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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua...
Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
karena pada hari yang berbahagia dan berberkah ini, kita dapat berkumpul dan
menjadi saksi di ruangan ini, dalam rangka pelaksanaan satu kegiatan yang sangat
penting bagi keluarga besar Universitas Al Asyariah Mandar yaitu Wisuda sarjana
Universitas Al Asyariah Mandar Ke-13 dan Dies Natalis Ke-11 tahun akademik
2015/2016
Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW,
sosok teladan sepanjang zaman, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga
kita termasuk kedalam golongan yang tetap dalam jalinan persaudaraan sebagai
ummat beragama, sekaligus bisa maraih syafaatnya di akhirat nanti.
Perkenankan saya atas nama institusi dan segenap civitas akademika
universitas al asy’ariah mandar melaporkan, bahwa pada hari ini, jumlah anakanak kita yang akan diwisuda senbanyak 705 orang, meliputi 6 fakultas dan 12
program studi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan
Tinggi dan 6 lulusan terbaik dari masing-masing fakultas . Lulusan ini merupakan
salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab konstitusi sekaligus tanggung jawab
moral kita semua, dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk Indonesia
tercinta, dan khususnya dalam mengisi pembangunan daerah kabupaten Polewali
Mandar yang sedang giat membangun di bawah pimpinan bapak Bupati H. Andi
Ibrahim Masdar.
Uraian data di atas penting saya sampaikan, mengingat di penghujung tahun
2015 nanti, pemerintah secara nasional mulai memberlakukan kesepakatan
Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. Dimana distribusi pasar kerja tidak lagi
berkompetisi secara lokal, melainkan kompetisinya sudah bersifat lintas negara
yang terbuka secara luas dengan melibatkan calon-calon pekerja dari negara
ASEAN. Sehingga seorang pendidik tidak hanya dituntut menguasai disiplin
ilmunya sebagai pendidik, namun juga standar kompetensinya membutuhkan
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variable lain. Unasman menyadari sepenuhnya tantangan tersebut, sehingga tidak
ada cara lain selain saling bersinergi antara Pemerintah dan Perguruan tinggi serta
masyarakat untuk terlibat aktiv dalam meningkatkan kapasitas anak-anak kita.
Perlu7 juga kami laporkan kepada ibu koordinator kopertis wilayah IX Sulawesi
dan bapak sekertaris

kopertais wilayah VIII sulawesi, maluku dan papua bahwa

unasman dalam rangka memenuhi tuntutannya sebagai Perguruan Tinggi yang
maju dan berkembang dalam waktu dekat ini akan melakukan akreditasi institusi.
Unasman juga telah melakukan kualitas pangkatan dosen pada jejang S2 dan S3

Wisudawan-Wisudawati dan hadirin yang kami Hormati
Hari ini, setelah upaya keras yang dilakukan selama beberapa tahun , gelar
akademik sarjana telah diraih oleh anak-anakku. Untuk itu, seluruh sivitas
akademika Unasman, menyampaikan selamat kepada semuanya. Dengan harapan,
bahwa bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ditimba selama di Unasman
dapat bermanfaat dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Dengan
semakin kompleksnya arus globalisasi, maka Ingatlah baik-baik, bahwa belajar
bukanlah sebatas di ruang kelas semata, melainkan belajar adalah bagian inti dari
kehidupan itu sendiri.
Di sinilah posisi gelar intelektualitas dipertaruhkan. Sebab status intelektual
tidaklah dilihat dari sisi ijazah dan gelar semata. Akan tetapi di saat aktivitas
membaca, diskusi, serta menulis tidak lagi mengiringi hidupnya, maka layaklah ia
disebut ‘wafat secara intelektual’. Sehingga sangatlah wajar, jika nalar agama,
begitu memuliakan golongan Orang yang Berilmu, karena meskipun ia telah wafat,
namun ilmunya senantiasa terpatri dan bermanfaat bagi generasi penerusnya.
Anak-anakku semua adalah duta Unasman. Jagalah nama baik almamater
tercinta ini. Dan hingga kapanpun, senantiasa menjadi bagian integral civitas
akademika yang secara moral diharapkan sumbangsihnya dalam bersama-sama
membesarkan universitas tercinta ini. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu,
karena apa yang saudara capai pada hari ini, tidak lepas dari jerih payah dan doa
dari kedua orang tuamu. Setelah wisuda ini selesai, segeralah bersimpuh untuk

3

menghaturkan terima kasih kepadanya. Kepada orang tua atau para wali
wisudawan, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan dan
partisipasinya yang telah menitipkan anak-anak kita untuk menempuh pendidikan
di Universitas al Asy’ariah Mandar.
Ibu Koordinator Kopertis Wil. IX Sulawesi, bapak Sekertaris Kopertais
Wil. VIII Sulawesi, Maluku dan Papua, Bapak Bupati Polewali Mandar, serta
hadirin yang berbahagia.
Wisuda kali ini sungguh sangat istimewa, karena sepanjang sejarah
Unasman, hari ini kita dihadiri oleh orang tua kita, sekaligus Beliau yang akan
mengantar orasi ilmiah, yakni Gurutta Dr. KH. M. Ali Rusdi Ambo Dalle Putra
pendiri DDI Gurutta KH Abdurrahman Ambo Dalle, yang merupakan sahabat
Annanggurutta Prof DR KH Sahabuddin selaku Pendiri Unasman.
Saya mewakili segenap civitas akademika unasman mengucapkan terima
kasih banyak kepada Gurutta, atas kehadirannya sekaligus menegaskan kepada kita
semua, bahwa Unasman senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
keluarga besar Darul Dakwah Wal Irsyad.
Dan terkhusus kepada Ibu Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Bapak
Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua, tak henti-hentinya kami
meminta untuk dibimbing dan diarahkan, agar Unasman senatiasa bisa berbenah
dan menjadi lebih baik ke depan. Dan kepada Pemerintah Daerah Polewali
Mandar, senantiasa diharapkan kerja sama dan dukungannya dalam menunjang
kualitas proses pendidikan di Unasman.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada civitas akademika Unasman yang
telah memperlihatkan kerjanya yang baik sehingga pengembangan Unasman
semakin maju dan berkembang
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ketua yayasan al asyariah
mandar dan seluruh pengurus yayasan al asyariah mandar yang tiada hentinya
memberikan arahan dan petunjuk untuk Unasman menjadi lebih baik
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Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf bila
terdapat kekurangan dan kekhilafan dan terima kasih yang tatak terhingga atas
perhatiannya. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan meridhoi kita semua.
Saya menutup pidato ini dengan sebuah pesan bijak, bahwa Unasman
adalah salah satu takdir Tuhan. Sehingga suksesnya alumni Unasman, tentu
bukan sebab Unasmannya. Melainkan karena ia berjuang meraih sukses,
yang Tuhan takdirkan kepadanya.
Sekian dan terima kasih
Wallahul Muaffiq Ilaa aqwamitthoriq
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
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