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SAMBUTAN REKTOR 

PADA RAPAT TERBUKA SENAT UPI-YPTK 

ACARA WISUDA II TAHUN AKADEMIK 2015/2016 

PROGRAM S2, S1 dan D3 

TANGGAL 16 dan 17 APRIL 2016 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr. Wbt. 

 

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

Jambi dan Kepulauan Riau  

2. Yth. Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer 

(YPTK) Padang 

3. Yth. Bapak dan Ibu anggota Senat Universitas Putra Indonesia 

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

Pascasarjana, Bapak-Bapak 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 

hidayahNYA kita dapat hadir bersama-sama di UPI Convention 

Center Universitas Putra Indonesia “YPTK” pada hari pertama 

(atau kedua) wisuda ke-II Tahun Akademik 2015/2016. 
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Selanjutnya, shalawat 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 

(kedua) acara wisuda ke-II Tahun Akademik 2015/2016. 

 

Hadirin yang kami hormati, 

 

Syukur Alhamdulillah, dengan rasa bangga dan haru, pada wisuda 

ke-II Tahun Akademik 2015/2016, Universitas Putra Indonesia 

“YPTK” dapat menyumbangkan 1,205  orang lulusan kepada 

masyarakat, bangsa dan negara. Ini berarti, sampai saat ini, 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” telah menyumbangkan   

34,445 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 2015 yang akan datang, 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” genap berusia 31 tahun. 

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

usia yang ke 31 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 2015/2016. Dan 

Alhamdulillah semua Program Studi telah TERAKREDITASI 

BAN-PT. {Tambahkan informasi SPMB 2016/2017) 

 

2. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN awal 2016 mendatang, 

Universitas Putra Indonesia “YPTK” terus menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak baik dengan Universitas dalam dan luar 

negeri juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Beberapa 

kerjasama yang ditandantangani akhir tahun 2015 dan di awal 

tahun 2016 diantaranya (i) kerjasama antara UPI YPTK, BEI 

dan First Asia Securitas untuk pembukaan Galeri Investasi 

Bursa Efek di Kampus Universitas Putra Indonesia “YPTK”, 

(ii) kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, (iii) 
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kerjasama dengan Sun Moon University Korea, (iv) kerjasama 

dengan Universiti Sultan Zainal Abidin (UnisZA) Malaysia, (v) 

kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara dan 

Alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani Kerjasama antara 

antara Universitas Putra Indonesia “YPTK” dengan Bank Bank 

Tabungan Negara Cabang Padang.  

 

3. Dalam hal pengembangan dosen, saat ini Yayasan memberikan 

kesempatan kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan ke 

Jenjang Strata 3 (S3). Sebanyak 15 orang dosen saat ini sedang 

mengikuti perkuliahan Doktor baik dalam maupun luar negeri 

seperti di Universiti Malaysia, Universitas Diponegoro, 

Universitas Gunadarma dan Universitas Persada Indonesia (UPI 

”YAI” Jakarta untuk bidang Teknik Sipil, Ilmu Komputer, 

Psikologi dan Ekonomi. Selanjutnya, Syukur Alhamdulillah di 

akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016, 4 (empat) orang Dosen 

UPI YPTK berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu 

Komputer dan Ilmu Manajemen. Untuk itu pada kesempatan ini 

kami mengucapkan selamat kepada (i) Dr. Ir. Sumijan, MSc, (ii) 

Dr. Julius Santony, S.Kom, M.Kom, (iii) Dr. Elfiswandi, SE, 

MM, Ak dan (iv) Dr. Fitrizal, SE, MM  

 

4. Dalam pengembangan Program Studi, Alhamdulillah pada 

bulan Desember 2015, UPI YPTK telah diberikan izin oleh 

MenRistekDiktri untuk membuka Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Sampai 

saat ini, FKIP UPI YPTK telah mempunyai 3 Program Studi 



 5 

yaitu Teknik Informatika, Konseling dan Bahasa Inggris. 

Selanjutnya, tanggal 25 Maret 2016, UPI YPTK juga telah 

diberikan Rekomendasi oleh Kopertis Wilayah X (Sumbar, 

Riau, Jambi dan Kepri) untuk membuka Program Doktor S3 

Ilmu Manajemen dan sekarang sedang menunggu izin dari 

MenristekDikti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat izin dari 

Bapak Menteri RISTEKDIKTI dapat kita terima. 

 

5. Alhamdulillah, mulai tahun 2012 Universitas Putra Indonesia 

”YPTK” juga dipercaya oleh Mendiknas melalui Kopertis 

Wilayah X untuk menyeleksi dan menyalurkan Beasiswa Bidik 

Misi bagi Mahasiswa baru Tahun 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 dan 2015/2016. Sebagai informasi bagi Bapak/ibu 

dan Saudara sekalian, tidak semua PTS diberikan kesempatan 

untuk mendapatkan Beasiswa Bidik Misi ini. Dan pada 

kesempatan ini, melalui Bapak Koordinator Kopertis, kami 

mengucapkan terima kasih karena tahun 2015 jumlah 

mahasiswa baru Universitas Putra Indonesia ”YPTK” yang 

dialokasikan untuk menerima beasiswa Bidik Misi bertambah 

dari tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu beasiswa yang 

diberikan kepada Mahasiswa Baru dan banyak lagi beasiswa 

seperti beasiswa Yayasan (Juara 1 dan 2 di kelas), YPTK 

Scholarship, Beasiswa Anak Yatim, Beasiswa Peduli 

Lingkungan, Beasiswa DIKTI (PPA dan PBM), Beasiswa dari 

Perbankan (BRI, Bank Nagari, Bank Syariah Bukopin, Bank 

Syariah Mandiri), Beasiswa Pegadaian, Bantuan Pendidikan 

dari Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Barat dan banyak lagi 
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beasiswa lainnya. Alhamdulillah tadi juga sudah sama-sama kita 

saksikan penyerahan Beasiswa dari Bank Tabungan Negara 

untuk mahasiswa UPI YPTK. 

 

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:  

 

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 ridha kedua orang tua. Jangan sekali-kali 

menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua yang telah berjasa 
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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”. 

 

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}. 
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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.  

 

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”. 
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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.  

 

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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Matahari terbit setiap pagi 

Sinarnya memerah memberi hangat 

Entahlah bila berjumpa lagi 

Kenangan yang indah hendaknya selalu diingat 

 

Kalau Menjemur Papan Panjang 

Baik Disusun Tegak Berdiri 

Kalaulah Ada Umur yang Panjang 

Insya Allah Kita Kan Berjumpa Lagi 

 

Bunga Kemboja Putih Berseri 

Putihnya Melur Diujung Dahan 

Atas Kepercayaan dan Kerjasama Yang Diberi 

Puji Syukur dan Terima kasih Kami Ucapkan. 

 

Jalan-jalan ke kampung jelmu  

Menanan padi di tengah sawah 

Bila Putra/i Bapak Ibu ingin menuntut ilmu 

UPI YPTK tempatnya kuliah 
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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, 16-17 April 2016 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, MSc 


