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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
DALAM WISUDA PERIODE III TAHUN 2016 

PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA 
TANGGAL 4 OKTOBER 2016 

Yang saya hormati 

• 
• 
• 
• 
• 

Para Anggota Senat Universitas Terbuka, 

Pengurus IKA-UT, 

Para Tamu Undangan, 

Para Wisudawan yang saya banggakan, dan 

Seluruh Keluarga Wisudawan yang berbahagia 

Assalammu' a/aikum Warohmatullahi Wabarakaatuh, 

Selamat Pagi ... Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke 

hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan karuniaNya lah pada hari ini, Selasa 4 Oktober 2016, kita 

dapat mengikuti Acara Wisuda Periode Ill Program Diploma, 

Sarjana, dan Pascasarjana di Balai Sidang Universitas Terbuka ini. 

Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan 

yang hari ini diwisuda. Saya bangga atas keberhasilan yang 

Saudara raih hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan 

kepada para keluarga wisudawan, yang telah banyak 

berkontribusi dan memberikan dukungan, baik moril maupun 

materiil, kepada para wisudawan, sehingga dapat 

menyelesaikan studi dengan baik di UT. 
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin 

mengingatkan bahwa momentum wisuda bukanlah muara atau 

akhir dari semua aktivitas pembelajaran yang telah Saudara 

lakukan. Dengan semakin tinggi strata pendidikan Saudara, 

maka semakin tinggi juga harapan dan tuntutan masyarakat 

terhadap kinerja Saudara. Oleh karenanya, saya berpesan agar 

Saudara terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas 

diri. Dengan kompetensi dan profesionalitas yang semakin 

tinggi, maka Saudara dapat berkiprah dengan lebih optimal 

dalam pembangunan nasional bangsa kita. 

Hadirin dan Wisudawan yang berbahagia, 

Pada 4 September 2016 yang lalu UT baru saja 

merayakan hari jadi yang ke 32. Tema yang diambil dalam 

perayaan Dies Natalis UT yang ke 32 tersebut adalah "Empat 

Windu Membangun Negeriku". Sebagai institusi pendidikan 

tinggi terbuka dan jarak jauh satu-satunya di Indonesia, UT telah 

membuktikan diri mampu meningkatkan angka partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan tinggi. Melalui UT, masyarakat 

yang dikarenakan lokasi dan pekerjaannya tidak dapat hadir di 

kampus untuk belajar, dapat mengenyam pendidikan tinggi. 

Demikian pun, melalui UT, saudara-saudara kita yang berada di 

bagian terluar, terdepan dan tertinggal dari negara kita, tetap 

memiliki akses ke pendidikan tinggi. Bukti nyata bahwa UT telah 

memberikan kesempatan pendidikan tinggi pada semua lapisan 
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masyarakat di seluruh pelosok tanah air adalah kehadiran 

Saudara semua dalam acara wisuda ini dan kehadiran saudara

saudara kita dalam upacara penyerahan ijasah yang 

dilaksanakan di UPBJJ-UT seluruh Indonesia. 

Hadirin dan Wisudawan yang saya banggakan, 

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan 

secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui transformasi ilmu pengetahuan 

dan seni dari dosen atau guru kepada peserta didik. Melalui 

pendidikan yang bermutu, akan terjadi perubahan pola pikir 

yang lebih sistematis dan berkualitas pada diri peserta didik 

yang akan berdampak pula pada peningkatan kualitas hidup 

para peserta didik. Keluarga, sekolah, dan masyarakat, sesuai 

perannya masing-masing, sama-sama bertanggungjawab 

melakukan pendidikan guna menghasilkan sumber daya 

manusia yang bermutu. 

Sebagaimana kita ketahui, keluarga merupakan lahan 

pendidikan pertama dan utama yang diterima seorang anak. 

Keluarga, khususnya orangtua, sangat berperan dalam 

pembentukan watak, budi pekerti, keterampilan dasar, dan 

pendidikan sosial anak. Orangtua merupakan sosok pertama 

yang akan dicontoh atau dijadikan pola dasar oleh anak sebelum 

masuk ke lingkungan sekolah. Sekolah, disisi lain, memiliki 

tanggungjawab formal, keilmuan dan fungsional dalam 

membangun sumber daya manusia. Sekolah juga merupakan 
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salah satu pusat pendidikan yang diharapkan dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya. Sementara masyarakat, 

merupakan lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan 

pendidikan secara terencana kepada seluruh anggotanya. 

Secara fungsional, masyarakat menerima semua anggotanya 

yang majemuk dan mengarahkannya menjadi anggota 

masyarakat yang baik. Kesimpulannya, keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, merupakan tripusat yang diyakini dapat menunjang 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka wisuda 

Universitas Terbuka kali ini mengangkat tema "Memperkokoh 

Jalinan Tripusat Pendidikan (Keluarga, Sekolah, Masyarakat) 

dalam Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya" 

Anggota Senat UniversitasTerbuka yangsaya honnati, para WISUdawan,dan 

hadirin yang berbahagia .... 

Dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai Rektor UT 

ingin menekankan lagi bahwa pembangunan sumber daya 

manusia terdidik tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa 

peran serta keluarga, sekolah dan masyarakat. Kita harus 

proaktif terlibat langsung dalam pembangunan sumber daya 

manusia ini. Caranya dimulai dari skala kecil, yaitu skala 

keluarga. Kita sebagai orang tua tentunya memiliki peran yang 

sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan anak

anak kita. Kita harus berkontribusi membantu sekolah dalam 
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menjalankan program dan kebijakannya terkait dengan kualitas 

pendidikan. Selanjutnya pada skala yang lebih besar, yaitu skala 

institusi, kita sebagai pengelola program pendidikan harus 

memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas kita 

sebagai pendidik. Kita harus melaksanakan tugas tersebut 

dengan sepenuh hati, dengan satu tujuan utama kita, yaitu turut 

serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir sebagai 

anggota masyarakat, kita pun harus berpartisipasi aktif dalam 

berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan di 

lingkungan kita. Partisipasi kita didalamnya secara langsung atau 

tidak turut serta dalam mendidik masyarakat. 

Hadirin dan Wisudawan yang berbahagia, 

Universitas Terbuka (UT) sebagai institusi pendidikan 

tinggi yang mengimplementasikan sistem Pendidikan Terbuka 

dan Jarak Jauh, memiliki jumlah mahasiswa yang sangat besar 

dan daya jangkau yang sangat luas. Saya yakin dengan jumlah 

mahasiswa dan alumni yang besar ini, kita dapat berkontribusi 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pendidikan. Saya berharap setelah acara wisuda ini 

usai, para Wisudawan tidak sekedar membawa kenangan indah 

mengenai kemegahan dan kemeriahan upacara wisuda ini, 

tetapi juga tekad dan kesadaran untuk mendharmabaktikan 

ilmu yang telah diperoleh di UT dengan sepenuh hati, guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai 

dengan kiprahnya di pekerjaan masing-masing. Dengan 
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optimisme yang kuat, kerja keras dan cerdas, serta semangat 

kebersamaan, saya yakin cita-cita yang mulia ini dapat kita 

wujudkan. 

Demikianlah sambutan saya, semoga Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa, selalu memberikan kekuatan kepada kita semua 

untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, 

serta mencatat partisipasi tersebut sebagai bagian dari amal 

ibadah kita. Aamiin. 

Wabillahitaufiq Walhidayah 
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

Pondok Cabe, 4 Oktober 2016 

Rektor, 

Prof. lr. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D 

NIP. 19620401198601 2 001 


