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PIDATO REKTOR

PADA SIDANG TERBUKA SENAT

UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

DALAM RANGKA WISUDA PASCASARJANA, SARJANA DAN DIPLOMA, 

PERIODE 2 TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Yang kami hormati,

∑ Yang Terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. Ainun Na’im, Ph.D., 

M.B.A;

∑ 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, 29 Oktober 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, 
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Sarjana dan Diploma Universitas Nasional, Akademi Bahasa Asing Nasional 

dan Akademi Pariwisata Nasional periode II 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 semua aspek akademik dan non-akademik kepada para 

mahasiswa hingga mereka dapat lulus dengan hasil memuaskan seperti yang 

kita saksikan 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 Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. Ainum 

Na’im, Ph.D., M.B.A., yang akan menyampaikan orasi ilmiah dan pembekalan 

di hadapan kita semua. Pada kesempatan ini Prof. Ainun Naim, yang juga 

seorang Guru Besar dalam Ekonomi dan Bisnis, akan membawakan orasi 

ilmiah dengan topik “Innovation and Entrepreneurship Kunci Keberhasilan 

Ekonomi Bangsa”. Saya yakin banyak hal baru, bermanfaat dan membuka 

wawasan kita semua dari orasi ilmiah yang akan disampaikan. Untuk kesediaan

Bapak Prof. Ainun Na’im, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Prof. Ainum Naim dan para hadirin yang kami hormati

Ijinkan kami, sebelum Prof. Ainum Naim  menyampaikan orasi ilmiahnya, 

kami menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kami dalam satu semester 

serta prestasi dan capaian sivitas akademika Universitas Nasional. sungguh-

sungguh menjalankan semua proses tata kelola, good governace, sistem 

penjaminan mutu, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengembangan 
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sumber daya manusia dan mahasiswa, dan semua komponen lainnya dalam 

pengelolaan perguruan tinggi. Untuk hal yang membanggakan ini, saya selalu 

pribadi dan selaku Rektor Universitas Nasional mengucapkan terimakasih 

sebesar besarnya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

alumni dan seluruh pemangku kepentingan Universitas Nasional yang telah 

berpartisipasi dalam menyukseskan prestasi yang sangat membanggakan ini. 

Khususnya kepada seluruh tim penyusun borang dan evaluasi diri AIPT, 

penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu 

sekalian.

Para hadirin yang kami hormati.

Dua program studi di Universitas Nasional baru saja menyelesaikan 

reakreditasi. Setelah melalui ketekunan dan kerjasama, serta kerja cerdas tim 

kedua program studi ini, kami melaporkan bahwa Program Studi Magister Ilmu 

Administrasi kini terakreditasi dengan peringkat A berdasarkan SK BAN PT 

Nomor 2210/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 dan Program Studi Ilmu 

Keperawatan kini terakreditasi B berdasarkan SK Lembaga Akreditasi Mandiri 

Perguruan Tinggi Kesehatan nomor 0431/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2017. 

Dengan demikian secara keseluruhan program studi di bawah Universitas 

Nasional kini terakreditasi  A dan B. Untuk itu saya mengucapkan selamat dan 

sukses untuk semua prestasi akreditasi program studi. Semoga di waktu yang 

akan datang, semua akreditasi program studi juga dapat meningkat. 

Bersamaan dengan itu pula Kami juga dengan bangga mengumumkan 

bahwa Universitas Nasional termasuk salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia, berdasarkan data dari KEMENRISTEK DIKTI Tahun 2017. Menurut 

data 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, Universitas Nasional menduduki posisi ke-68 sebagai Perguruan 

Tinggi terbaik di Indonesia, atau peringkat ke-23 sebagai Universitas Swasta 

terbaik di Indonesia dari 3.312 universitas negeri maupun swasta di Indonesia. 

Untuk itu kami optimis bahwa Visi Universitas Nasional Menjadi 

Universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang masuk 10 (sepuluh) besar Universitas swasta terbaik di 

Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
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masyarakat dan publikasi ilmiah pada tahun 2020, dapat tercapai dengan 

sukses. 

Para Hadirin dan Wisudawan yang berbahagia.

Kini izinkan kami menyampaikan beberapa prestasi sivitas akademika 

Universitas Nasional. 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. Saudari Sri Suci Atmoko Utami, Ph.D, dosen Magister Ilmu Biologi, 

sebagai nominator Indianapolis Prize 2018. Sebuah penghargaan 

bergensi tingkat Internasional dalam bidang konservasi satwa. Dari 

ribuan peneliti dan penggiat konservasi satwa, Indianapolis Prize 

memilih 32 nominator, dan dari jumlah tersebut, Ibu Suci merupakan 

satu-satunya peneliti Indonesia yang masuk sebagai nominator;

2. Saudara Dr. Drs. Tatang Mitra Setia, M.Si sebagai juara ketiga dosen 

berprestasi tingkat Kopertis Wilayah III;

3. Saudara St. Bima Susetyo Handono, S.E dari Biro Administrasi 

Keuangan sebagai juara pertama Pengelola Keuangan Berprestasi 

Kopertis Wilayah III;

4. Saudari Husnawati, S.Si, juara ketiga Tenaga Administasi Akademik 

Berprestasi Kopertis Wilayah III;

Tak kalah membanggakan, prestasi yang diukir oleh para mahasiswa 

Universitas Nasional. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada: 

1. Saudari Miftahul Jannah, mahasiswa fakultas Ilmu Hukum yang 

menjadi juara pertama Kejuaraan tingkat provinsi, Invitasi Shorinji 

Kempo Antar Mahasiswa dan Pelajar Terbuka Tahun 2017 di

Jakarta, pada 11-13 Agustus 2017;
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2. Saudari Rizka Zaqiyah dan Dini Ayu Savitri dari Program Studi Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik dan Sains yang berhasil meraih juara 

pertama Ganda Putri, Kejuaraan Badminton Kompetisi Olahraga dan 

Festifal Seni (KOFESSE) Sekolah Tinggi Tarakanita pada tanggal 

12-20 Mei 2017;

3. Tim Lomba Lari Universitas Nasional yang meraih juara dua dalam 

Lomba Total Orientoring dalam Kejuaraan Mapalaska Tahun 2017 

yang diselenggarakan di Karawang, Jawa Barat pada 29 September –

1 Oktober 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 outcomes akademik yang 

kian bermutu. 

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.

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan.

Wisuda hari ini merupakan wisuda  Periode II Tahun Akademik 

2016/2017. Adapun jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 1 wisudawan, 

program doktoral, 47 wisudawan program magister, 329 wisudawan program 

sarjana, 569 wisudawan program diploma empat dan 56 wisudawan program 

diploma tiga. Dalam hal ini, kami merasa gembira, karena secara konsisten, 

Universitas Nasional menyelenggarakan wisuda sebanyak dua kali dalam 

setahun. Khusus pada kesempatan wisuda kali ini, Program Studi Kebidanan 

Fakultas Ilmu Kesehatan mewisuda sebanyak 569 lulusannya. Lulusan tersebut 

berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Suatu kehormatan bagi Universitas 
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Nasional yang mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat di Indonesia 

sebagai tempat belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Pada wisuda kali ini Universitas Nasional meluluskan  empat belas (14) 

mahasiswa  asing yang berasal dari Tiongkok. Mereka adalah wisudawan dari 

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi. 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 di Universtas Nasional mendapat 

apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan diakui secara internasional.

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. 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, 

pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018  memberlakukan Kurikulum  

Pendidikan Tinggi berbasis Standar Nasional Perguruan 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 
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kepada beberapa wisudawan yang memilki Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK

tertinggi serta menyelesaikan studi tepat waktu.

Untuk Sekolah Pascasarjana, IPK tertinggi Cum Laude diraih oleh Ahmad 

Rizaldi dari Program Studi Magister Managemen dengan IPK 3,91. Untuk 

Program Sarjana  IPK Tertinggi, Cum Laude diraih Ramdani Febrian dari 

Program Studi Hubungan Internasional, Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

dan Siti Nurhasanah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  

dengan IPK 3,85. Adapun dari program Diploma IPK tertinggi, Cum Laude 

diraih Anissa Yogasara Dewi dengan IPK 3,94. Selain itu masih ada 292 

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 wisudawan yang akan dilantik pada 

hari ini.

Para hadirin dan para wisudawan yang berbahagia,

Berkaitan dengan topik orasi ilmiah dari Prof. Ainum Naim yaitu 

Innovation and Enterpreneurship salah satu kunci keberhasilan ekonomi 

bangsa maka Universitas Nasional telah lama mewajibkan seluruh mahasiswa

mengikuti mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 2 SKS dan pada saat 

bersamaan telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Wirausaha Mandiri yang 

berfungsi membantu tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam 

membina dan mengembangkan minat dan bakat wirausaha mahasiswa 

Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional. UPT Wirausaha Mandiri 

UNAS merupakan instrumen untuk mengembangkan kapasitas di perguruan 

tinggi yang mengelola dan mengembangkan program pendidikan 

kewirausahaan secara berkelanjutan. Program ini bertujuan menanamkan 

budaya serta jiwa wirausaha kepada mahasiswa dan menumbuhkembangkan 

wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut sepenuhnya 

disadari, karena sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi masih berorientasi 
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sebagai pencari kerja (job seeker) daripada sebagai pencipta lapangan kerja 

(job creator). 

Dalam melaksanakan fungsinya, UPT Wirausaha Mandiri telah melakukan 

berbagai macam program dan kegiatan diantaranya menandatangani MOU 

dengan Wadhwani Foundation di United State of America (USA) untuk dapat 

mengakses dan menggunakan materi perkuliahan kewirausahaan oleh seluruh 

mahasiswa dan dosen secara online, membentuk UEC (Unas Enterpreneur 

Club), Weekly Class Program Build Your Enterpreneurship Skill (BYES),

Capacity Building Koperasi Mahasiswa sekaligus membentuk koperasi 

mahasiswa, membentuk inkubator bisnis, program pelatihan bekerjasama 

dengan instansi pemerintah dan swasta seperti Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan mengikutsertakan  mahasiswa 

dan dosen. UPT Wirausaha Mandiri juga mengundang enterpreneurship muda 

pada program talkshow untuk membangkitkan semangat enterpreneur 

mahasiswa. Dan pada setiap akhir semester ganjil maupun genap UPT 

Wirausaha Mandiri memberi kesempatan seluas – luasnya kepada mahasiswa 

dan dosen untuk mempromosikan sekaligus memasarkan atau menjual produk 

– produk hasil usahanya dalam kegiatan Expo dan Bisnis Online.

Para hadirin undangan  dan wisudawan yang mulia.

Sebelum saya tutup pidato rektor dalam acara sidang terbuka senat 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.

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 peduli terhadap pendidikan para mahasiswa yang menempuh 
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perkuliahan di Universitas Nasional serta Akademi-Akademi Nasional, karena 

memiliki tujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki karakter, 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 anda layak dibanggakan.

Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 29 Oktober 2017

Rektor Universitas Nasional / 

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


