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Yang saya hormati:
1. Kepala Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia (Dr. Suharyanto)
2. Direktur Politeknik Statistika STIS, (Dr. Erni Astuti M.Math)
3. Para Pimpinan Tinggi Madya, yang sekaligus merupakan Anggota Dewan
Penyantun Politeknik Statistika STIS,
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pusat Statistik,
5. Pejabat Akademik di Lingkungan Politeknik Statistika STIS, Perwakilan Perguruan
Tinggi Kedinasan, Para Kepala BPS dan Ketua AIS/STIS periode sebelumnya, para
Dosen beserta undangan lain,
6. Yang kami muliakan para orang tua/wali Wisudawan
7. Wisudawan-wisudawati Politik Statistik STIS, yang saya dambakan.

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang
telah memberikan nikmat sehat pada kita pada hari ini sehingga kita bisa
menghadiri dan mengikuti acara Wisuda Putra/Putri kita mahasiswa Politeknik
Statistik STIS tahun 2018.
Hari ini adalah kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai director jenderal statistik,
yang sekaligus mewakili Kementrian Keuangan Republik Demokratik Timor-Leste,
karena bisa memberikan sambutan singkat pada acara graduasi wisudawan
Politeknik Statistik STIS, suatu momen yang mana pasti kita semua telah
menunggu.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Timor-Leste kami merasakan atmosfer
kebanggaan tersendiri, dan tentunya perasaan akan kebahagiaan yang sama
muncul dari wajah, dari dada, dari seluruh pancaran kata-kata, baik yang hadir
sebagai wisudawan/wisudawati, maupun para orangtua/kerabat yang hadir pada
pagi hari ini.
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Hadirin yang kami hormati,
Momen kebahagiaan yang kami turut merayakan pada hari ini, jikalau kita
meninjau dari hulunya tidaklah semudah seperti apa yang kita bayangkan.
Keberhasilan serta kesuksesan akan pengembangan sumber daya manusia, yang
masyarakat Timor-Leste rasakan pada hari ini, bukanlah merupakan hasil karya
individu atau perorangan melaingkan hasil kerja kolektif dalam nuansa
partnership.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Timor-Leste, kami ingin menyampaikan
rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan BPS-RI beserta jajarannya di
masa-masa kepemimpinan sebelumnya, teristimewa kapada: Bapak Dr. Rusman
Heriawan, dan Bapak Dr.Suryamin, M.Sc, karena dari sanalah dilahirkan ide-ide
yang kemudian dibangun menjadi sebuah konsep serta tahapan-tahapan lainnya
hingga dapat dituangkan dalam proses operasionalisasinya.
Rasa ucapan terima kasih yang tak terhingga juga, kami sampaikan kepada
Pimpinan STIS beserta jajarannya di masa-masa sebelumnya, karena dari tangantangan dingin dan cekatan bapak dan ibu sekalian, serta tenaga pengajar/dosen
telah melahirkan putra-putri Timor-Leste sebanyak 15 orang lulusan STIS dari
jumlah 20 orang yang pada angkatan pertama, dari hasil kerjasama program
pengembangan sumber daya manusia antara kedua Negara.
Hari ini, dengan rasa kebanggaan yang sama kami menyambut putra-putri kami 9
orang yang berhasil menyelesaikan studi pada Politeknik Statistik STIS dari 13
orang yang terseleksi. Maka dengan rasa hormat yang mendalam, kami ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan BPS-RI (Bapak Dr. Suhariyanto)
beserta jajarannya atas segala dukungan akan kontinuitas program kerjasama ini.
Tak terlupa, penghargaan tertinggi kami sampaikan kepada Pimpinan Politeknik
Statistik STIS (Ibu Dr. Erni Tri Astuti, M.Math) beserta seluruh pejabat struktural
dan Tenaga pengajar/dosen atas dedikasi dan determinasi dalam mendidik dan
membina putra dan putri kami, hingga pada hari mereka dapat menyelesaikan
studinya dengan sukses.
Hadirin yang berbahagia,
Sebelum mengakhiri, Saya ingin memberi pesan kepada putra dan putri
wisudawan-wisudawati asal Timor-Leste. Adik-adik sekalian, anda semua ketika
masih dalam awal-awal proses pembelajaran, dipundak anda dititpkan tanggung
jawab sebagai duta negara dan keluarga. Anda semua, pada waktu itu dituntut
untuk menjaga nama baik dan mengharumkan identitas negara dan kelaurga.
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Hari ini, anda merayakan keberhasilan dari jeri payah serta memtik buah dari
ketekunan yang anda sekalian telah dedikasikan selama empat tahun mengikuti
proses pembelajaran. Hari ini juga anda semua dinobatkan serta diberi predikat
sebagai Sarjana Lulusan Statistik Terapan. Saya ingin memberi selamat untuk anda
semua. Namun, hal terpenting yang anda semua harus selalu ingat; predikat baru
ini bukan saja untuk dibanggakan namun lebih dari itu adalah
pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara melalui pengabdian secara
totalitas.
Anda akan masuk ke dunia baru. Suatu dunia di dalam mencetak dan meniti karir
kedepan. Anda merupakan bagian dari suatu institusi yang memiliki tugas sangat
penting, untuk mendesain, merumuskan, serta menyajikan data dan informasi
secara akurat dan dapat dipercaya, memberi pandangan atau gagasan berdasarkan
evidence base sehingga dapat digunakan untuk menformulasikan kebijakan yang
tepat dan terarah demi kepentingan Negara.
Makanya, kepada anda saya pesankan, tolong jaga nama baik institutsi dimana
anda menimba ilmu (terutama Politeknik Statistik STIS). Sekarang dan kedepannya,
anda diberi tanggung jawab baru sebagai duta Politeknik Statistik STIS
dilingkungan dimana anda bekerja dan masyarakat luas. Anda memiliki tanggung
jawab moral untuk mengharumkan nama baik institusi atau lembaga dimana anda
mengeyam ilmu. Hal ini dapat anda tunjukkan melalui pengabdian serta
mengaplikasikan apa yang anda pelajari, melakukan inovasi-inovasi baru lewat
hasil kerja nyata.
Hadirin yang kami muliakan,
Mengakhiri sambutan singkat ini, injinkan atas nama pemerintah dan masyarakat
Timor-Leste, sekali lagi meyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan BPS
(Bapak Dr.Suharyanto) beserta seluruh jajarannya serta kepada Pimpinan
Politeknik Statistik STIS (Ibu Dr. Erni Astuti, M.Mth) beserta seluruh jajarannya atas
segala dedikasi yang telah diberikan.
Pemerintah Timor-Leste, sesuai “National Strategic Development Plan” berkomitmen
untuk tetap dan terus menjalin kerjasama dengan BPS-RI dimasa mendatang,
menginfestasi pada sektor pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama antara
Kementrian Keuangan Timor-Leste dengan Badan Pusat Statistik Republik
Indonesia telah diadopsi sebagai raw model bagi institusi pemerintahan lainnya.
Sekali lagi selamat atas capaian ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan
seluruh perlindungan dan limpahan rahmat hidayah agar Anda semua di dalam
menjalankan perjalanan hidup akan senantiasa menjadi manusia-manusia yang
berguna.
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Edifício Aitarak Laran
Phone - +670 3339510 Fax - +670 3311348
Website - www.mof.gov.tl

