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Pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah berkarya selama 25 tahun menjadi salah satu dalam
susunan acara peringatan Dies Natalis Universitas Sanata Dharma (USD), tak terkecuali pada peringatan
Dies ke-61 yang digelar pada tanggal 17 Desember 2016 di Auditorium Driyarkara Kampus 2 USD.
Penghargaan 25 tahun berkarya ini diberikan oleh Romo Albertus Budi Susanto, S.J., Ph.D selaku Ketua
Yayasan Sanata Dharma.
Penerima Penghargaan 25 tahun berkarya tersebut adalah sebagai berikut: (1) Drs. Hirmawan Wijanarka,
M.Hum. - Dosen Program Studi (Prodi) Sastra Inggris; (2) Drs. Sugiarto Pudjohartono, M.T. - Dosen Prodi
Pendidikan Matematika; (3) Rohandi, Ph.D. - Dosen Prodi Pendidikan Fisika; (4) Drs. J. Prapta Diharja, SJ,
M.Hum. - Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia; (5) Dr. Anastasia Rita Widiarti, M.Kom. – Dosen
Prodi Teknik Informatika; (6) Christiana Wiwik Suparyanti - Staf Perpustakaan; (7) Yulianus Juwari - Staf Biro
Layanan Umum; (8) Totok Ismantoro - Staf Biro Layanan Umum; (9) Fransiscus Xaverius Kamidi - Staf Biro
Keuangan; (10) Theresia Aris Sudarsilah - Staf Sekretariat PE BKK Pendidikan Akuntansi, dan (11) Nuryanto
- Staf Biro Prasarana dan Sarana.
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Saat memberikan sambutan, Romo Albertus Budi Susanto, S.J., Ph.D menyampaikan bahwa cerdas dan
humanis di Sanata Dharma terbukti di acara ini, dosen dan staf USD semua ada di sini, yang semuanya
berperan bahwa Sanata Dharma menjadi cerdas dan humanis. “Atas nama semua yang hadir dan beberapa
yang tidak bisa hadir, saya mengucapkan terima kasih bahwa Bapak dan Ibu sekalian telah menjadikan
Sanata Dharma sungguh cerdas dan humanis.” demikian Romo Budi menutup sambutannya.
“Ada sukacita teramat besar karena saya diperbolehkan mengalami banyak pelajaran dalam karya selama
25 tahun. Banyak tonggak-tonggak bersejarah dalam hidup yang saya alami bersama USD. Mulai dari kuliah,
bekerja, menikah, punya anak, punya rumah, berkarir, dan lebih-lebih bertumbuh baik dalam iman, dan
karier. Pengalaman yang saya alami luar biasa. Semoga saya dapat mewujudkan syukur dalam karya-karya
saya untuk civitas di USD yang harus saya layani dengan senang hati dan gembira. Tuhan telah
menempatkan saya di USD bersama dengan seluruh teman-teman seperjuangan, baik dalam karya maupun
hidup, yang sungguh dapat menginspirasi saya untuk selalu mengupayakan yang terbaik bagiNYA.” ungkap
Dr. Anastasia Rita Widiarti ketika ditanya kesannya setelah menerima penghargaan. Ia menambahkan pesan
dan harapannya: “Semoga USD yang sudah semakin besar, akan menjadi lebih besar lagi, namun tetap
menjadi mercu suar baik bagi kaum muda yang telah dan akan dipercayakan ke USD maupun bagi seluruh
dosen dan karyawan yang berlayar di dalamNYA. Semoga sungguh kemuliaan Tuhan sendiri dinyatakan
lewat seluruh karya civitas USD. Amin.”
Fransiscus Xaverius Kamidi yang juga ditanya kesan dan pesannya menyampaikan: “Kesan saya menerima
penghargaan 25 tahun berkarya di USD ini sungguh mengharukan, saya sangat takjub, bersyukur, dan
berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Yayasan Sanata Dharma yang
sangat peduli kepada karyawan dan dosen, sungguh saya tidak mengira akan menerima penghargaan
tersebut, walau pun pernah mendengar dari angkatan sebelumnya tetapi saya tidak nggege mongso karena
kebijakan itu bisa berubah namun kenyataannya Yayasan Sanata Dharma masih melanjutkan program yang
baik ini. Pesan saya, semoga program penghargaan 25 tahun berkarya ini masih bisa dirasakan kepada
teman-teman setelah saya nanti. Tidak hanya itu tetapi penghargaan di bidang lain seperti dosen dan
karyawan teladan, mahasiswa berprestasi (tentunya berdasar penilaian yang obyektif).” (NAE)
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