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LAPORAN AKADEMIK 

PADA SIDANG TERBUKA 

SENAT STIE BHAKTI PEMBANGUNAN 

SABTU, 23 OKTOBER 2021 

 

Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah III, Bapak Prof. Dr. Agus 
Setyo Budi, M.Sc., 

Yang terhormat Ketua Yayasan Bhakti Pembangunan Indonesia Bapak Prof. Dr. 
Thomas Suyatno beserta Ibu, 

Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Bhakti Pembangunan Indonesia Bapak 
Timoty E. Marnandus, M.B.A., 

Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen STIE Bhakti Pembangunan, 

Yang terhormat para tamu undangan, 

Yang terhormat para orang tua wisudawan, dan  

Yang kami banggakan para wisudawan yang pada hari ini akan diwisuda. 

 

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah 

memberikan kesehatan dan keberkahan pada kita, sehingga kita dapat bertemu di 

tempat ini dalam rangka pelaksanaan Wisuda ke-22 bagi lulusan Program Sarjana dan 

Diploma Tiga STIE Bhakti Pembangunan.  

Perkenankan atas nama sivitas akademika STIE Bhakti Pembangunan mengucapkan 

selamat kepada para lulusan Program Sarjana dan Diploma Tiga yang akan diwisuda 

pada hari ini. Kepada para orang tua wisudawan, kami turut berbahagia atas 

keberhasilan putra-putri Bapak/Ibu yang telah menyelesaikan studinya di STIE Bhakti 

Pembangunan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah 

memberikan kepercayaan kepada STIE Bhakti Pembangunan untuk membimbing 

putra/putri Bapak/Ibu dalam menempuh pendidikan tingginya.  

Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga 

kependidikan yang dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional, berperan 

aktif dalam proses pembelajaran yang berkualitas di STIE Bhakti Pembangunan 

sehingga berhasil mengantarkan mahasiswa untuk diwisuda pada pagi ini.   
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Para hadirin yang terhormat, 

Tahun ini adalah tahun kedua kita melaksanakan wisuda secara daring 

(online).Wisuda yang biasanya dihadiri oleh orang tua dan wisudawan secara 

langsung, tetapi wisuda secara daring dilaksanakan melalui video conference. Kami 

sangat memahami perasaan wisudawan dan orang tua wisudawan yang ingin 

mengikuti proses wisuda secara tatap muka, namun pandemi covid-19 belum berakhir 

dan pemerintah hingga saat ini masih memberlakukan PPKM, sehingga dengan berat 

hati wisuda tahun ini  kami putuskan diselenggarakan secara daring. Kami berharap 

pelaksanaan wisuda secara daring ini tetap berjalan dengan  penuh khidmat. 

Pelaksanaan wisuda merupakan perwujudan tanggung jawab STIE Bhakti 

Pembangunan kepada masyarakat. Kami selalu berupaya dengan sungguh-sungguh 

agar wisuda dapat terselenggara secara rutin, berkala dan berkesinambungan, dalam 

rangka mewujudkan tanggung jawab STIE Bhakti Pembangunan yang semakin baik 

kepada masyarakat dan dalam upaya meningkatkan komitmen kami dalam 

memberikan pelayanan yang semakin baik kepada sivitas akademika. 

Para wisudawan yang kami banggakan, 

Pada hari ini setelah Anda dilantik sebagai wisudawan, maka Anda telah sah 

menyandang gelar terhormat Ahli Madya, Sarjana Akuntansi, dan Sarjana Manajemen. 

Capaian Anda adalah suatu keberhasilan yang patut dibanggakan. Kami bangga 

dengan keberhasilan Anda, dan kami yakin keberhasilan Anda  juga merupakan 

kebanggaan bagi orang tua, keluarga dan orang-orang yang Anda cintai.  

Para hadirin yang kami muliakan, 

Kepercayaan masyarakat terhadap STIE Bhakti Pembangunan semakin meningkat dan 

semakin baik dari tahun ke tahun, dan kami yakin bahwa hal ini akan terus meningkat 

di tahun-tahun mendatang. Kami terus-menerus melakukan pengembangan dan 

perbaikan produk, pelayanan dan proses atau dikenal dengan continuous 

improvement terutama dalam mendorong pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Pada bidang pendidikan, kami melaksanakan proses belajar mengajar dengan 

kurikulum yang mengadopsi kebutuhan pasar tenaga kerja. Mulai tahun ini, kami 

menerapkan secara penuh Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), yang 

memberikan kebebasan bagi mahasiswa selama 1-3 semester untuk mengambil 

perkuliahan atau kegiatan diluar Program Studinya. Kami mendukung penuh program 

MBKM dari Kemendikbudristek, dan saat ini terdapat beberapa mahasiswa STIE Bhakti 

Pembangunan sedang mengikuti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat 
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(MSIB) yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti bersama mitra selama satu semester. 

Selama tahun 2020-2021, pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara online yang 

menuntut pada sivitas akademika untuk mengaplikasikan teknologi informasi dan 

berjalan dengan lancar. Pada tahun 2020 kami mengajukan pembukaan Program 

Magister Manajemen dan puji Tuhan pada tanggal 11 Oktober 2021 kami telah resmi 

menerima SK Izin Pembukaan Program Magister Manajemen dari Kemendikbudristek 

di Kantor LLDIKTI Wilayah III Jakarta. Semoga para wisudawan kembali melanjutkan 

studi Magister Manajemen di STIE Bhakti Pembangunan. 

Para hadirin yang terhormat, 

STIE Bhakti Pembangunan berusaha memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai 

program beasiswa. Beberapa program beasiswa yang sudah terlaksana dengan baik 

yaitu beasiswa mahasiswa yang kurang mampu melalui Bidik Misi, beasiswa untuk 

mahasiswa berprestasi, beasiswa atlet khususnya Futsal dan Bola Basket. Dan melalui 

forum yang terhormat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala 

Lembaga Layanan Dikti Wilayah III dan Bapak Ketua Yayasan Bhakti Pembangunan 

Indonesia yang telah mendukung penuh program beasiswa ini. 

 

Para hadirin yang terhormat, 

Dalam membangun suasana akademik yang kondusif agar mahasiswa dapat dengan 

baik mengembangkan kemampuan dan minatnya, STIE Bhakti Pembangunan melalui 

Bidang Kemahasiswaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa 

untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minatnya, baik 

dalam bidang ilmiah, olahraga, keagamaan, maupun pecinta alam.  
 

Khusus untuk olahraga, tim futsal dan basket STIE Bhakti Pembangunan telah 

menorehkan prestasi yang membanggakan seperti: 

Futsal: Juara II Liga Mahasiswa Futsal Nasional tahun 2019 

Basket: Juara III Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Basket Beregu Putra tahun 

2019 
 

 

Para hadirin yang kami muliakan, 

Pada Wisuda ke-22 ini, jumlah wisudawan sebanyak 208 wisudawan dengan perincian 

sebagai berikut: 

Program Sarjana & Diploma Tiga Manajemen : 143 wisudawan 

Program Sarjana & Diploma Tiga Akuntansi :   65 wisudawan 
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Pada kesempatan ini saya akan membacakan lulusan terbaik dari setiap Program Studi 

: 

1. Program Sarjana Manajemen : Rissa Nabilla Hakiki 

2. Program Sarjana Akuntansi : Ayu Dewi Kurniawati 

3. Program Diploma Tiga Manajemen : Yohanna Azzahra 

4. Program Diploma Tiga Akuntansi : Nadia Arief Chaniago 

Selamat kepada para wisudawan berprestasi dan sekali lagi selamat kepada seluruh 

wisudawan. 

 

Para wisudawan yang berbahagia, 

Perlu Anda sadari sepenuhnya bahwa wisuda bukan merupakan akhir dari proses 

belajar, wisuda adalah tanda bahwa Anda telah menyelesaikan studi yang selama ini 

Anda tempuh di STIE Bhakti Pembangunan. Proses belajar dan menempa diri tidak 

berhenti setelah Anda diwisuda, Anda harus terus belajar untuk mengasah 

pengetahuan dan mengembangkan keahlian Anda. Bekal yang telah Anda dapatkan 

dari STIE Bhakti Pembangunan, didukung dengan kegigihan Anda untuk terus maju 

meraih kesuksesan, kami yakin Anda akan berhasil, jangan pernah berhenti belajar 

dan menempa diri.  

Akhirnya semoga Tuhan memberkati kita semua. 

 

Jakarta, 23 Oktober 2021 

K e t u a, 

 

 

Yustinus Rawi Dandono, M.B.A. 


