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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 2018/2019

Yang kami hormati,

∑ Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. H. 

Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., tamu kehormatan yang akan memberi orasi ilmiah pada 

Sidang Terbuka Senat kali ini;

∑ Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) 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, serta Guru Besar tamu 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, 21 April 2019,  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;  wisuda dan pelepasan para 

lulusan program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas 
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Nasional dan Akademi-Akademi Nasional periode I tahun akademik 2018/2019. 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.

Para hadirin yang mulia,

Suatu kehormatan bagi Universitas Nasional, pada sidang terbuka senat pada hari 

ini, kita kedatangan tamu terhormat yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.. Beliau akan 

menyampaikan orasi ilmiah di hadapan kita semua tentang “Masa Depan Pendidikan 

Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Menghadapi Revolusi Sosial 5.0” Untuk 

kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Namun demikian, 

sebelum Bapak Menteri menyampaikan orasi ilmiahnya, izinkan kami menyampaikan 

beberapa perkembangan dan prestasi yang dicapai oleh Universitas Nasional dalam 

tahun ini.

Para Hadirin yang kami hormati dan wisudawan yang kami cintai,

Hari ini adalah hari istimewa. Bukan hanya hari ini adalah hari Wisuda yang 

membahagiakan, namun hari ini juga adalah hari dirayakan sebagai Hari Kartini. Kartini 

adalah sosok simbol merdekanya perempuan atau wanita Indonesia untuk meraih 

pendidikan, meraih cita-cita, meraih mimpi untuk maju bersama membangun diri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Kami 

mengucapkan selamat kepada seluruh perempuan yang ada di ruangan ini yang telah 

meraih pendidikan dan mendapatkan profesi yang dulu tidak pernah terbayangkan. 

Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh ibu yang ada di ruangan ini, yang telah 

melahirkan, membesarkan dan mendidik putra putrinya hingga hari ini meraih prestasi, 

di wisuda sebagai salah satu bentuk keberhasilan dalam hidupnya.

Hari Kartini juga memiliki simbol cintanya kita terhadap Indonesia yang Bhineka. 

Di dalam gedung dan di luar gedung yang megah ini, para panitia wisuda, anak-anak 

dan kaum dewasa merayakan Hari Kartini dengan pawai dan festival baju daerah dari 

seluruh Indonesia. Itulah salah satu bentuk indahnya kebhinekaan Indonesia yang sama-

sama kita cintai.
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Sidang Senat Terbuka yang kami muliakan,

Beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia baru saja melakukan hajatan besar, 

pesta demokrasi terbesar yaitu Pemilihan Umum untuk memilih Presiden, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Kita semua bersyukur Pemilihan Umum 2019 berjalan 

dengan lancar dan saling menghormati terhadap pilihan serta hasil yang dicapai. Hal ini 

menunjukkan kedewasaan Bangsa Indonesia yang semakin matang dalam berdemokrasi.

Dengan hasil Pemilu 2019 ini, kita yakin bahwa Bangsa dan Negara Indonesia 

akan bertambah maju dan sejahtera. Seperti yang digemakan oleh para calon Presiden 

2019 – 2024 dalam masa kampanye, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan

diprioritaskan. Universitas Nasional ikut andil dalam peningkatan sumber daya manusia, 

khususnya dalam hal pendidikan tinggi. 

Universitas Nasional didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang 

modern terus mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang bisa dicapai oleh 

masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yaitu Cyber University. Akan banyak 

pemangku kepentingan yang akan terlibat dan tertarik dalam pendirian Cyber University. 

Dan Universitas Nasional merupakan salah satu yang terdepan dalam pengembangan 

Cyber University di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dimintanya Universitas 

Nasional yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Iskandar Fitri 

memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 

terbesar di Jawa Tengah mengenai Dampak Revolusi 4.0 Terhadap Pendidikan Tinggi 

di Indonesia. Dalam paparannya, Prof. Iskandar Fitri tidak hanya menyampaikan 

tentang revolusi 4.0 namun juga menyinggung tentang Industry 5.0 baik versi Eropa 

maupun Society 5.0 versi Jepang dan kesiapan Universitas Nasional dalam membangun 

Cyber University. Alhamdulillah, kami juga telah mendapatkan rekomendasi dari 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III untuk pendirian Asia 

Cyber University sebagai jawaban atas tantangan pendidikan tinggi di era revolusi 

industri 4.0 dan diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Pendidikan Tinggi.

Hadirin yang kami muliakan,
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Kami dengan bangga mengumumkan dan mengucapkan selamat kepada Program 

Studi S1 Administrasi Negara dan S1 Ilmu Komunikasi yang telah memperoleh 

peringkat akreditasi A atau Unggul. Serta selamat kepada Program Studi S2 Biologi 

sebagai program studi baru di Universitas Nasional yang memperoleh peringkat 

akrediasi B atau baik sekali. Kami selaku pimpinan senantiasa memberi dukungan 

kepada semua program studi untuk memperoleh peringkat akreditasi setinggi-tingginya. 

Bagi semua program studi yang telah memperoleh peringkat A maka harus terus 

dipertahankan dan bagi program studi yang belum memperoleh peringkat tertinggi, 

maka mari kita terus bekerja semaksimal mungkin.

Sidang senat yang kami hormati,

Beragam prestasi diraih oleh sivitas akademika Universitas Nasional. Mahasiswa 

senantiasa kami prioritaskan untuk dapat berprestasi. Perhatian kami curahkan agar 

dapat mendukung terciptanya suasana akademik, sehingga mahasiswa dapat 

berkompetisi pada semua bidang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik ini tidak hanya 

mengharumkan nama Universitas Nasional di tingkat nasional, namun juga pada tingkat 

internasional, untuk itu kami ucapkan selamat kepada :

1). Saudari Bella Sukma Wardani, mahasiswa Fakultas Hukum meraih Medali 

Perunggu pada Kejuaraan Tingkat Nasional Shorinji Kempo untuk kelas 60 

kilogram;

2). Saudari Desyana Gemini Maharani, mahasiswa Program Studi Sosiologi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berhasil memperoleh beberapa 

prestasi yaitu : 

a. Juara 1 (medali emas) Kejuaraan Internasional Brazilian Ju-Jitsu Springroll;

b. Juara 2 Kejuaraan IBJJF-Jujitsu pada Manila International Open, di 

Philiphina;

c. Juara 3 Kejuaraan Jujitsu Singapore Wrestling & Grappling Open 2019;

d. Juara 1, Kejuaraan Nasional Dabeean Ju-Jitsu;

4). Saudara Muhamad Octafian, mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, yang meraih juara 3 pada kelas +84 kilogram Putra senior 

pada Kejuaraan Karate Nasional ‘’Hexa Open Karate Cup V’’ dan Juara 3 



5

kelas +84 kilogram Putra Senior Kejuaraan Nasional Institut Karate-Do 

Nasional Piala Kapolri. 

5). Saudara Al-Abbas Sangaji, mahasiswa Fakultas Hukum, mendapat Medali 

Perak dalam Kejuaraan Nasional Kungfu Indonesia.

6). Saudari Putu Masita, lulusan program studi S1 Biologi yang mendapatkan 

beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan S2 di University of Arkansas, 

Amerika Serikat. 

7). Saudara Arfa’a Wulanda Agnia, mahasiswa program studi Teknik Fisika, 

Fakultas Teknik dan Sains, mewakili Universitas Nasional dalam International 

Leaders Model United Nations di Bangkok, Thailand;

8). Saudara Rohmah Novia, Euis Dahlia, Rani Nurhasyiah Rasyad, Siti Nur 

Khasanah, Mutiara Hikmah Fajar Mentari, Riko Setiawan dan Fransiska 

Ilantianti Putri, mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, 

yang sedang melakukan magang di Perusahaan Pertanian di Jepang pada April 

– Oktober 2019 . Program magang ini merupakan hasil kerjasama Fakultas 

Pertanian dengan Hokkaido Agricultural Association. 

Sidang Senat Yang Kami Muliakan, 

Universitas Nasional juga sangat berbangga karena baru-baru ini berhasil meraih 

peringkat 38 secara nasional dan peringkat 562 di dunia sebagai World Most 

Sustainable University berdasarkan daftar Kampus Terhijau di seluruh dunia yang 

dikeluarkan oleh UI Green Metric World University Ranking  2018. Terdapat 719 

universitas dari 81 negara yang turut serta dalam UI  Green Metric. Universitas 

Nasional berkomitmen untuk meningkatkan posisinya di jajaran universitas dunia 

sebagai kampus hijau untuk itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama 

melakukan penghematan energi dan menjaga sumber daya alam kita. Mulailah dari hal 

yang mudah, seperti menghemat listrik, memaksimalkan pengelolaan air, mengolah 

limbah sampah dan tenaga surya. 

Para hadirin 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. 
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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.

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan,

Wisuda hari ini merupakan wisuda Periode I Tahun Akademik 2018/2019. 

Adapun jumlah wisudawan hari ini sebanyak 1054 wisudawan terdiri dari 4 wisudawan 

program doktor, 56 wisudawan program magister, 661 wisudawan program sarjana,  

313 wisudawan program diploma empat dan 20 wisudawan program diploma tiga. 

Dalam hal ini, kami merasa gembira, karena Universitas Nasional menyelenggarakan 

wisuda sebanyak dua kali dalam setahun secara konsisten. 

Bapak, Ibu dan para hadirin yang kami muliakan.

Berbagai perubahan yang terjadi baik di lingkup internasional, regional, maupun 

nasional, menghadapkan Universitas Nasional pada pilihan untuk berbenah 

memperbaiki diri. Dunia saat ini tidak bisa melepaskan diri dari Revolusi Industri 4.0. 

Demikian pula Universitas Nasional sebagai institusi Pioner Perubahan mengikuti 

perkembangan dan perubahan yang sangat cepat.

Universitas Nasional dalam prosesnya telah mengadopsi sistem komputerisasi dari 

tahun 1998 yang terus dikembangkan sampai saat ini menjadi sistem tata kelola kampus

berbasis online. Saat ini sudah mencapai 71 % dari semua sistem tata kelola sudah 

berbasis online, dimana 29 % sisanya sedang dalam proses pengerjaan dengan target 

capaian pada tahun ajar Ganjil 2019/2020 akan mencapai mendekati 100%. Dengan kata 

lain pada titik itu, Universitas Nasional akan menjadi kampus yang berkategori cyber 

university atau smart campus.

Begitu pula di dalam bidang akademik, Universitas Nasional telah menerapkan 

sistem e-learning sebagai metode pengajaran. Dengan metode ini ruang dan waktu tidak 

lagi menjadi kendala dalam sebuah proses pembelajaran. Universitas Nasional  sejak 

tahun 2016  telah  melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran  diantaranya melalui

blended learning untuk beberapa Program Studi. Bahkan pada Tahun Akademik 
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2019/2020 seluruh Program studi sudah harus melakukan metode pembelajaran blended  

learning.  Saat ini  kami sedang mempersiapkan  pembelajaran full on line (PJJ) untuk 

beberapa program studi.  Hal tersebut juga ditunjang dengan semua pelayanan di 

Universitas Nasional baik administrasi maupun akademik sudah dilakukan secara 

online. 

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, terampil dan mampu 

beradaptasi dengan revolusi industri 4.0, mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 

2017/2018 Universitas Nasional telah mendesain ulang kurikulum dengan pendekatan 

human digital dan keahlian berbasis digital dan tetap mengacu pada Kurikulum 

Pendidikan Tinggi berbasis Standar Nasional  Pendidikan Tinggi/ Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia atau SNPT/KKNI bagi seluruh Program Studi. 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 di berbagai  sektor.

Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional yang kami muliakan,

Kepada para wisudawan, atas nama Universitas Nasional dan Akademi-Akademi 

Nasional, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara  menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional tercinta ini.  Secara 

khusus, kami mengucapkan selamat kepada beberapa wisudawan yang memiliki Indeks 

Prestasi Kumulatif atau IPK tertinggi serta menyelesaikan studi tepat waktu. 

Untuk Sekolah Pascasarjana, IPK tertinggi Cum Laude diraih oleh Rena Satrianny 

dari Program Studi Magister Hukum dengan IPK 3,91. Untuk Program Sarjana  IPK 

Tertinggi Cum Laude diraih  Luna Vidia Zahra dari Program Studi Hukum dengan IPK 

3,90. Adapun dari program Diploma IPK tertinggi, Cum Laude diraih Ellsa Fira 

Widyasepta  dari Program Studi Bahasa Korea dengan IPK 3,96 . Selain itu  masih ada     

362 wisudawan yang lulus dengan predikat cum laude .

Prestasi para lulusan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi 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 
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wisudawan yang akan dilantik pada hari ini.

Sidang senat yang kami banggakan, 

Dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Nasional 

turut menunjukkan rasa kepedulian khususnya kepada korban bencana alam gempa dan 

tsunami di Lombok, Palu dan Pandeglang Banten, pada akhir 2018 dengan memberikan 

Trauma Healing kepada para korban bencana gempa di Lombok dan Palu. Fakultas 

Ilmu Kesehatan juga turut menerjunkan mahasiswa sebagai relawan yang berjibaku 

menolong para korban dari yang luka hingga menolong ibu yang melahirkan di 

pengungsian. Para mahasiswa juga membuka dapur umum hingga membantu 

menghapus trauma untuk para pengungsi di Pandeglang Banten. 

Pada bulan Maret yang lalu, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan juga 

dikirim untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Merajut Nusantara di Kota Sambas 

Kalimantan Barat. KKN memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa, serta 

menyiapkan praktik soft skill bidang kepemimpinan dan komunikasi sosial, bagi 

mahasiswa, serta menjadikan mahasiswa agen inovasi dan transformasi. 

Bagi mahasiswa, bentuk-bentuk kegiatan tersebut bukan saja merupakan bentuk 

Pengabdian Kepada Masyarakat, tetapi pengembangan perilaku kecendekiawanan. 

Kegiatan tidak hanya dapat meringankan beban para korban bencana alam di Indonesia 

dan membantu masyarakat yang jauh dari ibu kota negara, namun juga turut serta 

meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa.

Para Hadirin yang kami hormati,

Kerjasama Internasional juga terus kami tingkatkan dengan Universitas Luar 

Negeri. Baru-baru ini Universitas Nasional menjalin kerjasama dengan Universitas asal 

Korea Selatan yaitu Younsan University (YSU) dan meneruskan kerjasama dengan 

Cyber Hankuk University of Foreign Studies. Kerjasama Younsan University (YSU) 

dilakukan melalui pengiriman mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti program 

Double Degree (2+2) dan mendatangkan Profesor Park Jinyun dari YSU untuk 

memberikan kuliah umum kepada mahasiswa program S1 dan S2.  Sedangkan dengan 

Cyber Hankuk (CUFS), kerjasama meliputi pengiriman mahasiswa Universitas Nasional 

untuk belajar di CUFS dengan kuliah online. 
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Dengan Jepang, Universitas Nasional baru saja menandatangani kerjasama 

dengan ASEAN Nagoya Club, untuk bidang pertukaran mahasiswa, pengembangan 

karir, magang dan konferensi bersama dosen dan mahasiswa. Dengan negara China, 

Universitas Nasional menjalin kerjasama dengan Minnan Normal University, Guangxi 

University for Nationalities, Jinan University untuk persiapan calon dosen dan dosen 

studi lanjut ke jenjang S2 dan S3 di China. 

Sedangkan dengan Inggris, Universitas Nasional melalui Pusat Studi Energi 

Berkelanjutan dan Manajemen Sumber Daya (CSERM) bekerjasama dengan Exeter 

University, Inggris mengadakan Focus Grup Discussion dan Kuliah Umum untuk 

mahasiswa dan dosen Universitas Nasional.

Universitas Nasional juga melakukan penjajakan kerjasama dengan University of 

Arkansas (UARK), Amerika Serikat dan telah melakukan public lecture dengan 

mendatangkan Prof. Peter Ungar dari UARK. Hasil penjajakan kerjasama ini adalah 

diberikannya kesempatan bagi salah seorang lulusan program studi S1 Biologi, untuk 

meneruskan pendidikan tinggi di program S2 di University of Arkansas dengan 

beasiswa penuh. Seluruh kerjasama tersebut, menunjukkan tingkat kepercayaan institusi 

luar negeri terhadap Universitas Nasional sebagai mitra seimbang untuk meningkatkan 

kualitas SDM maupun institusi. 

Melalui Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional juga menandatangani 

kerjasama dengan Prince of Songkla University yang berkedudukan di Thailand dalam 

bidang pendidikan lanjutan bagi dosen dan lulusan Universitas Nasional, konferensi 

dan penelitian bersama serta pertukaran mahasiswa. Hal ini merupakan tindak lanjut 

dari studi banding yang telah dilaksankan dan telah diterimanya beberapa lulusan dari 

Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas tersebut.

Sidang sidang senat terbuka yang kami hormati,

Penguasaan teknologi informasi dan network menjadi hal yang tak dapat 

dipisahkan dan kedua hal tersebut diharapkan dapat menjadi senjata bagi lulusan 

Perguruan Tinggi jika ingin beradaptasi dan bersaing di era revolusi industri 4.0. 

Keahlian berbasis digital yang tertuang dalam kurikulum pendidikan tinggi berbasis 

SNPT/KKNI, yang telah diberlakukan oleh Universitas Nasional melalui metode e-

learning memberi kesempatan kepada mahasiswa agar terbiasa bersentuhan dengan 

teknologi informasi yang canggih dalam proses pembelajaran sehingga ketika memasuki 
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dunia kerja tidak gagap, melainkan dapat memanfaatkannya secara aktif dan berinovasi 

dengan teknologi tersebut. 

Langkah antisipatif yang dilakukan oleh Universitas Nasional untuk menghadapi 

dampak revolusi industri 4.0, yakni dengan memperluas dan meningkatkan network atau 

kerja sama,  tidak hanya dengan universitas-universitas tetapi juga dengan dunia usaha 

di luar negeri. Kerja sama dengan universitas di luar negeri melalui beragam program, 

seperti pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian dan publikasi bersama, dan public 

lecture tentu saja bermakna signifikan bagi peningkatan kualitas keilmuan dosen dan 

mahasiswa sekaligus menjadi media komunikasi antarbudaya yang sangat efektif  

karena melalui pendekatan budaya, transfer ilmu akan berjalan beriringan.

Dalam era yang tiada sekat antara negara satu dengan yang lain karena 

keberadaan teknologi informasi yang sangat canggih ini, nilai-nilai budaya yang luhur 

mudah sekali terkikis. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi seyogyanya dapat 

berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya sebagai identitas bangsa agar tetap 

dapat bertahan di tengah masuknya nilai-nilai asing. 

Sidang Terbuka Senat yang mulia.

Pada saat yang membanggakan ini, 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. 

Selanjutnya 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 kami hormati,

Saya selaku pribadi dan selaku pimpinan Universitas Nasional dan koordinator 

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 peduli terhadap 

kualitas pendidikan para mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Universitas 
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Nasional serta Akademi-Akademi Nasional, karena memiliki tujuan menyiapkan peserta 

didik kelak menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, profesional dan 

berbudi pekerti luhur, serta mampu bersaing di pasar kerja Indonesia dan global atau 

berwirausaha memberi menciptakan lapangan kerja.

Saya mengucapkan selamat dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala prestasi 

dan pencapaian para wisudawan dan wisudawati. Wisuda yang sebentar lagi akan 

dilaksanakan, merupakan salah satu tonggak kehidupan Anda, sebagai titik tolak 

menjadi lebih baik. 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, 21 April 2019

Rektor Universitas Nasional /

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


