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Para anggota eoat, 
Para lulusan dan 
Para hadirin yang saya hormati 

Marilah kita hersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, bahwa hari ini kim dapat menghadiri dan melaksanakan 
acara Wi uda ini dalam keadaan sehat. 

Kami sangat berbahagia, pada Wisuda ini, kami 
dapat meluluskan 1.844 orang, yang terdiri dari 1.648 orang 
lulusan Program Sarjana, 114 orang lulusan Program 
Diploma dan 82 orang luiusan Program Akra. Dalam 
kcsempatan ini, saya alas nama pribadi dan atas nama 
seluruh warga Universita Terbuka mengucapkan selamat 
kepada seluruh lulusan atas keberhasilannya dalam 
menyclesaikan program formal yang kami sediakan. 

Para hadirin yang terhormat. 
Upaya m ncerdaskan bangsa di masa mendatang akan 

mengbadapi tantangan yang makin berat, terurama karena 
adanya persaingan global akibat kemajuan teknologi, 
kOffiunikasi, informasi dan ekonomi global. Tantangan itu 
menuntut berbagai peningkatan yang tidak hanya 
berhubungan dengal1 pemerataan kesempatan belajar, tetapi 
juga berhubungan dengan peningkatan mutu dan rele ansi 
pendidikan. Perkembangan IPTEK yang pesat berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan dan status sosial masyarakal. 



Hal it mengakibalkan kebutuhan akan pendidikan dan 
e. mencerminkan kebutuhan lin k pelatihan yang relevan, berkualiras dan dapat dijangkau 
f. dibuat, ditawarkan dan didistrillanpa batas ruang dan waktu menjadi semakin meningkat. Di 

harg bersaingamping itu, perkembangan teknologi kornunikasi dan 
g. diu ahakan secara ekonomisinformasi yang pesat mellyebabkan arus pertukaran informasi 

begitu deras, baik secara nasional maupun interna ional. . 
Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh terbuka menjadi 

Para lulusan yang berbahagia. kecenderungan dalam penyelellggaraan pendidikan. Transfer 
Hari ini Saudara mengikuti acara yilmu, pengetahuan dan Ieknologi tidak harns dilakukan 

simbolik menyatakan bahwa Saudara telallmelalui kornunikasi tatap muka. Pertimbangan produktivitas, 
salal salu tahap pendidikan Cormal. Masy2efisiensi dan efeklivitas akan sangat dominan. Hal itu 
karya nyata Saudara.. emua ilmu dan penmembuka peluang bagi Universitas Terbuka untuk lebih 

audara peroleh dalam lahap pendidikan flmeningkatkan perann a dalam pemoangunan bangsa. 
Saudara elesaikan hendaknya menjadi moterularna dalam pembangunan sumbcrdaya manusia 
peningkatan karya nyata Saudara di masyarndonesia. 
harus meningkaLkan keberdayaan masyaralTantangan dan peluang yang dihadapi U dalam 
Lingkat persaingan yang makin mtningkar. rangka partisipasinya memper iapkan SDM yang unggul 
masing harus selalu meningkatkan kemamdaJam daya saing harus dijawab secara t pat. Untuk ilU, 'T 
kita masing-masing. Peningkaran daya sailtelah mempunyai rancangan straregis yang berpandangan 
ter eb t akan dapat meningkalkan kcmam)jauh ke dapan dengan Ielap berpijak pada kenyataan 
bangsa. Dengan Lelap mengutamakan imal sekara g. Sen ua keg!' tan dilakukan dengan berorienta i 
ketaJlanan budaya, klta harus selalu ber ' lpada kualitas. Untuk memenuhl iLU, semua produk UT ak'an 
kemampuan daya sain dalam lingkal tekdijaga untuk m mpunyai ciri berikul. 
salah satu kemampuan ulama untuk dapata. memenuhi kebutuhan, pemakaian tau kegunaan oJ> 

dalam persaingan global. Daya saing diceyang didelinisikan dengan lengkap 
dengan terjadinya produk kegiatan y ng 11b. memuaskan harapan pelanggan 
Lambah Ii nggi, efekli f dalam pemakaianc. bersesuaian dengan standar dan spesi Ikasl yang 
dalam penggunaan dana dan energi, s rLacocok 
parrisipasi kegiatar . d. bersesuaian dengan persyararan yang berlaku di 

Secara garis besar, sCliap kegiaranmasyarakal 
berdasarkan dua komponen urama. yaitu 
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an kebutuhan akan pendidikan dan 
an, b rkualitas dan dapat dijangkau 
n waklU m nja i sernaki meningkal. Di 
bangan te nologi komunikasi dan 
menyebabkan arus pertukaran informa i 

cara nasional maupun internasional. . 
ndidikan jarak jaul rerbuka mel jadi 

penyelenggaraan pendidikan. Tran fer 
a teknologi ridak harus dilakukan 
ta p muka. Pertimbangan produktivitas, 
itas akan sangar dominan. Hal ilu 
agi Universitas Terbuka ullluk lebih 

ya daJam pembangunan bangsa,
 
bangunan sumberdaya manusia
 

n peJuang yang dihadapi UT dalam 
a mempersiapkal1 SDM yang unggul 
!rus dijawab secara tepat. Untuk itu, UT 
ncanga strategis yang berpandangan 
n tap berpijak pada kenyataan •
 
jatan dilakukan dengan beroricntasi
 

k memenuhi itu, semua produk UT akal 
JI1 ai ciri b rikul. 

hi kebutuhan pemakaian a[au kegunaan 
Ie loisikan dengan lengkap 

n h apan pelanggan 

Jan dengan standar dan spesifikasi yang 

'an dengan persyaratan yang berlaku di 
at 
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e. mencerrninkan kebuluhan lingkungan 
f. dibuat, ditawarkan dan didistribusikan dengan 

harga bersaing 
g. diusahakan secara ekonomis 

Para lulusan yang berbahagia. 
Hari ini Saudara mengikuli acara yang secara 

simbolik menyatakan bahw Saudara teJah menyelesaikan 
salah salu tahap pendidikan formal. Masyarakat menunggu 
karya nyata Saudara. S mua ilmu dan pengetahuan yang 
Saudara peroleh dalam rahap pendi ikan formal yang baru 
Saudara selesaikan hendaknya menjadi modal utama dalam 
pcningkatan karya nyata Saudara di masyarakat. Kita semua 
harus meningkatkan \..eberdayaan masyarakat menyongsollg 
lingkat persaingan yang makin mt:ningkat. Kila masing
masing ham sclalu meningkatkan kemampuan daya saing 
kita masing-masing. Peningkatan daya saing individu 
tersebul akan dapal meningkatkan kemampuan daya saing 
bangsa. Den an tcrap m ngutamakan iman, taqwa dan 
ketahanan budaya, kita ham elalu beru al,a meningkalkan 
kemampuall daya sao ng dalam li ngkat teknis yang mtrupakan 
salah. atu ke.mampuan utama untuk dapat berperan banyak 
dalam persaingan global. Daya saing dicerminkan antara lain 
de gan terjadinya produk kegiatan yang mempunyai nilai 
tambah tinggi efektif dalam pemakaian sumberdaya, efi ien 
dalam penggunaan dana dan energi, serta pemerataan 
partisipa i kegiatan. 

Secara garis besar, setiap kegiatan dilakukan 
berdasarkan du komponen utama, yaitu kompetensi dan 
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koneksi, Komponen kompetcnsi yang dikaitkan dcngan daya saing. Kerjasama positif antara ahli 
kemampuan harus selalu ditingkatkan. Sedangkan komponen ahli teknlk merupakan keharusan. Unlu 
koneksi harus diarahkan pada koneksi positif, yaitu jaringan harus bersikap t rbuka, terbuka dalam mt 
kemitraan. Kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan pengetahuannya. Mereka harus bisa mend 
kompetensi saja tanpa jaringan kemitraan akan egera lentang ekonomi dari siapa saja tidal< h I 

mencapai bata nya. Sedangkan kegiatan yang hanya FE. Harus diingat bahwa semua orang ad 
didasarkall pada jaringan kemitraan tanpa kompetensi tid k ekonomi. Pend~pat yang baik tentang ek 
akan berhasil dalam persaingan. Oalam era global, kedua berasal dari mereka yang memperoleh pel 
komponen itu harus dipadukan secara ' aik. seca ra formal. 

Para lulusan FISJP harus dapat mt 
Para lulusan yang berbahagia, sosial budaya masyarakat dalam menghad 

Para lulusan FKIP harus menjadi guru yang makin budaya akibat kemajuan pembangunan. Sj 

baik. Mereka mempunyai peran yang sangat menentukan merupakan salah satu hal yang sangat pe~ 

dalam meletakkan dasar bagi kemampuan SOM mendatang. menyiapkan setiap anggota rna 'yarakat u 
Oi samping penguasaan p ngetahuan penyampaian materi berpartisipasi dalam pembangunan. Pem 
ajar, penguasaal1 mater' ajar merupakan keharUSCil'1 agi mengcnai semua aspek sosial budaya har; 
semua guru. Kedua pen uasaan tcrsebut merupakan syarat setiap kegiatan pembangunan. 
mutlak bagi kewibawaan guru dalam menjalankan tugasnya. 

Para lulusan FMIPA. haru dapat menyumbang Para hadirin yang saya hormali, 
terbentuknya gunung ilmu dasar yang merupakan landasan Menurut kenyataan sejarah, un! 
utama bagi pengembangan kemampuan teknologi b:ingsa.· merupakan bangsa yang kual dalam p n ( 
Tanpa penguasaan I1mu dasar yang kuat, kita tidak dapat pengua aan leknologi. KWa masih ingar bJ 

secara kreatif melakukan pengembanga produk teknologi 0# lima ratu tahun lalu, para nelayan Bug 
yang merupakan elemen daya saing. lautan dan samodra sampai daerah yang 

Para lulu 'an FE harus elalu mengembangkan berdagang dan dapat kembali ke asalnya ~ 

pengetahuannya, tidak terbatas pada pengetahuan makro, selamat. Pada wakl itu, nenek moyang 
t tapi juga pengetahuan mikro, Pengetahuan ekonomi secara me lbuat peta Indonesia! Itu sesungguhn 
makro memang penting, tetapi pengetahuan dan bahwa mereka pada waktu itu telah men 
kel rampilan mikro, yang antara lain berupa peng taiwan kapal yang tahan terhadap kegana n lau 
dan ketcrampilan memproduksi barang, merupakan pilar layar yang dapal mel gubah tenaga angin 
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kornpetensi yang dikailkan dengan 
,elalu ditingkatkan. Sedangkan komponen 
II an pada koneksi po itif, yaitu janngan 
I yang dilakukan hanya berdasarkan 
pa jaringan kemitraan akan eg ra 
Sed ngkan ke iatan y ng hanya 

.ngan emitraan tanpa kompetensi tidak 
persaingan. Dalam era global, kedua 
dipadukan .eeara baik. 

erbahagia, 
FKJP harus menjadi guru yang makin 
unyai peran yang sangat menentukall 
asar bagi kemampuan SDM mendatang. 
aan pengetahuan penyampaiall maleri 
leri ajar l11erupakan keh rUSa.ll bagi 
pen uasaan tersebut merupakan syaral 
~vaan guru dalam menjalankan tugasnya. 
FMIPA I aru dapal menyumbang 

o UIllU da ar yang merupakan land san 
angan kemampuan t knologi b.-1ngsa. 

Imu da r yang kuat, kita tidak dapal 
kan pengembanga produk leknologi 

men daya saing. 
FE harus lalu mengernbangkan 
ak lerbalas pada pengetahuan makro 
uan mlkro. Pengetahuan ekonomi secara 
ting. letapi pel getahuan dan 
. ang antar lain berupa pengelahuan 

emproduksi barang, rnerupakan pilar 
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daya saing. Kerjasama positif antara ahli ekonomi dengan 
ahli teknik rnerupakan keharusan. Untuk itu, para lulusall 
harus bersikap t rbuka, terbuka dalam rnendalami 
pengetahuannya. Mereka harus bisa rnendengarkan pendapat 
tentang ekonomi dari slapa saja, tidak hanya dari lulusan 
FE. Haru diinoat bahwa emua orang adalah pelaku 
ekonorni. Pendapat yang baik t ntang ekonomi tidak hanya 
berasal dari mereka yang ll1emperoleh pengetahuan ekonorni 
seeara formal. 

Para lulusan Fl 'JP harus dapat menyumbang sisi 
sosial hudaya masyarakat dalam Il1cnghadapi d mpak so ial 
budaya akibat kemajuan p mbangunan. Sisi osial budaya 
merupakan salah satu hal yang sangal penting dalam 
m nyiapkan setiap anggota masyarakat ul1luk dapat 
berpanisipasi dalarn pembangunan. Pemahaman yang tepat 
mengcnai semua aspek sosial budaya hams dipunyai dalam 
setiap kegiatan pembangunan. 

Para hadirin yang sa a hormali, 
Menurut kenyataan sejarah, sesungguhnyalah klta 

merupclkan bangsa yang kual dalam pengembangan dan 
penguasaan teknologl. Kila rna ih ingat bahwa lebih.dari 
lima ratu' tahun lalu, para nelayan Bugis telah mengarungi 
[auran dan samodra sampai daerah yang sangat jauh untuk 
berdagang dan dapat kembali ke asalnya dengan rnudah dan 
selarnat. Pada waktu itu, nenek moyang kita telah bisa 
membuat peta Indonesia! Itu sesungguhnya rnenunjukkan 
bahwa mereka pada waktu iru telah menguasai pembualan 
kapal yang lahan terhadap keganasan laut dan konstruksi 
layar yang dapat menguhah tenaga angin menjadi gaya 
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dorong dan kecepatan kapaJ sesuai dengan kebutuhan, di 
samping pengetahuan navigasi yang heba . Hal itu 
menunjukkan bahwa m reka antara lain telah menguasai 
tenik perkapalan, teknik material teknik konversi energi dan 
teknik navigasi dengan baik. Pada waktu yang kira-kira 
ber amaan, ara ernpu Jawa relah menunjukkan keahliannya 
dalam membuat keris dengan bentuk yang sangat ind h dan 
dengan teknik material yang sangat tinggi. Pengetahuan 
mereka dalam paduan material dan tek ik produksi dapa 
di atakan sebagai pengetahuan dunia pada waktu itu. Kedua 
contoh itu tadi mcnunjukkan bahwa kita pernah berada di 
ujung depan dalam kemampuan tekiiologi. ayang sckali 
bahwa kita pada wakcu itu dan bahkan sampai sekarang 
lemah dalam tra smisi atau penyebaran Hmu dan 
pengetahuan. IImu dan pengetahuan yang telah dikuasai tidak 
dirulis. lImu dan pengetahuan diturunkan guru kepada 
mlliid ya sebagian bes r melalui cara lisan. Akibatnya, para 
murid sebanyak-banyaknya h nya bisa rnenyamai 
keterampilan gurunya, tidal<: bisa menarnbah ilmu yang telah 
ada. Malahan, yang terjadi adalah bahwa para murid hany' 
menguasai sebagian d ri ket rampilan gurunya sehingga 
kemampuan yang tinggi itu makin lama makin berkurang. 

Marilah kita belajar dari sejarah tersebut. aya 
mengajak para lulusan dan semua ilmuwan untuk I bib rajin 
menulis. Dengan menulis, kita dapat me'latih proses kreatif 
kita di samping dapat menjaga ketajaman penalaran kita. 
Hasilnyapun akan sangat berguna bag' generasi pen ru . 
Mereka akan dapat egera memahami ilmu dan pengetahuan 
yang telah terkuasai di sekelilingnya. Mereka tidak perlu 
mengulang kegiatan pem haman yang pernah dilakukan, 
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tetapi mereka akan dapat menyumbang i 
pengetahuan, sehingga gunung ilmu dan 
akan emakin besar. 

Ajakan untuk menulis ini juga ay 
seluruh staf UT. Sebagai institusi pendidi 
jauh, UT terus melakukan upaya melluUs 
perkembangan teknologi komunikasi dan 
menuLis untuk penyebaran ilmu dan pengc 
hanya dalam bentuk bahan cetak. Selain l 
juga mengembangkan bahan ajar daJam bi 
dan komputer (CAl). Proses pembuatan 
tersebut tidak hanya melibatkan satu terUlI 
melibatkan satu tim. Dengan demikian, bi 
dihasilkan merupakan karya gabungan da! 
tersebut. Karenanya, mahasiswa lIT mem 
keunggulan yajtu bahwa ilmu dan penget; 
matakuliah tidak diturunkan oleh seorang 
sekumpulan guru. 

Para lulusan yang berbahagia, 
Sebagai lulusan UT, Saudara tent 

manfaat dari sistem pendidikan terbuka jal 
pengalaman dan kesukseStfn Saudara ini, 51 

Saudara menjadi duca' UT, khususnya dala 
mensosialisasikan pendidikan tinggi terbuk. 
Dcngan itu diharapkan masyarakat luas akl 
memaJlami sistem pen idikan jarak jauh d~ 

untuk memanfaatkannya. Supaya Saudara c 
yang baik, Saudara harus terlebih dahuJu 
kualitas Saudara. Saudara harns bisa memt 
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~ kapal scsuai dengan kebutuhan, di 
I navigasi yang hebat. Hal itu 
mereka antara lain telah menguasai 
nik material, teknik konversi energi dan 
n baik. Pada waktu yang kira-kira 

>u Jawa t lah menunjukkan keahliannya 
s ngan bentuk yan sangat indah dan 
al yan sangat tinggi. Penget.ahuan

b 

n material dan t knik produksi dapat 
ngetahuan dunia pada waktu itu. Kedua 
rnjukkan bahwa kita pernah berada di 
~em mpuan teknologi. Sayang sekali 
tu itu dan bahkan sampai sekarang, 
si aUlU penyebaran ilmu dan 

[an pengetahuan yang Lelah dikuasai tidak 
1getahuan di urunkan guru kepada . 
esar mel iui cara lisan. Akibatnya, p ra 
aknya hanya bisa menyamai 

a, tid k bisa rnenambah ilmu yang telah 
terjadi adalah bahwa para murid hanya 
dari keterampilan gurunya, sehingga 
ggi i u makin lama makin b rkurang. 
b lajar dari sejarah ter ebut. Saya 
n dan semua ilmuwan untuk lebih rajin 

enulis, kita dapat melatih proses kreatif 
at men'aga ketaj' man penalaran kita. 

19at erguna bagi generasi penerus. 
segera memahami ilmu dan pengetahu n 

; di ekelilingnya. Mereka tidak perlu 
pemahaman yang pernah dilakukan, 
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tetapi mereka akan dapat menyumbang ilmu dan 
pengetahuan, sehingga gunung ilmu dan pengetahuan kila 
akan semakin besar. 

Ajakan untuk menulis ini juga saya tujukan kepada 
seluruh staf UT. Sebagai institusi pendidikan ringgi jarak 
jauh, UT terus melakukan upaya menulis. Sejalan dengan 
p rkembangan teknologi komunikasi dan informasi, cara UT 
menu/is untuk peny baran ilmu dan pengetahuan tidak lagi 
hanya dalam bentuk bahan cetak. elain bahan cetak, UT 
juga mengembangkan baltan ajar dalam bemuk audio, video 
dan komputer (CAl). Pro es pembuatan setiap bahan ajar 
tersebut tidak hanya mellbatkan satu tenaga saja, tetapi 
melibatkan satu tim. Dengan demikian, bahan ajar yang 
dihasilkan merupakan karya gabungan dari anggota tim 
rersebul. Karenanya, mahasiswa UT mempunyai 
keunggulan, yaitu bahwa ilmu dan pengetahuan dari s riap 
matakuliah ttdak diturunkan oleh eorang guru. tetapi oleh 
sekumpulan guru. 

Para lulusan yang berbahagia, 
~ebagai lulusan UT, Saudara le tu telah merasakan 

manfaar dari istem pendidikan terbuka jarak jauh. Dengan 
pel galaman dan kesuksesan Saudara ini, selayaknyala.h 

audara menja.di duta' UT, khu usnya dalam 
mensosiali asikiln pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. 
Dengan itu diharapkan masyarakat luas akan dapat lebih 
memahami sistem pendidikan jarak jauh dan tidak ragu 
untuk m manfaatkannya. Supaya Saudara dapat menjadi duta 
yang baik, Saudara harus terlebih dahulu membuktikan 
kualitas Saudarn. Saudara harus bisa membuktikan bahwa 
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Saudara memang berhak menyandang gelar, baik sarjana 
maupun diploma. Buktikan hal itu dengan karya nyata 
Saudara, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakal. 
Hanya dengan cara itu masyarakat akan mengakui kualitas 
audara dan pada akhirnya masyarakat akan mengakui 

kualita UT sebagai lembaga pendidikan tinggi yang baik. 

Hadirin yang berbahagia, 
Marilah kita melakukan tugas dan kewajiban kim 

masing-masing dengan kemampuan terbaik kita, di mana pun 
kita berada. 

Kepada para keluarga lulusan, saya menyampaikan 
ucapan elamat dan terima kasih atas kesabaran dan 
pengorbanan Ibu-Bapak sekalian. emoga Allah swt. 
senantiasa memberikan keselamatan dan bimbi ngan kepada 
kita semua. • 

Jakarta, 11 Nov mber 1997 

1/ AAVe-: 
Dr.lr. Bambang Sutjialmo 

..Rektor U1' 
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