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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 2019/2020

Yang kami hormati,

∑ Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Bapak 

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

∑ 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 Sabtu tanggal 28 November 2020 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 Nasional dan Akademi-

Akademi Nasional Periode I Tahun Akademik 2019/2020. Saya secara pribadi 

serta selaku Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-Akademi 
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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.

Sidang Senat Terbuka yang kami hormati

Setelah menunda beberapa kali waktu penyelengaraan wisuda, karena 

kami berharap Pandemi Covid 19 usai dan jumlah kasus baru Covid 19 menurun, 

wisuda kali ini dilakukan sangat berbeda dengan wisuda-wisuda Universitas 

Nasional sebelumnya. Di tengah Pandemi Covid 19, wisuda kali ini sangat 

sangat ketat protokol kesehatannya, sehingga kami memutuskan wisuda 

dilakukan dalam dua sesi untuk menjaga kesehatan para hadirin semuanya, dan 

mencegah penularan Covid 19.

Wisuda adalah tonggak yang sangat penting dalam seseorang meraih gelar 

pendidikan. Kami sangat merasakan bahwa para wisudawan dan keluarga 

tercinta sangat mendambakan acara wisuda secara luring atau luar jaringan, 

menggunakan toga kebanggaan, bersama rekan-rekan seperjuangan di dalam 

gedung megah, menerima ijazah secara langsung dan ikut merasakan 

kebahagiaan bersama keluarga dan handai tolan tercinta. 

Untuk itu kami mohon dalam kesempatan yang berbagai ini, kepada 

seluruh hadirin yang hadir dalam acara wisuda kali ini benar-benar menjaga 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu menggunakan 

maskes secara tepat, menjaga jarak dan saat ini menggunakan hand sanitizer 

dengan seksama pada saat ini.

Para wisudawan yang saya banggakan.

Dalam kondisi saat ini, sungguh suatu kehormatan bagi Universitas 

Nasional, pada sidang senat terbuka pada hari ini, bersama kita hadir Ketua 

Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah III, Prof. Dr. Agus Setyo Budi, 

M.Sc. Kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada Bapak telah hadir bersama kita semua. Kita sama-sama berharap Ketua 

L2DIKTI Wilayah III akan memberi arahan terhadap kondisi pendidikan tinggi di 

Indonesia, agar tetap survive dan menjaga kualitas pengajaran, pengembangan 

ilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta masa depan pendidikan tinggi.
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Yang kami hormati para hadirin dan wisudawan yang kami banggakan,

Sampai saat ini kita dan juga seluruh masyarakat di Indonesia, hingga di 

seluruh dunia masih dalam keadaan prihatin, dengan keadaan pandemi Covid 19. 

Kondisi pandemi Covid 19, telah banyak mengubah berbagai sistem yang berlaku 

di masyarakat, yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dari mulai pendidikan usia 

dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, semua tidak lagi dilakukan dengan 

tatap muka di kelas. Namun demikian tidak ada halangan atau kesulitan bagi 

Universitas Nasional untuk melakukan hal ini, karena Universitas Nasional telah  

melakukan pembelajaran dalam jaringan atau daring atau online selama beberapa 

tahun.

Dirasakan atau tidak, para wisudawan dari tingkat sarjana dan sarjana 

terapan telah ikut mengikuti metode pembelajaran blended learning di Universitas 

Nasional, dimana mahasiswa mengikuti pembelajaran secara online dan onsite

untuk tatap muka. Hal ini tidak lepas dari usaha Universitas Nasional 

mengembangkan learning management system (LMS) yang telah dimiliki sejak 

beberapa tahun yang lalu. Sistem pembelajaran di Universitas Nasional mengikuti 

kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang di dunia. Mulai tahun akademik 

2019-2020, kami ingin mahasiswa terpapar sejak awal dengan LMS karena 

besarnya manfaat. LMS memiliki manfaat antara lain agar dosen dan mahasiswa 

memperluas akses pembelajaran, dimana saja dan kapan saja, tanpa terikat waktu 

dan tempat.  Konten keilmuan dapat diperluas dengan berbagai media 

pembelajaran dari berbagai perguruan tinggi kelas dunia. Mutu pembelajaran dapat 

dijamin setara karena konten pembelajaran dapat disetarakan. Lebih jauh lagi, 

transfer kredit dengan perguruan tinggi di luar dan dalam negeri yang bekerjasama 

dengan Universitas Nasional dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Pada 

akhirnya, kelak tatap muka dosen dan mahasiswa dapat dilakukan secara kekinian, 

sejalan dengan berkembangnya aplikasi blended learning. Hal penting lainnya 

adalah LMS dapat memberikan digital experiences bagi dosen dan mahasiswa. 

Dengan demikian saat pandemi Covid 19 di Indonesia mulai pada bulan 

Maret atau pada tahun akademik 2019-2020 semester genap, Universitas Nasional, 

tidak memiliki hambatan untuk menjadikan semua sistem pembelajarannya daring.  

Demikian pula untuk ujian skripsi dan ujian tesis dilaksanakan secara daring, tanpa 

kehilangan esensi dan tetap menjaga kualitas dari capaian lulusan.
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Para Hadirin yang kami hormati dan wisudawan yang kami banggakan,

Ijinkan kami melaporkan beberapa hal terkait prestasi Universitas Nasional 

di tahun akademik sepanjang tahun akademik  2019-2020 

Mahasiswa merupakan salah salah pemangku kepentingan yang jumlahnya 

terbesar di Universitas Nasional. Untuk itu kami senantiasa memberi prioritas 

untuk dapat berprestasi. Selain itu pula, perhatian, kesempatan dan prasarana serta 

sarana kami berikan agar dapat mendukung terciptanya suasana akademik yang 

menggairahkan untuk berprestasi  pada semua bidang.

Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama Universitas Nasional di tingkat 

nasional, namun juga pada tingkat internasional melalui prestasi di bidang 

akademik maupun non akademik. Kami Ucapkan Selamat Kepada : 

1. Saudara  Reza Fahlevi Lubis mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis

sebagai Juara 1 Olimpiade Akuntansi Nasional  pada kegiatan  IAI National 

Seminar and Competition (INSECT.4.0) yang diselenggarakan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat pada Tanggal 17 Oktober 2020;

2. Saudari Afifah Nadidah dan Jeany Velisya Lenahatu mahasiswa Fakultas Ilmu 

Kesehatan yang berhasil meraih juara tiga dalam kategori lomba poster ilmiah

pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Keperawatan Nasional (Pilketannas) 2020 yang 

dihelat oleh Universitas Tanjung Pura;

3. Saudari Rizki Ramadhan Budhianti mahasiswa FISIP yang berhasil merail 

juara 2  Lomba Konten media Sosial BPK 2020, FUN, BPK t Tingkat 

Nasional;

4. Saudari Septi Nuriyani, Nadira Alfitri, Maria Levina  mahasiswa Fakultas 

Pertanian sebagai Juara  1 Tingkat Nasional  pada Lomba Kreasi Olah Pangan 

Himagri, Untirta  tahun 2020;

5. Saudara Clift  G.F.C.Y  Lumingas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

meraih Juara 1 (Medali Emas) Tingkat Nasional pada Kegiatan E -Turnamen 

Kata Inkado. Maluku, 29-30 Agustus 2020;

6. Saudari Desyana Gemini Maharani  mahasiswa FISIP meraih Juara 2 dan 3  

pada  Kejuaraan Internasional JIU JITSU Copa De Bangkok, 233-24 Nopember 

2019, di  Chantanaying yong Stadion Bangkok Thailand;

7. Saudari Desyana Gemini Maharani  mahasiswa FISIP meraih Juara 1 dan 3  

pada  Kejuaraan Internasional JIU JITSU Kuala Lumpur Internasional Open, 

Kuala Lumpur Malaysia , Februari 2020;
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8. Saudari Bella Sukma Wardani mahasiswa  Fakultas Hukum  meraih  Juara 2 ( 

Embu Solo Tandoku Putri) dalam Kejuaraan Provinsi Bela Diri Shorinji 

Kempo Antar DOJO Se DKI Jakarta, 17-118 Juli 2020.

Para hadirin yang kami hormati,

Untuk semua prestasi yang telah dicapai Universitas 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 dalam meningkatkan 

kualitas suasana akademik, agar mencapai peningkatan output dan outcome

akademik dan non akademik yang kian berkualitas. Tentunya semua prestasi yang 

diperoleh tersebut 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 2019/2020. 

Jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 1034 wisudawan terdiri dari 3

wisudawan  doktoral, 92 wisudawan program magister, 785 wisudawan program 

sarjana, 139 wisudawan program diploma empat dan 15 wisudawan program 

diploma tiga. 

Dalam hal ini, kami merasa bangga, karena Universitas Nasional 

menyelenggarakan wisuda sebanyak dua kali dalam setahun secara konsisten.

Universitas Nasional sangat memahami bahwa perkembangan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini berlangsung demikian pesat, 

sehingga kemampuan berkomunikasi dan kebutuhan akan informasi hampir tanpa 

batas. Batasan seperti faktor jarak, waktu, jumlah, kapasitas, kecepatan dan lain-

lain, kini dapat diatasi dengan dikembangkannya berbagai teknologi informasi dan 

komunikasi mutakhir. Sehingga perlu strategi  dari perguruan tinggi dalam 

menghadapi  sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan 

internal  adalah  tata kelola perguruan tinggi  sesuai standar nasional perguruan 

tinggi. Universitas Nasional sudah siap melaksanakan pengelolaan perguruan 

tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, karena 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 90 % dari semua sistem tata kelola sudah berbasis 
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online, dimana 10 % sisanya sedang dalam proses pengerjaan termasuk 

pembangunan Cyber Library yang terlambat dalam penyelesaian karena terkendala

pandemi Covid-19, untuk itu kami mohon maaf dan InshaAllah dalam waktu dekat 

dapat diselesaikan dan akan  diresmikan pada bulan Maret 2021, sehingga target 

capaian pada tahun akademik  2020/2021 akan mencapai 100% untuk tata kelola 

berbasis online. Dengan kata lain pada titik itu, Universitas Nasional  akan menjadi 

kampus yang berkategori cyber university atau smart campus.

Tantangan eksternal salah satunya adalah revolusi besar di bidang  teknologi 

dengan permasalahannya yang multi komplek yang berdampak revolusioner 

terhadap sistem  pengajaran sehingga dibutuhkan SDM yang multitalen.

Universitas Nasional  sejak tahun 2016  telah  melakukan inovasi-inovasi dalam 

pembelajaran  di antaranya dengan blended learning untuk beberapa program 

studi. Bahkan pada tahun akademik 2019/2020 seluruh program studi sudah harus 

melakukan metode pembelajaran blended  learning.  Saat ini  kami telah 

melaksanakan  pembelajaran full on line di semua program studi. Untuk dapat 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif  yang relevan 

dengan perkembangan kekinian dan masa depan maka Universitas Nasional sedang 

mempersiapkan penyelenggaraan Kampus Merdeka–Merdeka belajar  sesuai 

dengan  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 18.

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 memilki Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 

tertinggi serta menyelesaikan studi lebih cepat. Selamat kepada : R. Joko 

Siswanto Program Magister Hukum dengan IPK 3,97; Nevda Claudy Amelia 

Program Studi Hukum dengan IPK 3,95; Guntur Wicaksono Program Studi 

Teknologi Informatika dengan IPK 3,94; Hasta Aisyah Trida Pramita Program 

Studi Hubungan Internasional dengan IPK 3,93; Desy Utami Program Studi 

Akuntasi dengan IPK 3,91; Jean Aida Saputri Program Studi Sastra Inggris 

dengan IPK 3,89; Ukhti Fatihima Ramadhani Program Studi Teknik  Fisika  

dengan IPK 3,87; Audrey Talitha Salsabila Program Studi Keperawatan dengan 

IPK 3,83; Ariani Ningtyas Program Studi Bahasa Korea denga IPK 3,99;  Intan 
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Ayu Ilmiani  Program Studi Perhotelan  dengan IPK 3,65, serta masih ada 440

wisudawan/wisudawati  yang Lulus dengan predikat Cumlaude yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu.

Para Hadirin yang kami muliakan,

Kerjasama tingkat internasional juga terus kami tingkatkan. Hal ini menunjukan 

bahwa Universitas Nasional  menunjukkan eksistensinya dipercaturan dunia 

pendidikan internasional.  Berbagai Kerjasama dilakukan antara lain : 

1. Keberlanjutan kerjasama Universitas Nasional dengan Guangxi University, 

mahasiswa Guangxi mengikuti perkuliahan di Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi  Sastra Indonesia  Fakultas 

Bahasa dan Sastra Universitas Nasional;

2. Keberlanjutan kerjasama Universitas Nasional dengan Daegu Catholic 

University (DCU), Korea, pada Tahun Akademik 2019/2020 UNAS telah 

mengirimkan 8 mahasiswa untuk program transfer kredit 1(satu) semester dan 

Tahun Akademik 2020/2021 sedang disiapkan 12 mahasiswa untuk program 

kredit transfer 1 (satu) semester;

3. Kerjasama UNAS dan Mokpo Maritime National University, Korea, membuka 

kesempatan untuk pertukaran mahasiswa, program gelar, program pra-

keberangkatan Bahasa Korea dengan dukungan biaya dari  Universitas 

tersebut;

4. Kerjasama UNAS dan Minnan Normal University (MNU), China. Tahun 

Akademik 2019/2020, UNAS mengirimkan 2 orang calon dosen untuk studi 

lanjut S2 di MNU, dengan beasiswa dari Pemerintah China;

5. Kerjasama UNAS dan JAPI dan ENJIN Internasional, Jepang, program 

mahasiswa magang, namun karena pandemik covid-9,maka keberangkatan 

tertunda;

6. Pada tahun 2020 UNAS membangun kerjasama dengan 4 Universitas di India 

yang difasilitasi oleh APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan 

Ilmu Komputer) dan TIE UPS International, yaitu Manajemen Pendidikan yang 

menjembatani kerjasama Indonesia-India;

7. Pengembangan kerja sama dengan Universitas di Inggris, Bangor University, 

dan perusahaan jasa lingkungan Inggris, Aquatera, Ltd., untuk  workshop 

tentang transportasi sampah plastik di laut untuk pengembangan sektor 

pariwisata, perikanan dan budi daya berkelanjutan. Penjajakan kerja sama gelar 
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ganda dengan universitas-universitas Inggris yang difasilitasi oleh British 

Chamber of Commerce Indonesia dan Cormack Consultancy Group;

8. Pengembangan kerja sama dengan Plymouth Marine Laboratory, Inggris, 

untuk kolaborasi penelitian GCRF Blue Communities di wilayah cagar biosfir 

Taman Nasional Taka Bonerate, Sulawesi Selatan;

9. Keberlanjutan kerjasama penelitian di bidang nutrisi orang utan antara 

Departemen Antropologi Rutgers University, Amerika Serikat, dan Fakultas 

Biologi UNAS;

Prestasi yang membanggakan pada tahun 2020 Universitas Nasional masuk 

dalam 10 besar kerja sama penelitian dan publikasi dengan mitra / peneliti asing 

berdasarkan data Ristek Dikti Tahun 2020.

Tidak hanya kerjasama dengan luar negeri, UNAS juga turut mengembangkan 

kerjasama  dengan instansi dalam negeri. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid 

19, tidak menyurutkan UNAS menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah 

satunya adalah dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai kepulauan 

terluar Indonesia yang berhadapan dengan Benua Australia. Melalui kerjasama

antara Fakultas Ilmu Kesehatan dan Dinas Kesehatan, dilakukan peningkatan 

pendidikan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Dengan demikian dari berbagai 

penjuru nusantara, tidak ada halangan sedikitpun untuk kuliah, melanjutkan 

pendidikan di UNAS.

Sidang Terbuka Senat Universitas Nasional yang kami muliakan,

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dua ujung tombak dari 

Tri Darma Perguruan Tingggi. Universitas Nasional senantiasa mengedepankan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang kini terintegrasi dalam 

akademik dan pelibatan mahasiswa dalam hampir semua kegiatannya. Kami 

mengucapkan selamat dan sukses kepada  ibu dan bapak dosen serta mahasiswa 

yang ikut berprestasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat .

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dosen  

walaupun di masa pandemi Covid 19 yang serba terbatas untuk beraktivitas, 

namun kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat tetap berjalan. Selama 

semester ganjil dan genap tahun akademik 2019/2020  terdapat 311 penelitian 
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dosen  dan 210 pengabdian kepada masyarakat. Dari 311 penelitian dosen, 71 di

antaranya  merupakan penelitian tentang Covid 19. 

Berkaitan dengan pandemi Covid 19, tercatat hampir semua Fakultas yang ada di 

Univesitas Nasional baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berpartispasi 

dalam menghadapi wabah covid-19, ada yang sebagai  relawan tim medis dalam 

menangani kasus covid -19,  membantu dalam analisis di laboratorium, bantuan 

untuk tim medis dan masyarakat yang terdampak covid-19. Kepada para dosen, 

tenaga kependidikan dan mahasiswa  yang telah  perpatisipasi sebagai relawan 

Covid 19, baik membantu dalam laboratorium, sebagai relawan tim medis, hingga 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak  Covid-19, kami 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Dengan kegiatan dan partisipasi 

sivitas akademika tersebut, Universitas Nasional menjadi  salah satu dari 50 

perguruan tinggi terbaik di DKI Jakarta menurut klusterisasi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2020. 

Berbagai cara sivitas akademika berkontribusi bagi masyarakat, 

menunjukkan bahwa Universitas Nasional bukan menara gading. Segenap sivitas 

akademika Universitas Nasional dalam berkiprah memiliki manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan dan 

keselamatan masyarakat. 

Sidang Terbuka Senat yang mulia.

Pada saat yang membanggakan ini, perkenankan saya mengucapkan 

terima kasih setinggi-tingginya kepada para dosen dan staf kependidikan yang 

pada keterbatasan di masa pandemi Covid 19, 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 doktor, 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.
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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. Demikian pula kepada mahasiswa yang telah memilih melanjutkan 

studi di Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional. Kami sangat peduli 

terhadap kualitas pendidikan para mahasiswa dalam menempuh perkuliahan, 

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.

Selanjutnya setelah anda menjadi alumni, jangan kalian putuskan hubungan 

jalinan komunikasi dengan kami, para dosen dan pimpinan di fakultas. Peran anda 

sangat penting dalam membangun dan membesarkan Universitas Nasional sebagai 

almamater tercinta. Jika kami menghubungi dalam rangka tracer study, 

ringankanlah tangan kalian dan berikanlah data yang sesungguhnya. Data yang 

anda sampaikan sangat penting untuk kami mengevaluasi diri hingga kami terus 

bebenah membesarkan Universitas Nasional. Kami juga berharap bahwa kalian 

sebagai alumni bersatu dalam Keluarga Alumni UNAS atau KALUNAS. Mari kita 

bangun bersama KALUNAS dengan semangat kekeluargaan membesarkan 

alamamater Universitas Nasional tercinta.

Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 28 November 2020

Rektor Universitas Nasional / 
Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


