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SAMBUTAN REKTOR 

PADA RAPAT TERBUKA SENAT UPI-YPTK, 

ACARA WISUDA II TAHUN AKADEMIK 2011/2012 

PROGRAM D3, S1 DAN S2 

TANGGAL 14 dan 15 APRIL 2012 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wbt. 

 

1. Yth. Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X Sumbar, Riau, 

Jambi dan Kepri (Prof. Dr. Damsar, MA) 

2. Yth. Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer 

(YPTK) Padang 

3. Yth. Para anggota Senat Universitas Putra Indonesia 

“YPTK”, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Direktur 

Pascasarjana, Bapak-Bapak dan Ibu Dekan 

4. Yth. Para Dosen, Karyawan, Para wisudawan, wisudawati 

beserta keluarga / orang tua / wali, dan seluruh hadirin yang 

berbahagia. 

 

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, taufik dan 

hidayah beliaulah kita dapat hadir bersama-sama di UPI 

Convention Center Universitas Putra Indonesia “YPTK” pada 

hari pertama (atau kedua) wisuda ke-2 Tahun Akademik 

2011/2012. 
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Selanjutnya, salawat beserta salam kita sampaikan buat 

junjungan kita nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang 

merupakan contoh teladan (Huswatun Hasanah) bagi kita 

semua. {Marilah kita bersalawat buat Rasulullah Muhammad 

SAW}. 

 

Hadirin yang kami hormati, 

 

Pada kesempatan ini, kami atas nama sivitas akademika 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” mengucapkan “Selamat 

datang di UPI Convention Center Universitas Putra Indonesia 

“YPTK” dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara 

sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada 

hari pertama acara wisuda ke-2 Tahun Akademik 2011/2012. 

 

Hadirin yang kami hormati, 

 

Syukur Alhamdulillah, dengan rasa bangga dan haru, pada 

wisuda ke-2 Tahun Akademik 2011/2012 Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” dapat menyumbangkan 921 orang lulusan 

kepada masyarakat, bangsa dan negara.  

  

Ini berarti, sampai saat ini, Universitas Putra Indonesia “YPTK” 

telah menyumbangkan  25.424  orang alumni yang saat ini telah 

bekerja di berbagai instansi / perusahaan baik dalam maupun 

luar negeri. 
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Hadirin yang kami hormati, 

 

Tahun ini, pada tanggal 16 Mei 2012 yang akan datang, 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” genap berusia 27 tahun. 

Sebagai informasi bagi Bapak/Ibu/Saudara dan hadirin sekalian, 

diusia yang ke 27 ini, Universitas Putra Indonesia “YPTK” telah 

berhasil memperoleh banyak kemajuan dan prestasi baik di 

bidang akademik, kemahasiswaan dan bidang-bidang lainnya, 

diantaranya: 

 

1. Meningkatnya minat masyarakat untuk belajar di Universitas 

Putra Indonesia “YPTK”. Hal ini ditandai dengan 

meningkatnya jumlah peminat dan yang masuk ke 

Universitas Putra  Indonesia “YPTK” Tahun Akademik 

2011/2012 baik melalui jalur reguler maupun beasiswa 

(disebut sebagai YPTK Scholarship). Mudah-mudahan untuk 

Tahun Akademik 2012/2013 akan terus meningkat yang 

mana pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 02 April 2012 

yang lalu. 

 

2. Pada tahun 2012, Alhamdulillah 2 (dua) tim robotic 

mahasiswa Sistem Komputer Universitas Putra Indonesia 

“YPTK” Padang telah lulus seleksi tahap II untuk ikut pada 

Lomba Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI 2012) di 

Medan pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2012 mendatang. Sebagai 

informasi bagi Bapak dan Ibu untuk tahun 2012, awalnya 

jumlah tim yang mengikuti lomba ini adalah 300 tim, 

kemudian menjadi 125 tim dan yang mengikuti lomba adalah 

51 tim. Dua diantaranya adalah tim robotic mahasiswa Sistem 

Komputer Universitas Putra Indonesia “YPTK”. 
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3. Dalam rangka mencapai Visi Universitas Putra Indonesia 

“YPTK” untuk menjadi Universitas yang Unggul dan 

Kompetitif didasari kecerdasan Spiritual, Emosional dan 

Intelektual untuk membangun peradaban lokal dan global, 

kami menyadari bahwa pengembangan intelektual atau 

akademik bukanlah satu-satunya sasaran utama yang harus 

dicapai. Dan kami memahami, keseimbangan  intelektual, 

emosional dan spiritual adalah mutlak disejajarkan. Untuk 

itu, sejak beberapa tahun lalu telah dikembangkan  

pembinaan dengan menyeimbangkan ketiga kecerdasan yang 

ada yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.  
 

Alhamdulillah, apa yang dilakukan oleh Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” telah menjadi contoh dan model oleh 

Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia. Ini adalah 

suatu terobosan yang telah dibuat oleh Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” dalam hal pengembangan Pendidikan 

Karakter.  

 

Sebagai informasi bagi Bapak/Ibu/Saudara dan hadirin yang 

berbahagia, program pendidikan karakter saat ini telah 

menjadi kebijakan nasional untuk mewujudkan generasi 

yang jujur, cerdas, tangguh dan peduli. Untuk itu, 

berdasarkan Surat Kementrian Pendidikan Nasional 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 04 Oktober 

2010 mengenai Program Pendidikan Karakter, Universitas 

Putra Indonesia “YPTK” beserta 24 Perguruan Tinggi lain 

yang ada di Indonesia diundang untuk presentase di depan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan para Rektor baik 
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PTN dan PTS di Semarang mengenai bagaimana dan apa 

Pendidikan Karakter yang telah diterapkan di Universitas 

Putra Indonesia “YPTK”.  

 

Disamping presentase, Universitas Putra Indonesia “YPTK” 

juga diberikan amanah dan dana sebesar Rp. 100 juta untuk 

menyusun buku model Pendidikan Karakter di Perguruan 

Tinggi yang nantinya akan dijadikan model dan diterapkan di 

seluruh Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. 

Sebagai informasi bagi Bapak/Ibu/Saudara dan hadirin, ke 25 

Perguruan Tinggi dimaksud adalah sebagai berikut dan 

Universitas Putra Indonesia barada pada nomor 10: 

 

1) Universitas Indonesia 

2) Universitas Gajah Mada 

3) Universitas Terbuka 

4) Institut Pertanian Bogor 

5) Institut Teknologi Bandung 

6) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya 

7) Universitas Udayana 

8) Universitas Cendrawasih 

9) Institut Seni Indonesia Surakarta 

10) Universitas Putra Indonesia “YPTK” 

11) Universitas Mulawarman 

12) Universitas Muslim Indonesia, Makasar 

13) Universitas Sanata Darma 

14) Akademi Teknik Mesin Indonesia 

15) Politeknik Negeri Ambon 

16) Universitas Negeri Medan 

17) Universitas Negeri Padang 
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18) Universitas Negeri Jakarta 

19) Universitas Pendidikan Indonesia 

20) Universitas Negeri Yogyakarta 

21) Universitas Negeri Malang 

22) Universitas Negeri Malang 

23) Universitas Negeri Surabaya 

24) Universitas Negeri Makasar 

25) Universitas Negeri Manado 

 

Jadi terlihat bahwa Universitas Putra Indonesia “YPTK”, saat 

ini, sudah diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional dan 

masyarakat luas sejajar dan setara dengan Perguruan Tinggi 

besar yang ada di wilayah Republik Indonesia. 

 

4. Disamping itu, Universitas Putra Indonesia “YPTK” juga 

telah berhasil merubah Paradigma, dimana dulunya dosen 

Perguruan Tinggi Swasta belajar ke Perguruan Tinggi Negeri 

tapi sekarang dosen Perguruan Tinggi Negeri yang belajar ke 

Perguruan Tinggi Swasta yaitu ke UPI YPTK melalui 

program Pascasarja Magister Manajemen  dan Magister 

Komputer (S2) yang pertama di luar pulau Jawa. 

 

 

Wisudawan/ti yang berbahagia, 

 

Pada hari ini saudara telah menyelesaikan studi di Universitas 

Putra Indonesia “YPTK”. Untuk itu, melalui kesempatan ini, 

kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:  
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1. Segenap sivitas akademika Universitas Putra Indonesia 

“YPTK”  dengan bangga mengucapkan selamat kepada 

seluruh wisudawan/ti beserta keluarga. Ini semuanya 

merupakan rahmat, nikmat dan anugerah dari Allah SWT 

yang patut saudara/i syukuri. Dalam alquran Surat Ibrahim 

Ayat 7 Allah SWT mengatakan: 

 

”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih”  

 

2. Keberhasilan Saudara/i hari ini tidak terlepas dari usaha / 

pengorbanan dan do’a dari kedua orang tua beserta keluarga. 

Oleh karena itu, jangan lupa untuk berterima kasih kepada 

kedua orang tua dan keluarga. Sesungguhnya, ridho Allah 

terletak pada ridho kedua orang tua. Jangan sekali-kali 

menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua yang telah 

berjasa untuk mengantarkan kesuksesan saudara pada hari ini. 

Dalam Alquran surat Al-Isra ayat 23 Allah SWt mengatakan: 

 

”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

”AH” dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. 
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3. Terapkan dan amalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah saudara dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini 

merupakan amal ibadah yang tidak akan putus-putusnya kita 

terima walaupun kita telah meninggal dunia, sebagaimana 

dalam satu Sabdanya Rasulullah SAW berkata: 

 

“Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua 

amal ibadahnya kecuali 3 hal yaitu Sadaqah jariah, ilmu 

yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh” 

 

4. Lanjutkan pendidikan saudara ke jenjang yang lebih tinggi, 

jangan putus sampai disini. Jangan berhenti belajar dan 

melatih diri agar tidak tertinggal. Manfaatkan setiap peluang 

yang ada untuk mencari nilai tambah. {Tambahkan Program 

Pasca Sarjana Peduli Alumni}. 

 

5. Tingkatkan mutu dan kembangkan kemampuan secara terus 

menerus serta selalu mempersiapkan diri dengan sebaik-

baiknya di dalam menjalankan tugas di manapun nantinya 

saudara bekerja. 

 

6. Jagalah selalu nama baik almamater dimanapun nantinya 

Saudara bekerja. Mulai hari ini Saudara telah resmi menjadi 

Alumni UPI “YPTK”. Untuk itu kami mengucapkan selamat 

datang dan selamat bergabung di dalam Ikatan Alumni UPI 

“YPTK” kepada semua wisudawan/wati yang diwisuda hari 

ini. Hendaklah saudara menjadi anggota serta ikut aktif 

berpartisipasi mengembangkan Ikatan Alumni YPTK.  
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Hadirin yang kami hormati 

 

Kepada orang tua / keluarga wisudawan/wati kami selaku 

Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” menyampaikan 

terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada 

Universitas Putra Indonesia “YPTK”, sehingga telah berhasil 

mengantarkan Putra/i Bapak dan Ibu menjadi seorang Ahli 

Madya, Sarjana dan Magister. 

 

Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada Yayasan, para Dosen / Guru Besar, 

Karyawan dan semua pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan ini atas pengorbanan dan jerih payahnya yang telah 

diberikan demi kemajuan mahasiswa sehingga dapat 

menyelesaikan studinya di Universitas Putra Indonesia “YPTK”. 

 

Hadirin yang terhormat, 

 

Kepada mahasiswa yang masih menempuh studi di Universitas 

Putra Indonesia “YPTK”, kami harapkan saudara dapat 

mengikuti jejak perjuangan dan semangat kakak saudara yang 

diwisuda hari ini. Bagi saudara tidak ada halangan untuk maju 

dan terus belajar dalam mencapai / meraih cita-cita yang 

diharapkan. Banyak beasiswa yang diberikan oleh Yayasan dan 

kita akan terus berusaha untuk mendapatkan beasiswa bagi 

mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik namun 

punya kesulitan ekonomi.  
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Selanjutnya, kepada seluruh  dosen dan karyawan di lingkungan 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” kami harapkan dapat 

menjadikan upacara wisuda ini sebagai momentum untuk 

memacu diri dan meningkatkan semangat pengabdian dan 

gairah kerja demi kemajuan Universitas Putra Indonesia 

“YPTK” yang kita cintai dan banggakan ini. Tak lupa kami 

mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia upacara wisuda 

yang telah berjalan dengan baik ini. 

 

Akhirnya, pada kesempatan ini, kami memohon sambutan dari 

Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK)  dan 

Bapak Koordinator KOPERTIS Wilayah X (Sumbar, Riau, 

Kepri dan Jambi) serta terima kasih atas kesediaannya. 

 

 

 

Kepada seluruh wisudawan/wati, selamat jalan, selamat 

berjuang di tempat yang baru untuk meneruskan dan 

mewujudkan cita-cita, perjuangan demi pembangunan agama, 

nusa dan bangsa yang kita cintai. 
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Hadirin yang kami hormati, 

 

Demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga ada 

manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan, wabillahi taufiq wal 

hidayah, Assalamu’alaikum Wr. Wbt. 

 

Padang, 14-15 April 2012 

Rektor, 

Dto 

 

 

DR. Sarjon Defit, S.Kom, MSc 


