PIDATO REKTOR IKIP MATARAM PADA WISUDA SARJANA IKIP MATARAM
PERIODE 3 TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Yang Terhormat,
Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII
Bapak Ketua Dewan Pembina IKIP Mataram
Bapak Ketua Dewan Pengawas IKIP Mataram
Bapak Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram
Bapak Walikota Mataram
Ketua KONI Provinsi NTB
Pimpinan PTN dan PTS di Wilayah Mataram dan sekitarnya
Para Anggota Senat dan Pejabat di Lingkungan IKIP Mataram
Para Dosen dan Segenap Civitas Akademika IKIP Mataram
Para Tamu Undangan serta seluruh hadirin yang mulia
Khususnya Para Wisudawan beserta keluarga yang berbahagia.
Alhamdulillahirabbil’aalamin.Asshalaatu wassalaamu ‘alaa Rasulillah SAW, wa’alaa
aalihi washahaabatihi wa man tabiahum bi ihsanin ilaa yaumil qiyaamah.
Amma ba’du
Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara yang sakral
sekaligus membahagiakan yakni acara Wisuda Sarjana S-1 IKIP Mataram. Acara yang
telah dinantikan oleh para wisudawan khususnya para orangtua.
Pada hari ini, IKIP Mataram mewisuda 1436 lulusan. Jumlah ini meliputi
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sebanyak 251 orang, Fakultas Pendidikan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) 579 orang; Fakultas Pendidikan Olahraga dan
Kesehatan (FPOK) 304 orang dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)
sebanyak 302 Orang. Jumlah ini merupakan jumlah wisudawan terbesar dalam
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sejarah berdirinya IKIP Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa IKIP Mataram masih
merupakan salah satu pilihan utama dan layak diperhitungkan dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB pada khususnya.
Banyaknya wisudawan IKIP Mataram periode ini juga berimplikasinya pada
kesulitan dalam pemilihan lokasi wisuda dengan kapasitas memadai. Melalui tempat
ini, kami juga tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga
wisudawan yang kiranya belum semuanya bisa hadir di ruang utama wisuda ini.
Semoga dengan terpilihnya tempat wisuda di Gelanggang Olahraga ini tidak sematamata kebetulan, melainkan sebagai sebuah pesan bahwa wisudawan IKIP Mataram
periode ini lebih kuat baik secara fisik maupun mental, lebih sportif, dan lebih siap
menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini pula kami
juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua dan
seluruh pengurus KONI Provinsi NTB yang telah memberikan kesempatan kepada
IKIP Mataram menggunakan gedung dan segala fasilitas yang ada di dalamnya.
Hadirin Sekalian yang Saya Muliakan,
IKIP Mataram sampai saat ini sudah meluluskan sekitar 22.369 lulusan dari 63
kali wisuda sejak berdirinya sampai wisuda periode ke 3 saat ini. Dari jumlah
keseluruhan wisudawan sebanyak 1259 (87,7%) lulusan berpredikat Sangat
Memuaskan dan 108 (7,5%) lulusan dengan predikat Dengan Pujian dan hanya
(4,8%) 69 lulusan yang berpredikat Memuaskan. Hal ini tentunya dapat dijadikan
salah satu bukti bahwa proses yang berlangsung di IKIP Mataram sudah lebih baik
dibandingkan sebelumnya. Pada kesempatan ini pula saya atas nama pimpinan
mengucapkan terima kasih khususnya para dosen yang telah berpartisipasi secara
aktif, ikhlas, tuntas dalam membina dan mempersiapkan mahasiswa sehingga dapat
berkompetisi dan membuktikan dirinya mampu menjadi Agent of Change, Agen
Perubahan yang profesional dan berkarakter. Dengan lulusnya mahasiswa yang
mengikuti wisuda pada hari ini juga diharapkan secara langsung akan berdampak
pada peningkatan IPM kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat.
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Hadirin Sekalian yang berbahagia,
IKIP Mataram terus berusaha membenahi sistem yang ada, termasuk sistem
akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan sistem pendukung berbasis teknologi
komunikasi dan informasi secara terpadu. Pelaksanaan layanan perkuliahan yang
efektif, bermutu dan kondusif terus ditingkatkan dalam rangka menumbuhkan spirit
pendidikan untuk saling asah, asih dan asuh sesama civitas akademika agar ke
depan, IKIP Mataram menjadi lebih maju, lebih mandiri, dan lebih berkarakter.
Hal ini selain ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai dengan
dukungan perangkat berbasis teknologi informasi, juga kualitas dan kuantitas dosen
yang sebagian besar sudah berpendidikan minimal S2, beberapa diantaranya sudah
doktor dan/atau sedang menempuh pendidikan doktor (S3), bahkan terdapat
sejumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar (Profesor). Hal ini tentunya
membuat kita lebih optimis bahwa IKIP Mataram akan mampu bersaing dan
berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Bukti nyata bahwa IKIP Mataram saat ini memberikan andil besar dalam
sejumlah program pemerintah antara lain: (1) Sarjana kependidikan Guru dan
Jabatan atau disingkat PSKGDJ IKIP Mataram khusus untuk FPOK,(2) program
percepatan PAUDNI untuk para guru-guru PAUD, hal ini menunjukkan kepercayaan
pemerintah kepada lembaga IKIP Mataram sebagai salah satu perguruan tinggi yang
maju dan berkualitas. (3) IKIP Mataram salah satu perguruan tinggi dari 19
perguruan tinggi negeri dan swasta dipercaya oleh Amerika Serikat untuk
memberikan tenaga pendidik/dosen secara sukarela bekerjasama dengan Kedubes
Amerika Serikat dan Feedback dari kerjasama ini memberikan peluang beasiswa bagi
mahasiswa IKIP Mataram untuk belajar dan kuliah di Amerika.
Sepanjang dua tahun terakhir ini saja IKIP Mataram telah banyak memberikan
kontribusi positif di tingkat nasional dimana ikut serta mengharumkan nama daerah
NTB di tingkat nasional, antara lain ikut serta dalam penyelengaraan SEAGAMES
Palembang 2011 dan membuktikan bahwa mahasiswa IKIP Mataram mampu meraih
emas dan perak. Saat ini, dua mahasiswa FPOK IKIP Mataram atas nama Fadlin dan
Iswandi sedang mengikuti Universiade di Kazakhstan Rusia. Ini tentunya merupakan
kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi IKIP Mataram.
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Hadirin yang Berbahagia
Selain prestasi pada bidang olaraga, IKIP Mataram juga berusaha menjaga
eksistensi dan kualitas bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi
ilmiah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan oleh
dosen IKIP Mataram. Penelitian IKIP Mataram ke depan akan diarahkan pada
penelitian yang tepat guna dan berhasil guna yang terintegrasi dengan
pengembangan dosen dan mahasiswa, pengembangan kampus, serta pemecahan
masalah masalah pendidikan dan pembangunan dalam masyarakat lokal, regional,
nasional, dan internasional. Sedangkan kegiatan pengabdian masyarakat akan
difokuskan untuk membantu pembangunan di NTB khususnya terkait Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, dengan penuntasan dan
pemberantasan buta aksara.
Dalam dua tahun terakhir terdapat lebih dari 85 proposal penelitian dan 30
proposal pengabdian yang didanai baik dari pendanaan internal maupun dari dana
kompetitif nasional. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas dan
profesionalisme dosen yang ada di IKIP Mataram. Usaha peningkatan kualitas
penelitian dan pengabdian masyarakat terus menerus dilakukan melalui
pengembangan dan penetapan Rencana Induk Penelitian IKIP Mataram tahun 2013–
2017, termasuk di dalamnya pembentukan 12 kelompok riset baru guna mendukung
dan mendorong IKIP Mataram sebagai Research Based Teaching Institute. Publikasi
ilmiah bagi mahasiswa dan dosen di IKIP mataram juga difasilitasi dengan terbitnya
jurnal berkala ilmiah kependidikan secara rutin dan terus menerus sejak 2002 hingga
saat ini. Penulis-penulis dari seluruh Indonesia telah ikut berkontribusi dan
berkompetisi dalam memajukan jurnal tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa
IKIP Mataram cukup diperhitungkan baik dalam prestasi bidang keolahragaan,
penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah.
Hadirin sekalian yang terhormat,
Ke depan IKIP Mataram akan menginisiasi dan mengembangkan programprogram pendidikan inovatif berwawasan kewirausahaan dengan bekerjasama
dengan institusi dari dalam dan luar negeri, meliputi: (1) program pendidikan guru
(PPG) dan Program pascasarjana termasuk prodi S2 pendidikan olahraga dan prodi
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S2 manajemen pendidikan; (2) program pendidikan vokasi (seperti perhotelan dan
pariwisata); (3) program sertifikasi (short courses) seperti kepelatihan olahraga
prestasi dan olahraga rekreasi; (4) program diklat bagi guru dalam jabatan dan
training center bagi pelatihan tenaga terampil untuk meningkatkan kinerja dan
prestasi.
Para wisudawan/wati yang berbahagia dan saya cintai,
Khusus untuk para anak-anakku sekalian, apapun bidang pengabdian Saudara,
teruslah belajar dan berkarya mendidik masyarakat. Jaga niat Saudara supaya tetap
ikhlas dalam bekerja. Karena orang-orang yang ikhlas adalah sekuat-kuatnya
Makhluk Allah SWT. Mulailah dari hal-hal yang kecil, Mulai dari diri sendiri, Mulailah
saat ini. Selamat menjadi pribadi Profesional, pribadi yang tidak hanya bisa
menyalahkan orang lain atas apa yang menimpanya.
Jadilah teladan dan teruslah belajar. Jaga niat dan fokus kita, karena ketika kita
semakin ke dekat ke titik fokus, keberhasilan akan semakin dekat dengan kita.
Bersikap terbukalah terhadap perubahan, dan bangunlah kolaborasi dan jejaring
untuk memberdayakan diri dan membangun masyarakat.
Terakhir saya sampaikan dengan hormat kepada orang tua/wali, ucapan
terima kasih atas kepercayaannya menyerahkan anak-anaknya tercinta di IKIP
Mataram untuk dididik menjadi insan yang berbudi dan mulia, hari ini saya sebagai
pimpinan menyerahkan dengan penuh kepada bapak dan ibu sekalian.
Para wisudawan yang berbahagia dan saya banggakan,
Akhirnya pada hari yang berbahagia ini, saya selaku Rektor IKIP Mataram
dengan mengucapkan Bismillahhirrahmannirrahim, secara resmi membuka acara
sidang terbuka senat IKIP Mataram dengan acara tunggal melantik para
wisudawan/wati, menjadi sarjana pendidikan dengan gelar S.Pd. Semoga kelulusan
Saudara ini menambah energi positif bangsa dalam mengejar tujuan nasional
dengan terwujudnya masyarakat sejahtera, adil makmur dan bermartabat.
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Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf
dan terima kasih atas segala perhatiannya, semoga Allah SWT memberkati ikhtiar
kita, serta memberi kemudahan dan kesuksesan kepada para wisudawan dalam
pekerjaan dan kehidupan. Selamat berjuang, selamat membangun masyarakat,
bangsa dan Negara.

Mataram, 15 Juni 2013
Rektor

Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA.,Ph.D
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