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Sambutan dan Laporan Rektor 

Universitas Esa Unggul 

Wisuda Oktober 2015 

 

 

Yang kami horma� dan kami banggakan,  

 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Prof. dr. Nila Djuwita Moeloek Sp.M, yang pada 
kesempatan kali ini berkenan untuk menjadi pembicara dalam Orasi Ilmiah Wisuda 
Universitas Esa Unggul, Tahun Akademik 2015/16. 

 Koordinator Koper�s Wilayah III  

Yang saya cintai dan saya banggakan, 

 Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa. 

 Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Universitas Esa Unggul; 

Yang saya horma�,  

 Pimpinan dan perwakilan perusahaan mitra kerja sama; 

 Para Orang Tua dan keluarga yang berbahagia;  

 Para Wisudawan dan Wisudawa�; 

 Hadirin yang kami muliakan. 

 Your Excellency … The Ambassador of Papua New Guinea, Mr. Commodore (Retired) Peter 
H. ILAU. DMS. CBE. 

 Your Excellency … The Ambassador of Salomon Islands, Mr. Salana Kalu. 

 Honorable guest, Educa�on and Cultural A�ache of People Republic of China, Mr. Jin Hong 
Yue. 

Our honorable guests,  

 Vice President of Nanjing Xiao Zhuang University, Prof. Chen Sheng Yu 

 Vice President of Nanjing Xiao Zhuang University, Prof. Liu Wei Zhou 

 Director of Interna�onal Office of Nanjing Xiao Zhuang University, Ms. Emily Wang Jing 
Ping 

Our honorable guest, 

 from University Campus Barnsley, United Kingdom, Prof. Robert Greenwood 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. 

Pertama-tama marilah kita ucapkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, 
karena berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya-lah, kita dapat berkumpul di ruangan ini, dalam 
keadaan sehat wal’afiat, dalam rangka menghadiri acara: 

SIDANG TERBUKA - SENAT UNIVERSITAS ESA UNGGUL,  
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WISUDA TAHUN AKADEMIK 2015-2016 

 

Hadirin yang kami hormati, 

Pada hari ini, kita mendapat kehormatan yang luar biasa.  Karena Insya Allah nan� akan di 
tengah-tengah kita telah hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia , Ibu Prof. Dr. Nila 
Djuwita Moeloek, yang pada kesempatan kali ini, berkenan untuk menyampaikan orasi 
ilmiahnya yang berjudul:  

“Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Dalam Rangka 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.”  

Beliau pada saat ini masih dalam perjalanan dari Riau menuju Jakarta.  Mari kita do’akan 
mudah2an beliau diberikan keselamatan dalam perjalanan, dan dapat segera bergabung di 
acara kita ini. 

Atas nama keluarga besar Universitas Esa Unggul, kami menyampaikan penghargaan yang 
se�nggi-�ngginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas perkenan Ibu Menteri 
untuk hadir dalam acara ini.  

 

Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya melaporkan 
hasil program kerja Tahun Akademik 2014/2015 lalu, serta arah kebijakan dan program kerja 
Universitas Esa Unggul ke depan. 

Sejak berdirinya di tahun 1993, Universitas Esa Unggul secara konsisten tumbuh dan 
berkembang dengan baik.  Pada saat ini, ESA UNGGUL telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas 
dengan 26 (dua puluh enam) program studi, di antaranya ada 3 (�ga) program studi yang 
terbaru, yang Bulan September lalu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dibuka, yaitu Program Sarjana Bioteknologi dan Desain 
Interior, serta Program Magister Administrasi Rumah Sakit 

Untuk melanjutkan pertumbuhan tersebut, pada saat ini, kami sedang mempersiapkan 
pembukaan beberapa program studi baru lagi, baik di �ngkat sarjana, profesi maupun di 
�ngkat magister.  Hal ini selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan 
Esa Unggul ke depan.  Untuk itu, mohon do’a restu dari para hadirin sekalian untuk dibukanya 
beberapa program studi baru lagi seper� program sarjana kedokteran, farmasi, manajemen 
informasi kesehatan, kesehatan komplementer, okupasional terapi, program profesi 
fisioterapi, dan program magister komunikasi.   

Pertumbuhan ESA UNGGUL juga tercermin dari jumlah student body yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun.  Pada tahun ini, jumlah mahasiswa baru yang diterima Esa Unggul sudah 
menembus angka �ga ribu lima ratus orang, atau jumlah tepatnya adalah 3.613 orang (naik 
10.8% dibanding dengan Tahun 2014 lalu)  

Mudah2an pertumbuhan ini juga mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat 
terhadap mutu pembelajaran di Esa Unggul.   

Perlu juga kami laporkan, bahwa 106 orang di antara mahasiswa baru tersebut, merupakan 
mahasiswa pilihan dan berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia, dan mendapatkan 
beasiswa penuh 100% dari ESA UNGGUL.  Program beasiswa ini kami maksudkan untuk 
meningkatkan mutu input, dan keteraksesan ESA UNGGUL bagi putra putri daerah yang 
memiliki kemampuan akademik �nggi.   
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Para hadirin yang saya muliakan, 

Untuk menampung pertumbuhan jumlah mahasiswa tersebut, pada awal Tahun 2015 lalu, 
kami baru saja menyelesaikan pembangunan gedung kampus baru di daerah Tangerang yang 
bekerja sama dengan pengembang Ciputra. Hal yang sama, juga akan kami lakukan di kampus 
pusat Kebon Jeruk.  Yang karena daya tampung gedung yang ada sudah �dak lagi mencukupi, 
maka pada akhir tahun ini, kami berencana untuk melakukan penambahan berbagai fasilitas 
baru, melalui pembangunan gedung di lahan yang belum dimanfaatkan.   

Di samping itu, dengan adanya 9 (sembilan) program studi di bidang kesehatan, dan dengan 
adanya rencana untuk menambahkan beberapa program studi kesehatan lainnya, tentunya 
membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung mutu pendidikan di program2 tersebut. 

Sebagai wujud dari komitmen secara berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
se�ap program studinya, pada saat ini Esa Unggul baru saja melengkapi beberapa laboratorium 
kesehatannya dengan peralatan yang lebih lengkap dan lebih canggih.  Langkah ini merupakan 
awal dari realisasi rencana strategis kami ke depan, yaitu memiliki Laboratorium Ilmu 
Kesehatan Terpadu.  Fasilitas ini direncanakan selain berfungsi sebagai laboratorium 
pendidikan, juga akan berfungsi sebagai laboratorium peneli�an dan laboratorium pengujian.   

Adapun hasil yang diharapkan dari adanya fasilitas tersebut adalah, selain lulusan yang 
kompeten, juga hasil peneli�an yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya ilmu kesehatan.  Di samping itu, dengan terbukanya laboratorium kampus untuk 
menguji berbagai produk industri, tentunya akan membuka pula peluang kerja sama yang baik 
antara perguruan �nggi dengan dunia industri.  Dan yang juga �dak kalah pen�ngnya adalah, 
laboratorium terpadu yang digunakan secara bersama oleh semua program studi ilmu 
kesehatan, akan menjadi tempat berseminya bibit kolaborasi sinergis lintas profesi kesehatan 
di dunia kerja.  Karena dengan terbiasanya mahasiswa untuk bekerja sama, maka setelah lulus 
nan� mereka akan mudah untuk melakukan hal yang serupa di dunia kerja.  

 

Hadirin yang saya horma� … 

Untuk menjadi perguruan �nggi yang besar dan bereputasi �nggi, segenap civitas akademika 
Universitas Esa Unggul, harus mempunyai cita-cita dan pandangan jauh ke depan yang sama, 
serta diiringi tekad yang kuat untuk mencapainya.  Adapun cita-cita yang visioner tersebut, 
sudah tercermin dalam Visi ESA UNGGUL, yaitu untuk menjadi salah satu perguruan �nggi 
kelas dunia.  

Menjadi perguruan �nggi kelas dunia, berar� ESA UNGGUL bertekad untuk mengacu pada 
standar2, dan menjalankan praktek2 terbaik (best practices) yang dilakukan oleh perguruan 
�nggi kelas dunia. ESA UNGGUL harus berupaya untuk menghasilkan academic output, baik 
pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pemanfaatannya, yang diakui kontribusinya oleh 
komunitas internasional.  Dan yang paling pen�ng, ESA UNGGUL harus terus berupaya keras 
untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan daya saing global. 

Dari program penataan kelembagaan yang dilakukan secara continuous improvement, telah 
membuahkan hasil yang baik …, Alhamdulillah ..., pada Tahun Akademik 2014-2015 yang baru 
lalu, 4 (empat) program studi di Esa Unggul telah berhasil memperoleh re-Akreditasi A dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menyusul Program Studi Ilmu Komunikasi yang 
telah lebih dulu memperoleh status akreditasi terbaik tersebut.  Adapun program studi yang 
berhasil memperoleh Akreditasi A tersebut adalah: 
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- Program Studi Manajemen 

- Program Studi Teknik Informa�ka 

- Program Studi Akuntansi 

- Program Studi Desain Produk 

Sungguh hal ini merupakan suatu prestasi yang menggembirakan dan membanggakan kita 
semua.   

Di samping itu, hasil dari pada program pembinaan yang terus menerus dan konsisten, serta 
program sosialisasi dari bahaya penggunaan Narkoba dan bahan adik�f lainnya seper� rokok, 
pada akhir Tahun 2014 lalu, kampus kita berhasil meraih penghargaan Juara I Pemberdayaan 
Kampus Bersih Bebas Narkoba yang diberikan oleh Badan Narko�ka Nasional.  

Ini adalah suatu bentuk nyata bahwa upaya kita dalam meningkatkan kualitas, telah 
mendapatkan pengakuan yang luas dari masyarakat, pemerintah dan para pemangku 
kepen�ngan kita yang lainnya.    

 

Hadirin yang berbahagia … 

Salah satu upaya Esa Unggul dalam meningkatkan kompetensi lulusannya adalah dengan turut
ak�f dalam komunitas akademik internasional.  Alhamdulillah, kerja keras Esa Unggul selama 
beberapa tahun terakhir ini, telah membuahkan hasil yang baik.  Yaitu telah terbangunnya 
jejaring kerja sama akademik dengan berbagai perguruan �nggi di negara-negara ASEAN, 
Republik Rakyat Cina, Korea dan Inggris.   

Adapun salah satu bentuk kerja sama yang telah kami lakukan adalah program joint degree 
dengan beberapa perguruan �nggi di negara2 tersebut.  Salah satunya adalah dengan Nanjing 
Xiao Zhuang University, dari Republik Rakyat Cina.  Sampai dengan Bulan September 2015 ini, 
Esa Unggul telah mengirimkan 30 orang mahasiswa peserta Program Beasiswa Unggulan dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengiku� program joint degree selama 2 
tahun di kota Nanjing Republik Rakyat Cina.   

Hasil dari kerja sama tersebut, pada pertengahan Tahun 2015 ini, ada 12 orang mahasiswa Esa 
Unggul yang telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diwisuda di sana.  Pada hari ini 
mereka juga turut hadir di sini untuk diwisuda bersama2 kita.  Program joint degree ini 
membuk�kan bahwa kurikulum Esa Unggul sudah setara dan sejajar dengan perguruan �nggi 
yang bermutu di manca negara. 

 

Hadirin yang saya muliakan … 

Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan tamu kita dari Nanjing 
Xiao Zhuang University, China, yang berkenan untuk ikut hadir untuk menyaksikan acara 
wisuda kita kali ini. 

In this special event, let me introduce our honorable guests form Nanjing Xiazhuang University 
from People Republic of China. 

Prof. Chen Sheng Yu, Vice President of Nanjing Xiao Zhuang University. 

Prof. Liu Wei Zhou, Vice President of Nanjing Xiao Zhuang University. 

Ms. Emily Wang Jing Ping, Director of Interna�onal Office of Nanjing Xiao Zhuang University.  
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Would you all please stand up … 

 

And also, I would like to introduce our honorable guests from University Campus Barnsley, 
from United Kingdom. 

Prof. Robert Greenwood 

Mr. Hans Pola. 

 

Dear all our dis�nguished guests … 

In this occasion, I would like to express our gra�tude and our apprecia�on for all of you, for 
having �me and effort to give us a visit, in order to further develop, the coopera�on and the 
collaboration between our ins�tu�ons. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Budaya peneli�an dan pengabdian pada masyarakat sudah terbentuk dengan baik di kalangan 
dosen dan mahasiswa.  Pada saat ini, hampir semua dosen tetap sudah melaksanakan 
kewajibannya untuk meneli�.  Selain dukungan pendanaan internal, para dosen dan 
mahasiswa juga telah berhasil memperoleh dana peneli�an eksternal dengan memenangkan 
berbagai skema pendanaan hibah kompe�si dari pemerintah maupun dunia industri.  Pada 
tahun ini, ada 46 proposal yang disusun oleh �m dosen Esa Unggul, berhasil lolos seleksi dan 
memenangkan Hibah Desentralisasi di bidang peneli�an yang diberikan oleh Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  Dengan demikian Esa Unggul berhasil menduduki 
peringkat 3 dalam 10 besar PTS di Koper�s Wilayah III Jakarta, yang berhasil memenangkan 
hibah peneli�an dari pemerintah. 

Di samping itu, prestasi yang sama juga berhasil diraih mahasiswa Esa Unggul.  Pada Tahun ini, 
ada 12 (dua belas) �m mahasiswa Esa Unggul yang berhasil memenangkan pendanaan dari 
Program Krea�fitas Mahasiswa dan Program Kewirausahaan Mahasiswa. Dan yang 
membanggakan adalah, salah satu dari �m mahasiswa tersebut berhasil lolos untuk 
dipresentasikan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-28 di Kendari, Sulawesi 
Tenggara, awal Bulan Oktober 2015 ini. PIMNAS ini merupakan ajang kompe�si karya krea�f 
mahasiswa yang paling bergengsi di �ngkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Mahasiswa ESA UNGGUL juga telah menunjukkan prestasi yang membanggakan baik di bidang 
akademik maupun non akademik lainnya.  Adapun beberapa diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

- Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi,  

o Melalui film dokumenternya yang berjudul “Caci dari Tanah Congkasae,” pada akhir 
Tahun 2014 lalu, telah berhasil memenangkan Juara 1 Tingkat Nasional dalam 
Lomba Film Dokumenter Budaya Antar Perguruan Tinggi Se Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.   



6

 
 

 

Dan dalam event yang sama, hasil karya mahasiswa Fikom Esa Unggul yang berjudul 
“Alunan Musik dari Pangauban”, berhasil memenangkan predikat Juara Harapan 2. 

o Yang berikutnya … karya mahasiswa yang berjudul “Ibuku, Ibumu, Ibumi” berhasil 
memenangkan Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Film Pendek Mahasiswa yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 
Tahun 2015 ini. 

o Dan yang terakhir … karya mahasiswa Fikom yang berjudul “Kimi,” berhasil meraih 
predikat “Film Terbaik,” dan “Sutradara Terbaik,” dalam Fes�val Film Horor se 
Jabodetabek yang juga diselenggarakan akhir Tahun 2014. 

Semua itu bisa terealisasi atas bimbingan dan dedikasi yang �nggi dari para dosen di 
FIKOM, terutama Bapak Herry Kuswita. 

(Tepuk Tangah yang meriah untuk Bapak Herry Kuswita). 

- Dari Fakultas Fisioterapi,  

o Pada tahun ini, mahasiswanya berhasil memenangkan Juara 1 Olimpiade Nasional 
Geriatri dan Demen�a, dalam acara Fisio�fal yang diselenggarakan oleh Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  

- Dari Fakultas Ilmu Kesehatan,  

o Pada tahun ini, berhasil memenangkan Juara 1 Lomba Koding Penyakit Tingkat 
Nasional, yang bertemakan Health Informa�on in the Future, yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Kesehatan. 

- Dari Fakultas Ilmu Komputer,  

o Meraih Juara 2 Lomba Robo�c Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh 
Universitas Gajah Mada pada Bulan Maret 2015 lalu. 

- Dari Fakultas Desain dan Industri Krea�f,  

o Pada tahun ini meraih Juara 1 Nasional Lomba Sculpture yang diadakan oleh Mall 
Living World pada Februari 2015 lalu. 

o Kemudian, meraih Juara 1 Lomba Fotografi Dalam Rangka 70 Tahun Indonesia 
Merdeka yang diadakan oleh Surya University. 

o Menjadi 3rd Winner atau Juara Ke�ga dalam Palapa Project yang diselenggarakan di 
Glasgow, Skotlandia, UK yang diselenggarakan oleh PPI UK. 

- Di bidang keagamaan, mahasiswa Esa Unggul berhasil memenangkan Juara 2 Dalam 
Lomba Musabaqoh Tilawa�l Qur’an se DKI Jakarta yang diadakan oleh Koper�s Wilayah 
3. 

 

Para Hadirin sekalian … 

Di bidang olah raga-pun, mahasiswa UEU juga menunjukkan prestasi yang �dak kalah 
membanggakan.  Pada tahun 2015 ini: 

- Tim Bola Basket Putra Esa Unggul, berhasil memenangkan Juara 1 Tingkat Regional dan 
Juara 3 di �ngkat nasional dalam Liga Bola Basket Mahasiswa;  

- Sedangkan Tim Bola Basket Putri berhasil memenangkan Juara 1 �ngkat regional dan Juara 
2 �ngkat nasional dalam Liga Bola Basket Mahasiswa; 
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- Mahasiswa Fakultas Psikologi, Julia Michelle Sanger, setelah memperoleh medali emas 
dalam Thailand Open Interna�onal So� Tennis Championship 2014 dan medali perak 
dalam Korea Cup 2014 Sunchang Interna�onal So� Tennis Tournament, pada Tahun 2015 
berhasil merebut Juara 2 dalam Interna�onal So� Tennis Tournament di Kyoto, Jepang. 

- Dalam Bidang Olah Raga Karate, mahasiswa Esa Unggul yang bernama Ridho Achmad F. 
berhasil menjadi Juara 1 Senior Putra 75kg dalam Invitasi Karate Piala Gubernur DKI 
Jakarta 2014. 

- Yang berikutnya, mahasiswa Fakultas Fisioterapi, Adam Maulana Ibrahim, berhasil meraih 
medali emas dalam kejuaraan Taekwondo Internasional di Malaysia akhir Tahun 2014 lalu. 

Pencapaian tersebut membuk�kan telah tumbuhnya tunas ESA UNGGUL sebagai perguruan 
�nggi yang berprestasi. Dan melalui berbagai prestasi yang diraih oleh civitas akademika itulah, 
reputasi ESA UNGGUL akan semakin meningkat dari hari ke hari. 

 

Para wisudawan dan wisudawa�, 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Tahun 2015 ini, Indonesia sudah mulai memasuki 
era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN.  Dalam era tersebut, arus barang, jasa, investasi, 
modal, dan tenaga kerja terdidik dan terla�h, akan dapat bergerak bebas melintasi batas-batas 
negara di ASEAN. 

Dengan adanya keterbukaan tersebut, di satu sisi,  tentunya merupakan peluang bagi anda 
semua untuk mengakses pasar kerja bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-
negara tetangga kita. Bagi anda, akan terbuka kesempatan lebar, untuk bekerja di negara lain 
yang mungkin mempunyai standar pendapatan dan standar hidup yang lebih �nggi 
dibandingkan dengan Indonesia. 

Namun di sisi lainnya, era tersebut, tentunya juga merupakan ancaman dan tantangan berat 
bagi anda semua.  Sebab pasar kerja Indonesia akan mendapat serbuan tenaga kerja terdidik 
dari negara-negara ASEAN lainnya.  Mau �dak mau, suka atau �dak suka, anda akan bersaing 
dengan tenaga kerja terdidik dan terla�h dari mancanegara.  Dan kalau �dak siap, tentunya 
anda akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan berkarir di rumah kita sendiri.  

Untuk menjawab tantangan tersebut tentunya adalah … bagaimana kita mempersiapkan diri 
sebaik mungkin, sehingga kita mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja di 
ASEAN. 

 

Wisudawan/wa� yang saya banggakan ... 

Dunia kerja pada saat ini, membutuhkan sarjana yang �dak hanya menguasai bidang ilmunya 
saja, melainkan juga membutuhkan sarjana berkarakter.  Sarjana yang berkarakter itu trampil 
untuk hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan orang lain dengan bersikap jujur, 
toleran, peduli.  Sarjana yang berkarakter itu mampu bekerja sama dalam �m, berkomunikasi 
dengan baik, cakap dalam memimpin.  Dan yang paling pen�ng, sarjana yang berkarakter itu 
mampu memo�vasi dirinya sendiri serta mengendalikan emosinya.   

Hal ini selaras dengan 7 karakter Esa Unggul yang baru2 ini berhasil dirumuskan kembali, yang 
harus dipedomani dan menjadi ciri dari seluruh Civitas Akademika, terutama para lulusannya.  
7 Karakter Esa Unggul itu disingkat dalam dua kata yaitu: VISI EMASKU. 
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VISI, merupakan kependekan dari karakter Visioner, yaitu alumni Esa Unggul, harus selalu 
mempunyai wawasan yang jauh ke masa depan, bercita-cita �nggi, dan berpikir besar. 

E, merupakan kependekan dari karakter E�s (ethical), yaitu dalam rangka mencapai visi dan 
mengejar cita2-nya, alumni Esa Unggul harus melakukannya dengan cara yang jujur, 
bertanggung jawab, santun dan menjunjung �nggi nilai-nilai moral. 

M, merupakan kependekan dari karakter Mo�vasi, yaitu alumni Esa Unggul, harus mampu 
memo�vasi diri sendiri, mempunyai inisia�f serta memo�vasi dan mempimpin orang lain ke 
arah yang lebih baik.  Alumni Esa Unggul harus berani menjadi pelopor. 

A, dari Adil (fair) , yaitu alumni Esa Unggul harus berlaku adil dan fair kepada siapa saja, di 
mana saja dan di se�ap waktu.  

S, dari Semangat (passion), yaitu alumni Esa Unggul dalam bekarya, harus bekerja dengan 
komitmen �nggi, disiplin, serta antusias.  

K, dari Kerjasama (collaboration), yaitu alumni Esa Unggul harus mampu bekerja sama dengan 
orang lain. 

U, dari Unggul (excellence), yaitu alumni Esa Unggul berkomitmen untuk melakukan yang 
terbaik dalam se�ap ak�fitasnya. Berupaya untuk menjadi yang terbaik. 

 

Para Wisudawan dan Wisudawa� yang kami banggakan … 

Kata EMAS yang menjadi singkatan nilai dasar Esa Unggul tersebut, selain merepresentasi 
sebutan kampus kita yaitu Kampus Emas UEU, juga melambangkan sesuatu yang mulia.  
Karena emas adalah logam mulia.  Emas �dak berkarat, �dak rusak termakan jaman, dan selalu 
relevan dari masa ke masa.  Begitu pula dengan karakter dari sivitas akademika UEU. 

Sikap dan �ngkah laku posi�f yang tercermin dari adanya karakter dasar seper� itulah yang 
dinamakan soft skills.  Pen�ngnya soft skills dalam pengembangan karir dan dalam 
menghadapi tantangan kerja, terungkap dalam kesimpulan berbagai hasil peneli�an yang 
menyatakan bahwa kesuksesan seseorang di dunia kerja 80%-nya ditentukan oleh soft skills, 
dan sisanya ditentukan oleh hard skills-nya.   

Oleh karena itu, walaupun kami telah berinisia�f untuk mengambil langkah strategis dengan 
mengintegrasikan pendidikan soft skills dalam proses pembelajaran ak�f, baik secara kurikuler, 
ko-kurikuler ataupun ekstra-kurikuler, … kami juga berharap anda secara pribadi berupaya pula 
untuk meningkatkan so� skills yang anda miliki. 

 

Para wisudawan dan wisudawati ...  

Baik atau �daknya reputasi Esa Unggul ke depan, tentu saja �dak bisa ditentukan hanya oleh 
kami pengurus perguruan �nggi ini.  Peningkatan reputasi Esa Unggul harus juga didukung oleh 
upaya saudara/i sekalian sebagai alumninya.  Adapun bentuk dukungan yang paling berharga 
yang dapat dilakukan alumni pada almamaternya, adalah berkarya sebaik-baiknya di apapun 
bidang pekerjaan yang saudara2 lakukan.  Prestasi anda akan mengharumkan nama ESA 
UNGGUL.  Oleh karena itu, kami mendo’akan agar seluruh lulusan yang diwisuda hari ini 
menjadi orang2 yang berprestasi dan sukses dalam karir.  Kami juga berharap, agar saudara/i 
dapat juga turut menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk nusa, bangsa dan negara serta 
berpar�sipasi ak�f dalam pembangunan dan kemajuan negara kita, Republik Indonesia yang 
kita cintai ini. 
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Para orang tua dan keluarga berbahagia ...  

Pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan penghargaan yang se�nggi2nya kepada para 
orang tua, dan keluarga yang telah dengan sabar dan penuh penger�an, mendukung para 
wisudawan untuk menuntut ilmu di kampus ini, serta mendo’akan mereka sehingga mereka 
dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik.   

 

Para hadirin yang berbahagia ... 

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pani�a pelaksana, 
perusahaan mitra dan semua pihak yang telah bekerja sama sehingga pelaksanaan acara pada 
hari ini berjalan dengan aman, lancar dan dengan penuh kehidmatan.  Mudah mudahan kerja 
keras dan pengabdian yang Bapak/Ibu berikan mendapat balasan dari Allah SWT. 

 

Demikian sambutan saya, dan ... 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senan�asa melimpahkan Taufik, Hidayah dan 
lindunganNya kepada kita semua. Amien. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Dr. Ir. Arief Kusuma A.P. MBA 

Rektor 


