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LAPORAN REKTOR

SIDANG TERBUKA SENAT DAN DALAM RANGKA DIES NATALIS 

UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

DALAM RANGKA WISUDA PASCASARJANA, SARJANA DAN DIPLOMA, 

PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Yang kami hormati,

 Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu dra. Khofifah Indar Parawansa;

 Koordinator Kopertis Wilayah III, Ibu Dr. Ir. Illah Saillah, M.S;

 Ketua Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Bapak Dr. Ramlan 

Siregar, M.Si;

 Saudara-saudara Anggota Senat Universitas Nasional dan Akademi-Akademi 

Nasional;

 Saudara Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Nasional;

 Saudara-saudara Anggota Dewan Penyantun Universitas Nasional;

 Para tamu dan sivitas akademika Universitas Nasional dan Akademi-Akademi 

Nasional;

 Para orang tua/wali  wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia;

 Serta segenap wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan.

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT,  Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-NYA, 

hari ini Minggu, 2 Oktober 2016,  kita dapat hadir  dalam Sidang Senat Terbuka 

Universitas Nasional, di Jakarta Convention Center,  dalam  rangka  

penyelenggaraan  satu  kegiatan  penting  bagi  sivitas akademika Universitas 

Nasional, Akademi Bahasa Asing Nasional dan Akademi Pariwisata Nasional yakni;  
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wisuda dan pelepasan para lulusan program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma di 

Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional periode II tahun 

akademik 2015/2016. Saya secara pribadi serta selaku Rektor Universitas Nasional 

dan Koordinator Akademi-Akademi Nasional mengucapkan selamat berbahagia 

kepada para wisudawan-wisudawati dan orang tua serta keluarga dengan 

selesainya satu tahap pendidikan di Universitas Nasional atau di Akademi-Akademi 

Nasional.

Saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para dosen 

dan staf kependidikan yang telah bekerja keras mengajar, membimbing dan 

memberi pelayanan di segala aspek akademik dan non-akademik kepada para 

mahasiswa hingga mereka dapat lulus dengan hasil memuaskan seperti yang kita 

lihat sekarang ini.

Para hadirin yang mulia,

Suatu kehormatan bagi Universitas Nasional, pada sidang senat terbuka pada 

hari ini, kita kedatangan tamu terhormat yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu

dra. Khofifah Indar Parawansa, yang akan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan kita 

semua. Untuk kesediaan Ibu Menteri, kami mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya.

Ibu dra. Khofifah Indar Parawansa yang kami hormati. 

Perkenankanlah, sebelum Ibu menyampaikan orasi, izinkan kami 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan  kemajuan dan prestasi Universitas 

Nasional dan Akademi Nasional.

Para Tamu yang kami hormati,

Wisuda hari ini merupakan wisuda  periode II  tahun akademik 2015/2016. 

Adapun jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 922 wisudawan, yang terdiri dari 

32 wisudawan program pascasarjana, 434 wisudawan program sarjana, 403 

wisudawan program diploma empat dan 53 wisudawan program diploma tiga. Dalam 

hal ini, kami merasa gembira, karena secara konsisten, Universitas Nasional 

senantiasa menyelenggarakan wisuda sebanyak dua kali dalam setahun. 



4

Sebagai sebuah Institusi Pendidikan Tinggi, Universitas Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional berusaha memberikan kontribusi melalui para lulusannya untuk 

meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Para wisudawan, menjadi bagian penting 

dari sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa 

Indonesia menghadapi tantangan nasional, regional serta global. 

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, Universitas Nasional, mulai 

tahun akademik 2016/2017 akan menerapkan kurikulum perguruan tinggi berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan kurikulum tersebut,

Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional akan melahirkan lulusan yang 

lebih mampu memenangkan persaingan di dunia kerja. Peningkatan daya saing ini 

sebagai komitmen Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional untuk 

senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam mencerdaskan  anak bangsa. Komitmen 

ini ditunjukkan dengan akan diberlakukannya sertifikasi berbagai keahlian bagi 

mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang dapat 

dipertanggungjawabkan melalui pemberian SKPI (Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah) atau Diploma Supplement, yaitu surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh 

Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari 

lulusan pendidikan tinggi. SKPI ini merupakan  dokumen tambahan yang menyatakan 

kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang 

lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri 

dibandingkan dengan  membaca transkrip. SKPI ini merupakan penjelasan yang 

objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya. 

Para hadirin yang berbahagia,

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

ini turut menghantarkan Universitas Nasional masuk ke dalam jajaran perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia.

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi nomor 

492.a/M/KP/VIII/2015 menetapkan Universitas Nasional sebagai peringkat 59

Perguruan Tinggi Terbaik se-Indonesia dari 3.320 Perguruan Tinggi Negeri dan 

Swasta di Indonesia. Hal ini berdasarkan penilaian atas kualitas sumber daya 
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manusia, kualitas manajemen, kualitas kegiatan kemahasiswaan dan kualitas 

penelitian dan publikasi ilmiah. Sedangkan di tingkat wilayah Kopertis Wilayah III, 

Universitas Nasional berada di peringkat ke-6 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di 

Jakarta. 

Peningkatan mutu juga terlihat di bidang penelitian, dengan bangga kami 

menyampaikan bahwa status kinerja penelitian Universitas Nasional mengalami 

peningkatan dari klaster Madya ke klaster Utama tahun 2016. Ini artinya, plafon dana 

hibah penelitian yang akan diterima Universitas Nasional dari Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi meningkat menjadi Rp 5 milyar per tahun. Saat ini, 

Universitas Nasional mengelola dana penelitian yang cukup besar, yaitu hampir Rp 20 

milyar yang terdiri dari dana penelitian sendiri dan hibah atau kerjasama dengan pihak 

dalam maupun luar negeri. 

Sidang senat yang kami muliakan, 

Perhatian Universitas Nasional kepada dosen untuk memfasilitasi

kenaikan jenjang pangkat akademik, juga terus dilakukan. Universitas Nasional melalui 

Badan Pengelola Sistem Informasi (BPSI) telah membuat Sistem Informasi Penilaian 

Angka Kredit (SIPAK) yang diluncurkan pada September 2016. Hal ini sejalan dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diterapkan oleh pemerintah guna 

mewujudkan profesionalitas dosen dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi. 

Para Hadirin yang kami hormati, 

Kerjasama penelitian luar negeri yang dilakukan oleh Universitas Nasional juga 

semakin meningkat. Saat ini sebanyak 26 peneliti asing bekerjasama melakukan 

penelitian dengan dosen peneliti dari Universitas Nasional antara lain dari Rutgers, The 

State University of New Jersey (Amerika Serikat), University of Zurich (Swiss), 

University of Sidney (Australia), dan Robert Gordon University (Inggris), serta 

Edinburgh University (Inggris). Kerjasama internasional juga dimanfaatkan untuk 

pelatihan mahasiswa.  Pada bulan Juli-Agustus 2016, kolaborasi antara Rutgers The 

State University of New Jersey (Amerika Serikat), University of Zurich – Swiss, dan 

Fakultas Biologi Universitas Nasional; kembali menyelenggarakan The International 

Study Abroad Course “Primate, Ecology and Conservation in Indonesia” di Tuanan-
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Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Ujung Kulon-Banten. Kegiatan ini melibatkan 

mahasiswa serta dosen dari Amerika, Swiss dan Indonesia.

Universitas Nasional juga telah mulai mengadakan Konferensi Internasional 

yang melibatkan pembicara dan peserta dari berbagai negara. Konferensi bertajuk 

“Decentralized Sustainable Energy” di Yogyakarta, merupakan kerjasama antara 

Center Sustainable Energy and Resources Management Universitas Nasional dan 

Center for Understanding Sustainable Practice United Kingdom-Inggris. Konferensi 

Internasional Enviromental and Food Safety for Human Welfare di Denpasar Bali, 

merupakan hasil kerjasama Fakultas Pertanian dan Fakultas Biologi Universitas 

Nasional dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian internasional di Jepang 

dan Thailand.

Belum lama ini, Universitas Nasional juga menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) dengan Cyber-Hankuk University for Foreign Studies, Korea 

Selatan untuk merintis pembentukan Cyber University. Kerjasama ini menekankan 

pada pembelajaran online yang akan diawali melalui program double degree

mahasiswa Program Studi Korea, Akademi Bahasa Asing Nasional. Kelak, mahasiswa 

Program Studi Korea yang mengikuti program ini dapat memperoleh dua gelar yaitu 

gelar diploma dari Akademi Bahasa Asing Nasional dan gelar sarjana dari Cyber-

Hankuk University for Foreign Studies. 

Sidang senat yang kami muliakan, 

Berbagai prestasi membanggakan juga turut diukir oleh mahasiswa Universitas 

Nasional dan Akademi-Akademi Nasional. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan 

nama perguruan tinggi kita di tingkat nasional namun juga internasional melalui 

prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kami ucapkan selamat kepada :

1. Maya Sheva dan Ade Aryuningsih Arifin, mahasiswa Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan mahasiswa program studi 

Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, peraih mendali emas dan perak pada 

cabang olahraga Karate mewakili Provinsi DKI Jakarta di ajang Pekan 

Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat;
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2. Dea Aulia Kartini alumni Fakultas Teknik dan Sains Program Studi  Fisika yang 

berhasil mendapatkan beasiswa masyarakat ASEAN untuk meneruskan 

program S2 dan S3 di bidang Fisika Nuklir di Thailand;

3. Wahid Chandra Daulay, Firda Umairoh, I Gede Pandu, Fadlan Muzakki alumni 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional 

yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di 

luar negeri. Wahid dan Firda mendapatkan beasiswa LPDP bidang International 

Relation di Australian National University; I Gede Pandu memperoleh beasiswa 

Australia Award Indonesia ke University of Queensland jurusan Peace and 

Conflict Studies; sedangkan Fadlan mendapat beasiswa DIKTI, ASEAN China 

Exchange Extraordinary Scholarship, yaitu program double degree untuk 

berkuliah di Hangzhou China dan George Washington University, Amerika.

4. Murni Nurmani dan An’nisaa Damayanti, mahasiswi Program Studi Sastra 

Jepang, Fakultas Sastra yang mendapatkan beasiswa di Universitas Sacred 

Heart, Tokyo;

5. Dwi Ayu Tassya, Edrina Fara Annisa, Septriana mahasiswi Akademi Bahasa 

Asing Program Studi Bahasa Korea dan Kristin Puspitasari mahasiswi Program 

Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, yang berhasil terpilih untuk mengikuti 

Daegu International Youth Camp 2016, bersama mahasiswa dari berbagai 

negara;

Sidang sidang senat terbuka yang kami hormati,

Untuk semua prestasi yang telah dicapai Universitas Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional, serta sivitas akademika yang  telah ikut serta terlibat mendukung 

prestasi-prestasi tersebut saya mengucapkan selamat dan terimakasih sebesar-

besarnya. Prestasi-prestasi tersebut merupakan buah komitmen Universitas Nasional 

dan Akademi-Akademi Nasional dalam meningkatkan kualitas daya dukung 

akademik, agar mencapai peningkatan suasana dan outcome akademik yang kian 

bermutu. Dan saya tegaskan, bahwa semua prestasi yang diperoleh tidak menjadikan 

Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional berada dalam zona nyaman, 

tetapi menjadi pemacu untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.
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Para hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami menyampaikan pokok pikiran mengenai pemanfaatan 

berkelanjutan sumberdaya alam hayati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

rakyat Indonesia; yang diusung menjadi tema wisuda kali ini.

Para Hadirin yang mulia.

Negara kita, Indonesia adalah “megabiodiversity country”, negara dengan 

sumberdaya alam hayati terkaya di dunia.  Kekayaan sumberdaya alam hayati atau 

keanekaragaman hayati ini, sangatlah wajar bila dapat dimanfaatkan sebagai modal 

dasar dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Namun sayang, umumnya kita baru memanfaatkannya sebatas bahan baku - menjual 

barang mentah tanpa memberi nilai tambah dengan mengolahnya.  Bahkan 

pemanfaatan yang masih berorientasi hanya pada kekinian, dengan mengeksploitasi 

sebesar-besarnya dari alam tanpa mempertimbangkan kemampuan pemulihannya, 

telah menjadikan sumber daya alam hayati Indonesia terus menipis, terancam habis, 

terancam punah, dan bahkan beberapa di antaranya telah punah.  Hal Ini merugikan 

kita semua, tidak hanya kerugian secara ekologi dengan rusaknya lingkungan yang 

menjadi beban  masyarakat, tetapi juga kerugian secara ekonomi dengan hilangnya 

sumberdaya alam hayati sebagai sumber keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk 

mensejahterakan rakyat.

Sumberdaya alam hayati kita yang tersisa, masih banyak. Namun demikian 

sangat perlu mengubah pola pemanfaatannya dengan menerapkan konsep 

pemanfaatan berkelanjutan, agar sumberdaya alam hayati tidak habis serta dapat 

terus dimanfaatkan dari generasi ke generasi, dan meminimalisir dampak negatifnya 

terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.  Tidak ada kata terlambat untuk 

mengembangkan industri dalam upaya memberi nilai tambah bagi sumberdaya alam 

hayati kita.

Sumberdaya alam hayati yang tersisa, juga masih banyak yang belum 

dimanfaatkan sehingga eksplorasi potensi untuk pengembangan industri berbasis 

sumberdaya alam hayati sangat penting digalakkan.  Sehubungan dengan itu, 

Universitas Nasional telah menetapkan dan melaksanakan 6 (enam) dari 7 (tujuh) 

Bidang Unggulan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nasional Tahun 2016-2020 



9

yaitu: Kajian Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Terpencil, Kajian Kelautan dan 

Wilayah Pesisir, Kajian Masalah Perkotaan, Kajian Konservasi dan Pemanfaatan 

Keanekaragaman Hayati, Kajian  Ramah Lingkungan Berbasis Religi dan Kearifan 

Lokal, serta Kajian Ketahanan Nasional difokuskan pada eksplorasi dan 

pengembangan sumberdaya alam hayati serta penyelamatan lingkungan. 

Kajian terhadap bidang-bidang unggulan ini, tidak hanya dilaksanakan oleh 

para peneliti dari keilmuan yang terkait langsung, seperti Fakultas Biologi, atau 

Pascasarjana Biologi; tetapi juga para peneliti dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik

dan Sains, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Hukum.   

Selanjutnya peran dari pusat-pusat studi yang ada di Universitas Nasional, terutama 

Pusat Kajian Lingkungan dan Konservasi Alam, Pusat Studi Tumbuhan Obat, Pusat 

Studi Kelautan dan Manajemen Wilayah Pesisir, serta Pusat Studi Energi 

Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumberdaya;  menjadi motor dalam mewujudkan 

harapan ini. 

Para hadirin yang mulia,

Sebagai salah satu bukti kepedulian kami mempersiapkan sumberdaya 

manusia yang kompeten mendukung program “Pemanfaatan berkelanjutan 

sumberdaya alam hayati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia”;

Universitas Nasional pada Semester Gasal Tahun 2016 ini telah membuka program 

Pascasarjana Magister Biologi.  Dengan demikian, akan makin banyak lulusan 

Universitas Nasional yang berperan serta menggali kekayaan alam untuk 

dimanfaatkan, dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Para hadirin yang berbahagia,

Bangsa Indonesia sangat mampu untuk mewujudkan pengembangan industri 

berbasis sumberdaya alam hayati.  Para pemimpin Indonesia sangat peduli untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Demikian pula dengan para alumni Universitas 

Nasional sangat siap untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

rakyat Indonesia.  Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengggali potensi dan 
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mengembangkan manfaat sumberdaya alam kita untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat.

Para hadirin yang mulia.

Sebelum saya tutup pidato rektor dalam acara sidang senat terbuka dan wisuda 

program magister, sarjana, dan diploma Universitas Nasional serta Akademi-Akademi 

Nasional, perkenankan saya menyampaikan rasa terimakasih kepada segenap orang 

tua wisudawan dan pesan untuk para wisudawan.

Ibu, Bapak, Orang Tua dan keluarga para wisudawan yang terhormat

Saya selaku pribadi dan selaku pimpinan Universitas Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional mengucapkan selamat dan terimakasih sebesar-besarnya atas 

kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mendidik putra-putri Ibu dan bapak. 

Universitas Nasional serta Akademi-Akademi Nasional sangat concern terhadap 

pendidikan para mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Universitas Nasional serta 

Akademi-Akademi Nasional, karena memiliki tujuan menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, profesional dan berbudi pekerti luhur, 

serta mampu bersaing di pasar kerja Indonesia dan global atau berwirausaha 

menciptakan lapangan kerja.

Para wisudawan yang saya cintai dan banggakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini,  saya mengucapkan selamat dan 

bersyukur kepada Allah SWT atas segala prestasi dan pencapaian Anda semua. 

Wisuda yang sebentar lagi Akan dilaksanakan, merupakan salah satu tonggak 

kehidupan Anda, sebagai titik tolak menjadi lebih baik. Dari titik tolak ini Anda akan 

terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun berkarier, harapan 

kami adalah teruslah mengasah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan budi perkerti 

sebagai bekal Anda menuju kesuksesan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat 

dan semoga kesuksesan meraih cita-cita segera menyambut Anda. Universitas 

Nasional bangga kepada anda semua, karena memang kalian layak dibanggakan.
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Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 2 Oktober 2016

Rektor Universitas Nasional /

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


