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Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo
Yth. Walikota Gorontalo
Yth. Ketua Dewan Pengawas UNG
Yth. Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo
Yth. Para Dekan dan Pimpinan Lembaga di lingkungan UNG
Yth. Para Orang Tua dan Keluarga Wisudawan
Yang Saya Banggakan, Para Wisudawan…..
Assalamu’Alaikum Wr. Wbr.
Marilah kita haturkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Izin dan
KuasaNYA sehingga kita bisa hadir pada Acara Wisuda hari ini, dalam keadaan
sehat walafiat.
Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, kita akan beroleh
curahan berkah kesehatan, ilmu pengetahuan dan persaudaraan yang semakin
kokoh, demi membangun bangsa Indonesia yang lebih maju, bermartabat,
berkeadilan dan berdaya saing.
Hadirin yang Terhormat,
Para Wisudawan yg Berbahagia…
Mulai hari ini, Gelar akademik sudah di tangan Anda semua. Perjuangan panjang
Anda menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo, kini sudah
membuahkan hasilnya. Ijazah yang Anda punyai adalah ibarat “tiket” yang bisa
dipergunakan memasuki lapangan pekerjaan dan pilihan-pilihan pengabdian lainnya.
Sebagai Rektor, dan mewakili para Guru Besar, Dosen dan warga kampus UNG,
saya berpesan kepada kalian semua, agar jangan pernah merasa puas. Jangan pernah
merasa sudah sangat hebat! Jangan pernah berpikir bahwa dengan ijazah, maka semua
urusan akan lebih mudah…

Anggota Senat, Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Kita amatlah berbahagia karena Acara Wisuda hari ini adalah bukti keberhasilan
kita semua. Yakinlah, bahwa tanpa perjuangan, kesungguhan dan usaha keras
selama sekian tahun saudara-saudara belajar di UNG, tidaklah mungkin saudarasaudara bisa menyelesaiakan jenjang pendidikan dengan baik dan berhasil.
Wisudawan UNG tadi pagi berjumlah 658 orang, dan siang hari ini, jumlah
saudara-saudara sebanyak 654 orang. Alhamdulillah!
Keluarga Besar Universitas Negeri Gorontalo sangat bangga dan berbahagia
melihat wajah-wajah saudara semua, hari ini.
Rasakanlah dalam-dalam, betapa keluarga, teristimewa orang tua, ayah dan ibunda
saudara-saudara, pada hari ini mereka amat terharu dan bergembira menyaksikan
hasil jerih payah, doa dan dukungan mereka untuk kesuksesan kalian hari
ini….bahkan banyak di antara mereka yang dengan penuh haru meneteskan air
mata ikhlas dan bangga kepada saudara-saudara semua....
SELAMAT kepada saudara-saudara!
Anda telah sukses menunjukkan prestasi belajar, dan insya Allah akan sukses pula
menempuh per-jalan-an karier yang akan saudara-saudara tempuh ke masa depan...
Ingatlah, zaman ini adalah zaman yang sangat kompetitif dan serba cepat. Kita
telah memasuki era Revolusi Industri 4:0, sebagaimana disampaikan oleh
Professor Klaus Schwab (2016). Itulah sebabnya, zaman ini membutuhkan manusiamanusia yang responsif dan mampu mengantisipasi perubahan. Karena itu,
hadapilah zaman ini dengan penuh semangat dan etos kerja, disertai dengan Jati diri
dan Moral yang kuat! Jangan mudah terbuai dengan kesenangan sesaat!
Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Bagi kita di kampus ini, kita harus berbangga menjadi keluarga besar Universitas
Negeri Gorontalo. Kita mempunyai pandangan dan harapan yang jauh kedepan.
Pandangan yang jauh itu kita sebut “VISI UNG 2035”. Pada kesempatan ini, saya
hendak meminta perhatian Saudara-saudara sejenak, bahwa VISI kita amat luhur,
yakni:

Leading University dalam Pengembangan Kebudayaan dan Inovasi
Berbasis Potensi Regional di Kawasan Asia Tenggara.
Ini bukan mimpi kosong, saudara-saudara! Tanda-tandanya sudah mulai tampak
sejak sekarang. Insya Allah, 17 tahun yang akan datang, kampus kita ini akan tampil
sebagai kampus terpandang di Asia Tenggara.
Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Minggu depan, pada tanggal 14 s.d.16 Februari, UNG akan dinilai oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kita terus berjuang maksimal dan
kita optimis insya Allah UNG akan beroleh nilai Akreditasi Terbaik…Untuk saat
ini, seperti saudara-saudara tahu, Akeditasi kita sudah “B Plus” dan hanya dalam
jangka waktu 2 tahun, UNG terbukti mengalami loncatan-loncatan signifikan:
Hampir semua Fakultas sudah memiliki Prodi Akreditasi A; prestasi mahasiswa kita
di panggung nasional dan internasional semakin tampak. Demikian juga kompetisi
riset dosen-dosen dan Guru Besar kita semakin baik di tingkat regional dan
nasional.
Di sektor Kerjasama, kita dikenal secara nasional bahwa UNG adalah inisiator
dalam kerjasama Utara-Utara, yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Bolmong Utara,
Buol, dan Bone Bolango. Alhamdulillah, berbarengan dengan itu semua, kerjasama
kita dengan Ehime University, Jepang, juga semakin produktif. UNG kita telah
berhasil membuat sebuah Koneksi Asia yang kini terus berkembang dan
membuahkan hasil yang semakin tampak.
Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu pula saya sampaikan bahwa kita akan
membesarkan nama UNG dan kontribusinya bagi kemajuan bangsa melalui
program Internasionalisasi UNG.
Kita amat yakin bahwa potensi regional kita di Gorontalo, komposisi penduduk
yang terus berkembang, jaringan pasar dan akses teknologi yang semakin terbuka,
terutama karena basis budaya dan agama kita sangat kuat, itulah semua yang
membuat kita Go Internasional.

Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Internasionalisasi UNG mengandung maksud menjadi main-gate (pintu masuk
utama) UNG dalam menyerap kemajuan-kemajuan dari bangsa-bangsa lain, tapi
pada saat yang sama kita pun membuka ruang bagi artikulasi-artikulasi kita sendiri
dalam “memasarkan” potensi diri dan region kita di panggung dunia.
Sasaran kita sangat strategis, yakni internasionalisasi UNG melalui jaringan Asia
Tenggara yang sudah kita punya beberapa tahun terakhir ini.
Maaf seribu maaf, selaku Rektor, saya menegaskan bahwa kita tidak boleh tampil
seperti “katak di dalam tempurung”. Kita harus tampil di panggung dunia dan ikut
memberi solusi dan kontribusi terhadap kemajuan peradaban manusia.
Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Kampus ini sudah semakin siap memasuki kancah dunia. Saat ini, infrastruktur
kampus sudah semakin maju. Puluhan gedung-gedung baru sudah kita bangun.
Fasilitas sudah semakin lengkap dan nyaman. Kita punya training center yang
membanggakan. Lab canggih dan sistem IT kita semakin besar dan memberi
manfaat.
Dan, saudara-saudara sekalian, dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan segera
mempunyai Kampus Baru di Bone Bolango. Pembangunannya saat ini sudah
mencapai……..persen. Di kampus baru itu, akan kita manfaatkan gedung terbesar
dan tertinggi-nya, yakni Perpustakaan!
Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia
Kepada Saudara-saudara yang baru diwisuda, harapan besar saya dan seluruh
keluarga besar UNG adalah, menjadilah generasi baru yang gemilang, menjadi
generasi yang tangguh menghadapi setiap tantangan, tapi sekaligus menjadi sumber
daya manusia bangsa yang produktif dan bermoral tinggi.

Hadirin yang Terhormat, Para Wisudawan yang Berbahagia.
Masa depan kalian dan kita semua tak bisa lepas dari perubahan-perubahan besar
yang terjadi saat ini. Kalian adalah Generasi Milenial: Kalian –-dan kita semua-dikepung oleh informasi yang amat luas; semua serba digital, tersebar cepat dan
berdampak langsung baik bagi diri kita sendiri, karier kita, kehidupan keseharian
kita, sekaligus berdampak kepada masyarakat dan negara kita.
Saat ini, Revolusi baru sedang kita masuki, sebagaimana disebut oleh banyak pihak
dan Prof. Klaus Schwab dari World Economic Forum (2016), sebagai Revolusi 4:0.
Kita tengah menyaksikannya saat ini dengan mata telanjang. Cobalah kita
perhatikan bahwa saat ini semua serba cepat, mudah meledak dan memberi
pengaruh luas, teknologi semakin interaktif dan artifisial, data semakin membesar,
kecerdasan manusia bahkan bisa dimediasi oleh teknologi. Pekerjaan kita pun
bahkan sudah mulai digantikan oleh mesin dan teknologi informasi lainnya.
Hadirin yang Terhormat,
Para Wisudawan yg Berbahagia…
Terakhir…, khususnya kepada para Wisudawan:
Jagalan nama baik dan citra Universitas Negeri Gorontalo, Almamater saudarasaudara. Sebarkanlah prestasi-prestasi UNG kepada masyarakat. Tunjukkan
kualitas pendidikan di UNG sebagaimana tercermin dari kemampuan dan
kepribadian saudara-saudara semua. Selanjutnya, semangatilah adik-adik kalian agar
bisa datang menimba ilmu di UNG.
Demikianlah Penyampaian saya dan atas segala perhatian saudara-saudara dan
hadirin yang terhormat, khususnya kepada Anggota Senat dan Jajaran Pejabat SeProvinsi Gorontalo, saya selaku Rektor dan mewakili civitas akademika UNG,
menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi.
Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wbr
Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Prof. DR. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

