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Pidato Rektor Universitas Mataram
pada
Upacara Wisuda Periode II Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 28 Maret 2013
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Yang kami hormati Para Mantan Rektor Universitas
Mataram
Yth. Para Profesor dan Anggota Senat Universitas Mataram
Yth. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mataram
Yth. Para Pejabat Struktural di lingkungan Universitas
Mataram
Yth. Para Dosen dan Staf Administrasi
Yth. Para Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan
Yth. Para Undangan, Wisudawan/ Wisudawati beserta
keluarga yang berbahagia.
Puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Pengasih, karena atas ijin dan perkenanNya, pada hari ini,
Rabu tanggal 28 Maret 2013, kita dianugerahi kesempatan,
kesehatan lahir dan bathin, sehingga kita dapat menghadiri
acara wisuda lulusan Program Magister, Dokter, Program
Sarjana dan Program Diploma Universitas Mataram, semoga
kehadiran kita semua pada acara ini senantiasa mendapatkan
rahmat dan ridho Allah SWT, amin YRA.
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Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan
keluarga besar Universitas Mataram, mengucapkan
“Selamat” kepada para wisudawan/wisudawati dan seluruh
keluarga atas dicapainya gelar : Magister, Dokter, Sarjana dan
Ahli Madya.
Derajat akademik dengan kompetensi keilmuan dan
karakter tertentu yang saudara sandang saat ini diraih melalui
proses panjang yang melelahkan dan penuh pengorbanan.
Karena itu jagalah derajat akademik itu sekuat tenaga, hargai
dengan nilai setinggi-tingginya dan janganlah menjualnya
dengan harga murah.
Setelah Saudara sukses meraih derajat akademik
tersebut, maka selanjutnya, kami semua yang terlibat dalam
sistem pendidikan untuk mencapai derajat kemuliaan tersebut
mendoakan semoga para wisudawan/wisudawati bisa
membawa dan menjunjung tinggi simbol kemuliaan dan
keterpujian tersebut, dan dapat diabdikan bagi pembangunan
bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
sebaik-baiknya demi harkat dan martabat Universitas Mataram
yang sama-sama kita cintai ini, Amin Ya Robbal Alamin.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Pemerintah
(PTP), Unram telah berupaya melaksanakan amanat bangsa,
yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi pada berbagai
jenjang pendidikan, mulai dari Program Diploma, Sarjana,
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Profesi Dokter dan Pascasarjana. Sebagian dari hasil proses
panjang penyelenggaraan pendidikan tersebut, kini kita dapat
lihat hasilnya. Saat ini, di Auditorium M. Yusuf Abubakar
Unram ini berkumpul sebanyak 650 wisudawan/wisudawati
dari berbagai Program Studi, mereka semua adalah generasi
intelektual yang akan segera melanjutkan perjuangan untuk
kembali kepada masyarakat, nusa dan bangsa ini. Mudahmudahan semua generasi intelektual ini bisa merambah
kehidupan dan masa depan yang lebih cemerlang dan dapat
berkontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan
bangsa Indonesia.
Pada wisuda periode II Maret 2013 ini, kita mewisuda
sebanyak 650 wisudawan, jumlah alumni sampai dengan
wisuda periode I Nopember 2012 yang lalu sebanyak 48.144
orang, dengan demikian sampai dengan hari ini jumlah alumni
Unram 48.794 orang yang tersebar di seluruh wilayah
Nusantara. Keberadaan para alumni sangat potensial bagi
pengembangan universitas, kami ingin mengimbau agar
Saudara-saudara para alumni dapat berperan serta di masa
yang akan datang.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Dalam kerangka pengembangan jangka panjang
Universitas Mataram tahun 2010 – 2025, Universitas
Mataram bercita-cita ingin menjadi lembaga pendidikan tinggi
berbasis riset, dan berdaya saing Internasional pada tahun
2025.
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Target pencapaian cita-cita itu, telah mulai dilakukan
secara bertahap melalui tiga periodesasi. Periode 2010 –
2015 merupakan periode standarisasi nasional pendidikan,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka
penguatan daya saing nasional pada tahun 2015. Setelah
semua proses pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi kita
berstandar nasional pada tahun 2015, maka kita akan terus
melangkah menuju ke penguatan daya saing regional Asia
pada periode 2016 – 2020, dan penguatan daya saing
internasional pada periode 2021 – 2025.
Insya Allah, dengan Sumber Daya Manusia yang
Unram yang kita miliki saat ini, dan perencanaan yang cermat
dan sistematis serta didukung oleh komitmen tinggi semua
pihak untuk mencapai target pengembangan tersebut, maka
kami optimis cita-cita itu akan menjadi kenyataan, Amin Ya
Robbal Alamin.
Dalam rangka mensinkronkan dan mengimplementasikan rencana pengembangan Universitas Mataram dengan
rencana pengembangan fakultas, pascasarjana, lembaga dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka Rapat Kerja Tahunan
Universitas Mataram tanggal 10 Desember 2012, telah
berhasil menyepakati beberapa hal sebagai berikut :
1. Sinkronisasi dokumen RPJP dan Renstra Fakultas,
Pascasarjana, lembaga dan UPT dengan dokumen RPJP
dan Renstra universitas.

2. Program dan Kegiatan dalam Rencana Operasional
(RENOP)
masing-masing
fakultas,
lembaga,
pascasarjana dan unit-unit diselaraskan dengan arah
pengembangan Universitas yang berbasis lima pilar,
yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada
Masyarakat, Kerjasama dan Tata Kelola
3. RENOP program dan kegiatan berbasis lima pilar
pengembangan tersebut mulai diimplementasikan mulai
tahun anggaran 2013.
4. Untuk mempercepat pencapaian tema pengembangan
Tahap I (Standarisasi Nasional Tri dharma 2015), maka
semua pihak, mulai dari pimpinan
Fakultas,
Pascasarjana, Lembaga, UPT, diharapkan untuk
melaksanakan komitmen yang telah disepakati, yang
dicerminkan dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran masing-masing, yang selaras dengan 5 (lima)
pilar basis pengembangan Universitas Mataram.

Hukum, Dekan FKIP dan Direktur Program Pascasarjana.
Dengan demikian, jumlah program magister yang ada di
Unram sampai dengan saat ini 12 (dua belas) program
magister, dan 1 (satu) program doctor. Kami sangat berharap
naskah akademik Program Doktor Ilmu Pertanian, Program
Doktor Ilmu Peternakan, daN Program Doktor Ilmu Ekonomi
segera kita sampaikan ke Dirjen Dikti, sehingga dalam kurun
waktu yang tidak terlalu lama kita dapat melengkapi
ketersediaan jenjang pendidikan di Universitas Mataram,
dalam bidang Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pertanian,
dan Ilmu Peternakan.

Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati

Selain upaya untuk menambah Program Studi baru,
Unram juga terus berupaya mendorong lahirnyafakultas baru,
karena itu, kebijakan pemisahan untuk program studiprogram studi tidak serumpun, seperti Program Studi
Budidaya Perairan dan Program Studi Kehutanan yang
dititipkan pada Fakultas Pertanian dilepaskan menjadi suatu
lembaga yang lebih otonom dalam rangka mengakselerasi
terbentuknya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan
Fakultas Kehutanan, sesuai dengan niat awal pembentukan

Dalam rangka menaikkan APK – PT, Universitas
Mataram terus menambah program studi, baik pada jenjang
S1, maupun Pascasarjana. Pada tahapan ini, kita telah
menambah 2 (dua) program magister, (Magister Kenotariatan
dan Magister Administrasi Pendidikan), dan Program Doktor
Ilmu Hukum, yang merupakan program doktor pertama di
Universitas Mataram, selamat kepada Bapak Dekan Fakultas

Disamping kita berhasil menambah program studi
baru, prestasi akademik juga ditunjukkan oleh program studi
yang ada saat ini. Berdasarkan hasil Ujian Kompetensi
Dokter Indonesia (UKDI), Fakultas Kedokteran Unram
berhasil memperoleh grade I bersama dengan Fakultas
Kedokteran ternama lainnya di Indonesia.

program studi tersebut. Pelepasan kedua program stdi
tersebut tentunya akan dibarengi dengan revitalisasi Fakultas
Pertanian dalam rangka untuk menaikkan peminat dan daya
saing Fakultas Pertanian, mengingat fakultas ini memiliki
sumberdaya manusia dosen yang cukup bagus di Universitas
Mataram.
Selain penambahan program studi yang sudah ada,
saat ini Universitas Mataram juga sedang menunggu ijin
pembukaan Program Studi Hubungan Internasional, Program
Studi Komunokasi, Program Studi Sosiologi, dan Program
Studi Farmasi, yang masing-masing akan berkembang
menjadi Fakultas Fisipol dan Fakultas Farmasi. Dengan
demikian, dalam 5 (lima) tahun mendatang Universitas
Mataram akan tumbuh dan berkembang menjadi 13
(tigabelas) fakultas yaitu :
1. Fakultas Ekonomi
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Pertanian
4. Fakultas Peternakan
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6. Fakultas Teknik
7. Fakultas MIPA
8. Fakultas Kedokteran
9. Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
10. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
11. Fakultas Kehutanan
12. Fakultas Fisipol
13. Fakultas Farmasi

Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Penambahan program studi dan fakultas baru
senantiasa diikuti dengan tuntutan tambahan fasilitas. Karena
itu, penambahan luas dan fasilitas ruang kuliah, fasilitas
laboratorium, penambahan jumlah buku dan jurnal menjadi
prioritas anggaran mulai tahun 2013.
Pada anggaran tahun ini kita akan membangun
gedung kuliah bersama dan menyelesaikan pembangunan
beberapa gedung lanjutan secara bertahap menggunakan
dana PNBP. Gedung kuliah bersama yang akan dibangun
secara bertahap tersebut pendanaannya bersumber dari
APBN, yang secara keseluruhan direncanakan terdiri atas 5
lantai, dengan total luas bangunannya 4500 m2. Pada tahun
anggaran 2013 ini, akan dibangun 2 lantai seluas 1.800 m2,
dengan rincian 1 ruang teater berkapasitas 500 orang, 14
ruang kuliah masing-masing berkapasitas 50 orang, 1 ruang
teleconference dengan kapasitas 50 orang, yang keseluruhan
ruangan dilengkapi dengan peralatan multimedia. Insya Allah,
gedung kuliah bersama tersebut siap dipakai pada bulan
Nopember tahun 2013 ini.
Selain itu, tahun ini kita akan lanjutkan pembangunan
Rumah Sakit Pendidikan (RSP) untuk menyelesaikan gedung
II dan sebagian gedung III. Diharapkan dalam kurun waktu
dua tahun pembangunan gedung RSP dapat diselesaikan.

Dengan demikian, keberadaan RSP menjadi prasyarat
keberadaan Fakultas Kedokterabn di Indonesia dapat diatasi.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Selain fokus pada upaya perbaikan sarana dan prasana
pendidikan, maka sinkronisasi penelitian dalam satu kesatuan
tri dharma pendidikan tinggi, dan peningkatan kapasitas
dosen dalam penelitian, juga mulai dilakukan secara lebih
focus pada tahun anggaran 2013, dalam rangka untuk
meningkatkan mutu pembelajaran, jumlah publikasi ilmiah,
dan kepemilikan paten.
Pada tahun 2013 ini kita telah membentuk research
group (kelompok peneliti) yang terdiri atas para peneliti yang
memiliki kesamaan bidang keilmuan, dan kesamaan
ketertarikan bidang penelitian, dengan tujuan masing-masing
kelompok peneliti dituangkan dalam payung penelitian yang
selaras dengan RIP Universitas Mataram, yang semuanya
mengarah kepada pencapaian Visi Unram 2025.
Alhamdulillah, raihan dana penelitian dosen Unram
mengalami peningkatan yang cukup drastic pada tahun
anggaran 2013. Tahun 2012, raihan dana penelitian
desentralisasi sebesar Rp. 1,2 M, dan meningkat 300%
menjadi Rp. 3,9 M, yang menyebabkan posisi Unram menjadi
urutan ketiga di DP2M Dikti. Prestasi yang sama juga
ditunjukkan oleh dosen Unram pada Kementrian Riset dan
Teknologi RI, yang juga menempatkan dosen Unram pada

urutan ketiga. Serapan dosen pada berbagai skim penelitian
tersebut, baik yang bersumber dari DP2M DIKTI,
KEMENRISTEK, LIPI, KEMENTERIAN PERTANIAN,
INSTITUSI LAIN DALAM NEGERI, INSTITUSI LUAR
NEGERI, sekitar 60% dari 1.021 orang dosen di Unram.
Karena itu, 40% dosen Unram yang belum mendapatkan
kesempatan untuk meraih dana penelitian tersebut, diberikan
ruang untuk mendapatkan dana penelitian melalui alokasi
dana BOPTN dan DPP/SPP tahun 2013.
Syukur alhamdulillah, pengakuan pihak luar terhadap
hasil penelitian dosen Unram mulai menjadi kenyataan.
Mentri Negara BUMN RI benar-benar terperangah dengan
hasil penelitian dosen Unram yang dipamerkan di Loby
Rektorat Unram saat kunjungan beliau ke Unram beberapa
waktu yang lalu. Empat karya dosen dan satu karya
mahasiswa disepakati oleh Mentri BUMN untuk ditindak
lanjuti pada skala industri. Keempat karya dosen tersebut
antara lain, 1). Teknologi budidaya rumput laut, 2). Tepung
singkong modifikasi (TSM), 3). Asap cair dari tempurung
kelapa, 4). Alat pengering gabah dengan menggunakan
tenaga surya, dan sat karya mahasiswa adalah pembuatan
susu dari biji kecipir. Karya-karya besar ini telah menambah
daftar karya besar Unram sebelumnya, yang ditorehkan oleh
Prof. Mulyanto dalam bidang hepatitis, dan Ir. I Nyoman
Kantun, MS, yang telah melepas varietas padi merah gogo
“impago unram I”, Penelitian Gaharu, Penelitian Algae, dan
Pusat penelitian unggulan ruminansia besar yang dibiayai

oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Mudahan
daftar in akan terus bertambah di masa yan akan datang
sejalan dengan semakin menggeliatnya kegiatan penelitian di
Universitas Mataram.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Selain dana penelitian, raihan dana pengabdian pada
Masyarakat juga meningkat tajam pada anggaran 2013 yaitu
sebanyak 27 judul PM, yang melibatkan 136 dosen peneliti
dengan dana sebesar Rp. 1.886.758.000, jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun 2012, sebanyak 10 judul PM,
dengan melibatkan 38 orang dosen, dengan dana yang
diberikan oleh Dikti sebesar Rp. 1.013.700.000. Bila alokasi
tersebut ditambahkan dengan alokasi dana BOPTN dan CSR
BUMN, maka ada sekitar 400 orang dosen Unram yang
terlibat PM pada tahun 2013. Kebijakan pelaksanaa PM
dosen 2013 akan diarahkan pada desa-desa binaan. Dengan
cara demikian, insya Allah eksistensi kelembagaan Unram
akan mulai mendapatkan pengakuan, baik oleh masyarakat
maupun industri.
Selain prestasi kelembagaan dan dosen, maka
prestasi mahasiswa dalam bidang akademik cukup
membanggakan pada tahun 2013 dengan jumlah raihan PKM
yang didanai DP2M sebanyak 83 judul dari 412 judul yang
diusulkan.

Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Melalui kesempatan ini perlu kami informasikan bahwa
Universitas Mataram pada penerimaan mahasiswa baru
tahun 2013/2014 akan menerima mahasiswa melalui 3 (tiga)
jalur yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur Tes Mandiri,
dengan proporsi 50 %, 30 %, 20 %.
Penerimaan melalalui jalur SNMPTN ini tidak dipungut
biaya pembayaran kepada setiap peserta tes, sesuai amanat
UU PT No. 12/2012, pemerintah melalalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menanggung biaya
pendaftaran. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan
Kebuadayaan Republik Indonesia telah mengalokasikan
dana sebesar 100 (seratus) milyar rupiah untuk kegiatan
tersebut.
Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, perbaikan
input mahasiswa juga dilakukan melalui program matrikulasi,
kemampuan dasar mahasiswa, seperti bidang Matematika,
Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan
Agama.
Hadirin yang kami hormati,
Selain penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN
tersebut di atas, Universitas Mataram dan PTN yang lain di
seluruh Indonesia akan menerima mahasiswa melalui jalur

SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
dan Tes Mandiri, yang mana kedua jenis tes tersebut setiap
peserta dikenai biaya pendaftaran.
Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Di bidang kerjasama Unram. Beberapa hari yang lalu
telah berkunjung ke Thailand untuk menjajaki kemungkinan
kerjasama di bidang pendidikan ke 2 (dua) Universitas
ternama yang ada di Negara tersebut yaitu RAJAMANGALA
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – Thanyaburi Bangkok dan
BURAPHA UNIVERSITY – Thailand, hasil dari kunjungan
tersebut :
- Rencana kerjasama dalam hal pertukaran mahasiswa
(exchange student) untuk pengembangan masyrakat
dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata di Thailand dan di Nusa
Tenggara Barat (terutama di bidang pariwisata dan
pertanian).
- Pengembangan keilmuan dalam bentuk kerjasama riset
dan peningkatan kualifikasi dosen untuk jenjang S3
terutama di bidang ilmu Kepariwisataan, Pertanian,
Marine Technology, Marine Science, Aquatic Science
Kunjungan tersebut akan dilanjutkan dalam bentuk
penandatanganan MoU di Bangkok dan Mataram dalam
waktu dekat, selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk
MoA ( Memorandum of Agreement).

Hadirin, Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Dengan ditetapkan pola pengelolaan keuangan
Universitas Mataram dengan pola PK – BLU oleh Menteri
Keuangan per 21 Juli 2012, maka upaya untuk menaikkan
PNBP non SPP melalui pembentukan “Unit Income
Generating” harus segera dilakukan. Dengan demikian
semua income universitas, baik yang bersumber dari
akademik dan non akademik dapat dimaksimalkan sehingga
target PNBP 84 Milyar pada tahun 2013 dapat dicapai untuk
membiayai proses pendidikan bermutu yang dijalankan di
Universitas Mataram, sehingga dengan demikian kita berada
pada ranking ke 7 (tujuh) dalam prestasi pengelolaan
keuangan.
Hadirin yang kami hormati
Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami atas
nama pimpinan Universitas Mataram menyampaikan ucapan
selamat dan sukses atas keberhasilan Saudara. Kesuksesan
yang Saudara raih, dengan gelar sesuai dengan bidang ilmu
masing-masing, maka saudara mempunyai peluang lebih
besar untuk berkiprah dan menatap masa depan yang lebih
baik dalam ikut serta membangun bangsa dan negara.
Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh orang
tua dan keluarga wisudawan wisudawati atas kesuksesan ini,
yang merupakan buah dari jerih payah dan pengorbanan

Bapak Ibu sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang
sangat dibanggakan.
Hari ini, kami lepas Saudara-Saudara kembali ke
pangkuan keluarga dan masyarakat, setelah Saudara
menimba ilmu dan ketrampilan di Universitas Mataram.
Saudara-Saudara telah kami bekali dengan berbagai disiplin
ilmu yang nantinya kami harap untuk bisa diaplikasikan di
masyarakat dengan baik. Didepan Saudara-Saudara
terpampang jalan yang masih panjang, keluarga dan
masyarakat menanti uluran tangan dan sumbangsih
pemikiran cerdas saudara dalam mengatasi berbagai
persoalan bangsa dan negara. Di pundak saudara, tertumpu
harapan dan impian itu. Hari-hari yang Saudara lalui,
seyogyanya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif,
yang bermakna untuk kehidupan saudara-saudara. Masih
banyak pengalaman yang saudara akan peroleh di tengah
masyarakat, belajarlah dari pengalaman itu niscaya saudara
akan lebih siap untuk terjun ke masyarakat. Sekali lagi, kami
ucapkan selamat dan semoga tetap memelihara idealisme
untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai
dengan ilmu yang diperoleh di Universitas Mataram, dengan
cara yang arif dan santun.
Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh guru
besar, dosen dan staf administrasi Universitas Mataram atas
kerja keras, dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam
membimbing dan mengarahkan para mahasiswa, sehingga

para wisudawan/wisudawati bisa menyelesaikan studi, dan
pada hari ini, kita berhasil mewisuda lulusan Universitas
Mataram.
Wisudawan/Wisudawati dan keluarga yang kami hormati
Kepada orang tua dan keluarga wisudawan, sekali lagi
kami atas nama pimpinan
Universitas Mataram
mengucapkan selamat dan turut berbahagia, atas teraihnya
cita-cita Bapak dan Ibu. Terima kasih kami sampaikan
kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaan yang telah diberikan
kepada Universitas Mataram sebagai tempat belajar putraputri Bapak dan Ibu. Pada hari ini, kami serahkan kembali
putra-putri Bapak dan Ibu diiringi permohonan maaf, apabila
selama puta-putri Bapak dan Ibu menuntut ilmu di
Universitas Mataram terdapat banyak kekurangan. Kepada
Wisudawan/Wisudawati, sekiranya menurut cermatan
Saudara, kami belum memberikan pelayanan yang terbaik
selama Saudara berada di kampus ini, dengan hati yang
tulus kami juga mohon maaf.
Hadirin dan Wisudawan/Wisudawati yang kami hormati
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudahmudahan dapat menjadi tambahan bekal bagi SaudaraSaudara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang
berkenan dihati para hadirin semua.

Akhirnya, kami beserta seluruh keluarga besar
Universitas Mataram melepas para Wisudawan/wati dengan
penuh kebanggaan dan kepercayaan, dan menyerahkan
kembali Saudara-Saudara kepangkuan
keluarga dan
masyarakat. Selamat jalan para alumni
yang kami
banggakan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa
selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kalian
semua, amin.
Wallahulmuwaffiq Walhadi Ilaa Syabilirrasyad
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mataram, 28 Maret 2013
R e k t o r,
ttd.
Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001
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