

benchmark akuntabilitasnya masingmasing. 

Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan 

Malang, universitas bekas IKIP membuka berbagai program studi 

yang sudah dimiliki universitas di kota-kota tersebut dan nyaris 

tanpa perbedaan kekhasan program studi. Sementara itu, 

universitasuniversitas badan hukum milik negara (BHMN) 

memperluas seleksi mahasiswa melalui aneka jenjang pendidikan. 

Akibatnya, peluang PTS memperoleh mahasiswa susut karena pasar 

calon mahasiswa relatif tetap. Namun, di berbagai jenjang jumlah 

program studi yang sama semakin besar. Dalam konteks ini, PTS 

yang (nyaris) ambruk adalah korban langsung deregulasi pendidikan 

dan persaingan memperebutkan calon mahasiswa. 

Oleh Karena itu, pemerintah Indonesia harus segera 

mengendalikan “ekspansi” perguruan tinggi BHMN dan 

universitasuniversitas bekas IKIP. Selain itu, pemerintah sebaiknya 

mengambil alih PTS yang sekarat. Diperlukan terobosan kebijakan 

untuk merevitalisasi PTS, misalnya melalui program bantuan 

likuidasi PTS. Revitalisasi PTS perlu diintegrasikan dengan rencana 

restrukturisasi SMA dan SMK. Dibanyak negara maju, jumlah 

universitas dibatasi dan seleksi mahasiswa diatur berdasarkan jenis 

sekolah menengah. 
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Jika di Indonesia lulusan SMK hanya dapat melanjutkan studi ke 

akademi ataupun politeknik, maka nasib lembaga-lembaga 

perguruan tinggi vokasional tersebut akan terselamatkan. Selain itu, 

mutu kevokasionalan lulusan dipastikan meningkat karena 

kesinambungan pendidikan kejuruan tingkat menengah dan 

perguruan tinggi. Pada sisi lain, jika universitas hanya menerima 

lulusan SMA dan tidak menyelenggarakan pendidikan vokasional, 

peluang mengembangkan riset bermutu di universitas semakin 

besar. 

Harus pula disadari bahwa privatisasi yang kita saksikan saat 

ini merupakan rangkaian panjang desakan arus globalisasi dan 

tuntutan negara berkembang pasca-kolonial. Berawal dari kesadaran 

pentingnya memperkuat semangat kebangsaan, pengelolaan 

perguruan tinggi dirasakan perlu dilakukan secara mandiri 

(otonom), sehat dan berdaya saing. Gagasan privatisasi telah 

dijabarkan melalui sebuah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) 

sejak tahun 1953. Selama puluhan tahun berikutnya, gagasan 

pembentukan BHP raib akibat kuatnya politik ideologi penguasa. 

Namun, sejak tahun 1990 karena skema pinjaman 

lembagalembaga donor, pemerintah meratifikasi The General 

Agreements on Trade in Services (GATS) tentang layanan pendidikan. 

Dengan itu, pemerintah menghidupkan kembali gagasan privatisasi. 

Tahun 2000 privatisasi “diujicobakan” melalui pemberian status 

BHMN kepada empat PTN, yang disusul dengan PTN lain. Dalam 

kurun waktu 1990 - 2000 pula IKIP ramai-ramai diubah menjadi 

universitas. Tidak jelas apakah pemerintah sempat memikirkan 

dampak kebijakan-kebijakan tersebut bagi PTS. Yang jelas, privatisasi 

justru akan dimasifkan melalui UU BHP yang rancangannya sedang 

diolah DPR. Jika UU BHP diberlakukan, PTS dipastikan mengalami 

guncangan lebih dahsyat daripada sekarang. 

Selain privatisasi, penyebab lain ambruknya beberapa PTS di 

Indonesia adalah pertama, akibat krisis ekonomi berkepanjangan, 

dapat melemahkan daya beli masyarakat atas layanan perguruan 
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tinggi dan kedua, daya tahan finansial badan penyelenggara 

(yayasan) PTS semakin kecil. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas mengucapkan selamat berbahagia kepada 

seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di 

Undiknas. Semoga nantinya anda semua tidak menjadi salah satu 

dari 4,5 juta pengangguran terdidik di Indonesia. Terima kasih kami 

sampaikan juga atas bantuan yang telah saudara berikan kepada 

Undiknas dengan menyumbangkan beberapa literatur ke 

perpustakaan Undiknas, guna dipergunakan oleh siapa saja yang 

mendambakan ilmu pengetahuan. 

Tabel 8: Penganggur Terdidik 4,5 Juta (dalam ribuan) 

(Usia Produktif: Tamat SMU s.d Tamat PT) 

 Belum 

pernah 

sekolah 

Belum 

tamat 

sekolah 
Tamat 

SD 
Tamat 
SMP 

Tamat 
SMU 

Tamat 
SMK 

Tamat 

Diploma 
Tamat 

PT Jumlah 

2003 352,5 710,4 2.495,9 2.458,9 2.435,8 1.037,1 202,8 245,9 9.939,3 

2004 336,0 668,3 2.275,3 2.690,9 2.441,2 1.254,3 237,3 348,1 10.251,4 

Feb 2005 342,7 670,1 2.541,0 2.680,8 2.680,8 1.230,8 322,8 385,4 10.854,3 

Nov 2005 264,5 673,5 2.729,9 3.151,2 3.069,3 2.037,6 308,5 395,5 11.899,3 

Feb 2006 234,5 615,0 2.675,5 2.860,0 2.842,9 1.204,1 297,2 375,6 11.104,7 

Agst 2006 170,7 611,3 2.589,7 2.730,0 2.851,5 1.305,2 278,1 395,6 10.932,0 

Feb 2007 145,8 520,3 2.735,5 2.643,1 2.630,4 1.114,7 330,3 409,9 10.547,9 

Agst 2007 94,3 438,9 2.179,8 2.264,2 2.532,2 1.538,3 397,2 566,6 10.011,1 

Feb 2008 79,8 448,4 2.216,7 2.166,6 2.204,4 1.165,6 519,9 626,2 9.427,6 
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Sumber: BPS (adopted from Kompas, 22 Agustus 2008) 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas, yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas ke arah yang 

lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

maka melalui kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan 

terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Hyang Widi 

memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berpikir, 

berkata dan berlaksana dengan baik guna membangun jatidiri dan 

reputasi Undiknas lebih baik di masa mendatang.  

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan Terima 

kasih. 

“Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 6 September 2008  

Rektor Undiknas, 

Prof. Dr. Gede Sri Darma. S.T., M.M. 

NIP.: 132 105 218/ Pembina Tingkat I 
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~ 7 ~  

MOVE TO GLOBAL & DIGITAL* 

Om Swastiastu, ebagai insan yang beradab, marilah kita panjatkan 

rasa syukur yang mendalam kehadapan Ida Sang Hyang 

Widi Wasa, Tuhan  

Yang Maha Esa, karena atas karunia NYA lah pada hari 

ini, Selasa, 17 Februari 2009, kita masih diberikan kesempatan 

untuk bertemu dalam acara rapat senat terbuka dengan agenda 

khusus upacara Wisuda Sarjana (S1) dan Magister (S2) Undiknas, 

Dies Natalis Undiknas yang ke-40 serta upacara Pengukuhan Guru 

Besar Ilmu Hukum.  

 Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan Beliau yang Maha Kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan kepada kita dalam 

suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mohonkan kekuatan lahir dan bathin, agar senantiasa kita dapat 

menghadapi dan melalui berbagai persoalan dalam kondisi bangsa 

Indonesia dan kondisi perekonomian global yang sedang mengalami 

krisis saat ini. Hal ini ditambah lagi dengan pelaksanaan pesta 

demokrasi bulan April yang akan datang untuk pemilihan parlemen 

dan bulan Juli untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang 

tentu semua event itu menjadikan suhu politik semakin tinggi. 

Namun sebagai umat yang percaya akan kebesaran Tuhan, kita 

berharap semoga bangsa ini dapat melewatinya dengan baik.  

Pada pagi hari ini, bertempat di Grand Bali Beach Hotel, 

Universitas Pendidikan Nasional, akan mewisuda sebanyak  157 

wisudawan, yang terdiri atas 49 wisudawan berasal dari Program 

Studi Manajemen,  

S 
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* Laporan Rektor Undiknas Denpasar Di Sampaikan Dalam Rangka Dies Natalis XXXX, 
Wisudasarjana (S1) Dan Magister (S2) Serta Pengukuhan Guru Besar Undiknas 
Denpasar Selasa, 17 Februari 2009 Di Inna Grand Bali Beach Sanur 

52 wisudawan berasal dari Program Studi Akuntansi, sebanyak 1 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 5 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi, 16  

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum, 1 wisudawan 

berasal dari Program Studi Teknik Sipil, 3 wisudawan berasal dari 

Teknik Elektro dan sebanyak 24 wisudawan berasal dari Program  

Studi Magister Manajemen (MM), serta 6 wisudawan berasal dari 

Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) sehingga jumlah 

keseluruhan alumni Undiknas sejak berdirinya sampai wisuda hari 

ini sebanyak 17.827 orang.  

Pada wisuda kali ini, sebagian besar wisudawan memiliki masa 

studi 3,5 tahun yaitu sebesar 48 persen dari Program Studi 

Manajemen, 79 persen dari Program Studi Akuntansi, 100 Persen dari 

Program studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan 56 persen dari program studi Ilmu Hukum.  (lihat 

tabel 1). 

Tabel 1 : Prosentase Lama Studi Wisudawan S1 Periode 17 Februari 

2009 

Lama Studi 
Progdi  

Manajemen 
Progdi  

Akuntansi 
Progdi Ilmu  
Administrasi  

Negara 

Progdi Ilmu  
Komunikasi 

Progdi  
Ilmu  

Hukum 

Progdi  
Teknik  
Sipil 

Progdi  
Teknik  
Elektro 

3,5 Th 48% 79% 100% 100% 56% 0% 0% 

4,5 Th 29% 13% 0% 0% 19% 0% 67% 

5,5 Th 6% 4% 0% 0% 19% 100% 0% 

6,5 Th 2% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

> 6,5 Th 15% 4% 0% 0% 6% 0% 0% 
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JUMLAH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Program Studi Magister Manajemen, memiliki masa studi rata-

rata 16 bulan. Untuk periode mendatang, dengan telah direvisinya 

kurikulum dan pengaturan waktu pengambilan mata kuliah, 

dimungkinkan mahasiswa Program Studi MM akan dapat 

menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 14 bulan tanpa 

mengabaikan kualitas proses akademik dan kualitas lulusan. 

Hal tersebut telah terbukti di program studi Magister 

Administrasi Publik (MAP), yang mampu menelorkan magisternya 

dalam waktu 14 bulan, bahkan dengan indeks prestasi yang fantastis 

yakni 4,0 atas nama Jangkep Astawa (mohon berdiri). Inilah 

wisudawan pertama, tercepat dan IP tertinggi di program studi 

Magister Administrasi Publik. Sedangkan program studi MM juga 

menghasilkan magister dengan IP 3,85, dipecahkan oleh 3 orang, 

yakni Putu Ayu Sri Eka Ningsih, I Putu Restu, dan Ida Bagus Oka 

Sedana. 

Tabel 2 : Data Wisudawan Magister Manajemen Periode 17 Februari 

2009 

No. URAIAN ANGKA 

1 Jumlah Wisudawan Magister Manajemen 24 

2 Rata-rata Indeks Prestasi (IP) 3,65 

3 Rata-rata Masa Studi Magister Manajemen 17 Bulan 

4 Pekerjaan Wisudawan  

  a. PNS 9 

  b. Pengusaha / Karyawan Swasta 15 
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5 Bidang Ilmu S1 Wisudawan MM  

  a. Ekonomi 13 

  b. Hukum 1 

  c. Teknik 2 

  e. FKIP 8 

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Program Studi MAP (Magister Administrasi Publik), memiliki 

masa studi rata-rata 15,5 bulan dari masa studi 24 bulan yang 

seharusnya ditempuh oleh mahasiswa MAP. Yang menggembirakan 

bahkan ada yang berhasil menempuh dalam waktu 14 bulan. 

  

Tabel 2 : Data Wisudawan Magister Administrasi Publik Periode 17  

Februari 2009 

No. URAIAN ANGKA 

1 Jumlah Wisudawan Magister Administrasi Publik 6 

2 Rata-rata Indeks Prestasi (IP) 3,83 

3 Rata-rata Masa Studi Magister Administrasi 

Publik 
15,5 Bulan 

4 Pekerjaan Wisudawan  

  a. PNS 4 

  b. Pengusaha / Karyawan Swasta 2 

5 Bidang Ilmu S1 Wisudawan MAP  

  a. Ekonomi 1 

  b. Hukum 1 

  c. Teknik 1 

  d. Sospol 1 
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  e. FKIP 2 

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Kami patut berbangga & berbahagia bahwasannya seba nyak 

95,28 persen lulusan Undiknas memiliki indeks prestasi yang baik, 

dimana 74,80 persen memiliki indeks prestasi di atas 3,0 dan tidak 

ada wisudawan yang memiliki indeks prestasi di bawah 2,5 (lihat 

tabel  

3). 

Tabel 3: Indeks Prestasi Wisudawan S1, Periode 17 Februari 2009 

N

o 

IP 

Wisudawa

n S1 

Manajeme

n 
Akuntan

si 
Adm  

Negar

a 

Komunika

si 
Huku

m 
Sipi

l 

Elektr

o 

1 3.50 - 

4.00 
5 14 0 3 1 0 0 

2 3.00 - 

3.50 
25 31 1 2 10 1 2 

3 2.75 - 

3.00 
16 6 0 0 3 0 1 

4 2.50 - 

2.75 
3 1 0 0 2 0 0 

5 2.00 - 

2.50 
0 0 0 0 0 0 0 

 Jumlah 49 52 1 5 16 1 3 

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Demikian juga indeks prestasi wisudawan Program 

Pascasarjana Progdi MM menunjukkan prestasi yang luar biasa 

dimana 91,67 persen wisudawan memiliki IP di atas 3,5 serta IP 

wisudawan Progdi MAP juga menunjukan prestasi yang sangat luar 

biasa di mana 100 persen wisudawan memiliki indeks prestasi di atas 

3,5 (lihat tabel 4 dan tabel 5). 
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Tabel 4 : Indeks Prestasi Wisudawan S2 Magister Manajemen 

                                          Periode 17 Februari 2009 

No Indeks 

Prestasi 
Magister Manajemen Predikat Kelulusan 

1 3,71 - 4,00 9 Cum laude 

2 3,41 - 3,70 13 Sangat Memuaskan 

3 2,75 - 3,40 2 Memuaskan 

 
Jumlah 24   

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Tabel 5 : Indeks Prestasi Wisudawan S2 Magister Administrasi 

Publik Periode 17 Februari 2009 

No Indeks Prestasi 
Magister Administrasi  

Publik Predikat Kelulusan 

1 3,71 - 4,00 4 Cum laude 

2 3,41 - 3,70 2 Sangat Memuaskan 

3 2,75 - 3,40 0 Memuaskan 

 
Jumlah 6   

Sumber : BAAK Undiknas Februari 2009 (Data diolah) 

Hal itu menunjukkan bahwa selama proses belajar mengajar di 

Undiknas, para mahasiswa dapat mengikuti, mengerti dan 

memahami materi perkuliahan dengan sangat baik, sehingga dapat 

dikatakan bahwa lulusan Undiknas memiliki tingkat kecerdasan 

intelektual di atas rata-rata. 

Atas keberhasilan semua ini, izinkanlah saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas Denpasar, menyampaikan terima 
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kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, 

karyawan dan seluruh civitas akademika, yang telah memberikan 

perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas Denpasar. Besar harapan kami, hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari para mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu 

cerdas menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan 

penuh dengan perubahan. 

Namun, kesuksesan para wisudawan meraih indeks prestasi 

yang tinggi, bukanlah jaminan untuk meraih sukses jika tidak 

diimbangi oleh kecerdasan emosional, kecerdasan spritual dan 

kecerdasan kinetik. Kami akan lebih bahagia jika para wisudawan 

berhasil di masyarakat. Keberadaan para alumni Undiknas sangatlah 

menentukan keberhasilan kami memproses para mahasiswanya. 

Undiknas akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat 

semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini 

dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan 

menimba ilmu pengetahuan di Undiknas Denpasar. Oleh karena itu, 

kami memanjatkan puji syukur kehadapan TYME bahwasannya 

kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah 

air. 

Wisudawan periode kali ini secara berurutan berasal dari SMA 

Katolik Santo Yoseph Denpasar sebesar 12,60 persen. Kemudian 

disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 1 Denpasar 

sebesar 11,81 persen dan wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 

5 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar sebesar 8,66 persen. Sisanya 

berasal dari berbagai SMA di tanah air, mulai dari berbagai SMA di 

Bali sampai dengan Jakarta, Palu, Tulungagung, Kendari, Surabaya, 

dan Makasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undiknas merupakan 

lembaga pendidikan tinggi yang mendapat tempat di hati 

masyarakat nasional. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima 

kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat terhadap 
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Undiknas untuk memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang 

cerdas dan  

sehat. 

Para Wisudawan yang berbahagia di hari yang berbahagia ini,  

atas nama keluarga, maupun sebagai Rektor Undiknas Denpasar, 

saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah berhasil 

mengakhiri proses belajar mengajar di Undiknas Denpasar dan 

mengucapkan “semoga sukses di masyarakat untuk meniti karier 

dan berwirausaha. Inilah tolok ukur keberhasilan kami memproses 

anda semua. Jika anda mampu diterima di masyarakat dengan 

kualitas yang tinggi, maka kami berhasil memproses anda semua, 

tetapi tidak demikian jika sebaliknya. Kepada para orang tua, terima 

kasih kami sampaikan atas kepercayaan  yang bapak dan ibu berikan 

kepada Undiknas, yang tentu sangat berarti bagi kami untuk 

mendidik, memproses serta memberikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi selama mengikuti perkuliahan di Undiknas. Kepercayaan 

yang bapak dan  ibu berikan kepada kami akan kami jaga seterusnya, 

untuk selalu meningkatkan implementasi tri dharma perguruan 

tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama studi di Undiknas Denpasar. Kami juga berharap 

kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran 

positif kepada kami untuk selalu memperbaiki dan membangun 

Undiknas Denpasar di masa-masa yang akan datang. 



Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

73 

Seiring dengan berjalannya waktu, di mana Undiknas 

Denpasar telah berpengalaman selama 40 tahun mendidik anak-anak 

bangsa untuk menjadi cerdas dan kompetitif, kini telah memiliki lima 

(5) professor, salah satu diantaranya hari ini akan saya kukuhkan, 

yakni saudara yang terpelajar Profesor Dr. I Nyoman Budiana, 

SH.,M.Si dalam bidang ilmu Hukum. Dengan dikukuhkannya 

Profesor Dr. I Nyoman Budiana, SH.,M.Si, berarti dalam kurun waktu 

4 tahun masa kepemipinan rektor periode 2005-2009 telah melahirkan 

4 orang guru besar, dan tentu kami berharap akan berlanjut setiap 

tahun, bahkan jika bisa lebih dari satu orang guru besar untuk setiap 

tahunnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu juga saya 

informasikan, bahwa Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H.,M.Si adalah 

guru besar swasta yang kedua yang ada di Kopertis VIII, setelah 

Professor Raka Suardana.   

Saudara yang terpelajar Prof. I Nyoman Budiana, SH., M.Si. 

telah bekerja keras hingga meraih jabatan akademik tertinggi di 

dunia pendidikan. Tidak mudah bagi seseorang untuk meraihnya, 

selain wajib menyandang gelar akademik Doktor, juga aktivitas dan 

kreativitas di bidang Tri Darma Perguruan tinggi haruslah mumpuni. 

Karena tahu begitu beratnya untuk meraih jabatan tertinggi di bidang 

akademik itu, saya selaku rektor menyampaikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada Saudara yang terpelajar Prof. Dr. I 

Nyoman Budiana, SH., M.Si. Tentu saya selaku rektor berharap 

banyak kepada Saudara, agar selalu terus berkarya dan membawa 

harum nama lembaga khususnya dan nama Bali umumnya. Terlebih 

lagi Saudara yang terpelajar Prof. I Nyoman Budiana, SH.,M.Si 

adalah saat ini menjabat sebagai Bendesa Adat Desa Pakraman Panjer 

kota Denpasar, dan satu-satunya bendesa adat yang memiliki jabatan 

akademik Profesor. LAYAK DAPAT MURI. Semoga saudara mampu 

memadukan peran di dunia akademis dan peran di dunia 

masyarakat dengan baik secara beriringan. Sekali lagi saya 

mengucapkan selamat kepada Saudara yang terpelajar Prof. Dr. I 

Nyoman Budiana, SH., M.Si. 
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Dinamika dunia di berbagai bidang demikan pesat, baik di 

tingkat lokal maupun nasional, terlebih lagi di tingkat global. 

Menyadari hal itu, Undiknas berusaha selalu mengikuti dan 

menyelaraskan diri dengan dinamika itu, secara terus menerus 

berusaha melakukan langkah perubahan, salah satunya adalah 

dengan mengubah 3 nama fakultas dari 4 fakultas yang ada, yang 

disesuaikan dengan tuntutan dinamika usaha/kerja yang tentunya 

akan diikuti pula dengan penyesuaian kurikulum. Ketiga fakultas 

tersebut, yaitu Fakultas Ekonomi (FE) menjadi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIPOL) menjadi 

Fakultas Ilmu Administrasi dan Komunikasi (FIAK) dan Fakultas 

Teknik (FT) menjadi Fakultas Teknik dan Informatika (FTI).  

Perubahan ketiga nama fakultas itu diputuskan setelah dibahas oleh 

badan normatif tertinggi di Undiknas, yakni Senat Universitas pada 

rapat senat 10 Oktober 2009 yang lalu.  

Pada rapat senat tersebut juga telah diambil pula suatu 

keputusan strategis, yaitu telah dipilihnya Rektor Undiknas periode 

2009-2014. Rapat senat diawali dengan pembahasan tentang syarat-

syarat calon rektor Undiknas, kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mekanisme pemilihan Rektor Undiknas 2009-2014, yang 

saat itu berjalan cukup alot. Setelah pembahasan keduanya selesai, 

ternyata dari seluruh dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi 

Calon Rektor Undiknas periode 2009-2014 ikut dalam rapat tersebut 

dan jumlahnya 4 orang, yaitu Prof. Dr. Gede Sri Darma, (Rektor 

sekarang), Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, Prof Dr. Raka Suardana 

dan Prof. Dr. I Nyoman Budiana. Namun dari 4 orang yang 

memenuhi syarat tersebut, 3 orang diantaranya menyatakan tidak 

bersedia untuk ikut dalam proses pemilihan calon rektor Undiknas 

periode 2009 - 2014 sehingga anggota senat akademik Undiknas 

memutuskan untuk menetapkan kembali Prof. Dr. Gede Sri Darma 

sebagai Rektor Undiknas periode 2009-2014. Jika tidak ada aral 

melintang, pelantikan rektor Undiknas akan dilakukan dalam waktu 

dekat. 
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Setelah pelantikan Rektor, saya selaku pimpinan tertinggi di 

Undiknas, akan melakukan suatu langkah yang juga strategis, yaitu 

akan melakukan perubahan struktur organisasi agar menjadi lebih 

ramping, namun lebih efektif dan efisien. Perubahan itu saya sadari 

akan cukup mengubah berbagai hal, mulai dari yang bersifat 

mendasar sampai yang substansial, dan tentu akan ada riak-riak di 

dalamnya sebelum berjalan sempurna. Semua itu saya lakukan demi 

menyongsong berbagai tantangan yang semakin menghadang di 

masa mendatang. Jika hal itu tidak saya lakukan, maka saya pesimis 

Undiknas bisa survive.  

Selain itu, untuk ikut masuk dan melibatkan diri dalam era 

globalisasi dan digitalisasi dengan persaingan dalam tataran lokal 

maupun global, maka sebuah entitas dituntut untuk memiliki 

“English Name” yang akan menjadi sebuah ikon bagi entitasnya 

sehingga lebih mudah dikenal dan diingat. Untuk menjawab 

tuntutan itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, 

perkenankanlah saya meluncurkan English Name perguruan tinggi 

kami yaitu dengan sebutan UNDIKNAS UNIVERSITY. Mudah-

mudahan dengan nama ini, paling tidak dari segi nama, budaya 

kerja seluruh warga Undiknas sudah mengarah memasuki era 

golbalisasi, di samping nama lembaga kami mudah diingat oleh 

siapapun. 

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan 

Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang Badan 

Hukum Pendidikan (UU BHP)  pada tanggal 17 Desember 2008 lalu 

telah membawa pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya di 

kalangan perguruan tinggi.  

UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek 

hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non 

akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Banyak 

pihak yang menafsirkan, UU tersebut mengarah ke komersialisasi 

pendidikan, padahal dalam UU tersebut, keberadaan BHP wajib 

dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti nirlaba, akuntabilitas, 
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transparan, jaminan mutu yang memastikan tidak boleh ada 

komersialisasi. Bersamaan dengan itu, UU BHP juga memastikan 

bahwa komitmen pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan 

tidak pernah berkurang bahkan sebenarnya bertambah besar.  

Pembentukan Undang-Undang BHP ini adalah merupakan 

amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2003, khususnya  pasal 53 ayat (1)  yang menyatakan bahwa 

“penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan 

oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum”.  Di 

samping itu, boleh juga dikatakan pembentukan BHP adalah 

merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan BHMN dan bukan 

replikanya. Sehingga bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), UU BHP 

menempatkan lembaganya sebagai satuan pendidikan yang bukan 

sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Pendidikan 

Nasional, tapi sebagai suatu unit yang otonom.  

UU BHP menjamin bahwa peserta didik hanya membayar 

biaya pendidikan paling banyak 1/3 dari biaya operasional satu 

satuan pendidikan, bukan biaya investasi. Selama ini satuan 

pendidikan sangat tergantung dari pendanaan dari peserta didik 

bahkan sampai sembilan puluh persen. Saat ini, BHP membatasi 

menjadi 1/3 maksimal dari biaya operasional. Ini adalah jaminan 

Undang-Undang BHP bahwa kenaikan SPP seperti yang banyak 

dikhawatirkan rasanya tidak mungkin terjadi. UU BHP menjamin 

secara khusus warga negara Indonesia yang tidak mampu secara 

ekonomi tapi berpotensi secara akademik. Satuan Pendidikan BHP 

wajib menjaring dan menerima warga Negara Indonesia yang 

memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 

20 persen dari keseluruhan peserta didik yang baru. Satuan 

Pendidikan BHP harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka 

menerima dan menyediakan paling sedikti 20 persen beasiswa atau 

bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kurang mampu 

dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi. UU 

BHP mengikat tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan 
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pendidikan. Misalnya Pemerintah menanggung seluruh biaya 

pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan 

pendidikan dasar untuk biaya operasional, investasi, beasiswa dan 

bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik. Pemerintah 

bersamasama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, 

beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Hal itu berarti, justru 

pemerintah yang akan pontang-panting mencarikan dana untuk 

tanggung jawab yang sangat besar ini.  

Khusus bagi PTS yang masuk katagori BHPM (Badan Hukum 

Pendidikan Masyarakat), maka mau tak mau, suka atau tidak suka, 

mulai saat ini harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk 

menyesuaikan diri. UU BHP mensyaratkan 6 (enam) tahun sejak 

diundangkan, wajib sudah diberlakukan di lembaga BHPM. Dengan 

demikian, institusi yang berupa Yayasan, Perkumpulan atau 

bentukbentuk lainnya yang menyelenggarakan beberapa satuan 

pendidikan yang masuk katagori BHP Penyelenggara, harus benar-

benar arif dan bijaksana nantinya untuk mampu memisahkan  aset 

(kekayaan) pendiri/pemilik dengan aset BHP.  

Sanksi bagi pelanggar UU BHP cukup berat, misalnya pasal 63 

menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 38 ayat (3), dan pasal 39 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).  

Undiknas yang telah dikenal luas, baik di tingkat regional Bali 

maupun di tingkat nasional, tentu tidak terlepas dari jerih payah para 

tenaga pengajar yang tiada henti dan tanpa pamrih menularkan ilmu 

pengetahuannya kepada para mahasiswa. Peran serta tenaga 

pengajar yang secara tekun dan cerdas ikut membesarkan Undiknas 

sehingga nama Undiknas Denpasar masih dan terus berkibar di 

usianya yang ke-40 tahun saat ini,  seiring dengan semangat yang 

tinggi dari para Pendiri Utama Undiknas Denpasar, yakni spirit dari 
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(Alm) Prof. Dr. IGN. Gorda, M.S.,M.M. dan Drs. Ketut Sambereg, 

M.M. Semangat yang tinggi dari kedua pendiri utama Undiknas 

Denpasar ini, patut ditauladani oleh seluruh civitas akademika 

Undiknas Denpasar yang ada sekarang. 

Kami tentu juga menyadari, banyak pihak juga ikut 

memberikan kontribusi dalam membesarkan Undiknas Denpasar. 

Oleh karenanya, setiap pelaksanaan wisuda, Undiknas Denpasar 

selalu  memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para 

tenaga pengajar yang dipandang telah berjasa dan telah ikut serta 

membesarkan Undiknas Denpasar melalui proses belajar mengajar di 

Undiknas Denpasar  yang kami beri nama “UNDIKNAS AWARD”. 

Setelah melalui rapat tanggal 21 Januari 2009 senat akademik 

Undiknas Denpasar memutuskan 2 (dua) orang yang dinilai berjasa  

telah ikut membesarkan Undiknas Denpasar melalui keikutsertaan 

dalam proses belajar mengajar yang dahulu bernama AKABA, 

Akademi Keuangan dan Perbankan, serta STIK, Sekolah Tinggi Ilmu 

Keuangan hingga Undiknas Denpasar.  

 Ketiga dosen tersebut adalah : Pertama, yang terhormat Bapak 

Prof. Dr. I Wayan Jendra, S.U., sebagai tenaga pengajar atau dosen 

sejak awal berdirinya AKABA, STIK sampai dengan Undiknas 

Denpasar, dan saat ini masih sebagai guru besar di Fakultas Sastra 

Universitas Udayana. Berikutnya adalah yang terhormat Almahrum 

Bapak Drs. I Nengah Simba, MM., yang merupakan dosen tetap sejak 

awal berdirinya AKABA, STIK sampai dengan Undiknas Denpasar. 

Almahrum merupakan salah seorang pioner pembentukan Fakultas 

Ilmu Administrasi dan Komunkasi (FIAK) yang dulunya bernama 

FISIPOL. Beberapa jabatan pernah almarhum emban, selain pernah 

menjabat Dekan juga sempat menjadi Pembantu Rektor 2 Undiknas 

Denpasar. 

Kami, sebagai generasi kedua dalam mengelola Undiknas 

Denpasar, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada keduanya atas atas jerih payah yang telah 

ikut membantu dalam proses pembelajaran di Undiknas Denpasar 
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masa lalu. Tanpa bantuan yang diberikan, kami mungkin tidak bisa 

berada dalam lingkungan Undiknas Denpasar seperti saat ini. 

Semoga pengabdian bapak-bapak dapat kami teruskan untuk 

membesarkan Undiknas Denpasar di masa mendatang. Oleh karena 

itu, izinkanlah kami menganugerahkan Undiknas Award, sebagai 

bentuk tali kekeluargaan Undiknas Denpasar sepanjang masa. 

Kemarin, tepatnya hari Senin 16 Februari 2009, kami telah 

meluncurkan buku “40 tahun Undiknas Denpasar,” bersamaan 

dengan diadakannya sebuah acara yang kami MOVE TO GLOBAL & 

DIGITAL diberi tajuk “Power of Lunch Regarding to Undiknas Birthday.” 

Buku tersebut merupakan refleksi perjalanan Undiknas sejak berdiri 

hingga kini, yang memuat komentar mereka yang pernah terlibat dan 

yang pernah ikut menjadi pimpinan, serta dilengkapi dengan 

dokumentasi foto-foto. Sementara acara Power of Lunch Regarding to 

Undiknas Birthday merupakan apresiasi kami terhadap para awak 

media, khususnya yang berasal dari Kelompok Media Bali Post 

(KMB), yang selama ini telah ikut membesarkan Undiknas melalui 

berbagai pemberitaannya secara intens sejak puluhan tahun yang 

lalu. Kami akui, tanpa mereka kami tidak dikenal oleh pihak luar 

secara baik.  

“SELAMAT ULANG TAHUN UNDIKNAS” 

Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh civitas akademika 

Undiknas Denpasar mengucapkan selamat berbahagia kepada 

seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di 

Undiknas Denpasar. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan 

yang telah saudara berikan kepada Undiknas Denpasar dengan 

menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan Undiknas 

Denpasar, guna dipergunakan oleh siapa saja yang mendambakan 

ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas 

Denpasar, termasuk seluruh pengurus Perdiknas Denpasar yang 

telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membangun 

Undiknas Denpasar ke arah yang lebih baik dalam rangka 
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meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka melalui kesempatan 

ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-

tulusnya, semoga Hyang Widhi memberikan kekuatan kepada kita 

semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana dengan baik 

guna membangun citra Undiknas Denpasar yang baik di masa 

mendatang. 

Kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, dalam 

kesempatan yang berbahagia ini kami mohonkan kesediaannya 

untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan bagi Undiknas, 

yang tentunya akan dijadikan panduan dalam melangkah oleh 

seluruh civitas akademika Undiknas University. Sekian dan Terima 

kasih. 

“Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 17 Februari 2009  

Rektor Undiknas, 

Prof. Dr. Gede Sri Darma. S.T.. M.M. 

NIP.: 132 105 218/ Pembina Tingkat  
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~ 8 ~ 

THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY* 

Om Swastiastu i saat bulan suci Ramadhan kali ini, dimana 

umat Muslim sedang menunaikan ibadah puasa, kita 

semua patut memanjatkan rasa syukur mendalam 

kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi 

Wasa, atas karunia yang telah diberikan kepada kita 

semua, sehingga pada hari ini, Sabtu, 5 September 2009, kita masih 

diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rapat senat terbuka 

dengan agenda utama yakni Wisuda Satjana (S1) dan Magister (S2) 

Universitas Pendidikan Nasional. 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan Beliau yang Maha Kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan kepada kita dalam 

suasana khidmat dan penuh kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mohonkan kekuatan lahir dan batin, agar senantiasa kita. dapat 

menghadapi dan melewati berbagai persoalan dan  kondisi bangsa 

Indonesia yang sedang dalam transisi menuju negara demokrasi 

yang ideal saat ini, yang tentunya untuk mencapai keidealan itu 

berbagai gejolak ekonomi, sosial dan politik terns mewamai 

peijalanannya. 

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan selamat 

memmaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di tanah air, 

semoga semua berjalan larsear sesuai dengan harapan kita bersama. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel, 

UNDIKNAS University akan mewisuda sebanyak 157 wisudawan, 

yang terdiri atas 57 wisudawan berasal dari program studi 

manajemen, 38 wisudawan berasal dari program studi akuntansi, 

D 
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seorang wisudawan berasal dari program studi ilmu administrasi 

negara, seorang  

 

* Laporan Rektor Undiknas University Dalam Rangka Wisuda Sarjana (S1) Dan 
Magister (S2) The Grand Inna Bali Beach, Sanur Sabtu, 5 September 2009  

wisudawan berasal dari program studi ilmu komunikasi, 9 

wisudawan berasal dari program studi ilmu hukum, seorang 

wisudawan berasal dari program studi teknik sipil, 4 wisudawan 

berasal dari program studi teknik elektro, sebanyak 23 wisudawan 

berasal dari program studi magister manajemen (M.M.), dan 

sebanyak 23 wisudawan berasal dari program studi magister 

administrasi publik (M.A.P.). 

 

Pada wisuda kali ini, 68 % wisudawan S1 memiliki masa studi 

4 tahun. Sebanyak 6 % wisudawan menyelesaikan studinya kurang 

dari 4 tahun (mahasiswa pindahan). Sedangkan pada program studi 

magister manajemen (M.M.), memiliki masa studi rata-rata 19,3 bulan 

dan 19 bulan pada program studi magister administrasi publik 

(M.A.P.), dari 24 bulan masa studi yang seharusnya ditempuh oleh 

seorang mahasiswa program magister. Atas keberhasilan semua ini, 

izinkanlah saya selaku rektor dan segenap pimpinan UNDIKNAS 

MM (S2);23 
MAP (S2); 23 

Manajemen;  
57 

Teknik  
Eloktro; 4  

Akuntansi; 38  
Ilmu Hukum ;9 

Teknik Sipil ;4 

Adm.Publik; 1 Komunikasi; 1 

Jumlah wisudawan berdasarkan Program studi  
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University, menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

setinggitingginya kepada seluruh dosen, karyawan dan seluruh 

civitas akademika, yang telah memberikan perhatian dan motivasi 

serta dorongan peningkatan mutu lulusan UNDIKNAS University. 

Besar harapan kami, hal ini dapat terns berlangsung, bahkan terns 

ditingkatkan serta mendapat respon positif dari para mahasiswa 

yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas menggapai masa depan 

yang penuh ketidakpastian dan penuh dengan perubahan. 

UNDIKNAS University akan menjadi besar jika kepercayaan 

masyarakat semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan 

masyarakat ini dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang 

berkenan menimba ilmu pengetahuan di UNDIKNAS University. 

Oleh karena itu, kami memanjatkan puji syukur kehadapan TYME 

bahwasannya kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai 

SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebanyak 15,31 persen. Kemudian 

disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 2 Denpasar 

sebanyak 10,81 persen, wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 7 

Denpasar sebanyak 9,18 persen dan wisudawan yang berasal dari 

SMA Negeri 1 Denpasar sebanyak 9,1 8 persen. Sisanya berasal dari 

berbagai SMA di tanah air, mulai dari berbagai SMA di Bali, 

Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Mataram, Ambon, Biak dan dari 

SMA luar negeri yakni SMA St. Antonio Dili dan SMA Catolica Sao 

Pedro. Tentu hal itu menunjukkan bahwa UNDIKNAS University 

merupakan universitas nasional plus yang mendapat tempat di hati 

masyarakat nasional. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima 

kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat terhadap 

UNDIKNAS University untuk memproses anak-anak bangsa menjadi 

anak yang cerdas dan sehat. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama seluruh keluarga dan 

seluruh civitas akademika UNDIKNAS University, saya 
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mengucapkan selamat kepada saudara yang telah berhasil 

mengakhiri proses belajar mengajar di UNDIKNAS University dan 

mengucapkan “semoga sukses di masyarakat untuk meniti karier 

dan berwirausaha”. Saudara telah mengikuti proses belajar mengajar 

dengan baik, sehingga hari ini saudara dapat diwisuda. Hanya 

dengan proses belajar mengajar yang bermutulah, saudara justru siap 

dipergunakan oleh masyarakat. Tentu tugas UNDIKNAS University 

tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas UNDIKNAS University 

selanjutnya adalah memantau dan menjembatani alumninya, agar 

lulusan UNDIKNAS University selalu mendapatkan informasi 

terbaru berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas 

UNDIKNAS University tidaklah mudah tanpa disertai dukungan dari 

saudara-saudara para wisudawan yang diwisuda pada hari ini, yakni 

selalu memberikan informasi tentang keberadaan saudara setelah 

lulus dari UNDIKNAS University. Tanpa dukungan saudara yang 

merupakan salah satu stakeholders UNDIKNAS University, diyakini 

UNDIKNAS University tidaklah berarti apa-apa. Sekali lagi, saya 

selaku rektor menghendaki hubungan yang harmonis diantara kita 

melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan alumni UNDIKNAS 

University, bukan hubungan sebatas berlakunya kartu mahasiswa.  

Menjadi seorang entrepreneur merupakan jiwa yang harus 

dimiliki oleh setiap orang yang terdidik. Saudara diharapkan menjadi 

entrepreneur-entrepreneur handal ketika berkiprah di dunia usaha. 

Syaratnya tentu memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang 

manajemen dan mengetahui secara detail bisnis yang akan 

digelutinya serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki 

kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jika seseorang hanya memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan dibidang manajemen tetapi tidak 

memiliki kreativitas dan inovasi, maka orang tersebut dapat 

dikatakan sebagai seorang administrator semata. Kreativitas dan 

inovasi yang tinggi sangatlah diperlukan oleh seorang entrepreneur 

dalam berkarya guna menghasilkan daya saing bangsa. 
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Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu berikan kepada UNDIKNAS University, yang tentu sangat 

berarti bagi kami untuk mendidik, memproses serta memberikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi selama mengikuti perkuliahan di 

UNDIKNAS University. Kepercayaan yang bapak dan ibu berikan 

kepada kami akan kami jaga seterusnya, untuk selalu meningkatkan 

implementasi tri dharma perguruan tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama studi di UNDIKNAS University. Kami juga 

berharap kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun UNDIKNAS University di masa-masa yang akan 

datang. 

“Lulusan sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, 

tetapi sulit untuk diajak bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Lebih baik menerima lulusan perguruan tingi yang tingkat 

kepintarannya biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat kecerdasan 

ber-interaksi sosial yang baik”. Komentar-komentar seperti ini, 

seringkali didengar di kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan 

dunia usaha tidak meragukan kecerdasan intelektual para lulusan 

yang memiliki IP yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya tidak 

sedikit pula lulusan dengan IP tinggi memiliki tingkat kecerdasan 

berinteraksi sosial yang kurang. 

Keprihatinan tersebut mendorong UNDIKNAS University 

sebagai perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, 
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untuk selalu membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan 

oleh dunia usaha. Mahasiswa UNDIKNAS University melalui 

penerapan SKP (satuan kredit partisipasi) melatih mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuan berinteraksi sosialnya selama kuliah. 

Selain penerapan SKP (Satuan Kredit Partisipasi), mahasiswa 

UNDIKNAS University juga dibekali dengan pengetahuan dan 

ketrampilan lainnya seperti personality development, table manner 

dan company visit. Latihan berinteraksi sosial atau lebih dikenal 

dengan istilah softskills, wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa 

UNDIKNAS University. Sebelum mengikuti Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UNDIKNAS 

University wajib mengumpulkan beberapa poin SKP. Hal itu kami 

lakukan dengan harapan para mahasiswa dan lulusan UNDIKNAS 

University menyadari bahwa selama masa perkuliahan berlangsung, 

bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu pengetahuan & 

teknologi saja, melainkan juga melatih mahasiswa untuk selalu 

meningkatkan kemampuan ber-interaksi sosial nya, yang akan 

berguna bagi masa depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasi ilmu pengetahuan & teknologi yang selama 

ini anda peroleh di bangku kuliah. Hasil survey yang diterbitkan oleh 

National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 

2004 di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 pengusaha, 

diperoleh kesimpulan bahwa indeks prestasi hanyalah nomor 17 dari 

20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan perguruan 

tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas justru hal-hal yang 

terkadang dianggap sekedar basa-basi ketika tertulis di iklan 

lowongan kerja. Misalnya kemampuan berkomunikasi, integritas dan 

kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kualitas-kualitas yang 

tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan inilah disebut 

dengan istilah softskills. 

Saya berharap kemampuan hardskills dan softskills yang telah 

saudara miliki dapat diaplikasikan di dunia kerja dengan 
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sebaikbaiknya, sebab di sanalah kualitas lulusan sebuah lembaga 

pendidikan terukur. 

Untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar bermutu, 

UNDIKNAS University telah memberikan kesempatan kepada para 

dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Saat ini, UNDIKNAS University telah memiliki sebanyak 77 orang 

dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan setingkat magister (S2) 

pada berbagai disiplin ilmu, serta 10 orang dosen tetap dengan 

kualifikasi pendidikan setingkat doktor (S3) pada berbagai disiplin 

ilmu. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami 

perkenalkan tambahan 2 orang dosen tetap UNDIKNAS University 

yang telah meraih gelar akademik doktor. Pertama, saudara yang 

terpelajar Dr. Drs. I Gusti Ngurah Putra Suryanata, M.S., yang meraih 

gelar akademik doktor ilmu ekonomi dari Universitas Tujuh Belas 

Agustus 1945 Surabaya, pada tanggal 17 Juni 2009. Kedua, saudara 

yang terpelajar Dr. Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, 

S.Sos., M.Si. yang telah meraih gelar akademik doktor ilmu ekonomi 

dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya, pada tanggal 16 

Juli 2009. Kedua doktor baru kita ini, sama-sama mencermati masalah 

lembaga keuangan yang sarat dengan nuansa budaya Bali, yaitu LPD 

(Lembaga Perkreditan Desa), namun keduanya mengkaji dari sudut 

pandang yang berbeda. 

Perlu juga disampaikan bahwa seorang dosen UNDIKNAS 

University telah meraih prestasi akademik di tingkat nasional, yakni 

sebagai finalis dosen berprestasi tingkat nasional mewakili Kopertis 

wilayah VIII, atas nama I Gusti Bagus Lanang Eratodi, S.T., M.T. 

Saat ini, sebanyak 14 orang dosen tetap UNDIKNAS University 

sedang mengikuti studi lanjut, 5 orang dosen tetap diantarannya 

sedang mengikuti program doktoral (S3) di berbagai universitas 

ternama 9Royal Melbourne Institute of Technology [RMIT, 

Melbourne, Australia], Universitas Brawijaya Malang, Untag 

Surabaya, dan Universitas Udayana), serta 9 orang dosen tetap 
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sedang mengikuti program magister S2, yaitu di Universitas 

Brawaijaya Malang dan di Universitas Udayana. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika UNDIKNAS University mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan 

studinya di UNDIKNAS University. Semoga nantinya anda semua 

tidak menjadi salah satu dari 4,5 juta pengangguran terdidik di 

Indonesia. Terima kasih kami sampaikan juga atas bantuan yang 

telah saudara berikan kepada UNDIKNAS University dengan 

menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan UNDIKNAS 

University, guna dipergunakan oleh siapa saja yang mendambakan 

ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan UNDIKNAS 

University, termasuk seluruh pengurus Perdiknas, yang telah 

mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membangun 

UNDIKNAS University ke arah yang lebih baik dalam rangka 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka melalui kesempatan 

ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-

tulusnya, semoga Hyang Widi memberikan kekuatan kepada kita 

semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana dengan baik 

guna membangun jatidiri dan reputasi UNDIKNAS University lebih 

baik di masa mendatang. 

Sekian dan Terima kasih. 

 “Om Shanti Shanti Shanti Om” 

                

Denpasar, 5 September 2009  

Rektor UNDIKNAS University, 
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NETWORKING MENUJU PERSAINGAN 

GLOBAL* 

Om Swastiastu, etelah kita melewati hari kasih sayang yang 

bertepatan dengan Chinese New Year, Gong Xi Fat Cai, pada 

tanggal 14 Februari  

2010 yang lalu, marilah kita panjatkan kembali rasa 

syukur mendalam kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida 

Sang Hyang Widi Wasa, atas karunia yang telah diberikan kepada 

kita semua, sehingga pada hari ini, Rabu, 17 Februari 2010, kita masih 

diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rapat senat terbuka 

dengan agenda utama Dies Natalis ke-41, Wisuda Sarjana (S1), dan 

Pascasarjana (S2) Universitas Pendidikan Nasional, UNDIKNAS 

University Denpasar. 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan Tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan keselamatan daiam suasana 

khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mdhonkan kekuatan lahir dan bathin, agar kita senantiasa dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya berbagai 

persoalan berkaitan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya. 

Kita mohonkan pula agar bangsa kita mampu bersaing dengan 

bangsa lain, setelah genderang CAFTA (China-Asean Free Trade 

Agreement) dibunyikan sejak 1 Januari 2010 yang lalu. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Westin Hotel, Nusa Dua, 

UNDIKNAS University, akan mewisuda sebanyak 184 wisudawan, 

yang terdiri atas 63 wisudawan berasal dari program studi 

S 
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manajemen (S.E.), 58 wisudawan berasal dari program studi 

akuntansi (S.E.).  

Sebanyak 4 wisudawan berasal dari program studi ilmu komunikasi  

 

*  Laporan Rektor Undiknas University Dalam Rangka Dies Natalis Ke-41, Wisuda  
Sarjana Dan Pascasarjana The Westin Hotel, Nusa Dua Rabu, 17 Februari 2010 

(S.Ikom), 16 wisudawan berasal dari program studi ilmu hukum 

(S.H.), seorang wisudawan berasal dari program studi teknik sipil 

(S.T.), 8 wisudawan berasal dari program studi teknik elektro (S.T.), 

sebanyak 14 wisudawan berasal dari program pascasarjana Magister 

Manajemen (M.M.) dan sebanyak 20 wisudawan berasal dari 

Magister Administrasi Publik (M.A.P), sehingga jumlah keseluruhan 

alumni Undiknas sejak berdirinya sampai wisuda hari ini sebanyak 

18.168 alumni (17.984 + 184). 

Tidak berbeda dengan wisuda periode 5 September 2009 yang 

lalu, pada wisuda kali ini pun, program studi manajemen meluluskan 

paling banyak wisudawan yakni sebanyak 63 wisuda wan, 

sedangkan program studi akuntansi memiliki wisudawan paling 

banyak yang menyelesaikan studi 3,5 tahun, yakni sebesar 89,66 

persen (lihat tabel 1 dibawah ini). 

Lulusan terbaik di tingkat saijana diraih oleh Agnes Dianika 

dari program studi Manajemen dengan IPK 3,87 (alumni SMA Negeri 

2 Denpasar); Wenny Sianova dari program studi akuntansi dengan 

IPK 3,91 (alumni SMAK Santo Yoseph Denpasar), Cindy Putri Utami 

dari program studi ilmu komunikasi dengan IPK 3,8 (alumni SMAK 

Santo Yoseph), Made Oka Cahyadi Wiguna dari program studi Ilmu 

Hukum dengan IPK 3,68 (alumni SMA Negeri 1 Denpasar) dan R. 

Dimas Aryo Bhumi dari program studi teknik elektro dengan IPK 3,2 

(alumni SMLA Negeri 7 Denpasar). 

Tabel 1: Prosentase Lama Studi Wisudawan Periode 17 Februari 2010 
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No Lama 
Studi 

Prodi  
Manajemen Prodi 

Akuntansi 
Prodi Ilmu 

Komunikasi 
Prodi Ilmu  

Hukum 

Prodi  
Teknik 

Sipil 

Prodi  
Teknik  
Elektro 

1 3,5 tahun 63,49 % 89,66 % 100 % 75 % 100 % 37,5 % 

2 4,5 tahun 19,05 % 8,62 % 0 % 18,75 % 0 % 37,5 % 

3 5,5 tahun 6,35 % 1,72 % 0 % 6,25 % 0 % 12,5 % 

4 >5;5 tahun 11,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 12,5 % 

 Jumlah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

Tabel 2: Jumlah Wisudawan Sarjana Berdasarkan Indeks Prestasi  

NO PROGRAM STUDI IPK  3,51 

-4,00 
IPK  2,76 

– 3,50 

IPK   
2,75 –  
2,50 

IPK   
2,49 – 2  

,00 
Jumlah 

1 Prodi Manajemen 13 44 6 0 63 

2 Prodi Akuntansi 18 40 0 0 58 

3 Prodi Ilmu Komunikasi 4 0 0 0 4 

4 Prodi Ilmu Hukum 1 14 1 0 16 

5 Prodi Teknik Sipil 0 1 0 0 1 

6 Prodi Teknik Elektro 0 8 0 0 8 

Ditingkat magister, dari 34 orang yang diwisuda periode 

Februari 2010, Sembilan orang diantaranya lulus dengan predikat 

cumlaude, dengan indeks prestasi rata-rata 3,56 dan masa studi rata- 

rata 17 bulan. Lulusan terbaik di tingkat magister diraih oleh Lilik 

Paryono dari program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,99, 

masa studi 14 bulan (S1 berasal dari pariwisata UNUD) dan Nengah 

Sumadi dari program studi Magister Administrasi Publik dengan IPK 

3,93, masa studi 14 bulan (Kasat Narkoba Polres Gianyar). 

kepercayaan masyarakat terhadap UNDIKNAS University untuk 

memproses anakanak bangsa menjadi anak yang cerdas dan sehat. 

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun 

sebagai Rektor UNDIKNAS University mengucapkan selamat kepada 

saudara yang telah berhasil meng-akhiri proses belajar mengajar di 
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UNDIKNAS University, dan mengucapkan “semoga sukses di 

masyarakat untuk meniti karier dan berwirausaha”. Saudara telah 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik di UNDIKNAS 

University ini, sehingga hari ini saudara dapat diwisuda. Hanya 

dengan proses belajar mengajar yang bermutulah, saudara justru siap 

dipergunakan oleh masyarakat. Tentu tugas UNDIKNAS University 

tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas UNDIKNAS University 

selanjutnya adalah memantau dan menjembatani lulusan 

UNDIKNAS, agar Iulusan UNDIKNAS selalu mendapatkan 

informasi terbaru berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tugas UNDIKNAS tidaklah mudah tanpa disertai dukungan dari 

saudara-saudara para wisudawan yang diwisuda pada hari ini, yakni 

selalu memberikan informasi tentang keberadaan saudara, setelah 

lulus dari UNDIKNAS. Tanpa dukungan saudara yang merupakan 

salah satu stakeholder UNDIKNAS, diyakini UNDIKNAS tidaklah 

berarti apa-apa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu berikan kepada UNDIKNAS University, yang tentu sangat 

berarti bagi kami, untuk mendidik, memproses serta memberikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi selama mengikuti perkuliahan di 

UNDIKNAS University. Kepercayaan yang bapak ibu berikan kepada 

kami, akan kami jaga seterusnya, untuk selalu meningkatkan tri 

dharma perguruan tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu, 

ketika proses belajar meggajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin kesemuanya itu terjadi 

dalam konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar 

kualitas yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya, untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama di UNDIKNAS University. Kami juga berharap 
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kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran 

positif kepada kami untuk selalu memperbaiki dan membangun 

UNDIKNAS University di masa-masa yang akan datang, 

Bapak Koordinator Kopertis yang saya hormati, “Lulusan 

sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, tetapi sulit untuk 

diajak bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih 

baik menerima lulusan perguruan tinggi yang tingkat kepintarannya 

biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi 

sosial”. Komentar-komentar seperti ini, seringkali didengar di 

kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan dunia usaha tidak 

meragukan kecerdasan intelektual para lulusan yang memiliki 

indeks prestasi yang tinggi, akan tetapi pada kenyataannya tidak 

sedikit pula, lulusan dengan indeks prestasi tinggi, memiliki tingkat 

kecerdasan berinteraksi sosial yang kurang.  
Seuntai Pesan, Menjawab Zaman 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan & teknologi yang 

selama ini anda peroleh dibangku kuliah. Hasil survey yang 

diterbitkan oleh National Association of Colleges and Employers (NACE) 

pada tahun 2004 di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 

pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa indeks prestasi hanyalah 

nomor 17 dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang 

lulusan perguruan tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas 

justru hal-hal yang terkadang dianggap sekedar basa-basi, ketika 

tertulis di iklan lowongan kerja. Misalnya kemampuan 

berkomunikasi, integritas dan kemampuan bekerjasama dengan 

orang lain, Kualitas-kualitas yang tidak terlihat wujudnya namun 

sangat diperlukan inilah disebut dengan istilah softskills . Saya 

berharap kemampuan hardskills dan softskills  yang telah saudara 

miliki dapat anda aplikasikan di dunia kerja dengan sebaik-baiknya. 

Bapak Bupati Gianyar yang saya hormati, Di tengah-tengah 

persaingan yang semakin ketat disegala lini kehidupan, telah 

memaksa kita untuk selalu meningkatkan kualitas pengetahuan yang 
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kita miliki, tidak terlepas dari status sosial seseorang. Ketidak-tahuan 

sebagian besar masyarakat disekeliling kita terhadap fenomena yang 

terjadi, lebih banyak disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang 

dimilikinya. Melihat kondisi nyata tersebut, UNDIKNAS University 

tergerak untuk selalu memacu bahkan ikut serta membantu 

meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat yang tergabung 

Pada kesempatan di ulang tahun UNDIKNAS University yang 

ke-41, kami mohon kiranya Bapak Bupati Gianyar berkenan untuk 

bekerja sama dengan UNDIKNAS, sebagai sebuah lembaga 

pendidikan tinggi, untuk memproses dan mencetak seluruh staff di 

jajaran pemda gianyar untuk menjadi abdi negara yang unggul. Niat 

baik tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding 

(MOU) yang akan ditanda-tangani diruangan ini, Demikian pula, 

kami mohon kiranya Bapak Bupati Gianyar berkenan memberikan 

orasi ilmiah berkaitan dengan strategi pengembangan Sumber Daya 

Manusia Bali.  

Atas perkenan Bapak Bupati Gianyar, kami ucapkan terima kasih. 

Untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar bermutu, 

UNDIKNAS University telah memiliki 78 dosen tetap dengan 

kualifikasi magister (S2), serta 11 orang dosen tetap yang 

berkualifikasi doktor (S3) pada berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, 

pada ulang tahun UNDIKNAS University yang ke-41 ini, kami 

perkenalkan tambahan seorang dosen tetap UNDIKNAS University 

yang telah meraih “gelar akademik doktor di Universitas Udayana”, 

pada tanggal 23 Desember 2009, yakni saudara Dr. I Nyoman Sri 

Subawa, S.T., S.Sos., M.M. Doktor baru yang telah menyelesaikan 

studinya, melakukan penelitian dibidang franchise pendidikan non-

formal. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika UNDIKNAS University mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan 

studinya di UNDIKNAS University. Terima kasih kami sampaikan 
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atas bantuan yang telah saudara berikan kepada UNDIKNAS 

University dengan menyumbangkan beberapa liter&tur ke 

perpustakaan UNDIKNAS, guna dipergunakan oleh siapa saja yang 

mendambakan ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun UNDIKNAS University ke 

arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap UNDIKNAS University, maka melalui 

kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih 

yang setulus-tulusnya, semoga Hyang Widi memberikan kekuatan 

kepada kita semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana 

dengan baik guna membangun citra UNDIKNAS University yang 

baik di masa mendatang. 

Sekian dan Terima kasih. 

 “Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 17 Februari 2010 
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KUASAI INFORMASI UNTUK 

MENANGKAN PERSAINGAN GLOBAL* 

Om Swastiastu etelah kita melewati Hari Raya Idul Fitri 1 

Syawai 1431 Hijriyah, pada tanggal 10—11 September 2010 

yang lalu, marilah kita panjatkan kembali rasa syukur 

mendalam kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang 

Hyang Widi Wasa, atas karunia yang telah diberikan kepada 

kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat 17 September 2010, kita 

masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rapat senat 

S 
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terbuka dengan agenda utama Wisuda Sarjana (S1), dan Pascasarjana 

(S2) Periode September 2010 Universitas Pendidikan Nasional, 

UNDIKNAS University Denpasar, 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai manu 

sia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan keselamatan dalam suasana 

khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mohonkan kekuatan lahir dan bathin, agar kita senantiasa dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya berbagai 

persoalan berkaitan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya. 

Kita mohonkan pula agar bangsa kita mampu bersaing dengan 

bangsa lain, setelah genderang CAFTA (China-Asean Free Trade 

Agreement) dibunyikan sejak 1 Januari 2010. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Agung Room Inna Grand Bali 

Beach - Sanur, UNDIKNAS University, akan mewisuda sebanyak 118 

wisudawan, yang terdiri atas dari 28 wisudawan berasal dari 

program studi Manajemen (S.E), 11 wisudawan berasal dari program 

studi  

 

* Laporan Rektor Undiknas University Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan Pascasarjana 

Periode September 2010 Agung Room Inna Grand Bali Beach - Sanur Jumat, 17 September  
2010 

Akuntansi (S.E). Seorang wisudawan berasal dari proram studi Ilmu 

Administrasi Negara (S.Sos), 5 wisudawan berasal dari program 

studi Ilmu Komunikasi (S.I.kom), 10 wisudawan berasal dari 

program studi Ilmu Hukum (S.H), 8 wisudawan berasal dari program 

studi Teknik Sipil (S.T), 5 wisudawan berasal dari program studi 

Teknik Elektro (S.T), sebanyak 38 wisudawan berasal dari program 

Pascasarjana Magister Manajemen (M.M) dan sebanyak 12 

wisudawan berasal dari Magister Administrasi Administrasi Publik 

(M.A.P), sehingga jumlah keseluruhan alumni UNDIKNAS sejak 

berdirinya sampai wisuda hari ini sebanyak 18.286 alumni (18.168 + 

118). 
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Tidak berbeda dengan wisuda periode 17 Februari 2010 yang 

lalu, pada wisuda kali ini pun, program studi Manajemen 

meluluskan paling banyak wisudawan yakni sebanyak 28 

wisudawan, sedangkan program program studi Manajemen 

memiliki wisudawan paling banyak yang menyelesaikan studi 3 

tahun, yakni sebesar 27,27 persen (lihat tabel 1 dibawah ini). 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana diraih oleh I Putu Adi 

Paramartha, S.E dari program studi Manajemen dengan IPK 3,74 

(alumni SMA PGR3 2 Denpasar); Ni Nyoman Rani Desiyanti, S.E dari 

program studi Akuntansi dengan IPK 3,53 (alumni SMA 2 Denpasar), 

Herman Nerius, S.Sos dari program studi Ilmu Administrasi Negara 

dengan IPK 3,28 (alumni SMA 2 Maumere), Muhamad Sidik Bin 

Selamu, S.Ikom dari program studi Ilmu Komunikasi dengan IPK3,31 

(alumni SMA Muhamadiyah), Budi Prasetyo, S.H. dari program studi 

Ilmu Hukum dengan IPK 3,84 (alumni SMA 1 Ambulu), Niko Bomara 

Oranye, S.T dari program studi Teknik Sipil dengan IPK 3,27 (alumni 

SMA Kristen Tobelo) dan Burhanuddin, S.T. dari program studi 

Teknik dengan IPK 3,11 (alumni SMK Rekayasa Denpasar) 

Ditingkat magister, dari 50 orang yang diwisuda periode 

September 2010, 33 orang diantaranya lulus dengan predikat 

cumlaude, dengan indeks prestasi rata-rata 3,84 dan masa studi rata-

rata 15,9 bulan. Lulusan terbaik di tingkat magister diraih oleh Ni 

Made Purnami Antari, S.E., M.M dari program studi Magister 

Manajemen dengan IPK 3,93 masa studi 13 bulan (Si berasal dari 

UNDIKNAS  
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Denpasar) dan I Wayan Sudharma, S.H., M.A.P dari program studi 

Magister Administrasi Publik dengan IPK 3,91 masa studi 13 bulan (Si 

berasal dari Fak. Hukum UNUD Denpasar) 

  

Tabel 3: Jumlah Wisudawan MEGISTER Berdasarkan indek prestasi 

No. Indek Prestasi 
Magister 

Manajemen 

Magister 

Administrasi 

Publik 
Predikat Kelulusan 

1. 3,71 -4,00 29 4 Cumlaude 

2. 
3,41-3,70 8 7 Sangat Memuaskan 

3. 
2,75-3,40 1 1 Memuaskan 

 Jumlah 38 12  

Atas keberhasilan semua ini, izinkan saya selaku Rektor dan segenap 

pimpinan UNDIKNAS University, menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, karyawan dan 

seluruh civitas akademika, yang telah memberikan perhatian dan motivasi 

serta dorongan peningkatan mutu lulusan UNDIKNAS University, Besar 

harapan kami, hal ini dapat terus berlangsung, bahkan terus ditingkatkan 

serta mendapat respon positif dari mahasiswa yang memiliki motivasi 

untuk selalu cerdas menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian 

dan penuh dengan perubahan. 

UNDIKNAS University akan menjadi besar jika kepercayaan 

masyarakat semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan masysrakat ini 

dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan menimba 

ilmu pengetahuna di UNDIKNAS University. Oleh karena itu, kami 

memanjatkan puji dan syukur kehadapan TYME bahwasannya kami telah 

berhasil memproses lulusan dari berbagai SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali ini-

pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik Santo 
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Yoseph Denpasar, yakni sebesar 13,24 persen. Kemudian disusul oleh 

wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 2 Denpasar (5,88 persen 

wisudawan). Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang 

setinggi-tingginya atas kepercayaan masyarakat terhadap UNDIKNAS 

University untuk memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas 

dan sehat 

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun sebagai 

Rektor UNDIKNAS University mengucapkan selamat kepada saudara 

yang telah berhasil mengakhiri proses belajar mengajar di UNDIKNAS 

University, dan mengucapkan semoga sukses di masyarakat untuk meniti 

karier dan berwirausaha. Saudara telah mengikuti proses belajar mengajar 

dengan baik di UNDIKNAS University ini, sehingga hari ini saudara dapat 

diwisuda. Hanya dengan proses belajar mengajar yang bermutulah, 

saudara justru siap dipergunakan oleh masyarakat. Tentu tugas 

UNDIKNAS University tidaklah sampai hari ini, tetapi tugas UNDIKNAS, 

agar lulusan UNDIKNAS selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas UNDIKNAS tidaklah 

mudah tanpa diserta dukungan dari saudara-saudara para wisudawan 

yang diwisuda pada hari ini yakni selalu memberikan informasi tentang 

keberadaan saudara, setelah lulus dari UNDIKNAS. Tanpa dukungan 

saudara yang merupakan salah satu stakeholder UNDIKNAS, diyakini 

UNDIKNAS tidaklah berarti apa-apa.  

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasikan imu pengetauan & teknologi yang selama ini 

anda peroleh dibangku kuliah. Hasil survey yang diterbitkan oleh National 

Association of Colleges and employer (NACE) pada tahun 2004 di USA, dari 

hasil wawancara terhadap 457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa 

indeks prestasi hanyalah nomor 17 dari 2 kualitas yang dianggap penting 

dari seorang lulusan perguruan tinggi. Kualitas yang menduduki 

peringkat atas justru hal-hal yang terkadang dianggap sekedar basa-basi, 

ketika tertulis di iklan lowongan kerja. Misalnya kemampuan 

berkomunikasi, integritas dan kemampuan bekerjasama dengan orang 
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lain. Kualitas-kualitas yang tidak terlihat wujudnya namum sangat 

diperlukan inilah disebut dengan istllah softskills. Saya berharap 

kemampuan hardskills dan softskills yang telah saudara miliki dapat anda 

aplikasikan di dunia kerja dengan sebaikbaiknya. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika UNDIKNAS University mengucapkan selamat berbahagia 

kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya di 

UNDIKNAS University. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan yang 

telah saudara berikan kepada UNDIKNAS University dengan 

menyumbangkan beberapa literatur ke perpustakaan UNDIKNAS, guna 

dipergunakan oleh siap saja yang mendambakan ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan UNDIKNAS, 

termasuk seluruh pengurus PERDIKNAS yang telah mencurahkan pikiran 

dan tenaganya untuk membangun UNDIKNAS University ke arah yang 

lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

UNDIKNAS University, maka melalui kesempatan ini, saya 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya, 

semoga Hyang Widi memberikan kekuatan kepada kita semua untuk 

selalu berpikir, berkata dn berlaksana dengan baik guna membangun citra 

UNDIKNAS University yang baik di masa mendatang. 

Sekian dan terimaksih. 

 ”Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 17 September 2010 
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TINGKATKAN KECERDASAN SPIRITUAL 

QUOTIENT DAN EMOTIONAL 

QUOTIENT* 

Om Swastiastu, etelah kita melewati hari tahun baru Masehi 2011 pada 

tanggal 1 Januari, serta hari tahun baru Imlek 2562 pada 

tanggal 3  

Februari 2011 yang baru saja berlalu, marilah kita 

panjatkan kembali rasa syukur mendalam kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas karunia 

yang telah Beliau berikan kepada kita semua, pada hari ini, Kamis 17 

Februari 2011, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu 

dalam Rapat Senat Terbuka dengan agenda utama Wisuda Sarjana 

(S1) dan Pascasarjana (S2) Periode Februari 2011 Universitas 

Pendidikan Nasional, Undiknas University, Denpasar. 

Rasa syukur ini kita panjatkan, sebagai wujud bakti kita sebagai 

manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberi 

kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan keselamatan dalam suasana 

khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Sekaligus pula, kita 

mohonkan kekuatan lahir dan batin, agar kita senantiasa dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya berbagai 

persoalan berkaitan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya. 

Kita mohonkan pula agar kehidupan bernegara di Indonesia dapat 

berjalan dengan kondusif dan tidak terpengaruh oleh krisis Mesir 

yang saat ini sedang memuncak, serta berbagai kasus korupsi di 

Indonesia yang akhirakhir ini menyita perhatian publik bisa 

terselesaikan sehingga dapat menjadi momentum bagi revolusi moral 

S 
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bangsa Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong revolusi 

pendidikan. 

 
* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 

Pascasarjana Periode Februari 2011 Agung Room Inna Grand Bali Beach - Sanur  
Kamis, 17 Februari 2011 

Pada pagi hari ini, bertempat di Agung Room Inna Grand Bali 

Beach-Sanur, Undiknas University, akan mewisuda sebanyak 173 

wisudawan, yang terdiri atas 44 wisudawan berasal dari Program 

Studi Manajemen (S.E), 63 wisudawan berasal dari Program Studi 

Akuntansi (S.E), 8 wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu 

Komunikasi (S.I.Kom), 26 wisudawan berasal dari Program Studi 

Ilmu Hukum (S.H), 3 wisudawan berasal dari Program Studi Teknik 

Elektro (S.T), sebanyak 18 wisudawan berasal dari Program 

Pascasarjana Magister Manajemen (M.M) dan sebanyak 11 

wisudawan berasal dari Magister Administrasi Publik (M.A.P), 

sehingga jumlah keseluruhan alumni Undiknas University sejak 

berdirinya sampai wisuda hari ini sebanyak 18.459 alumni 

(18.286+173). 

Berbeda dengan wisuda periode 17 September 2010 yang lalu, 

pada wisuda kali ini Program Studi Akuntansi meluluskan paling 

banyak wisudawan, yakni sebanyak 63 wisudawan. Sebagian besar 

wisudawan program studi Akuntansi, yaitu 93,65%, berhasil 

menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun (lihat tabel 1 di bawah). 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana diraih oleh Antonio da Silva 

Sam, S.E dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,84 (Alumni 

SMA Dili); Putu Ayu Rara Anggani, S.E dari Program Studi 

Akuntansi dengan IPK 3,73 (Alumni SMA 2 Denpasar), Yasmine 

Dwitya Putri Jelantik, S.I.Kom dari Program Studi Ilmu Komunikasi 

dengan IPK 3,57 (Alumni SMA 2 Denpasar), I Gusti Ayu Eviani 

Yuliantari, S.H. dari Program Studi Ilmu Hukum dengan IPK 3,94 

(alumni SMA 1 Kuta Utara), Maria Fransiska Yuniarti Radja, S.T. dari 
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Program Studi Teknik Elektro dengan IPK 3,24 (alumni SMA 2 

Maumere). 

Tabel 1. Persentase Lama Studi Wisudawan Sarjana (S1) 

No. Lama Studi 
Prodi 

Manajemen 
Prodi 

Akuntansi 
 Prodi Ilmu 

Komunikasi 

Progdi  
Ilmu  

Hukum 

Prodi  
Teknik  
Elektro 

1. 3,5 Tahun 81,82% 93,65% 87,50 % 88,46% 0,00 % 

2. 4,5 Tahun 11,36% 3,17% 12,50% 1 1,54% 100% 

3. 5,5 Tahun 0,00% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

4. 6,5 Tahun 2,27% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

5. > 6,5 Tahun 4,55% 3,17% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 2. Jumlah Wisudawan Sarjana (S1) Berdasarkan Indeks Prestasi 

No. IPK 
Manajemen Akuntansi Ilmu 

Komunikasi 
Ilmu 

Hukum 
Teknik 

Elektro 

1. 3,51 - 4,00 5 14 2 8 - 

2. 2,76 - 3,50 37 48 6 18 3 

3. 2,75 - 2,50 2 - - - - 

4. 2,49 - 2,00 - 1 - - - 

 Jumlah 44 63 8 26 3 

Di tingkat magister, dari 29 orang yang diwisuda pada Wisuda 

Periode Februari 2011 ini, 14 orang diantaranya lulus dengan 

predikat cumlaude, dengan indeks prestasi rata-rata 3,74 dan masa 

studi ratarata 16,5 bulan untuk program studi Magister Manajemen 
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serta dengan indeks prestasi rata-rata 3,65 dan masa studi rata-rata 

17,2 bulan untuk program studi Magister Administrasi Publik. 

Lulusan terbaik ditingkat magister diraih oleh Wayan Supada, S.E., 

M.M., dari program studi Magister Manajemen dengan IPK 4,00 masa 

studi 14,9 bulan (S1 berasal dari STIE Satya Dharma Singaraja) dan 

Putu Mirayana, Agnes L. Ranytha, S.E., M.A.P dari program studi 

Magister Administrasi Publik dengan IPK 3,91 masa studi 15,8 bulan 

(berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana). 

Tabel 3. Jumlah Wisudawan Magister Berdasarkan Indeks Prestasi 

N o. Indeks Prestasi 
Magister 

Manajemen 

Magister 
Administrasi 

Publik 
Predikat Kelulusan 

I. 3,71 - 4,00 11 3 Cumlaude 

2. 3,41 -3,70 5 7 Sangat Memuaskan 

3. 2,75 - 3,40 2 1 Memuaskan 

 Jumlah 18 11  

Atas keberhasilan semua ini, izinkan saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas University, menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen, 

karyawan dan seluruh civitas akademika, yang telah memberi 

perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas University. Besar harapan kami agar hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas 

menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan penuh 

dengan perubahan. 

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada pimpinan dan 

segenap civitas akademika Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Undiknas yang telah berhasil meraih peringkat 

akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT). Keberhasilan ini merupakan salah satu bukti komitmen 
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Undiknas untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses 

pendidikan di lingkungan Undiknas University demi menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 

Undiknas University akan menjadi besar jika kepercayaan 

masyarakat semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan 

masyarakat ini dibuktikan dengan sejumlah siswa- siswi SMA yang 

berkenan menimba ilmu pengetahuan di Undiknas University. Oleh 

karena itu, kami memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa bahwasanya kami telah berhasil memproses lulusan 

dari berbagai SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebesar 17,36 persen wisudawan. 

Kemudian disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 2 

Denpasar, yaitu sebesar 9,03 persen wisudawan. Oleh karenanya, 

saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas 

kepercayaan masyarakat terhadap UNDIKNAS University untuk 

memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas dan sehat. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun 

sebagai Rektor Undiknas University, saya mengucapkan selamat 

kepada saudara yang telah berhasil mengakhiri proses belajar di 

Undiknas University, dan mengucapkan semoga sukses di 

masyarakat untuk meniti karier dan berwirausaha. Saudara telah 

mengikuti proses belajar dengan baik di Undiknas University ini, 

sehingga hari ini saudara dapat diwisuda. Hanya dengan proses 

belajar mengajar yang bermutulah, saudara siap dipergunakan oleh 

masyarakat. Tentu tugas Undiknas University tidaklah sampai hari 

ini, tetapi tugas Undiknas adalah senantiasa memastikan agar 

lulusannya selalu mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas Undiknas tidaklah mudah 

tanpa disertai dukungan dari saudara-saudara para wisudawan yang 

diwisuda pada hari ini yakni selalu memberikan informasi tentang 

keberadaan saudara, setelah lulus dari Undiknas. Tanpa dukungan 
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saudara yang merupakan salah satu stakeholder Undiknas, diyakini 

Undiknas tidaklah berarti apa-apa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang bapak 

dan ibu berikan kepada Undiknas University, yang tentu sangat 

berarti bagi kami, untuk mendidik, memproses serta memberikan 

ilmu pengetahuan dan teknologi selama mengikuti perkuliahan di 

Undiknas University. Kepercayaan yang bapak dan ibu berikan 

kepada kami, akan kami jaga seterusnya, untuk selalu meningkatkan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang muncul terhadap putra-putri bapak dan ibu, 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin semua itu terjadi dalam 

konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar kualitas 

yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami 

menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang telah 

berhasil menyelesaikan studinya untuk selanjutnya meniti karier di 

masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama belajar di Undiknas University. Kami juga berharap 

kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap memberikan saran 

positif kepada kami untuk selalu memperbaiki dan membangun 

Undiknas University di masa-masa yang akan datang. 

Lulusan sebuah perguruan tinggi terkadang pintar-pintar, 

tetapi sulit untuk diajak bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Lebih baik menerima lulusan perguruan tinggi yang 

tingkat kepintarannya biasa-biasa saja, tetapi memiliki tingkat 

kecerdasan berinteraksi sosial. Komentar-komentar seperti ini 

seringkali didengar di kalangan dunia usaha. Kebanyakan pimpinan 

dunia usaha tidak meragukan kecerdasan intelektual para lulusan 

yang memiliki indeks prestasi yang tinggi, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak sedikit pula, lulusan dengan indeks prestasi 

tinggi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi sosial yang kurang. 
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Keprihatinan tersebut mendorong UNDIKNAS sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-halyang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa UNDIKNAS melalui penerapan SKP (satuan 

kredit partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan 

kemampuan berinteraksi sosialnya selama kuliah di UNDIKNAS. 

Latihan ber-interaksi sosial atau lebih dikenal dengan istilah softskills, 

wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa UNDIKNAS. Sebelum 

melaksanakan KKN (kuliah kerja nyata), mahasiswa UNDIKNAS 

wajib mengumpulkan 400 poin SKP. Hal ini kami lakukan dengan 

harapan para mahasiswa UNDIKNAS dan lulusan UNDIKNAS 

menyadari bahwa selama masa perkuliahan berlangsung, bukan 

hanya sekadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saja, tetapi juga melatih mahasiswa untuk selalu meningkatkan 

kemampuan berinteraksi sosialnya, yang akan berguna bagi masa 

depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

selama ini Anda peroleh di bangku kuliah. Hasil survey yang 

diterbitkan oleh National Association of Colleges and employer (NACE) 

pada tahun 2004 di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 

pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa indeks prestasi hanyalah 

nomor 17 dari 2 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan 

perguruan tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas justru 

halhal yang terkadang dianggap sekadar basa-basi, ketika tertulis di 

iklan lowongan kerja. Misalnya kemampuan berkomunikasi, 

integritas dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Kualitas-

kualitas yang tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan 

inilah disebut dengan istilah softskills. Saya berharap kemampuan 

hardskills dan softskills yang telah saudara miliki dapat Anda 

aplikasikan di dunia kerja dengan sebaik-baiknya. 

Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat 

ulang tahun yang ke- 42 kepada Undiknas. Semoga dengan 
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bertambahnya usia, Undiknas bisa menjadi lebih baik, menjadi 

perguruan tinggi yang senantiasa mendapat tempat dan menjadi 

pilihan masyarakat, serta selalu bisa beradaptasi dengan 

perkembangan zaman. Saya doakan pula agar segala kemajuan yang 

dicapai Undiknas mampu membawa kesejahteraan yang lebih baik 

bagi segenap dosen dan karyawan Undiknas. 

Kepada seluruh wisudawan, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas University mengucapkan selamat berbahagia 

atas keberhasilan menyelesaikan studi di UNDIKNAS University. 

Terima kasih kami sampaikan atas bantuan yang telah saudara 

berikan kepada UNDIKNAS University dengan menyumbangkan 

beberapa literatur ke perpustakaan UNDIKNAS, guna dipergunakan 

oleh siapa saja yang mendambakan ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas University ke 

arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Undiknas University, maka melalui 

kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih 

yang setulustulusnya, semoga Hyang Widhi memberikan kekuatan 

kepada kita semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana 

dengan baik guna membangun citra UNDIKNAS University yang 

baik di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

”Om Shanti Shanti Shanti Om”  
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MENJADI UNGGUL  
*KARENA GOOD SOFTSKILLS 

Om Swastiastu ertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur 

yang mendalam kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida 

Sang Hyang  

Widhi Wasa, karena atas anugerah yang telah Beliau berikan 

kepada kita semua, pada hari ini, Sabtu 17 September 2011, 

kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam Rapat Senat 

Terbuka dengan agenda utama Wisuda Sarjana (S1) dan Pascasarjana 

(S2) Periode September 2011 Universitas Pendidikan Nasional, 

Undiknas University, Denpasar. 

Rasa syukur kita panjatkan kehadapan-Nya sebagai wujud 

bhakti kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang 

telah memberi kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan keselamatan 

dalam menjalani kehidupan ini. Tak lupa kita mohonkan pula 

kekuatan lahir dan batin bagi bangsa ini agar senantiasa dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan 

masyarakat kita yang multikultural. Kita mohonkan agar kehidupan 

berpolitik dan bernegara di Indonesia dapat berjalan dengan semakin 

dewasa dan kondusif, serta berbagai kasus korupsi di Indonesia yang 

seakan tak ada habisnya bisa benar-benar terselesaikan, sehingga 

cita-cita bangsa ini untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good 

governance) di segala bidang dapat segera terwujud. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Ball Room Kartika Plaza Hotel 

- Kuta, Undiknas University, akan mewisuda sebanyak 100 

wisudawan, yang terdiri atas 22 wisudawan berasal dari program  

 

P 
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* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 
Pascasarjana Periode September 2011 Ball Room Kartika Plaza Hotel - Kuta Sabtu, 
17 September 2011 

studi Manajemen (S.E), 27 wisudawan berasal dari program studi 

Akuntansi (S.E), 4 wisudawan berasal dari program studi Ilmu 

Komunikasi (S.I.Kom), 8 wisudawan berasal dari program studi Ilmu 

Hukum (S.H), 2 wisudawan berasal dari program studi Teknik Sipil 

(S.T), 5 wisudawan berasal dari program studi Teknik Elektro (S,T), 

sebanyak 25 wisudawan berasal dari program Pascasarjana Magister 

Manajemen (M.M) dan sebanyak 7 wisudawan berasal dari Magister 

Administrasi Publik (M.A.P), sehingga jumlah keseluruhan alumni 

Undiknas University sejak berdirinya sampai wisuda hari ini 

sebanyak 18.559 alumni (18.459 + 100). 

Sama dengan wisuda periode 17 Februari 2011 yang lalu, pada 

wisuda kali ini program studi Akuntansi tetap meluluskan paling 

banyak wisudawan, yakni sebanyak 27 wisudawan. Sebagian besar 

wisudawan program studi Akuntansi, yaitu 92%, berhasil 

menyelesaikan studi dalam waktu 3-4 tahun (lihat tabel 1 di bawah 

ini). 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana diraih oleh Fany Sintya Dewi 

Saputro, S.E dari program studi Manajemen dengan IPK 3,61 (alumni 

SMAN 3 Denpasar); Dewa Ayu Chrisna Marranitha, S.E dari program 

studi Akuntansi dengan IPK 3,77 (alumni PGR1 4 Denpasar), Ida Ayu 

Pradnya Laksmi Devi, S.I.Kom dari program studi Ilmu Komunikasi 

dengan IPK 3,44 (alumni SMA Santo Yoseph Denpasar), Ery Haryaty, 

S.H. dari program studi Ilmu Hukum dengan IPK 3,75 (alumni SMA 

BPSK Jakarta), Alexandre Soares Cristovao, S.T. dari program studi 

Teknik Sipil dengan IPK 3,22 (alumni SMK Catolica D Bosco 

Fatumaca) dan Deny Setiawan, S.T. dari program studi Teknik 

Elektro dengan IPK 3,55 (alumni SMA Mojokerto). 

Tabel 1. Persentase Lama Studi Wisudawan Sarjana (S1) 
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No. 
Lama 

Studi 

Prodi 

Manajemen 
Prodi 

Akuntansi 
Prodi Ilmu 

Komunikasi 
Prodi 

ilmu  
Hukum 

Prodi 
Teknik 
Sipil 

Prodi  
Teknik  
Elektro 

1. 3 

Tahun 
37% 48% 0% 25% 0% 0% 

2. 4 

Tahun 
21% 44% 80% 63% 50% 80% 

3. 5 

Tahun 
26% 0% 20% 0% 0% 20% 

4. > 5 

Tahun 
16% 8% 0% 13% 50% 0% 

 Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No. IPK Manajemen Akuntansi 

Ilmu 
Komunikasi Ilmu 

Hukum 
Teknik 

Sipii 
Teknik 

Elektro 

1. 3,51 -

4,00 
3 11 - 1 - I 

2. 2,76 - 

3,50 
17 15 4 7 1 3 

3. 2,75 - 

2,50 
1 1 - - 1 1 

4. 2,49 - 

2,00 
1 - - - - - 

 Jumlah 22 27 4 8 2 5 

Di tingkat magister, dari 32 orang yang diwisuda pada Wisuda 

Periode September 2011 ini, 23 orang di antaranya lulus dengan 

predikat cumlaude, dengan indeks prestasi rata-rata 3,74 dan masa 

studi rata-rata 16,5 bulan untuk program studi Magister Manajemen 

serta dengan indeks prestasi rata-rata 3,65 dan masa studi rata-rata 

17,2 bulan untuk program studi Magister Administrasi Publik, 

Lulusan terbaik di tingkat magister diraih oleh: Ida Bagus Wika 

Sudarta, S.E., M.M., dari program studi Magister Manajemen dengan 
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IPK 3,96 masa studi 13,6 bulan (S1 berasal dari Undiknas Denpasar) 

dan Supriyanto, S.Ag., M.A.P. dari program studi Magister 

Administrasi Publik dengan IPK 3,81 masa studi 20,3 bulan (S1, 

berasal dari STIAB Smaratungga). 

Tabel 3. Jumiah Wisudawan Magister Berdasarkan Indeks Prestasi 

No. 
Indeks 

Prestasi 
Magister 

Manajemen 
Magister 

Administrasi Publik Predikat Kelulusan 

1. 3,71 -4,00 20 3 Cumlaude 

2. 3,41-3,70 4 4 Sangat Memuaskan 

3. 2,75 - 3,40 1 - Memuaskan 

 Jumlah 25 7  

Atas keberhasilan semua ini, izinkan saya selaku Rektor dan 

segenap pimpinan Undiknas University, menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seiuruh dosen, 

karyawan dan seluruh sivitas akademika, yang telah memberi 

perhatian dan motivasi serta dorongan peningkatan mutu lulusan 

Undiknas University. Besar harapan kami agar hal ini dapat terus 

berlangsung, bahkan terus ditingkatkan serta mendapat respon 

positif dari mahasiswa yang memiliki motivasi untuk selalu cerdas 

menggapai masa depan yang penuh ketidakpastian dan penuh 

dengan perubahan. 

Ada sejumlah prestasi yang diraih oleh sivitas akademika 

Undiknas dalam tahun 2011 ini yang perlu untuk diapresiasi. 

Pertama, ucapan selamat saya sampaikan kepada pimpinan dan 

segenap sivitas akademika Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik dan Informatika Undiknas yang berhasil meraih peringkat 

akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT) pada akreditasi tahun 2011 yang baru saja berlalu. Kedua, 

kepada Bapak Agus Fredy Maradona, S.E., Ak., M.S.A., yang 

merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya ucapkan 
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selamat atas keberhasilannya meraih juara III dalam seleksi dosen 

berprestasi tingkat Kopertis Wilayah VIII tahun 2011. Selain dua 

prestasi ini, masih banyak prestasi-prestasi lain yang diraih oleh 

sivitas akademika Undiknas, yang merupakan bukti nyata komitmen 

Undiknas untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses 

pendidikan di lingkungan Undiknas University demi menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 

Undiknas University akan menjadi besar jika kepercayaan 

masyarakat semakin hari semakin bertambah. Kepercayaan 

masyarakat ini dibuktikan dengan sejumlah siswa-siswi SMA yang 

berkenan menimba ilmu pengetahuan di Undiknas University. Oleh 

karena itu, kami memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa bahwasanya kami telah berhasil memproses lulusan 

dari berbagai SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini-pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebesar 14,71 persen wisudawan.  

Kemudian disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 5 

Denpasar, yaitu sebesar 4,41 persen wisudawan. Oleh karenanya, 

saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas 

kepercayaan masyarakat terhadap Undiknas University untuk 

memproses anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas dan sehat. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama keluarga, maupun 

sebagai Rektor Undiknas University, saya mengucapkan selamat 

kepada saudara yang telah berhasil menyelesaikan proses belajar di 

Undiknas University, dan mengucapkan semoga sukses di 

masyarakat untuk meniti karier dan berwirausaha. Saudara telah 

mengikuti proses belajar dengan baik di Undiknas University, dan 

karenanyalah hari ini saudara dapat diwisuda. Hanya dengan proses 

belajar mengajar yang bermutu yang dilaksanakan dengan disiplin 

tinggi, saudara siap mengabdi kepada masyarakat. Tentu tugas 

Undiknas University tidaklah sampai hari ini. Tugas Undiknas 

adalah senantiasa memastikan agar lulusannya senantiasa 
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mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas Undiknas tidaklah mudah 

untuk dilaksanakan tanpa disertai dukungan dari saudara-saudara 

para wisudawan yang diwisuda pada hari ini, yakni selalu 

memberikan informasi tentang keberadaan saudara, setelah lulus 

dari Undiknas. Tanpa dukungan saudara yang merupakan salah satu 

stakeholder Undiknas, Undiknas tidaklah berarti apa-apa. 

Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan yang Bapak 

dan Ibu berikan kepada Undiknas University, yang tentu sangat 

berarti bagi kami, untuk mendidik, membina, memproses serta 

memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama putera dan 

puteri bapak dan ibu mengikuti perkuliahan di Undiknas University. 

Kepercayaan yang bapak ibu berikan kepada kami akan kami jaga 

seterusnya dengan sebuah komitmen untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Kami juga memohon maaf kepada bapak dan ibu jika ada 

berbagai persoalan yang dialami oleh putra-putri bapak dan ibu 

ketika proses belajar mengajar berlangsung, yang mungkin tidak 

berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin semua itu terjadi dalam 

konteks proses belajar mengajar untuk mencapai standar kualitas 

pendidikan yang diharapkan. Pada kesempatan yang baik ini pula, 

kami menyerahkan kembali putra dan putri dari bapak dan ibu yang 

telah berhasil menyelesaikan studinya untuk selanjutnya meniti 

karier di masyarakat dan atau berwirausaha menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh selama belajar di Undiknas University. Kami juga 

berharap kepada bapak dan ibu untuk sudi kiranya tetap 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun Undiknas University di masa-masa yang akan 

datang. 

Lulusan sebuah perguruan tinggi terkadang memang 

pintarpintar, tetapi sayangnya sulit untuk diajak bekerjasama dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih baik menerima lulusan 

perguruan tinggi yang tingkat kepintarannya biasa-biasa saja, tetapi 
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memiliki tingkat keeerdasan berinteraksi sosial. Komentar-komentar 

seperti ini seringkali didengar di kalangan dunia usaha. Kebanyakan 

pimpinan dunia usaha tidak meragukan kecerdasan intelektual para 

lulusan yang memiliki indeks prestasi yang tinggi, akan tetapi pada 

kenyataannya tidak sedikit pula, lulusan dengan indeks prestasi 

tinggi memiliki tingkat kecerdasan berinteraksi sosial yang kurang. 

Keprihatinan tersebut mendorong Undiknas sebagai 

perguruan tinggi yang sangat peduli dengan perubahan, untuk selalu 

membekali mahasiswa dengan hal-hal yang diperlukan oleh dunia 

usaha. Mahasiswa Undiknas melalui penerapan SKP (satuan kredit 

partisipasi) melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

berinteraksi sosialnya selama kuliah di Undiknas. Latihan 

berinteraksi sosial atau lebih dikenal dengan istilah softskills, wajib 

dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Undiknas. Hal ini kami 

lakukan dengan harapan para mahasiswa Undiknas dan lulusan 

Undiknas menyadari bahwa selama masa perkuliahan berlangsung, 

bukan hanya sekadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saja, tetapi juga melatih mahasiswa untuk selalu 

meningkatkan kemampuan berinteraksi sosialnya, yang akan 

berguna bagi masa depan mereka. 

Mulai hari ini saudara akan menghadapi realitas hidup untuk 

memulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

selama ini anda peroleh di bangku kuliah. Hasil survey yang 

diterbitkan oleh National Association of Colleges and employer (NACE) 

pada tahun 2004 di USA, dari hasil wawancara terhadap 457 

pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa indeks prestasi hanyalah 

nomor 17 dari 2 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan 

perguruan tinggi. Kualitas yang menduduki peringkat atas justru 

hal-hal yang terkadang dianggap sekadar basa-basi, ketika tertulis di 

iklan lowongan kerja. Misalnya kemampuan berkomunikasi, 

integritas dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain, Kualitas 

- kualitas yang tidak terlihat wujudnya namun sangat diperlukan 

inilah disebut dengan istilah softskills. Saya berharap kemampuan 
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hardskills dan softskills yang telah saudara miliki dapat anda 

aplikasikan di dunia kerja dengan sebaik-baiknya. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama seluruh civitas 

akademika Undiknas University mengucapkan selamat berbahagia 

atas keberhasilan menyelesaikan studi di Undiknas University. 

Terima kasih kami sampaikan atas bantuan yang telah saudara 

berikan kepada Undiknas University dengan menyumbangkan 

beberapa literatur ke perpustakaan Undiknas, guna dipergunakan 

oleh siapa saja yang mendambakan ilmu pengetahuan. 

Kepada seluruh civitas akademika dan karyawan Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas University ke 

arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Undiknas University, maka melalui 

kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih 

yang setulus-tulusnya, semoga Hyang Widhi memberikan kekuatan 

kepada kita semua untuk selalu berpikir, berkata dan berlaksana 

dengan baik guna membangun citra Undiknas University yang baik 

di masa mendatang. 

Sekian dan terima kasih. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

 ”Om Shanti Shanti Shanti Om” 
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~ 13 ~ 

INTERNATIONAL NETWORK MENUJU 

KAMPUS BERWAWASAN GLOBAL* 

Om Swastiastu, ebersamaan kita pagi ini tentunya 

merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu 

marilah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam 

kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa, karena atas anugerah yang telah Beliau berikan 

maka pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam 

keadaan yang sehat dan dalam suasana yang berbahagia. 

Masih dalam suasana menyambut tahun baru imlek serta 

merayakan hari raya Galungan dan Kuningan, saya ucapkan Gong Xi 

Fa Cai dan selamat Galungan dan Kuningan, semoga Yang Maha 

Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kebahagiaan dan 

kedamaian kepada kita semua, khususnya dalam menyambut tahun 

2012, tahun yang dalam tradisi Cina disebut sebagai tahun naga. Tak 

lupa tentunya bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, 

marilah kita bersama-sama berdoa memohonkan jalan keluar yang 

sejuk bagi setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Agung Room the Grand Bali 

Beach Hotel, Undiknas University kembali mempersembahkan 

lulusannya sebagai sumber daya manusia yang kompeten dan siap 

berkontribusi bagi pembangunan bangsa dalam arti luas. Pada 

wisuda periode ini Undiknas menganugerahkan ijazah kepada 205 

wisudawan, yang terdiri dan 53 wisudawan dari Program Studi 

Manajemen (S.E), 49 wisudawan dari program studi Akuntansi (S.E), 

11 wisudawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi (S.I.Kom), 18 

wisudawan berasal  

K 
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* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 
Pascasarjana Periode Februari 2012 Agung Room The Grand Bali Beach Hotel  
Jumat, 17 Februari 2012 

dari Program Studi Ilmu Hukum (S.H), 2 wisudawan berasal dari 

Program Studi Teknik Sipil (S.T), 14 wisudawan berasal dari Program 

Studi Teknik Elektro (S.T), sebanyak 24 wisudawan berasal dari 

Program Magister Manajemen (M.M) dan sebanyak 34 wisudawan 

berasal dari Program Magister Administrasi Publik (M.A.P). Dengan 

bertambahnya lulusan yang diwisuda pada periode ini maka jumlah 

keseluruhan alumni Undiknas University sejak berdiri hingga hari ini 

adalah sebanyak 18.664 alumni (18.559 + 205). 

Pada wisuda periode 17 Februari 2012 ini, Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis meluluskan paling banyak 

wisudawan, yakni sebanyak 53 wisudawan. Dari jumlah lulusan ini 

75% diantaranya berhasil menyelesaikan studi dalam jangka waktu 

3-4 tahun. 

Lulusan terbaik ditingkat sarjana diraih oleh I Putu Joni 

Arisaputra, S.E dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,75 

(alumni SMAN 1 Singaraja); Komang Widhya Sedana Putra P., S.E 

dari Program Studi Akuntansi dengan IPK 3,85 (alumni SMAN 7 

Denpasar), Kartika, S.I.Kom dari Program Studi Ilmu Komunikasi 

dengan IPK 3,68 (alumni SMAN 4 Denpasar), Dewa Ayu Made 

Kartika Agustini, S.H. dari Program Studi Ilmu Hukum dengan IPK 

3,92 (alumni SMAN 1 Denpasar), Lorensius Ronald Dopo, S.T. dari 

Program Studi Teknik Sipil dengan IPK 3,25 (alumni SMK ST. 

Thomas Aquinas Weetebula); dan I Putu Meina Tendra, S.T. dari 

program studi Teknik Elektro dengan IPK 3,39 (alumni SMKN 

Pahandut Palangkaraya). 

Ditingkat magister, dari 58 orang yang diwisuda pada periode 

ini, 26 orang diantaranya lulus dengan predikat cumlaude. Lulusan 

terbaik di Program Studi Magister Manajemen diraih oleh Nyoman 

Sutrisno, S.E., M.M., yang lulus dengan IPK 3,78 dan masa studi 15,8 
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bulan. Dengan masa studi ini saudara Nyoman Sutrisno juga 

merupakan lulusan tercepat di Program MM. Sementara itu, IPK 

tertinggi diraih oleh Putu Oka Yuli Nurhesti, S.Kep., M.M. (IPK 3,95) 

dan lulusan predikat lulusan termuda dianugerahkan kepada 

Komelius Natalino Johan, S.E., M.M (lahir pada 19 Desember 1987, 

menyelesaikan pendidikan magister dalam usia 24 tahun 1 bulan 8 

hari. 

Pada Program Studi Magister Administrasi Publik, predikat 

lulusan terbaik sekaligus lulusan tercepat diraih oleh Putu Eka 

Pumamaningsih, S.H., M.A.P., lulus dengan IPK 3,82 masa studi 12,8 

bulan. IPK tertinggi di Program MAP diraih oleh A.A. Bagus 

Suryawan, A.P., M.A.P. (IPK 3,95), dan lulusan termuda diraih oleh 1 

Gede Putu Jata Antara, S.I.P., M.A.P (lahir pada 15 Nopember 1988, 

menyelesaikan pendidikan magister dalam usia 23 tahun 2 bulan 24 

hari). Pencapaian di atas merupakan buah dari kerja keras 

wisudawan selama menempuh belajar di bangku kuliah, serta juga 

dedikasi dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan 

proses pendidikan di Undiknas. Untuk semua itu, izinkan saya 

selaku Rektor menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

setinggitingginya kepada segenap sivitas akademika yang telah 

berkontribusi bagi peningkatan mutu lulusan Undiknas University. 

Kami sangat berharap agar dedikasi sivitas akademika terhadap 

Undiknas akan tetap berlanjut di masa mendatang dan terus 

ditingkatkan. 

Dalam kesempatan ini saya juga ingin memberi apresiasi dan 

penghargaan setinggi- tingginya kepada Doktor baru yang dimiliki 

oleh Undiknas, dan sekaligus mengenalkan kehadapan hadirin 

sekalian. Beliau adalah Dr. Ida Bagus Teddy Prianthara, Ak. Dr. 

Teddy adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas yang 

baru saja menyelesaikan studi doktoral di Program Doktor Ilmu 

Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang. Beliau berhasil 

mempertahankan disertasi yang berjudul “Konstruksi Sosial Praktik 

Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak di Bali)”. Keberhasilan 
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Dr. Teddy dalam meraih gelar doktor ini merupakan suatu hal yang 

spesial bagi Undiknas karena Dr. Teddy merupakan Doktor Ilmu 

Akuntansi pertama di Undiknas. Prestasi ini merupakan salah satu 

wujud komitmen kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

akademik di lingkungan Undiknas, sejalan dengan motto: menjamin 

mutu dan kepastian masa depan. 

Masih dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas 

pendidikan di Undiknas, saya ingin kembali menegaskan komitmen 

Undiknas untuk move to global and digital. Dengan mengacu pada 

komitmen tersebut dalam merespons segala dinamika perubahan 

lingkungan pendidikan tinggi dan pasar kerja saat ini dan di tahun-

tahun mendatang, maka terdapat tiga hal penting yang menjadi 

perhatian dan fokus Undiknas dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Tiga hal tersebut adalah kerja sama internasional, 

peningkatan kualitas riset, dan pengembangan kewirausahaan. 

Dalam hal kerja sama internasional, Undiknas telah 

menandatangani memorandum of understanding dengan sejumlah 

universitas di luar negeri untuk melaksanakan berbagai program 

akademik seperti pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa serta join 

research. Terkait dengan peningkatan kualitas riset, Undiknas terus 

berupaya mendorong pelaksanaan riset oleh dosen maupun join 

research antara dosen dan mahasiswa, serta mendorong sinergi 

antara dunia pendidikan dan dunia industri melalui penelitian. 

Prestasi dosen Undiknas di bidang riset di awal tahun 2012 ini sangat 

menggembirakan karena penelitian dari empat orang dosen 

Undiknas lolos seleksi untuk didanai oleh Direktorat jenderal 

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 

2 penelitian dalam skema penelitian Fundamental dan 2 penelitian 

dalam skema Penelitian Hibah Bersaing. 

Selain pelaksanaan riset, Undiknas juga terus mendorong 

publikasi karya ilmiah baik pada jurnal ilmiah nasional maupun 

internasional. Komitmen terhadap publikasi ilmiah yang telah lama 

berlangsung merupakan salah satu keunggulan Undiknas dalam 
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menghadapi tantangan baru dalam ketentuan publikasi ilmiah oleh 

mahasiswa yang mulai berlaku setelah Agustus 2012 ini, yaitu 

dengan terbitnya SE Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 maka publikasi di 

jurnal ilmiah merupakan syarat lulus bagi mahasiswa baik di tingkat 

S1, S2, maupun S3. Secara spesifik ketentuan ini mengatur hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang 

terbit pada jurnal ilmiah. 

2. Untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan 

makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan 

yang terakreditasi Dikti. 

3. Untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah 

yang diterima untuk terbit pada jumal internasional. 

Undiknas menyambut baik ketentuan ini sebagai sebuah upaya 

peningkatan kualitas akademik lulusan perguruan tinggi. Terlebih di 

lingkungan Undiknas setiap program studi telah memiliki jumal 

ilmiah, serta direncanakan dalam waktu dekat akan diluncurkan 

jurnal ilmiah online program studi. 

Selain kerja sama intenasional dan riset, pengembangan 

kewirausahaan juga merupakan salah satu keunggulan pendidikan 

di Undiknas. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa seiring 

dengan globalisasi ekonomi yang semakin nyata, maka kompetisi 

bisnis juga semakin ketat. Pelaku usaha dituntut untuk mampu 

mentransformasi seluruh aspek manajemen usaha agar selalu adaptif 

dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Karenanya, jiwa, 

semangat dan karakter kewirausahaan menjadi sangat penting untuk 

ditumbuhkan. Dengan jiwa kewirausahaan, diharapkan para 

pengusaha akan mampu secara terus menerus meningkatkan 

efisiensi, produktivitas, dan inovasi usaha guna meningkatkan daya 

saing. Secara umum kewirausahaan adalah menyangkut 

kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk/jasa yang 

bernilai tambah (value added) dengan menerapkan cara kerja yang 
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efisien, melalui keberanian mengambil risiko, kreatif dan inovatif 

serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. 

Inilah karakter-karakter unggul yang hendak ditanamkan oleh 

Undiknas dalam setiap diri lulusannya. Dalam hal pengembangan 

kewirausahaan, Undiknas telah melaksanakan sejumlah program 

kewirausahaan baik sebagai bagian dari kurikulum inti maupun 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Dihari yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Undiknas 

University saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara 

dalam menunaikan pendidikan di Undiknas. Setelah meninggalkan 

Undiknas, Anda akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

jauh lebih kompleks dan penuh dengan tantangan. Untuk meraih 

sukses dalam fase kehidupan yang penuh tantangan tersebut, penting 

bagi kita semua untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita 

sendiri sekaligus menganalisis berbagai faktor eksternal yang 

berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita. Tantangan utama yang 

akan Anda hadapi antara lain: pertama, saat ini kita berada di 

ambang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang akan 

menjadikan arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal menjadi 

bebas di kawasan Asia Tenggara. Kedua, pertumbuhan ekonomi 

nasional yang positif namun stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan 

sosial belum sepenuhnya terwujud di negara kita. Melihat kondisi ini 

mungkin kita akan bersikap pesimis terhadap peluang di masa 

depan. Namun sebetulnya, saudara sekalian dapat melihat kendala 

eksternal tersebut dari kaca mata yang positif, kreatif, dan inovatif. 

Dengan cara pandang seperti itu, Anda dapat membalikkan kondisi 

eksternal yang semula tidak berpihak pada anda menjadi suatu 

peluang yang terbuka lebar di hadapan anda. Globalisasi seperti 

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membuka peluang baru bagi 

anda untuk memasuki pasar kerja internasional ataupun 

membangun jejaring intemasional. Terdapat dua kunci keberhasilan 

dalam memasuki lingkungan globalisasi ini, yaitu kita semua harus 
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memiliki kapasitas belajar sendiri (Self Learning Capacity), dan 

kemampuan untuk melakukan adaptasi (adaptability) yang besar. 

Kondisi negara yang masih berjuang untuk menerapkan tata 

kelola yang baik (good governance) di segala bidang juga merupakan 

peluang besar bagi kita semua untuk bersama-sama berkontribusi 

membangun bangsa ini. Masyarakat menunggu peran lulusan 

Undiknas yang mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah 

dengan tindakan nyata, penerapan teknologi tepat guna, serta 

pengembangan dan penerapan seni dan sains yang mencerdaskan 

masyarakat. Para wisudawan yang berbahagia, pesan yang sangat 

penting yang ingin saya sampaikan adalah anda tidak perlu merasa 

pesimis dalam menghadapi masa depan. Keterbatasan peluang kerja 

ataupun tingginya persaingan untuk memperoleh pekerjaan 

hendaknya jangan dilihat sebagai hambatan. Justru lulusan Undiknas 

saya harapkan dapat bersikap kreatif dan inovatif, bukan hanya 

untuk mencari posisi di lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga 

membangun usaha mandiri sebagai enterpreneur atau meniti karir 

mandiri (self employed) seperti misalnya menjadi praktisi profesional. 

Atas kepercayaan yang bapak dan ibu para orang tua 

wisudawan yang diberikan kepada Undiknas University untuk 

mendidik putra-putri bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih yang 

sebesarbesamya. Kepercayaan ini sangat berarti bagi kami, dan akan 

kami jaga seterusnya dengan komitmen dan langkah nyata untuk 

selalu meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Dengan segala ketulusan hati kami memohon maaf kepada 

bapak dan ibu jika ada berbagai persoalan yang dialami oleh 

putraputri bapak dan ibu ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

yang mungkin tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin 

semua itu terjadi dalam konteks proses belajar mengajar untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang diharapkan. Pada 

kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerahkan kembali putra 

dan putri bapak dan ibu yang telah berhasil menyelesaikan studinya 

di Undiknas, untuk selanjutnya berkarier di masyarakat. Kami 
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senantiasa berharap kepada bapak dan ibu untuk berkenan 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun Undiknas University di masa-masa yang akan 

datang. 

Para wisudawan yang saya banggakan, 

Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa Ikatan 

Alumni memiliki nilai strategis bagi Undiknas sebagai partner yang 

sangat penting dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun Undiknas pada khususnya. Saya sangat 

mengharapkan agar Alumni Undiknas dapat terus meningkatkan 

dan mengembangkan kerjasama yang telah ada untuk kemajuan 

almamater. Saya mohon kepada wisudawan sekalian sebagai alumni 

baru Undiknas, saudara tetap menjaga hubungan dengan almamater 

tercinta ini dan ikut berperan serta dalam program-program yang 

telah ada melalui ikatan alumni. Undiknas sangat terbuka untuk 

setiap ide, saran, kritik dan kerjasama pada berbagai bidang. 

Pada hari yang berbahagia ini, dengan rasa syukur kehadapan 

tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun 

kepada Undiknas University, yang pada hari ini merayakan Dies 

Natalis ke-43. Usia 43 tahun merupakan cerminan bahwa keberadaan 

Undiknas di tengah-tengah masyarakat bukan baru saja dimulai. 

Undiknas telah melewati perjalanan yang cukup lama, melewati 

berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan maupun 

dunia sosial dan masyarakat. Saya mengajak segenap sivitas 

akademika Undiknas untuk menjadikan Dies Natalis ke-43 ini 

sebagai momen yang tepat untuk melakukan refleksi mengenai apa 

yang telah kita lewati, serta untuk menjadi pijakan dalam melangkah 

di hari-hari selanjutnya dengan lebih baik. 

Sekali lagi, kepada segenap sivitas akademika Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan 

pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas University, saya 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima 



Prof. Gede Sri Darma, D.B.A. 

128 

kasih yang setulus-tulusnya, sernoga Hyang Widhi senantiasa 

memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berpikir, 

berucap dan berlaksana dengan baik guna membangun citra 

Undiknas University yang baik di masa mendatang. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

Sekian dan terima kasih.  

”Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 17 Februari 2012 
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~ 14 ~ 

SELF-LEARNING CAPACITY & 

ADAPTABILITY: KEY PASSPORT TO 

GLOBAL* 

Om Swastiastu, elamat datang saya ucapkan kepada hadirin 

sekalian pada Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan 

Nasional dengan agenda utama Wisuda Sarjana (S1) dan 

Pascasarjana (S2) Periode Februari 2012. Kebersamaan kita 

pagi ini tentunya merupakan anugerah dari Yang Maha 

Kuasa. Untuk itu marilah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam 

kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, 

karena atas anugerah yang telah Beliau berikan maka pada hari ini 

kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang sehat 

dan dalam suasana yang berbahagia. 

Masih dalam suasana Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia yang ke-67 tahun, dan merayakan Idul Fitri, serta 

menyambut datangnya Hari Raya Galungan dan Kuningan, saya 

ucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia selamat Hari Raya 

Idul Fitri, dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, semoga 

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, kebahagiaan 

dan kedamaian kepada kita semua, khususnya dalam merayakan 

Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tak lupa 

tentunya bagi bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai, marilah 

kita bersama-sama berdoa memohon jalan keluar yang sejuk bagi 

setiap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. 

S 
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Pada pagi hari ini, bertempat di Agung Room the Grand Bali 

Beach Hotel, Undiknas University kembali mempersembahkan 

lulusannya sebagai sumber daya manusia yang kompeten dan siap  

 

* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 
Pascasarjana Periode Agustus 2012 Agung Room The Grand Bali Beach Hotel Sabtu, 
25 Agustus 2012 

berkontribusi bagi pembangunan bangsa dalam arti luas. Pada 

wisuda periode ini Undiknas menganugerahkan ijazah kepada 142 

wisudawan, yang terdiri atas 32 wisudawan dari Program Studi 

Manajemen (S.E), 10 wisudawan dari program studi Akuntansi (S.E), 

3 wisudawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi (S.I.Kom), 3 

wisudawan dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S.Sos), 18 

wisudawan berasal dari Program Studi Ilmu Hukum (S.H), 3 

wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Sipil (S.T), 9 

wisudawan berasal dari Program Studi Teknik Elektro (S.T), 

sebanyak 42 wisudawan berasal dari Program Magister Manajemen 

(M.M) dan sebanyak 22 wisudawan berasal dari Program Magister 

Administrasi Publik (M.A.P). Dengan bertambahnya lulusan yang 

diwisuda pada periode ini maka jumlah keseluruhan alumni 

Undiknas University sejak berdiri hingga hari ini adalah sebanyak 

18.906 alumni (18.764 + 142). Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis kali ini meluluskan paling banyak wisudawan, 

yakni sebanyak 32 wisudawan. Dari jumlah lulusan ini 75% 

diantaranya berhasil menyelesaikan studi dalam jangka waktu 3-4 

tahun. 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana diraih oleh Putu Eka Sri 

Wahyuni, S.E. dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,7 

(Alumni SMA Perintis Denpasar), I Made Endra Lesmana Putra, S.E. 

dari Program Studi Akuntansi dengan IPK 3,65 (Alumni SMAN 7 

Denpasar), Olivia Grace Brigitta Florencia, S.I.Kom. dari Program 

Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,67 (Alumni SMUN 2 

Denpasar), Lidya Lunga Nani, S.Sos. dari Program Studi Ilmu 
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Administrasi Negara dengan IPK 3,42 (Alumni SMAN 1 Waingapu), 

Togar Situmorang, S.K, dari Program Studi Ilmu Hukum dengan IPK 

3,86 (Alumni SMUN 51 Kramat Jati Jakarta), Rahmat Wahyudi Dadia, 

S.T. dari Program Studi  

Teknik Sipil dengan IPK 3,37 (Alumni SMAN 1 Waingapu), dan 

Made Kanserika Pastini, S.T. dari Program Studi Teknik Elektro 

dengan IPK 3,56 (Alumni SMAN 4 Singaraja). 

Di tingkat magister, dari 64  wisudawan yang diwisuda pada 

periode ini, 27 wisudawan diantaranya lulus dengan predikat 

cumlaude. Lulusan terbaik di Program Studi Magister Manajemen 

diraih oleh I Nyoman Darmayasa, S.E., M.M., yang lulus dengan IPK 

4,00 dan masa studi 14,2 bulan. Dengan masa studi ini saudara I 

Nyoman Darmayasa juga merupakan lulusan tercepat serta meraih 

prestasi dengan IPK tertinggi (IPK 4,00), dan predikat lulusan 

termuda dianugerahkan kepada Andrian Dwipayana, S.E., M.M. 

(lahir pada 31 Januari 1990, menyelesaikan pendidikan magister 

dalam usia 22 tahun 6 bulan 11 hari). 

Pada Program Studi Magister Administrasi Publik, predikat 

lulusan terbaik sekaligus lulusan dengan perolehan IPK tertinggi 

diraih oleh Tendi Apriyaza, S.H., M.A.P., lulus dengan IPK 3,87. 

Lulusan tercepat di Program MAP diraih oleh Ririn Widyastuti, S.E., 

M.A.P. dengan IPK 3,87 masa studi 14,8 bulan, dan lulusan termuda 

diraih oleh Markus Kristian Retu, S.lkom., M.A.P. (lahir pada 20 

Nopember 1988, menyelesaikan pendidikan magister dalam usia 23 

tahun 8 bulan 17 hari). 

Pencapaian di atas merupakan buah dari kerja keras 

wisudawan selama menempuh belajar di bangku kuliah, serta juga 

dedikasi dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan 

proses pendidikan yang berkualitas di Undiknas. Untuk semua itu, 

izinkan saya selaku Rektor menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika 

yang telah berkontribusi bagi peningkatan mutu lulusan Undiknas 

University. Kami sangat berharap agar dedikasi sivitas akademika 
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terhadap Undiknas akan tetap berlanjut di masa mendatang dan 

tentunya terus ditingkatkan. 

Orang tua wisudawan yang berbahagia, Undiknas University 

akan menjadi besar jika kepercayaan masyarakat semakin hari 

semakin bertambah. Kepercayaan masyarakat ini dibuktikan dengan 

sejumlah siswa-siswi SMA yang berkenan menimba ilmu 

pengetahuan di Undiknas University. Oleh karena itu, kami 

memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa 

bahwasanya kami telah berhasil memproses lulusan dari berbagai 

SMA di tanah air. 

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, wisudawan periode kali 

ini pun didominasi oleh wisudawan yang berasal dari SMA Katolik 

Santo Yoseph Denpasar, yakni sebesar 14,71 persen wisudawan. 

Kemudian disusul oleh wisudawan yang berasal dari SMA Negeri 5 

Denpasar, yaitu sebesar 4,4 persen wisudawan. Oleh karenanya, saya 

mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan 

masyarakat terhadap Undiknas University untuk memproses 

anakanak bangsa menjadi anak yang cerdas dan sehat. 

Dalam kesempatan ini saya juga ingin memberi apresiasi dan 

penghargaan setinggi- tingginya kepada Doktor baru yang dimiliki 

oleh Undiknas, dan sekaligus mengenalkannya kehadapan hadirin 

sekalian. Beliau adalah Dr. I Made Wirya Darma, S.H., M.H. 

Dr. Wirya Darma adalah dosen Fakultas Hukum Undiknas 

yang baru saja menyelesaikan studi doktoral di Program Doktor llmu 

Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Beliau berhasil 

mempertahankan disertasi yang berjudul “Kebijakan Formula 

Tentang Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Sakral dalam KUHP 

Indonesia”. Keberhasilan Dr. Wirya Darma dalam meraih gelar 

doktor ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi Undiknas, 

prestasi ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas akademik di Undiknas, sejalan 

dengan motto: menjamin mutu dan kepastian masa depan. 
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Dalam kaitan peningkatan mutu pelayanan internal guna 

meningkatkan kualitas pendidikan, Undiknas telah berhasil meraih 

peringkat sembilan PTS Terbaik untuk PTS Indonesia Wiiayah Timur. 

Undiknas patut merasa bangga, karena dari 82 PTS di Indonesia yang 

dievaluasi tahun 2011, hanya 40 PTS yang dikunjungi alias site 

verification. Dengan prestasi ini berarti penjaminan mutu internal 

Undiknas sudah berjalan sangat baik dan diakui secara nasional. Ini 

jelas mencerminkan mutu dari lulusan Undiknas. Pada kesempatan 

yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran 

LPM Undiknas atas kerja cerdasnya selama ini, untuk memajukan 

kualitas pendidikan di Undiknas yang kita cintai. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Undiknas 

University saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara 

dalam menunaikan pendidikan di Undiknas. Setelah meninggalkan 

Undiknas, anda akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang jauh 

lebih kompleks dan penuh dengan tantangan. Untuk meraih sukses 

dalam fase kehidupan yang penuh tantangan tersebut, penting bagi 

kita semua untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita 

sendiri sekaligus menganalisis berbagai faktor eksternal yang 

berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita. Tantangan utama yang 

akan anda hadapi antara lain: pertama, saat ini kita berada di ambang 

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang akan 

menjadikan arus lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal menjadi 

bebas di kawasan Asia Tenggara. Kedua, pertumbuhan ekonomi 

nasional yang positif namun stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan 

sosial belum sepenuhnya terwujud di negara kita. Melihat kondisi ini 

mungkin kita akan bersikap pesimis terhadap peluang di masa 

depan. Namun sebetulnya, saudara sekalian dapat melihat kendala 

eksternal tersebut dari kaca mata yang positif, kreatif, dan inovatif. 

Dengan cara pandang seperti itu, anda dapat membalikkan kondisi 

eksternal yang semula tidak berpihak pada anda menjadi suatu 

peluang yang terbuka lebar di hadapan anda. Globalisasi seperti 

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membuka peluang baru bagi 
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anda untuk memasuki pasar kerja internasional ataupun 

membangun jejaring internasional. Terdapat dua kunci keberhasilan 

dalam memasuki lingkungan globalisasi ini, yaitu kita semua harus 

memiliki kapasitas belajar sendiri (Self Learning Capacity), dan 

kemampuan untuk melakukan adaptasi (adaptability) yang besar. 

Kondisi negara yang masih berjuang untuk menerapkan tata 

kelola yang baik (good governance) di segala bidang juga merupakan 

peluang besar bagi kita semua untuk bersama-sama berkontribusi 

membangun bangsa ini. Masyarakat menunggu peran lulusan 

Undiknas yang mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah 

dengan tindakan nyata, penerapan teknologi tepat guna, serta 

pengembangan dan penerapan seni dan sains yang mencerdaskan 

masyarakat. Para wisudawan yang berbahagia, pesan yang sangat 

penting yang ingin saya sampaikan adalah anda tidak perlu merasa 

pesimis dalam menghadapi masa depan. Keterbatasan peluang kerja 

ataupun tingginya persaingan untuk memperoleh pekerjaan 

hendaknya jangan dilihat sebagai hambatan. Justru lulusan Undiknas 

saya harapkan dapat bersikap kreatif dan inovatif, bukan hanya 

untuk mencari posisi di lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga 

membangun usaha mandiri sebagai enterpreneur atau meniti karir 

mandiri (self employed) seperti misalnya menjadi praktisi profesional. 

Atas kepercayaan yang bapak dan ibu para orang tua 

wisudawan berikan kepada Undiknas University untuk mendidik 

putra-putri bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih yang 

sebesarbesarnya. Kepercayaan ini sangat berarti bagi kami, dan akan 

kami jaga seterusnya dengan komitmen dan langkah nyata untuk 

selalu meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Dengan segala ketulusan hati kami memohon maaf kepada 

bapak dan ibu jika ada berbagai persoalan yang dialami oleh 

putraputri bapak dan ibu ketika proses belajar mengajar berlangsung 

yang mungkin tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin 

semua itu terjadi dalam konteks proses belajar mengajar untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang diharapkan. Pada 
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kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerahkan kembali putra 

dan putri Bapak dan Ibu yang telah berhasil menyelesaikan studinya 

di Undiknas, untuk selanjutnya berkarier di masyarakat. Kami 

senantiasa berharap kepada bapak dan ibu untuk berkenan 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun Undiknas University di masa-masa yang akan 

datang. 

Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa Ikatan 

Alumni memiliki nilai strategis bagi Undiknas sebagai partner yang 

sangat penting dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun Undiknas pada khususnya. Saya sangat 

mengharapkan agar Alumni Undiknas dapat terus meningkatkan 

dan mengembangkan kerjasama yang telah ada untuk kemajuan 

almamater. Saya mohon kepada wisudawan sekalian sebagai alumni 

baru Undiknas. saudara tetap menjaga hubungan dengan almamater 

tercinta ini dan ikut berperan serta dalam program-program yang 

telah ada melalui ikatan alumni. Undiknas sangat terbuka untuk 

setiap ide, saran, kritik dan kerjasama pada berbagai bidang. 

Kepada segenap sivitas akademika Undiknas, termasuk 

seluruh pengurus Perdiknas yang telah mencurahkan pikiran dan 

tenaganya untuk membangun Undiknas University, saya 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima 

kasih yang setulus- tulusnya, semoga Hyang Widhi senantiasa 

memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berpikir, 

berucap dan berlaksana dengan baik guna membangun citra 

Undiknas University yang baik di masa mendatang.  

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  
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Sekian dan terima kasih. 

”Om Shanti Shanti Shanti Om” 

        Denpasar, 25 Agustus 2012 
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GOOD GOVERNANCE   

BIKIN KITA TERSENYUM LEBAR* 

Om Swastiastu, engawali laporan saya, izinkanlah saya 

mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, 

pada Rapat  

Senat Terbuka Universitas Pendidikan Nasional 

dengan  

agenda utama Wisuda Sarjana dan Magister serta Dies Natalis ke- 44 

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.  

Kebersamaan kita pagi ini, tentunya merupakan anugerah dari 

Yang Maha Kuasa. Untuk itu marilah kita panjatkan rasa syukur yang 

mendalam kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa, karena atas anugerah yang telah Beliau berikan, maka pada 

hari ini,  kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan 

yang sehat dan dalam suasana yang berbahagia. 

Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengucapkan 

“Gong Xi Fat Cai”, semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan 

kesehatan, kekuatan, kehidupan yang penuh cinta kasih, 

keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan, kedamaian serta 

kebahagiaan lahir dan bathin kepada kita semua.  

Marilah kita bersama-sama pula, berdoa memohon kehadapan 

Tuhan Yang Maha Kuasa, agar rakyat Indonesia dapat hidup damai 

dan tentram, ditengah-tengah situasi dan kondisi politik bangsa 

Indonesia, menjelang pemilihan umum tahun 2014 serta pemilihan 

gubernur Bali tahun ini. Semoga kita semua tetap damai dan rukun 

dalam kerangka kebhinekaan tunggal ika. 

Pada pagi hari ini, Undiknas kembali menghasilkan lulusannya 

sebagai  “human capital”  yang kompeten dan siap berkontribusi bagi  

M 
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* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 
Pascasarjana Periode 16 Februari 2013 Agung Room The Grand Bali Beach Hotel 
Sabtu, 16 Februari 2013 

pembangunan bangsa dalam arti luas. Pada wisuda pagi ini, 

Undiknas akan menganugerahkan ijazah kepada 146 wisudawan, 

yang terdiri atas:  

33 wisudawan dari Program Studi Manajemen   

40 wisudawan dari Program Studi Akuntansi  

5   wisudawan dari Program Studi Ilmu Komunikasi  

16 wisudawan dari Program Studi Ilmu Hukum 

4   wisudawan dari Program Studi Teknik Sipil  

3   wisudawan dari Program Studi Teknik Elektro 

21 wisudawan dari Program Studi Magister Manajemen  

24 wisudawan dari Program Studi Magister Administrasi Publik 

Dengan bertambahnya lulusan yang diwisuda pada pagi hari ini 

maka jumlah keseluruhan alumni Undiknas sejak berdiri hingga hari 

ini adalah 19.052 alumni. 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana: 

Program Studi Manajemen diraih oleh I Gede Budiartana  

 IPK 3,86   Alumni SMAN 1 Singaraja 

Program Studi Akuntansi diraih oleh I Putu Arya Mulyawan 

  IPK 3,84   Alumni SMUN 5 Denpasar 

Program Studi Ilmu Komunikasi diraih oleh Anak Agung Prami  

Indriyani 

  IPK 3,73   Alumni SMUN 7 Denpasar 

Program Studi Ilmu Hukum diraih oleh I Nyoman Rindi Paramata 

  IPK 3,74   Alumni SMAN Karangasem 
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Program Studi Teknik Sipil diraih oleh Armandinha Maria Lourdes  

Afonso 

  IPK 3,04   Alumni SMA Externato Sao Jose, Dili 

Program Studi Teknik Elektro diraih oleh I Gusti Agung Made  

Andikayana 

  IPK 3,24   Alumni SMAN 1 Kuta Selatan 

Di tingkat magister, dari 45 wisudawan yang diwisuda pada 

pagi ini yaitu 20 wisudawan lulus dengan predikat cumlaude.  

Wisudawan terbaik, tercepat sekaligus IPK tertinggi di 

Program Studi Magister Manajemen diraih oleh I Gusti Agung Ayu 

Dewi Tirtawati dengan IPK 3.90, masa studi 16,4 bulan. Wisudawan 

termuda diraih oleh I Kadek Suarsana Bawa, Usia 24 tahun 6 hari  (10 

Februari 1989).  

Magister Administrasi Publik 

Wisudawan terbaik diraih oleh Ida Bagus Gde Surya Bharata 

dengan IPK 3,76 masa studi 16.5 bulan. Wisudawan tercepat diraih 

oleh Ketut Suseni Indrawati, masa studi 16,4 bulan. Wisudawan 

dengan IPK tertinggi diraih oleh Putu Ariadi Pribadi dengan IPK 3,87 

Wisudawan termuda diraih oleh I Gede Arya Rimbawa Giri, usia 25 

Tahun 1 Bulan 5 Hari (11 Januari 1988). 

  

Hadirin yang berbahagia, 

Pencapaian  prestasi   tersebut   di atas  merupakan  buah  dari 

kerja keras para wisudawan selama menempuh belajar di bangku 

kuliah, serta juga dedikasi dosen dan tenaga kependidikan dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas di Undiknas. 

Untuk semua itu, izinkanlah saya selaku rektor menyampaikan 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap 

sivitas akademika yang telah berkontribusi bagi peningkatan mutu 

lulusan Undiknas. Kami sangat berharap agar dedikasi sivitas 
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akademika terhadap Undiknas akan tetap berlanjut di masa 

mendatang dan tentunya terus ditingkatkan.  

Guna menunjang proses perkuliahan, saat ini Undiknas telah 

memiliki gedung baru yang berlokasi di sebelah barat dari gedung D 

di Kampus Sidakarya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik 

ini, saya selaku Rektor dan atas nama seluruh sivitas akademika 

Undiknas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus 

Perdiknas, yang telah memberikan feedback atas kontribusi kami 

selama ini, yakni berupa gedung baru berlantai dua, seluas 600 meter 

persegi. 

 Kini, semua fakultas di tingkat sarjana dapat berkumpul 

bersama dalam satu lingkungan kampus yakni lingkungan kampus 

sidakarya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus 

perkumpulan pendidikan nasional. 

Demikian juga, saya selaku rektor dan atas nama seluruh sivitas 

akademika Undiknas mengucapkan selamat kepada 12 orang dosen 

yang telah berprestasi meraih dana hibah tahun 2013, dibidang 

penelitian dari direktorat jenderal pendidikan tinggi, yakni: 

3 penelitian dalam skim penelitian Fundamental 

6 penelitian dalam skim Penelitian Hibah Bersaing 2 

penelitian dalam skim Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan 

dan 1 penelitian dalam skim Penelitian Desertasi.  

Di hari yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar 

Undiknas, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara 

dalam menunaikan pendidikan tinggi. Setelah meninggalkan 

Undiknas, saudara akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

jauh lebih kompleks dan penuh dengan tantangan. Untuk meraih 

sukses dalam fase kehidupan yang penuh tantangan tersebut,  

penting bagi kita semua untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan kita sendiri sekaligus menganalisis berbagai faktor 

eksternal yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita. 

Tantangan utama yang akan  dihadapi adalah, pertama, saat ini kita 
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berada di ambang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,  

yang akan menjadikan arus lalu lintas barang,  jasa, investasi,  dan  

modal menjadi bebas di kawasan Asia Tenggara. Kedua, 

pertumbuhan ekonomi nasional yang positif namun stabilitas 

ekonomi, politik, hukum dan sosial belum sepenuhnya terwujud di 

negara kita. Melihat kondisi ini mungkin kita akan bersikap pesimis 

terhadap peluang di masa depan. Namun sebetulnya, saudara 

sekalian dapat melihat kendala eksternal tersebut dari kaca mata 

yang positif, kreatif dan inovatif.  Dengan cara pandang seperti itu, 

saudara dapat membalikkan kondisi eksternal yang semula tidak 

berpihak pada saudara menjadi suatu peluang yang terbuka lebar di 

hadapan saudara. Globalisasi seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN 

akan membuka peluang baru bagi kita untuk memasuki pasar kerja 

internasional ataupun membangun jejaring internasional. Terdapat 

dua kunci keberhasilan dalam memasuki lingkungan globalisasi ini, 

yaitu kita semua harus memiliki kapasitas belajar sendiri (Self 

Learning Capacity), dan kemampuan untuk melakukan adaptasi 

(adaptability) yang besar. 

Kondisi negara yang masih berjuang untuk menerapkan tata 

kelola yang baik (good governance) di segala bidang juga merupakan 

peluang besar bagi kita semua untuk bersama-sama berkontribusi 

membangun bangsa ini. Masyarakat menunggu peran lulusan 

Undiknas yang mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah 

dengan tindakan nyata, penerapan teknologi tepat guna, serta 

pengembangan dan penerapan seni dan sains yang mencerdaskan 

masyarakat.  

Atas kepercayaan yang bapak dan ibu orang tua wisudawan 

berikan kepada Undiknas untuk mendidik putra-putri bapak/ibu, 

kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepercayaan 

ini sangat berarti bagi kami, dan akan kami jaga seterusnya dengan 

komitmen dan langkah nyata untuk selalu meningkatkan kualitas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 
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Dengan segala ketulusan hati kami memohon maaf kepada 

bapak dan ibu jika ada berbagai persoalan yang dialami oleh 

putraputri bapak dan ibu ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami yakin 

semua itu terjadi dalam konteks proses belajar mengajar untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang diharapkan. Pada 

kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerahkan kembali putra 

dan putri bapak dan ibu yang telah berhasil menyelesaikan studinya 

di Undiknas, untuk selanjutnya berkarier di masyarakat. Kami 

senantiasa berharap kepada bapak dan ibu untuk berkenan 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun Undiknas di masa-masa yang akan datang. 

Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa Ikatan 

Alumni memiliki nilai strategis bagi Undiknas sebagai partner yang 

sangat penting dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun Undiknas pada khususnya. Saya sangat 

mengharapkan agar Alumni Undiknas dapat terus meningkatkan 

dan mengembangkan kerjasama yang telah ada untuk kemajuan 

almamater. Saya mohon kepada wisudawan sekalian sebagai alumni 

baru Undiknas, saudara tetap menjaga hubungan dengan almamater 

tercinta ini dan ikut berperan serta dalam program-program yang 

telah ada melalui ikatan alumni. Undiknas sangat terbuka untuk 

setiap ide, saran, kritik dan kerjasama pada berbagai bidang.  

Bapak Koordinator Kopertis yang saya hormati, pada 

kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa 

seorang dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di Fakultas 

Ekonomi Undiknas,  yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Rektor, 

akan memasuki  masa pensiun atau purnabhakti pada tanggal 22 

Februari yang akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, 

saya selaku Rektor dan atas nama seluruh sivitas akademika 

Undiknas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator 

Kopertis yang telah memberikan dosen-dosen PNS kepada Undiknas 

dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. 
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Ngakan Putu Kiskinda, M.S., yang telah bekerja penuh disiplin, 

penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tidak pernah berhenti 

belajar sesuatu yang baru walaupun diusia 60 tahunan, Pak Kiskinda 

tetap energik dan penuh semangat dalam menjalankan tugas-tugas 

baik sebagai dosen maupun sebagai Wakil Rektor. Kedisiplinan dan 

pikiran-pikiran kritis Pak Kiskinda, patut ditiru oleh seluruh sivitas 

akademika Undiknas. Pak Kiskinda yang pada tanggal 22 bulan ini 

genap berusia 65 tahun, telah membantu dan mendampingi saya 

selama kurang lebih 4 tahun, dan telah memberikan warna tersendiri 

di hati saya. Lagi sekali terima kasih Pak Kiskinda atas kerja 

cerdasnya selama ini baik sebagai dosen maupun sebagai Wakil 

Rektor.  

Sudah menjadi tradisi kami bahwa dosen dan karyawan 

Undiknas yang akan pensiun, akan kami sematkan cincin emas berisi 

tulisan Undiknas, di jari manisnya, sebagai tali ikatan kekeluargaan 

sepanjang masa. 

Sebagai pengganti Pak Kiskinda yang telah pensiun, jabatan 

Wakil Rektor saya percayakan kepada Bapak Prof. Dr. I Nyoman 

Budiana, S.H., M.Si. Beliau adalah disamping sebagai Dekan Fakultas 

Hukum, juga sebagai Bendesa Adat Desa Pekraman Panjer. Semoga 

Prof. Budiana dapat juga menorehkan warna tersendiri dalam 

kepemimpinannya di masa mendatang.  

Pada hari yang berbahagia ini, dengan memanjatkan puji dan 

rasa syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkanlah saya 

selaku Rektor dan atas nama seluruh civitas akademika  

mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Undiknas, yang besok 

genap berusia 44 tahun “Dies Natalis ke- 44 Undiknas”.  

Undiknas telah melewati 44 tahun perjalanan mencerdaskan 

kehidupan berbangsa, melewati berbagai perubahan yang terjadi 

baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia sosial 

kemasyarakatan. 

Saya mengajak segenap sivitas akademika Undiknas untuk 

menjadikan  “Dies Natalis ke-44 ini” sebagai momen untuk 
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melakukan refleksi mengenai apa yang telah kita lewati, serta untuk 

menjadi pijakan dalam melangkah di hari-hari selanjutnya, 

khususnya menghadapi tantangan global. 

Sekali lagi, kepada segenap sivitas akademika Undiknas, 

termasuk seluruh pengurus Perkumpulan Pendidikan Nasional, 

yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membangun 

Undiknas, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Hyang 

Widhi senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk 

selalu berpikir, berucap dan berlaksana dengan baik guna 

membangun Undiknas yang lebih baik di masa mendatang. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

Sekian dan terima kasih.  

”Om Shanti Shanti Shanti Om” 

Denpasar, 16 Februari 2013 
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HUMAN CAPITAL BERLIMPAH,  

PELUANG BAGI INDONESIA HADAPI MEA* 

Om Swastiastu, elamat datang saya ucapkan kepada hadirin 

sekalian pada Rapat Senat Terbuka Universitas Pendidikan 

Nasional dengan agenda utama Wisuda Sarjana (S1) dan 

Pascasarjana (S2) Periode September 2013. Kebersamaan kita 

pagi ini tentunya merupakan anugerah dari Yang Maha 

Kuasa. Untuk itu marilah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam 

kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, 

karena atas anugerah yang telah Beliau berikan, maka pada hari ini 

kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang sehat 

dan dalam suasana yang berbahagia. 

Pada pagi hari ini, bertempat di Bali Nusa Dua Convention 

Center, Undiknas kembali menghasilkan lulusannya sebagai “human 

capital” yang kompeten dan siap berkontribusi bagi pembangunan 

bangsa dalam arti luas. Pada wisuda periode ini Undiknas 

menganugerahkan ijazah kepada 121 wisudawan, yang terdiri atas 21 

wisudawan dari Program Studi Manajemen (S.E), 13 wisudawan dari 

program studi Akuntansi (S.E), 4 wisudawan dari Program Studi 

llmu Komunikasi (S.LKom), 12 wisudawan berasal dari Program 

Studi llmu Hukum (S.H), 1 wisudawan berasal dari Program Studi 

Teknik Sipil (S.T), 10 wisudawan berasal dari Program Studi Teknik 

Elektro (S.T), sebanyak 36 wisudawan berasal dari Program Magister 

Manajemen (M.M) dan sebanyak 24 wisudawan berasal dari Program 

Magister Administrasi Publik (M.A.P). Dengan bertambahnya 

lulusan yang diwisuda pada periode ini maka jumlah keseluruhan 

S 
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alumni Undiknas University sejak berdiri hingga hari ini adalah 

sebanyak 19.173 alumni (19.052  

 

* Laporan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Dalam Rangka Wisuda Sarjana Dan 
Pascasarjana Periode September 2013 Bali Nusa Dua Convention Center Sabtu, 14 
September 2013 

+ 121). 

Lulusan terbaik di tingkat sarjana diraih oleh I Komang Cede 

Sumaryana, dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,90 (alumni 

SMAN 1 Kuta Selatan) putra dari pasangan I Gede Sika dan Ni Made 

Sekar. I G.A. Desy Arlita, dari Program Studi Akuntansi dengan IPK 

3,90 (alumni SMUN 1 Denpasar) putri dari pasangan Drs. I Gst. 

Ngurah Antiarsa dan Dra. Desak Nyoman Rai Kartini, M.Pd. I Ketut 

Gede Cakra Usada, dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 

3,96 (Alumni SMUN 7 Denpasar) putra dari pasangan I Wayan Sadha 

dan Ni Made Idep. I Putu Suta, dari Program Studi llmu Hukum 

dengan IPK 3,85 (Alumni PGA Hindu Negeri Singaraja) putra dari 

pasangan Ketut Wenten dan Ketut Nerti. Wirawati, dari Program 

Studi Teknik Sipil dengan IPK 2,70 (alumni SMU PGRI 2 Denpasar), 

putri dari pasangan Wags dan Yatmirah, dan Joko Susanto, dari 

program Studi Teknik Elektro dengan IPK 3,18 (alumni SMK 

Teknologi Nasional Denpasar) putra dari pasangan Wito dan 

Kasminem. 

Di tingkat magister, dari 60 wisudawan yang diwisuda pada 

periode ini, 32 wisudawan di antaranya lulus dengan predikat 

cumlaude. Lulusan terbaik di Program Studi Magister Manajemen 

diraih oleh Ekber Paulo Phoa, S.E., yang lulus dengan IPK 3,92 dan 

masa studi 14,9 bulan putra dari pasangan Vinsen Phoa dan Yetty 

Selviana H. Johannes. Lulusan tercepat diraih oleh tiga orang 

sekaligus yakni dalam masa studi 14,9 bulan. I Putu Wahyudi, S.T., 

lulus dengan IPK lulus dengan IPK 3,90 putra dari pasangan Drs. I 

Ketut Suanda dan Ni Made Manipoli, Amd (Alm). (2). Ni Luh Putu 

Ekanadi, S.E., lulus dengan IPK 3,71 putri dari pasangan I Wayan 
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Subrata dan Ni Ketut Kerti (3). Ni Nyoman Putri Sriadi, S.Pd. lulus 

dengan IPK 3,67 putri dari pasangan Mangku Ketut Suweca (Alm) 

dan Ni Wayan Look (Alm). Lulusan dengan IPK tertinggi diraih oleh 

Dr. A.A. Made Gede Sudiadnyana, (IPK 3,94) masa studi 15,8 bulan 

putra dari pasangan I Gusti Putu Adi dan Ni Nyoman Dartiani. 

Sementara itu predikat lulusan termuda diraih oleh Ni Luh Putu 

Widya Sartini, S.E., lahir Februari 1991, menyelesaikan pendidikan 

magister dalam usia 22 Tahun 6 Bulan 27 Hari) putri dari pasangan I 

Putu Sardjapa dan Ni Made Dewi Ratni. 

Pada Program Studi Magister Administrasi Publik, predikat 

lulusan terbaik diraih oleh Ida Bagus. Kd. Wiranegara, S.P., lulus 

dengan IPK 3,99 dan masa studi 15.7 bulan, putra dari pasangan Ida 

Bagus Komang Dharma dan Suharyani, S.Pd., dengan IPK 3,99 

saudara Ida Bagus. Kd. Wiranegara, S.P., juga meraih predikat 

lulusan dengan IPK tertinggi. Lulusan tercepat diraih oleh Made Nur 

Hepi Juniartha, S.H., lulus dengan IPK 3,80 masa studi 14,5 bulan, 

putra dari pasangan Drs. Ketut Selamat dan Nyoman Astiti, S.Pd., 

M.Si., dan lulusan termuda diraih oleh Ni Luh Yulyana Dewi, 

S.Ikom., (lahir pada 9 Juli 1990, menyelesaikan pendidikan magister 

dalam usia 23 Tahun 1 bulan 23 hari), putri dari pasangan I Wayan 

Sukadana dan Ni Made Hemi Susanti. 

Pencapaian di atas merupakan buah dari kerja keras 

wisudawan selama menempuh belajar di bangku kuliah, serta juga 

dedikasi dosen dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan 

proses pendidikan yang berkualitas di Undiknas. Untuk semua itu, 

izinkan saya selaku rektor menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika 

yang telah berkontribusi bagi peningkatan mutu lulusan Undiknas 

University. Kami sangat berharap agar dedikasi sivitas akademika 

terhadap Undiknas akan tetap berlanjut di masa mendatang dan 

tentunya terus ditingkatkan. 

Guna memberikan jaminan mutu, Undiknas selalu 

meningkatkan kualitas perkuliahan dan mutu sumber daya tenaga 
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kependidikannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan diraihnya 

akreditasi A (Sangat Baik) untuk Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis dan akreditasi B (Baik) untuk Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan No SK : 157/SK/BAN-PT/Ak-

XVI/S/VII/2013. Dengan diraihnya akreditasi A untuk Program Studi 

Manajemen menunjukkan bahwa kualitas proses perkuliahan di 

Undiknas sudah berjalan dengan sangat baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bulan depan Undiknas 

University akan menerima kedatangan TIM Asesor BAN-PT untuk 

memberikan penilaian program Magister Manajemen Pascasarjana 

Undiknas, harapan saya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang 

sivitas akademika harapkan bersama, pencapaian prestasi ini adalah 

kerja keras seluruh sivitas akademika Undiknas, oleh karena itu 

izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh sivitas akademika Undiknas atas kerja cerdasnya selama ini. 

Di hari yang berbahagia ini, atas nama seluruh keluarga besar 

Undiknas saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara 

dalam menempuh pendidikan di Undiknas. Setelah meninggalkan 

Undiknas, saudara akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

jauh lebih kompleks dan penuh dengan tantangan. Untuk meraih 

sukses dalam fase kehidupan yang penuh tantangan tersebut, 

penting bagi kita semua untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan kita sendiri sekaligus menganalisis berbagai faktor 

eksternal yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan kita. Hal 

tersebut sangat penting kiranya karena tanpa kita sadari kurang dari 

2 tahun lagi kita akan memasuki babak baru dengan mitra negara-

negara tetangga, khususnya anggota ASEAN, yaitu mulai berlakunya 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic 

Community pada 31 Desember 2015. Salah satu poin utama MEA 

adalah aliran bebas barang, yaitu perdagangan barang di kawasan 

ASEAN dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik 

tarif maupun non tarif. Kondisi tersebut di satu sisi akan 
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menguntungkan Indonesia karena akses ke pasar regional ASEAN 

yang mencakup 600 juta penduduk menjadi semakin terbuka luas. 

Namun, di sisi lain pasar domestik yang mencakup penduduk sekitar 

240 juta jiwa akan menjadi sasaran pasar bagi negara lain yang 

mengancam eksistensi industri di dalam negeri apabila tak mampu 

bersaing dengan barang impor. Yang menjadi pertanyaan adalah 

siapkah kita Indonesia dalam menghadapi MEA? Serbuan buah 

impor dari Thailand dan lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok 

belakangan ini karena kekurangan pasokan dan sistem tata niaga 

yang kurang tepat, menimbulkan kekhawatiran akan kesiapan kita 

tersebut. Demikian pula dalam sektor jasa, kebiasaan masyarakat 

kelas menengah dan atas yang sering berobat di Singapura juga 

menunjukkan rawannya rumah sakit kita menghadapi regionalisasi 

ASEAN. Pada pilar pertama cetak biru MEA, dinyatakan ASEAN 

sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan 

elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan 

aliran modal yang lebih bebas. 

Sebuah riset dari Boston Consulting Group (BCG) menyatakan 

pada tahun 2020 Indonesia akan mengalami devisit tenaga kerja 

berkualitas pada level manager. Pada 2011, jumlah ketersediaan 

tenaga kerja di tingkat pemula (entry level) tercatat lebih tinggi 5% 

dibandingkan dengan kebutuhannya. Namun, pada 2020 kondisi 

berbalik di mana tenaga kerja yang tersedia lebih kecil 17% dari 

permintaan. Begitu pula pada tingkat senior (senior management). 

Meski dari segi kuantitas, kekurangannya hanya 6% atau lebih 

rendah dibandingkan dengan level manager menengah dan pemula, 

banyak kandidat di kalangan eksekutif senior yang dinilai kurang 

memiliki pengalaman global dan kemampuan memimpin yang 

dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Namun, yang paling 

kekurangan baik secara kualitas maupun kuantitas itu terutama 

untuk kandidat manager pada tingkat menengah. Kesenjangannya 

tercatat paling tinggi 56%. Jika tidak bisa diatasi, akan ada banyak 

perusahaan yang tertinggal atau tergilas oleh persaingan global. 
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Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para 

wisudawan Undiknas, Kondisi negara yang masih berjuang untuk 

menerapkan tata kelola yang baik (good governance) di segala bidang 

juga merupakan peluang besar bagi kita semua untuk bersamasama 

berkontribusi membangun bangsa ini. Masyarakat menunggu peran 

lulusan Undiknas yang mampu mengantisipasi dan mengatasi 

masalah dengan tindakan nyata, penerapan teknologi tepat guna, 

serta pengembangan dan penerapan seni dan sains yang 

mencerdaskan masyarakat.  

Atas kepercayaan yang bapak dan ibu orang tua wisudawan 

berikan kepada Undiknas untuk mendidik putra- putri bapak/ibu, 

kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepercayaan 

ini sangat berarti bagi kami, dan akan kami jaga seterusnya dengan 

komitmen dan langkah nyata untuk selalu meningkatkan kualitas 

Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Dengan segala ketulusan hati kami memohon maaf kepada 

bapak dan ibu jika ada berbagai persoalan yang dialami oleh 

putraputri bapak dan ibu ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

yang mungkin tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Kami yakin 

semua itu terjadi dalam konteks proses belajar mengajar untuk 

mencapai standar kualitas pendidikan yang diharapkan. Pada 

kesempatan yang berbahagia ini, kami menyerahkan kembali putra 

dan putri Bapak dan Ibu yang telah berhasil menyelesaikan studinya 

di Undiknas, untuk selanjutnya berkarier di masyarakat. Kami 

senantiasa berharap kepada bapak dan ibu untuk berkenan 

memberikan saran positif kepada kami untuk selalu memperbaiki 

dan membangun Undiknas di masa-masa yang akan datang. 

Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa Ikatan 

Alumni memiliki nilai strategis bagi Undiknas sebagai partner yang 

sangat penting dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun Undiknas pada khususnya. Saya sangat 

mengharapkan agar Alumni Undiknas dapat terus meningkatkan 

dan mengembangkan kerjasama yang telah ada untuk kemajuan 
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almamater. Saya mohon kepada wisudawan sekalian sebagai alumni 

baru Undiknas, saudara tetap menjaga hubungan dengan almamater 

tercinta ini dan ikut berperan serta dalam program-program yang 

telah ada melalui ikatan alumni. Undiknas sangat terbuka untuk 

setiap ide, saran, kritik dan kerjasama pada berbagai bidang. 

Pada acara yang berbahagia ini sekali lagi saya ingin 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima 

kasih yang setulus-tulusnya, kepada segenap sivitas akademika 

Undiknas, termasuk seluruh pengurus Perdiknas yang telah 

mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk membangun Undiknas 

University, semoga Hyang Widhi senantiasa memberikan kekuatan 

kepada kita semua untuk selalu berpikir, berucap dan berlaksana 

dengan baik guna membangun citra Undiknas University yang baik 

di masa mendatang. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya sampaikan 

penghargaan, rasa hormat, dan ucapan terima kasih yang 

setulustulusnya kepada semua pihak yang telah membantu 

pengelolaan Undiknas Denpasar. Khususnya kepada Bapak 

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, saya ucapkan terima kasih atas 

bimbingan selama ini sehingga Undiknas dapat melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.  

Sekian dan terima kasih. 

”Om Shanti Shanti Shanti Om” 
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