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Sambutan dan Laporan Rektor 

Universitas Esa Unggul 

Wisuda Oktober 2013 
 

 

Yang kami hormat  dan kami banggakan,  

 Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – Bapak Irman Gusman. 

 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. 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.., Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. 
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena berkat nikmat, rahmat dan karuniaNyalah kita dapat berkumpul di ruangan yang 
megah ini, dalam keadaan sehat wal’afiat, dalam rangka menghadiri acara: 

 

SIDANG TERBUKA SENAT UNIVERSITAS ESA UNGGUL,   

WISUDA TAHUN AKADEMIK 2013-2014 

 

Hadirin yang kami hormati, 

Pada hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa.  Karena di tengah-tengah kita telah 
hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia – Bapak Irman Gusman, yang saat 
ini berkenan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. 

Atas nama keluarga besar Universitas Esa Unggul, kami menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas perkenan Bapak Irman Gusman, untuk hadir 
dalam acara ini. (Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang meriah atas kehadiran beliau dalam 
kesempatan kali ini). 
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Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya melaporkan 
arah kebijakan, program, dan capaian Universitas Esa Unggul. 

 

Untuk menjadi perguruan �nggi yang besar dan bereputasi �nggi, segenap civitas akademika 
UEU 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 untuk menjadi salah satu perguruan �nggi kelas dunia, berbasis 
intelektualitas, krea�fitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil 
pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 

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 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. 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, kita harus ak�f dalam komunitas global dengan 
membangun jejaring dan menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan �nggi kelas dunia, 
baik di dalam ataupun di luar negeri.  Adapun bentuk kerjasama yang telah kami hasilkan 
adalah, kerja sama peneli�an dan pengabdian pada masyarakat, pertukaran dosen dan 
mahasiswa, serta program double degree dengan beberapa perguruan �nggi di negara-negara 
ASEAN dan Republik Rakyat Cina. 

Alhamdulillah kerja sama tersebut membuahkan hasil, pada Bulan September 2013 lalu, kami 
berhasil mengirimkan 12 orang mahasiswa UEU, peserta Program Beasiswa Unggulan dari 
Kemendikbud, untuk melanjutkan kuliahnya di Republik Rakyat Cina dalam rangka mengiku� 
program double degree selama dua tahun.  Ini membuk�kan bahwa kurikulum Esa Unggul 
sudah setara dengan perguruan �nggi yang baik di manca negara. 

Di samping program double degree, tradisi go international juga dilakukan dalam proses 
pembelajaran, yaitu dengan mengirimkan mahasiswa untuk melakukan studi dan praktek 
lapangan di luar negeri dalam rangka menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman 
mereka melalui context based learning.  Program ini sudah beberapa tahun dilakukan secara 
ru�n, dan menjadi bagian dari proses pembelajaran di program studi hukum, planologi dan 
fisioterapi.  Diharapkan, kegiatan ini akan diiku� oleh program2 studi lainnya di UEU. 

 

Hadirin yang terhormat ... 

Banyak sudah sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Esa Unggul, telah 
tercapai dan membuahkan hasil yang baik.  Salah satu di antaranya adalah …, dari program 
penataan manajemen akademik, telah berhasil dikembangkannya sistem pembelajaran dan 
sistem repositori konten akademik yang berbasis web.  Dan, dengan adanya moda 
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, kemandirian dan prestasi
belajar mahasiswa dirasakan semakin meningkat, dan para dosen semakin produk�f dalam 
menghasilkan konten pembelajaran dan karya ilmiah yang bermutu. 

Keak�fan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan 
dalam menghasilkan karya akademik, ternyata terapresiasi dalam pemeringkatan situs web 
perguruan �nggi di �ngkat internasional, yaitu Webometrics dan 4ICU.com.  Pada tahun 2013 
ini, ... Alhamdulillah ... ESA UNGGUL berhasil naik peringkat ke posisi nomor 17, dari kurang 
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lebih 3200 perguruan �nggi di Indonesia (baik negeri ataupun swasta) dalam peringkat 
Webometrics edisi Juli 2013.  Atau dengan kata lain …, ESA UNGGUL telah masuk dalam enam 
besar perguruan �nggi swasta di Indonesia yang mempunyai peringkat Webometrics ter�nggi. 

 

Hadirin yang kami muliakan … 

Kefasihan segenap civitas akademika dalam menggunakan teknologi ICT tersebut, sangat 
menunjang dan selaras dengan pola pembelajaran ak�f (active learning) yang mulai kami 
canangkan beberapa tahun yang lalu.  Pola pembelajaran yang juga disebut dengan student 
centered learning ini, merupakan bagian dari program penerapan KBK (atau Kurikulum 
Berbasis Kompetensi) yang bertujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing �nggi dan 
mempunyai kompetensi selaras dengan kebutuhan dunia kerja.   

Dunia kerja pada saat ini, membutuhkan sarjana yang �dak hanya menguasai bidang ilmunya 
saja, melainkan juga membutuhkan sarjana yang trampil untuk hidup bermasyarakat, 
berdampingan dengan orang lain melalui sikap jujur, toleran, empa�, mampu bekerja sama 
dalam �m, mampu berkomunikasi dengan baik, cakap dalam memimpin dan mampu 
mengendalikan emosinya.  Ketrampilan 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 langkah Esa Unggul untuk mengintegrasikan pendidikan soft skills 
dalam proses pembelajaran ak�f, merupakan langkah tepat dan strategis, dan akan menjadi 
ciri proses pembelajaran di UEU. 

 

Hadirin yang berbahagia … 

Dari program penataan kelembagaan, telah terbentuk struktur dan tata kelola organisasi yang 
adap�f, baik terhadap kebutuhan internal maupun eksternal, serta mengiku� prinsip good
governance.  Sehingga pada periode ini kegiatan operasional universitas terasa lebih responsif 
dalam menjawab tantangan jaman.  Hasil penataan ini membuahkan hasil yang baik …, 
Alhamdulillah ..., setelah Tahun 2011 lalu ditetapkan oleh DirJen Pendidikan Tinggi sebagai 
salah satu di antara 24 perguruan �nggi di Indonesia yang menerapkan sistem penjaminan 
mutu internal terbaik, maka pada Desember 2012 lalu, ESA UNGGUL ditetapkan menjadi salah 
satu dari empat Universitas Unggulan di Koper�s Wilayah III.  Sungguh hal ini merupakan suatu 
prestasi yang menggembirakan dan membanggakan kita semua.   

 

Hadirin yang berbahagia, 

Smart, creative and entrepreneurial, yang secara eksplisit menjadi spirit dan tema utama kami, 
telah mewarnai seluruh perjalanan kemajuan kampus ini. ESA UNGGUL, ingin dikenal bukan 
hanya menghasilkan pemikir cerdas dan kri�s, namun juga menghasilkan lulusan yang krea�f, 
inova�f, serta berani berwirausaha.  Dalam pengembangan kewirausahaan, ESA UNGGUL terus 
berupaya melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dan menjalin kerjasama dengan 
berbagai pihak.  Dan dari hasil pembinaan tersebut, pada tahun ini  

- 3 orang mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi ESA UNGGUL telah berhasil 
memenangkan Lomba Penulisan Proposal Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Koperasi dan UKM,  
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- 1 orang mahasiswa, berhasil memenangkan Seed Capital Bagi Wirausaha Pemula, sebuah 
penghargaan yang bergengsi, yang penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono.   

 

Hadirin yang berbahagia, 

Budaya peneli�an dan pengabdian pada masyarakat sudah mulai terbentuk dengan baik di 
kalangan dosen dan mahasiswa.  Pada saat ini, selain melalui skema pendanaan internal, 
Lembaga Peneli�an dan Pengabdian Pada Masyarakat UEU telah berhasil mencari berbagai 
alterna�f pendananaan melalui kerjasama dengan dunia industri ataupun memenangkan 
berbagai skema program hibah yang dikompe�sikan oleh pemerintah.  Pada Tahun 2013 ini, 
sudah banyak proposal yang diusulkan oleh dosen dan mahasiswa, berhasil lolos dalam seleksi 
dan mendapatkan pendanaan program2 tersebut.  Dan yang bisa dibanggakan, adalah salah 
satu dari peneli�an tersebut, yang dilakukan dosen FE UEU yaitu Dr. Hasyim Ahmad dan 
Kandidat Doktor Rina Anindita, memperoleh predikat Outstanding Research / Best Paper 
Award dalam Interna�onal Conference of Organiza�onal Innova�on ke 4 di Bangkok, tahun 
2013 ini. 

Di bidang Pengabdian Pada Masyarakat, samping itu, dan juga ada pencapaian yang �dak kalah 
menggembirakannya.  Pada tahun ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UEU, telah 
terpilih dan lolos seleksi sebagai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh pemerintah, 
melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Hal ini terwujud berkat hasil kerja keras 
pimpinan, dosen, mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UEU dalam meningkatkan 
keteraksesan masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan hukum selama beberapa tahun 
terakhir ini. 

 

Para hadirin sekalian, 

Sejak berdirinya tahun 1993, universitas kita ini telah tumbuh dengan mantap.  Pada saat ini, 
ESA UNGGUL telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas dengan 23 (dua puluh �ga) program studi, 
dengan program studi paling terbarunya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang mulai 
diperkenalkan ke masyarakat bulan Juni 2013 lalu. 

Pertumbuhan ESA UNGGUL juga tercermin dari jumlah mahasiswa baru yang terus meningkat 
dari tahun ke tahun.  Dan pada tahun ini, jumlah mahasiswa baru yang diterima sudah 
menembus angka �ga ribu lima ratus, atau jumlah tepatnya adalah 3.550 orang, atau naik 
kurang lebih dari 100% dibanding tahun 2010 lalu.  Mudah2an pertumbuhan ini juga 
mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pembelajaran di UEU.  
Perlu kami laporkan bahwa, 150 orang dari 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 masyarakat yang kurang mampu. 

 

Para hadirin sekalian, 

Untuk menampung pertumbuhan tersebut, pada akhir tahun 2012 lalu, kami sudah 
menyelesaikan pembangunan gedung baru yang telah digunakan untuk perluasan 
perpustakaan, penambahan laboratorium dan penambahan ruang kelas.  Di samping itu, 
kerena daya tampungnya yang sudah �dak memadai lagi, pada tahun ini pula, kami telah 
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melakukan pemindahan dan perluasan Klinik Fisioterapi bagi masyarakat umum.  Untuk itu, 
kami mohon do’a restu dari Bapak Ibu untuk perluasan dan penambahan fasilitas lainnya. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

Mahasiswa ESA UNGGUL juga telah menunjukkan prestasi yang membanggakan.  Adapun 
beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

- Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi,  

o Menjadi Juara 1 Lomba Feature Televisi se-Jabodetabek dalam ajang MNC Campus 
Fes�val 2013, dan dinobatkan sebagai “Feature TV Yang Mencerahkan dan 
Menginspirasi.” 

o Menjadi Juara 1 Lomba Presenter MNC Campus Fes�val 2013, atas nama Monica 
Selviana. 

o Menjadi Juara 1 Lomba Video Mitra Muda, yang diselenggarakan FISIP UI Depok, 
awal tahun 2013 lalu. 

- Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Gizi, menjadi Peserta Terbaik Lomba Karya 
Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional Universitas Soedirman. 

- Mahasiswa Fakultas Ekonomi, menjadi Juara III kompe�si Proposal Bisnis Tingkat 
Nasional, dalam Sriwijaya Accoun�ng Expo. 

 

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

- Menjadi Juara I Bola Basket Putri, dalam Indonesia Eternity Cup, yang diselenggarakan 
Universitas Negeri Jakarta. 

- Menjadi Juara II Bola Basket Putra se-DKI Jakarta, yang diselenggarakan oleh Liga 
Mahasiswa Tahun 2013. 

- Menjadi Juara III Bola Basket Putra dan Juara III Bola Basket Putri �ngkat nasional, Liga 
Mahasiswa 2013. 

- Menjadi Juara II Bola Basket Putra se-Jabodetabek, Valbury Cup 2013. 

- Menjadi Juara II Futsal se-Jabodetabek, Valbury Cup 2013. 

- Meraih 3 Medali Perak dan 2 Medali Perunggu dalam Kejuaraan Invitasi Beladiri Shorinji 
Kempo, 2013.  

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 wisudawati ...  

Adanya prestasi2 almamater anda selanjutnya, dan peningkatannya reputasinya, tentunya 
�dak bisa dilakukan sendiri kami, pengurus perguruan �nggi ini.  Hal ini harus juga didukung 
oleh saudara2 sekalian sebagai alumni.  Adapun bentuk dukungan yang paling berharga yang 
dapat dilakukan alumni pada almamaternya, adalah berkarya sebaik-baiknya di apapun bidang 
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pekerjaan yang anda lakukan.  Prestasi anda akan mengharumkan nama ESA UNGGUL.  Kami 
mendo’akan agar saudara2 semua menjadi orang2 yang berprestasi dan sukses dalam karir 
saudara. 

Kami berharap, semoga seluruh lulusan yang diwisuda hari ini dapat juga turut siap untuk 
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. 

 

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 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 ganjaran dari Allah SWT. 

 

Demikian sambutan saya, dan ... 

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

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Dr. Ir. Arief Kusuma A.P. MBA 

Rektor 


