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PIDATO REKTOR

PADA SIDANG TERBUKA SENAT

UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

DALAM RANGKA WISUDA PASCASARJANA, SARJANA DAN DIPLOMA, 

PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Yang kami hormati,

∑ Yang Terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Bapak 

Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD.;

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

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

Ramlan Siregar, M.Si; beserta segenap Pimpinan, Pembina, dan 

Fungsionaris YMIK;

∑ 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 kami cintai dan banggakan.

Assalammu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT,  Tuhan Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang, serta dengan rahmat dan nikmat yang 

diberikan-NYA, hari ini Minggu, 16 April 2017,  kita dapat hadir bersama

dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional, di Jakarta Convention 

Center. Acara tunggal Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional pada hari 

ini adalah Wisuda dan pelepasan para lulusan program Pascasarjana, 

Sarjana dan Diploma Universitas Nasional, Akademi Bahasa Asing Nasional 



2

dan Akademi Pariwisata Nasional periode I tahun akademik 2016/2017. 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 Akademi Bahasa Asing Nasional 

atau Akademi Pariwisata Nasional.

Pada kesempatan yang sangat baik ini pula, saya selaku Rektor 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh 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.

Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya 
Banggakan.

Suatu kehormatan bagi Universitas Nasional, pada acara wisuda kali ini, 

kita kedatangan tamu terhormat yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik 

Indonesia, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD, yang akan menyampaikan 

orasi ilmiah di hadapan kita semua. Saya yakin banyak hal baru, bermanfaat 

dan membuka wawasan kita semua dari orasi ilmiah yang akan disampaikan. 

Untuk kesediaan Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya.

Kehadiran Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia 

tidak lepas dari Universitas Nasional yang memiliki Fakultas Pertanian serta 

Pusat Kajian Ketahanan Nasional yang tengah mengembangkan Ketahanan 

Pangan Nasional sebagai salah satu Bidang Unggulan dan Fokus Penelitian

dalam lima tahun mendatang.

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang yang kami hormati

Universitas Nasional sangat mendukung kebijakan reforma Agraria yang 

dilakukan pemerintah. Pembaruan Agraria merupakan suatu proses penataan 

kembali terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dan sumberdaya agraria lain, tentunya dilaksanakan dalam rangka tercapainya 
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kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran seluruh 

rakyat, Di bidang pertanian hal ini akan dapat menjamin kepastian para petani-

petani Indonesia memiliki lahan sendiri untuk berusaha dan membudidayakan 

tanamannya, karena lahan adalah salah satu modal utama para petani. 

Maraknya konflik agraria, perampasan tanah, dan perusakan lingkungan 

akhir-akhir ini telah membuat daya saing produk industri perkebunan dan 

kehutanan Indonesia mudah diboikot oleh organisasi konsumen global dan 

dibebani aneka persoalan nontarif dalam perdagangan internasional karena 

memang harus memenuhi standar global terkait lingkungan hidup dan HAM. 

Sekali lagi Universitas Nasional sangat mendukung upaya cepat yang dilakukan 

pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria.

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang yang mulia
Serta Para Hadirin dan Wisudawan yang berbahagia.

Perkenankanlah, sebelum Bapak Menteri menyampaikan orasi ilmiah, 

izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Universitas 

Nasional, serta kemajuan dan prestasi Universitas Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional pada semester ganjil 2016/2017 hingga saat ini.

Bapak, Ibu dan para hadirin yang kami muliakan.

Ijinkan kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Rapat Yayasan 

Memajukan Ilmu dan Kebudayaan beserta Senat Universitas Nasional pada 

tanggal 21 Januari 2017, kami terpilih kembali sebagai Rektor Universitas 

Nasional untuk periode tahun 2017 hingga 2021. Hal ini merupakan suatu 

kehormatan bagi kami, sekaligus memikul tanggung jawab yang sangat besar. 

Jabatan sebagai Rektor  bukan merupakan hal yang mudah. Selama ini, semua 

tugas dan kewajiban kami selaku pimpinan tertinggi pada Universitas Nasional 

sekaligus juga Koordinator Akademi-Akademi Nasional dapat berlangsung 

dengan baik dan menunjukkan prestasi berkat adanya kerjasama dengan baik, 

kompak, dukungan serta kecintaan seluruh sivitas akademika kepada 

Universitas Nasional.

Universitas Nasional dengan motto PIONIR PERUBAHAN, memaknai 

para intelektual Universitas Nasional  yang menjadi pelopor atas perubahan 

http://indeks.kompas.com/tag/lingkungan.hidup
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sebagai esensi dari kemajuan. Menjadi maju berarti harus berpindah posisi 

semakin ke depan, semakin positif, progresif dari posisi semula. Untuk itu agar 

prestasi dan kesuksesan Universitas Nasional berkesinambungan dan terus 

meningkat, kami mengajak segenap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan 

serta para mahasiswa dan alumni, juga semua pihak yang menginginkan 

kemajuan Universitas Nasional, untuk bekerjasama saling mendukung dan 

melengkapi satu dengan lain sebagai bagian dari Pionir Perubahan.

Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional yang kami muliakan.

Saat ini kami bersama Tim Akreditasi Universitas Nasional sedang 

mempersiapkan borang akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) dalam 

rangka reakreditasi. Untuk itu kami memohon dukungan dari Yayasan 

Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang menaungi Universitas Nasional dan 

seluruh sivitas akademika, agar akreditasi institusi Universitas Nasional dapat 

meningkat dari peringkat B menjadi A. Tanpa dukungan semua pihak, yaitu 

pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pengguna 

lulusan, sulit cita-cita besar ini dapat terwujud. 

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan.

Wisuda hari ini merupakan wisuda  Periode I  Tahun Akademik 

2016/2017. Adapun jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 907 

wisudawan, yang terdiri dari tiga wisudawan program doktoral, 87 wisudawan 

program magister, 535 wisudawan program sarjana, 265 wisudawan program 

diploma empat dan 17 wisudawan program diploma tiga. Dalam hal ini, kami 

merasa gembira, karena secara konsisten, Universitas Nasional 

menyelenggarakan wisuda sebanyak dua kali dalam setahun. 

Pada wisuda kali ini Universitas Nasional meluluskan  lima mahasiswa  

asing yang berasal dari Tiongkok : tiga mahasiswa dari program studi Sastra 

Indonesia dan dua mahasiswa program strata dua program studi magister ilmu 

manajemen.  Sebagaimana diketahui Universitas Nasional  juga merupakan 

Universitas yang banyak diminati oleh mahasiswa asing dari berbagai negara. 

Mudah-mudahan ini menjadi penciri bahwa kualitas dan pelayanan pendidikan 
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di Universitas Nasional mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan 

diakui secara internasional.

Para hadirin yang kami hormati.

Berbagai perubahan yang terjadi baik di lingkup internasional, regional,

maupun nasional, menghadapkan Universitas Nasional pada pilihan untuk 

berbenah memperbaiki diri. Untuk tetap sebagai Pioner Perubahan, dilakukan 

berbagai perbaikan, perubahan dan penyempurnaan pada sarana, prasarana 

dan kualitas akademik serta pemantapan manajemen penyelenggaraan 

Universitas.

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, Universitas Nasional, 

mulai Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017  memberlakukan Kurikulum  

Perguruan Tinggi berbasis Standar Nasional Perguruan Tinggi/ Kerangka 

Kualifikasi Nasionla Indonesia atau SNPT/KKNI. Dengan kurikulum tersebut 

diharapkan lulusan Universitas Nasional akan setara, bahkan mampu bersaing

dengan lulusan perguruan tinggi kelas dunia. Hal ini dikarenakan KKNI 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, 

menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan  jabatan diberbagai  sektor.

Hasil Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia  pada tahun 2016 Universitas 

Nasional  termasuk dalam  Ranking 66, Cluster 2  yang artinya sebagai 

perguruan tinggi yang baik. 

Para tamu undangan dan para wisudawan yang berbahagia.

Kepada para wisudawan, atas nama Universitas Nasional, kami 

mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara  menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Nasional tercinta ini.  Secara khusus, kami 

mengucapkan selamat kepada beberapa wisudawan yang memilki Indeks 

Prestasi Kumulatif atau IPK tertinggi serta menyelesaikan studi tercepat. 

Untuk Program Sarjana Strata Satu, IPK tertinggi Cum-Laude diraih oleh 

Saudara Melati dengan IPK 3,98 dan lulus dalam waktu 7 semester atau 3,5 

tahun dari Program Studi Manajemen, Fakuktas Ekonomi. Saudara  Melati

merupakan mahasiswa yang memperoleh Program Beasiswa Bidikmisi dari 
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Pemerintah Indonesia

Untuk Program Magister IPK tertinggi  Cum-Laude diraih oleh Saudara

Mexicana Leo Hananto Wibowo dengan IPK 3,90 dan lulus dalam waktu 3 

semester atau1,5 tahun dari Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selain itu 

pula pada wisuda kali ini sebanyak 122 sarjana strata satu yang berhasil 

meraih predikat Cum-Laude atau IPK di atas 3,66 dan sebanyak 106 sarjana 

lulus di antaranya dalam waktu 3.5 tahun. Adapun dari Program Sarjana 

Strata Dua terdapat 21 Magister lulus dengan predikat Cum Laude atau IPK 

lebih dari 3,82 dan sebanyak 17 magister di antaranya lulus dalam waktu 1.5 

tahun. Pada kesempatan ini pula Universitas Nasional juga meluluskan 

empat Doktor Ilmu Politik, dua di antaranya adalah seorang doktor berusia 74 

tahun yang berhasil meraih gelar S3 dengan prestasi Cum-Laude yaitu 

Saudara Umar Basalim dan Saudari Irma Indrayani, doktor perempuan 

pertama di bidang ilmu politik dari Sekolah Pascasarjana Universitas 

Nasional. 

Prestasi para lulusan Universitas Nasional tersebut adalah buah dari 

kegigihan para mahasiswa yang belajar dengan tekun dan semangat, serta 

para dosen yang mendidik dan membimbing dengan penuh kesungguhan. 

Kami mengucapkan selamat atas semua prestasi yang diperoleh semua 

wisudawan yang akan dilantik pada hari ini.

Para hadirin dan para wisudawan yang berbahagia,

Guna meningkatkan pelayanan akademik untuk mahasiswa dan dosen 

yang memanfaatkan kecanggihan teknologi multimedia terkini, Universitas 

Nasional telah meluncurkan cyber library. Yaitu suatu bentuk perpustakaan 

yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka elektronik dengan open access

berupa e-books, e-journals, e-theses, subject gateways, software, conference 

proceeding, serta pembelajaran bentuk video, serta terhubung dengan ratusan 

laman perpustakaan pilihan  di seluruh dunia. Cyber library disiapkan untuk 

menunjang proses belajar mengajar di setiap mata kuliah dan penelitian dosen 

maupun mahasiswa dalam hal studi literatur. Saat ini Universitas Nasional telah 

mengunduh 2.750 artikel yang terdiri dari e-book, e-journal, e-theses maupun

conference proceeding yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun di laman 

cyber library yaitu e-library.unas.ac.id. Semua literatur elektronik tersebut 
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terintegrasi ke dalam Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah, 

sehingga semua bahan atau materi di setiap sesi perkuliahan pada setiap mata 

kuliah telah disediakan. Mahasiswa dapat membaca, mengerjakan tugas dan 

mengikuti perkuliahan hanya cukup di depan laptop atau smartphone kapanpun 

dan di manapun. Hal tersebut terkait juga dengan pembelajaran dengan metode 

blended learning yang telah berjalan di Universitas Nasional.

Para tamu undangan dan para wisudawan yang berbahagia,

Universitas Nasional saat ini memiliki kolaborasi atau mitra kerjasama 

dengan lebih dari 100 lembaga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Antara lain dengan 30 perguruan tinggi di luar negeri seperti University of 

Rutgers Amerika Serikat, University of Zurich Switzerland dan Hankuk 

University of Foreign Studies, Korea Selatan. 

Pada tahun 2016, Universitas Nasional sudah melakukan 169 judul riset, 

30 diantaranya merupakan kerjasama dengan perguruan tinggi asing. Saat ini 

terdapat 30 peneliti asing yang sedang melakukan penelitian bekerjasama 

dengan peneliti Universitas Nasional. Mereka berasal dari Amerika Serikat, 

Inggris dan Swiss. 

Total dana penelitian yang dikelola Universitas Nasional mencapai Rp 7 

milyar dan dana pengabdian kepada masyarakat mencapai Rp 2 milyar pada 

tahun 2016, yang sebagian besar merupakan hibah atau dana kerjasama. Hal 

ini menunjukkan bahwa Universitas Nasional memiliki kompetensi dan 

keunggulan sehingga mendapatkan kepercayaan dari para mitra. 

Sidang senat yang berbahagia, 

Di bidang kerjasama, Universitas Nasional terus memperkuat hubungan 

dengan baik dengan perguruan tinggi luar negeri maupun instansi dalam negeri. 

Belum lama ini, Universitas Nasional menerima delegasi dari Korea Selatan, 

untuk penjajakan berdirinya King Sejong Institute (KSI).  KSI adalah Lembaga 

Bahasa dan Budaya Korea yang di danai dan dibawah supervisi pemerintah 

Korea Selatan. King Sejong Institute saat ini sudah berdiri di 184 negara. 

Universitas Nasional merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Swasta di 

Indonesia yang memiliki program studi Bahasa Korea, yang dijajaki dari 50 
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kandidat di seluruh dunia yang mengajukan diri untuk  mendirikan King Sejong 

Institute. Kerjasama ini merupakan hal yang membanggakan bagi Universitas 

Nasional untuk memperkuat hubungan kedua negera khususnya dalam bidang 

diplomasi kebudayaan. 

Selain itu, Universitas Nasional juga telah menandatangi Nota 

Kesepahaman dengan Cyber Hankuk University for Foreign Studies (CUFS) 

untuk bekerjasama di bidang pengembangan Universitas Cyber dan 

Educational Enterprise. 

Kerjasama dalam negeri dalam bentuk pelaksanaan seminar nasional 

maupun sosialisasi Undang-Undang turut dilaksanakan oleh Universitas 

Nasional antara lain dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan 

Keahlian DPR RI. Selain itu, kerjasama dengan berbagai hotel bertaraf 

Internasional telah dilakukan oleh Akademi Pariwisata Nasional (AKPARNAS) 

guna menyiapkan tenaga-tenaga perhotelan yang terampil dan professional di 

bidangnya. Di Jakarta, AKPARNAS menggandeng hotel bintang lima, Ritz 

Calton Pasific Place, Hotel Mandarin, Hotel Kempinski dan Hoel Arya Duta, 

sedangkan di Bali, AKPARNAS bekerjasama dengan Club Med Hotel untuk 

menyiapkan profil lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia perhotelan dan 

sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI/ SNPT. Bukan itu saja AKPARNAS 

pada tahun lalu juga meraih dana hibah untuk Implementasi Kurikulum 

Pendidikan Tinggi Vokasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi Perhotelan yang 

dikelola oleh AKPARNAS. 

Para hadirin undangan  dan wisudawan yang mulia,

Universitas Nasional saat ini memiliki Pusat Bantuan Hukum terakreditasi 

yang kembali dipercaya oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia serta 

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan bantuan hukum 

bagi masyarakat tidak mampu melalui kegiatan konsultasi hukum, penyuluhan 

hukum, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, 

pendampingan, legal drafting dokumen hukum dan pembelaan perkara baik 

perdata maupun pidana di pengadilan. Hal ini sebagai implementasi UU Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum yang mengakui dan 
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melindungi serta menjamin hak azazi warga akan kebutuhan akses terhadap 

keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before 

the law) serta realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada 

masyarakat. 

Sidang senat yang kami muliakan, 

Prestasi membanggakan turut dipersembahkan oleh sivitas akademika 

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

mengharumkan nama perguruan tinggi kita di tingkat nasional namun juga 

internasional melalui prestasi yang dicapai. Untuk itu kami ucapkan selamat 

kepada :

1. Saudara Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, M.A, guru besar Universitas Nasional 

yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai Duta 

Besar Indonesia untuk negara Ukraina, Georgia dan Armenia. Semoga Prof. 

Yuddy dapat mengembang amahan ini dengan baik dan mengharumkan nama 

bangsa dan universitas;

2. Saudari Ade Aryuningsih, calon wisudawati Program Studi Sastra Indonesia 

Fakultas Sastra, meraih mendali Perak untuk Cabang karate kelas +68 kg 

senior putri di ajang Kejuaraan Karate Open Danjen Kopassus Championship 

2017 di GOR Ciracas Jakarta Timur, April 2017;

3. Saudari Aliyya Lathifa, mahasiswi Fakultas Biologi dan saudari Arfaa 

Wulanda Agnia dari program studi Teknik Fisika, Fakultas Teknik dan Sains 

peraih beasiswa Global Leadership Program (GLDP) Winter 20th, selama 4 

minggu ke Far East University, Korea Selatan pada Januari hingga Februari 

2017. 

Para hadirin dan para wisudawan yang berbahagia

Berbagai prestasi yang telah dicapai Universitas Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional, 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. 
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Kepada semua sivitas akademika yang  telah ikut serta terlibat 

mendukung prestasi-prestasi tersebut saya mengucapkan selamat dan 

terimakasih sebesar-besarnya. Kami menyadari prestasi-prestasi yang telah 

disampaikan masih jauh dari memuaskan, untuk itu prestasi-prestasi dari 

sivitas akademika harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan 

kerja keras dan pendampingan yang tepat.

Para hadirin undangan  dan wisudawan yang mulia.

Sebelum saya tutup pidato rektor dalam acara sidang terbuka senat 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 
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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.

Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 16 April 2016

Rektor Universitas Nasional / 

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


