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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama mari kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah SWT., atas ridha dan
rahmat-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk menjadi saksi di ruangan ini,
dalam rangka pelaksanaan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga
besar Universitas Al Asyariah Mandar yaitu Wisuda sarjana Universitas Al Asyariah
Mandar Ke-14 dan Dies Natalis Ke-12 Tahun Ajaran 2015/2016 dalam keadaan
sehat wal afiat.

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.

Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati,
Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Al
Asyariah Mandar, mengucapkan “Selamat” kepada para wisudawan/wisudawati dan
seluruh keluarga atas telah dicapainya gelar Sarjana yang kini telah disandang. Saya
percaya, pengalaman bekerja konsisten dan dikerjakan secara sungguh-sungguh
selama belajar di Universitas Al Asyariah Mandar, merupakan pengalaman yang
sangat bermanfaat untuk meniti karier di lapangan kerja.

Gelar akademik dengan kompetensi keilmuan dan karakter yang saudara sandang
saat ini tentunya diraih melalui proses panjang yang melelahkan dan penuh
pengorbanan. Bukan saja dari segi tenaga dan materi saja, namun juga tidak lepas
dari pengorbanan waktu yang tidak ternilai harganya. Karena itu jagalah Gelar
akademik itu sekuat tenaga, hargai dengan nilai setinggi-tingginya dan janganlah
gunakan untuk hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara serta khususnya nama almamater kita Universitas Al Asyariah Mandar.

Hadirin, yang berbahagia,
Sebagai salah satu Perguruan tinggi, yang diamanatkan untuk melaksanakan
Tridarma Perguruan Tinggi, maka pada hari ini kita telah sampai pada puncak salah
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satu darma perguruan tinggi, yakni penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
Sebagai hasil proses panjang tersebut, kini kita dapat lihat hasilnya hari ini, dimana di
ruangan ini telah berkumpul wisudawan/wisudawati dengan didampingi oleh keluarga
dan disaksikan oleh seluruh civitas akademika Universitas Al Asyariah Mandar beserta
para tamu undangan. Mereka semua adalah generasi intelektual yang akan segera
melanjutkan perjuangan untuk kembali kepada masyarakat. Kita semua berharap
mudah-mudahan semua generasi intelektual ini bisa merambah kehidupan dan masa
depan yang lebih cemerlang dan dapat berkontribusi secara signifikan bagi
pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati,
Perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh civitas akademika
UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR, dengan penuh kebanggaan Pada wisuda
hari ini, kita akan melepaskan 526 wisudawan/wisudawati yang berasal dari 12
jurusan dari 6 Fakultas.

Rata-rata IPK dari seluruh wisudawan/wisudawati tahun akademik 2015/2016 sebesar
3.40 dengan rata-rata masa studi 4 tahun 8 bulan. Tentunya pencapaian ini akan
terus kita tingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk itu tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada
seluruh Dosen dan Staf dalam lingkup Universitas Al Asyariah Mandar atas segala
keikhlasan dan kesungguhannya dalam melaksanakan semua proses akademik dan
administrasi selama ini.

Wisudawan/Wisudawati yang berbahagia,
Masyarakat tengah menanti tanggung-jawab Saudara terhadap pilihan yang telah
Saudara pilih, Keberhasilan yang Saudara capai hari ini bukanlah semata-mata milik
Saudara. Oleh karena itu, di balik keberhasilan tersebut, Saudara dituntut untuk
berbagi ilmu pengetahuan yang diperoleh agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya.

Sehingga kita semua harapkan ilmu dan pengalaman yang melekat pada gelar
Saudara dapat lebih memperkaya dan menjadi bekal kebermanfaatan di masyarakat.
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Kami percaya saat ini Saudara memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi dari
sebelumnya. Tetapi, itu saja belum cukup. Keberhasilan itu hanya dapat dicapai
dengan disiplin, motivasi, kerja cerdas secara sistematik dan dibutuhkan ketangguhan
lahir batin.

Wisudawan/Wisudawati yang berbahagia,
Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. Dimana distribusi pasar kerja tidak
lagi berkompetisi secara lokal, maka dibutuhkan potensi insani yang profesional, yaitu
potensi insani yang kreatif, inovatif, pandai berkomunikasi tidak hanya dalam bahasa
indonesia namun juga dalam bahasa internasional, serta mampu mengambil
keputusan dengan cepat

Dengan ijazah yang Saudara peroleh hari ini, Saudara segera memikul tanggungjawab yang lebih besar. Masyarakat menunggu karya Saudara yang lebih banyak dan
lebih baik. Di samping itu, dengan gelar itu seharusnya Saudara akan lebih dihargai
dibanding sebelumnya. Karena itu, di samping menerapkan ilmu dan pengetahuan
yang telah Saudara peroleh, Saudara berkewajiban pula mengamalkan sikap positif
yang Saudara peroleh selama belajar di Universitas Al Asyariah Mandar. Tentunya
kami semua yakin hal tersebut telah ada dalam jiwa seluruh alumni Universitas Al
Asyariah

Mandar

karena

dalam

prosesnya

senantiasa

menjunjung

prinsip

mensinergikan antara Sains, Teknologi dan Spiritual.

Ibu Koordinator Kopertis dan para hadirin yang saya hormati,
Kami sadari bahwa eksistensi Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Sinergitas
Tridarma Perguruan Tinggi merupakan hal yang mutlak. Keberadaannya menjadikan
perguruan tinggi sejatinya dapat menjadi mitra pemerintah untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana sinergitas Tri darma
perguruan tinggi, ilmu yang kita ajarkan dalam kegiatan perkuliahan DAN
dikembangkan

dalam

bentuk

kegiatan-kegiatan

penelitian

harus

dapat

didesiminasikan dan diimplementasikan di masyarakat dalam bentuk kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat.
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Tugas Tridarma ini tentunya bukan hanya untuk orang-perorang, namun menjadi
tugas dan tanggung jawab seluruh civitas akademik. Untuk itu melalui kesempatan ini
pula, kami menyampaikan bahwa Universitas Al Asyariah Mandar senatiasa berbenah
diri dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaskanaan Tri darma perguruan tinggi.

Dalam Hal Pelaksanaan Pengajaran, Kami telah berusaha Memaksimalkan kualitas
proses pembelajaran untuk memacu mahasiswa agar mampu menyelesaikan studi
tepat waktu. Selain itu dalam mendukung pelaksanaan pelaporan akademik, telah
dibentuk tim dari tiap fakultas untuk senantiasa meng-update laporan dan informasi
yang dibutuhkan. Kami juga selalu mendorong dan memberi kesempatan kepada
dosen-dosen kami untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Perlu kami
laporkan sampai saat ini, dosen kami yang telah menyelesaikan pendidikan pada
program Magister sebanyak 15 orang dan program Doktor 4 orang, sedangkan
yang sementara tahap penyelesain studi

pada program Magister sebanyak 10

orang dan program Doktor 4 orang.

Ibu Koordinator Kopertis dan para hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka peningkatan kinerja perguruan tinggi dalam hal penelitian dan
pengabdian

masyarakat,

kami

pula

telah

berupaya

berbenah

diri

dengan

meningkatkan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pada tahun 2016 ini telah disusun dan
Universitas

Al

Asyariah

Mandar

disahkannya

Periode

Tahun

Rencana Induk
2016-2020

Penelitian

dengan

tema

“Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi serta Seni Budaya
berbasis Ke-Asyariahan” yang terjabarkan dalam 6 subtema penelitian dan 80 topiktopik unggulan penelitian.

Tentunya hasil dari penelitian yang dilakukan akan bermuara pada visi dan misi
perguruan tinggi yang kelak akan bermanfaat bagi UNASMAN, Pemerintah dan
masyarakat secara umum. Perlu juga kami laporkan bahwa pada tahun ini, dosendosen kami telah aktif melakukan pengusulan ke SIMLITABMAS untuk mengakses
dana-dana penelitian yang disediakan oleh Pemerintah. Tidak lupa pula kami
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menyampaikan kepada bapak Bupati Polewali Mandar bahwa dalam hal penelitian
UNASMAN siap bermitra dengan pemerintah daerah.

Ibu Koordinator Kopertis dan para hadirin yang saya hormati,
Di bidang pengabdian masyarakat, kami pun

tengah merancang RENSTRA

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana Panduan yang dikeluarkan oleh Dirjen
Penguatan Riset dan Pengembangan yang ditujukan kepada LPPM pada tanggal 12
Mei 2016. Namun sejalan dengan itu, pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada
masyarakat telah kami lakukan secara berkesinambungan dan terstruktur. Program
unggulan yang telah kami jalankan sampai saat ini adalah Program Integrasi KKN dan
Program pengabdian masyarakat Mandiri.
Bentuk kegiatan tersebut tentunya bersinergi antara Dosen dan Mahasiswa serta
masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Selain itu, kegiatan pengabdian
masyarakat yang sementara kami persiapkan adalah Program Desa Binaan. Pada
tahun ini telah ada 2 desa yang siap menjadi pilot project dalam melaksanakan
program tersebut, dan Insya Allah di awal Tahun ajaran program-program kegiatan di
desa akan segera dilaksanakan dan akan dievaluasi setiap semester berjalan.
Harapan kami akan ada desa-desa lainnya yang menyusul untuk menjadi desa
binaan. Mendahului hal ini, kami laporkan juga kepada bapak Bupati Polewali Mandar
bahwa dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan
program desa binaan tersebut.

Ibu Koordinator Kopertis dan para hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka perbaikan tata kelola perguruan tinggi Universitas Al Asyariah Mandar
pada priode ke 2 saya selaku Rektor, kami berupaya melaksanakan sistem
manajemen mutu. Terkait hal tersebut berdasarkan keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan
Tinggi di Indonesia tahun 2015 menempatkan Universitas Al Asyariah Mandar menjadi
perguruan tinggi yang sehat dan tertinggi peringkatnya dikawasan Sulawesi Barat.
Setidaknya dari 3.320 Perguruan tinggi, Unasman berada di urutan 1.651. Tentunya
hal ini senantiasa kita tingkatkan bersama.
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Kami bersyukur pada Tahun Ajaran 2016/2017, masyarakat Polewali Mandar, Majene,
Mamasa dan Sulawesi Barat secara umum telah memberikan kepercayaan yang
tinggi terhadap Universitas Al Asyariah Mandar untuk menjadi perguruan tinggi favorit.
Hal itu dapat dilihat dari tingginya animo calon mahasiswa baru masuk di Universitas
Al Asyariah Mandar. Perlu kami laporkan pula bahwa pada tahun ini sudah banyak
calon-calon mahasiswa yang datang meminta formulir pendaftaran untuk masuk ke
Unasman, bahkan sebelum resmi dibuka pada tanggal 14 Mei 2016.

Hadirin yang berbahagia,
Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu dalam hal Akreditasi Pendidikan Tinggi, kami
telah menargetkan pada tahun 2017 diharapkan semua program studi yang akreditasi
C dapat ditingkatkan menjadi minimal akreditasi B,
begitu pula akreditasi Insitusi yang sementara dikerjakan Borang-nya, hal ini
diharapkan usaha keras dari civitas akademika, sehingga kita dapat menjadikan
universitas ini menjadi universitas yang terkemuka khususnya di provinsi Sulawesi
Barat.

Begitu pula kebanggan saya terhadap prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa
Universitas Al Asyariah Mandar diberbagai disiplin ilmu, seperti baru-baru ini pada
tanggal 29 Mei 2016 yang lalu Tim Unasman berhasil menjadi Juara ke-2 pada Lomba
Karya Tulis Ilmiah bidang Pertanian Tingkat Regional Sulawesi, Maluku dan Papua
yang dilaksanakan di Unhas, begitu pula prestasi pada lomba lainnya seperti lomba
debat hukum, olimpiade sains nasional, lomba olah raga dan seni, dan berbagai
kejuaraan baik secara regional maupun nasional. Hal ini pun tidak lepas dari perhatian
kami untuk dievaluasi dan terus ditingkatkan.

Hadirin, yang berbahagia,
Pada kesempatan ini kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada Ibu koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang telah banyak memberikan
arahan dan bimbingan sehingga kami dapat mencapai prestasi sebagaimana yang
telah kami sampaikan.
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Begitu pula kepada Bapak Bupati Polewali Mandar atas bantuan dan perhatiannya
dalam memajukan Universitas Al Asyariah Mandar. Baik bantuan secara materil serta
secara moril membantu kami dalam menciptakan situasi yang kondusif, sehingga
mahasiswa dapat belajar dengan baik dan kelak akan mencetak

alumni yang dapat

memberikan konstribusi terhadap pembangunan Polewali Mandar pada khususnya.
Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan yang telah memberikan
arahan dan bimbingan bagi kemajuan Universitas Al Asyariah Mandar.

Kepada keluarga wisudawan/wisudawati, saya sampaikan ucapan selamat dan saya
ikut berbahagia atas keberhasilan anggota keluarga kita yang telah berhasil
menyelesaikan studinya di Universitas Al Asyariah Mandar. Jerih payah, dan
dukungan moral merupakan pengalaman dan kenangan yang sangat bermakna.

Saya menutup pidato ini dengan sebuah pesan bijak, bahwa Prestasi yang
kita raih hari ini HANYA AKAN menjadi bentuk prestasi di dunia semata,
KECUALI

dengan

kesungguhan

dan

keikhlasan

hanya

semata-mata

mengharapkan ridho-Nya, maka Hari ini bukan Cuma Saudara-saudara saja
namun UNASMAN dan seluruh civitas akademika telah menjadi jalan ibadah dan
penghambaan bagi saudara-saudara semua.

Semoga kita semua berbahagia hari ini,
Sekian dan terima kasih
Wallahul Muaffiq Ilaa aqwamitthoriq
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Polewali,4 Juni 2016
Rektor

Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si
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