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PIDATO REKTOR

PADA SIDANG TERBUKA SENAT

UNIVERSITAS NASIONAL DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

DALAM RANGKA WISUDA PASCASARJANA, SARJANA DAN DIPLOMA, 

PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Yang kami hormati,

∑ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Soesatyo;

∑ Prof Jang Youn Cho, Tokoh Pelopor Cyber Terbaik di Korea;

∑ 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, 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, 4 Maret 2018,  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 II tahun akademik 2017/2018. 

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 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, Bapak Bambang Soesatyo dan Prof Jangyoun Cho dari Cyber Hankuk of 

Foreign Studies, Korea Selatan, yang akan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan kita 

semua. Untuk kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Bapak Ketua DPR RI yang kami hormati. 

Perkenankanlah, sebelum Bapak Bambang Susatyo menyampaikan orasi, Prof 

Cho akan memberikan paparan tentang ‘’Pentingnya Cyber Education untuk Percepatan 

Pembangunan Indonesia’’ dan sebelum itu izinkan kami menyampaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan  kemajuan dan prestasi Universitas Nasional dan Akademi Nasional.

Para Hadirin yang kami hormati dan wisudawan yang kami cintai ,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Universitas 

Nasional telah meraih Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dengan peringkat ”A” atau 

SANGAT BAIK, berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor 

3891/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017. Dengan peringkat 

akreditasi A, Universitas Nasional telah masuk ke jajaran 100 perguruan tinggi terbaik 

di antara lebih dari 4500 perguruan tinggi di Indonesia. Kita semua patut bangga untuk 

hasil akreditasi institusi perguruan tinggi Universitas Nasional ini, karena ketatnya 

penilaian di semua lini yang meliputi tujuh standar yaitu 1.Visi, Misi, Tujuan dan 
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Sasaran, Strategi Pencapaian; 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu; Mahasiswa dan Lulusan; 4. Sumber Daya Manusia; 5. Kurikulum, 

Pembelajaran, dan Suasana Akademik; 6. Pembiayaan, Sarana-Prasarana, Sistem 

Informasi; 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

Untuk keberhasilan Universitas Nasional ini, kami mengucapkan terimakasih 

yang tidak terhingga kepada semua pihak yaitu pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, 

mahasiswa, alumni, pengguna alumni, dan semua stakeholder, serta khususnya tim 

akreditasi institusi yang telah menjadikan cita-cita kita tercapai. 

Sidang Terbuka Senat yang kami hormati

Bukan hanya peringkat akreditasi saja yang membuat kami bangga, prestasi 

Universitas Nasional juga dicapai dengan perolehan peringkat ke 68 dari 100 Besar 

Perguruan Tinggi Non Politeknik Tahun 2017 yang diumumkan langsung oleh Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Prestasi peringkat 100 Besar Perguruan Tinggi 

ini dinilai dari performa perguruan tinggi yang terdiri dari 4 (empat) komponen utama,

yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia; Kualitas Kelembagaan; Kualitas Kegiatan 

Kemahasiswaan; serta Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Namun demikian kami sadari bahwa rasa bahagia ini tidak melalaikan kewajiban-

kewajiban di Universitas. Setelah  kami menerima SK BAN PT mengenai Peringkat 

Akreditasi Universitas Nasional dan peringkat 100 Besar Perguruan Tinggi tahun 2017, 

kami sudah bersiap untuk bekerja keras kembali, memperbaiki kekurangan-kekurangan 

sekaligus meningkatkan yang telah dicapai. Kualitas dan suasana proses belajar 

mengajar; pelayanan kepada mahasiswa dan dosen; kualitas dosen dan tenaga 

kependidikan; prestasi mahasiswa; kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi ilmiah; sarana-prasarana; sistem informasi; serta tata kelola 

dan kelembagaan merupakan delapan bidang utama yang menjadi target peningkatan 

dalam tiga tahun mendatang. 

Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang kami banggakan.

Wisuda hari ini merupakan wisuda Periode I Tahun Akademik 2017/2018. 

Adapun jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 795 wisudawan terdiri dari 4 
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doktoral, 48 wisudawan program magister, 508 wisudawan program sarjana, 221 

wisudawan program diploma empat dan 14 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  satu (1) mahasiswa  asing 

yang berasal dari Tiongkok. Wisudawan tersebut 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 mempertahankan peran sebagai institusi Pioner Perubahan, 

maka dengan sadar kami melakukan berbagai perbaikan, perubahan dan 

penyempurnaan pada sarana, prasarana dan kualitas akademik serta pemantapan 

manajemen penyelenggaraan Universitas.

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas, Universitas Nasional telah 

memberlakukan Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis Standar Nasional Perguruan 

Tinggi/ Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau SNPT/KKNI di seluruh Program 

Studi. Oleh karena itu pada Wisuda Periode I Tahun Akademik 2017/2018 selain 

memberikan  Ijazah dan transkrip akademik kepada wisudawan juga memberikan  Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen yang memuat 

informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan 

tinggi bergelar. 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.



5

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. 

Untuk Sekolah Pascasarjana, IPK tertinggi Cum Laude diraih oleh Rina Rizkiyah 

dari Program Studi Magister Hukum dengan IPK 3,87. Untuk Program Sarjana  IPK 

Tertinggi, Cum Laude diraih Alya Masturah dari Program Studi Hubungan 

International, Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. dengan IPK 3,90. Masih ada 58 

wisudawan dari program pascasarjana dan program sarjana yang lulus dengan IPK > 

3,50 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 yang berbahagia,

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. Saudara Diana Magdalena dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, yang telah berhasil meraih mendali Perak untuk 10 meter gaya 

punggung puteri pada Invitasi Renang Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, November 

2017. Saudara Diana juga meraih Mendali Perunggu untuk 50 meter gaya punggung 

puteri dan merupakan perenang dengan IPK terbaik pada kejuaraan yang sama;

2. Mahasiswa Fakultas Teknologi, Komunikasi dan Informatika (FTKI) yang tergabung 

dalam Komunitas Lingkar Kreatif, telah menyabet juara dua untuk kategori mahasiswa 

pada Kompetisi Pembuatan Video Film Pendek ’’Creative Video Competition’’ 
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Pencegahan Narkoba yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), 

pada November 2017;

3. Meilia Naning Murgianti, alumni Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra 

yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universita Degli di Napoli 

Orientale, Italia dalam bidang kolaborasi skripsi dengan pembimbing dosen di Italia;

Sidang senat yang kami muliakan, 

Bukan hanya mahasiswa saja yang menunjukan prestasi, Universitas Nasional 

juga menginginkan tenaga kependidikannya maju dan berprestasi. Salah satunya adalah 

Anisa Arumningtyas, S.Ip. dari Unit Kerja Staf Khusus Rektor Bidang Akrediasi yang 

lolos dalam Program Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) dan AIESEC

(Association for the International Exchange of Students in Economics and Commerce) 

Indonesia. Anisa tinggal di negara Thailand selama hampir 2 bulan. Program 

KEMENPORA bernama Program Pemuda Magang Luar Negeri (PPMLN) ini adalah 

program baru untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi 

Indonesia yang akan dihadapi pada tahun 2020 sampai 2035 selama 15 tahun. Selama 

bonus demografi Indonesia membutuhkan pemuda-pemuda yang siap untuk menghadapi 

situasi apa pun secara pendidikan, sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain.

Sidang senat yang kami muliakan, 

Dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Nasional 

turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan melakukan berbagai Pengabdian Kepada Masyarakat ke berbagai 

daerah di Indonesia, antara lain: 

1. Mengirimkan 21 Tim Kesehatan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan dalam kegiatan ORI (Outbreak Response Immunization) 

DIFTERI untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak usia TK, SD, SMP dan SMA 

di wilayah Jakarta Selatan;

2. Membangun Sarana Air Bersih di Dusun Belender, Desa Cibadak, Kecamatan 

Tanjung Sari, Kabupaten Bogor oleh Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan 

Masyarakat (P4M) Universitas Nasional, bekerjasama dengan PT Rucika dan PT 

Bangun Panca Sarana Abadi (BPSA) yang diresmikan pada 15 Februari 2018. Sarana 
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Air Bersih ini membantu lebih dari 1000 warga di 5 Dusun, yang mengalami kesulitan

air;

Para Hadirin yang kami muliakan,

Kerjasama Internasional juga terus kami tingkatkan dengan Universitas Luar 

Negeri. Baru-baru ini Universitas Nasional melalui Fakultas Sastra menandatangani 

Letter of Intent (LoI) dengan Kyungpook National University, sebuah Perguruan Tinggi 

Negeri di Korea Selatan. Kerjasama dalam bidang Joint Lecturing Program telah

dimulai dengan kedatangan delegasi Kyungpook National University ke Universitas 

Nasional untuk mendapatkan perkuliahan tentang Understanding Indonesian 

Traditional Records: Religious Belief, Architecture and Archiving. 

Kerjasama dengan Universitas dan lembaga asal Korea Selatan juga dilakukan 

Universitas Nasional dengan Sang Sang University, sebuah lembaga non Profit yang 

memberikan kursus gratis diberbagai bidang keminatan bagi mahasiswa Univeristas 

Nasional seperti bidang IT, kesenian dan keterampilan selama 1 (satu) bulan dan 

diberikan sertifikat sebagai pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Selanjutnya, dengan Catholic University of Daegu Korea, Universitas Nasional  

menjadi perwakilan di Indonesia untuk menerima hibah dari King Sejong Insitute 

Foundation guna memfasilitasi kursus bahasa dan budaya Korea serta memberikan 

kesempatan beasiswa program pendek bagi mahasiswa Universitas Nasional.

Sidang Senat yang saya hormati, 

Kerjasama dengan universitas luar negeri juga dilaksanakan dalam bentuk 

penyelenggarakan seminar bersama dan memfasilitasi kegiatan Focus Group of 

Discussion dengan Associations of Vietnamese and Indonesia Low and Culture Study 

dengan Konkuk Universities, tentang tenaga kerja Indonesia di Korea dan Tenaga Kerja 

Korea diberbagai negara di dunia

Universitas Nasional dan Hankuk University of Foreign Studies juga telah sukses 

menyelenggarakan International conference yang diselenggarakan di Mahkamah 

Konstitusi  yang diikuti oleh beberapa Universitas di Korea dengan pembicara dari 

Universitas Nasional dan diikuti oleh pimpinan Fakultas Hukum dari seluruh 

Universitas di Indonesia.

Tidak hanya dengan negara di Asia, Universitas Nasional juga sedang melakukan 

penjajakan kerjasama yang intens dengan Universitas Nebrija Madrid Spanyol dalam 
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menyelenggarakan kursus bahasa dan budaya Spanyol dan selanjutnya memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa Universitas Nasional untuk melakukan pertukaran 

mahasiswa dengan Universitas Nebrija. Semoga dalam waktu dekat kerjasama ini dapat 

terselenggara dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

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.

Sidang Senat Yang Mulia, 

Saat ini teknologi telah berkembang sangat pesat. Hal ini turut berimbas 

terhadap sistem dan cara pengajaran di Perguruan Tinggi. Universitas Nasional 

bekerjasama dengan Cyber Hankuk University of Foreign Studies – salah satu 

universitas terbaik di Korea, akan membuka konsentrasi Magister Bisnis dengan 

system Hybrid Learning. Saat ini, lulusan Magister Bisnis merupakan salah satu yang 

paling banyak dicari oleh perusahaan dan memiliki prospek gaji yang sangat tinggi. 

Magister Bisnis Universitas Nasional nantinya akan menjadi salah satu konsentrasi 

unggulan di bawah Magister Manajemen dengan para pengajar Profesor dan Doktor 

dari dalam maupun luar negeri dan didukung oleh teknologi terkemuka dari Korea. 

Pada saat ini kami baru saja menyelesaikan pembangunan 2 buah studio yang 85% 

equipment, sistem peredam, lighting, audio dan peralatan lainnya di impor langsung 

dari Korea, tentunya telah melewati perijinan yang ada. Sistem Hybrid Learning-nya, 

menggabungkan 50 % pengajaran berbasis online dan 50 % onsite sehingga sangat 

sehingga dapat menjangkau masyarakat yang berkeinginan untuk meningkatkan 

kompetensi dan kualifikasinya tanpa ada kendala jarak dan waktu dari seluruh penjuru 

kepulauan Indonesia. Untuk itu saya mengundang lulusan Universitas Nasional yang 
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diwisuda kali ini untuk dapat bergabung bersama kami di Magister Bisnis guna 

mendapatkan pengajaran berkelas Internasional. Untuk kelas perdana yang akan 

dimulai pada semester genap ini, Universitas Nasional memberikan potongan 50 % 

biaya kuliah untuk para fresh graduate dan dengan kriteria yang ditetapkan, kami 

memberi garansi uang kembali apabila dalam kurun waktu 6 bulan pasca lulus 

Magister Bisnis, belum mendapatkan pekerjaan. 

Para hadirin yang berbahagia,

Perkenankan kami menyampaikan pokok pikiran mengenai PERAN 
PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN CITA HUKUM YANG 
BERKEADILAN yang diusung menjadi tema wisuda kali ini.

Para Hadirin yang mulia,

Pemilihan tema ini tentu punya alasan tertentu terutama berkaitan dengan relitas 

penegakan hukum di tanah air saat ini, kondisi berhukum kita di Indonesia saat ini boleh 

dikatakan sudah mencapai titik nadir yang tidak lagi mencerminkan bahwa Indonesia 

adalah sebuah Negara hukum sebagaimana komitmen kita yang tertuang dalam 

konstitusi kita UUD Negara Repubulik Indonesia Tahun 1945

Realitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di indonesia akir-

akir ini mencerminkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini telah 

menodai rasa keadilan di dalam masyarakat, munculnya istilah “hukum tumpul keatas 

dan tajam kebawah” merupakan suatu gambaran yang terjadi dalam realitas penegakan 

hukum saat ini, betapa tidak beberapa kasus-kasus besar yang terindikasi melibatkan 

berbagai pihak yang memiliki kekuasaan maupun  kekuatan modal, hukum seakan 

bungkam dan tidak berdaya menghadapinya, sementara kasus-kasus kecil yang 

melibatkan masyarakat hukum seakan-akan menunjukan jati dirinya sebagai panglima 

yang harus ditegakkan, dan semua orang harus tunduk dan patuh dibawah aturan 

hukum.



10

Disamping itu, munculnya mafia hukum, maraknya makelar kasus, 

mengguritanya persekongkolan elit penegak hukum dalam kriminalisasi perkara, hingga 

keberadaan fasilitas mewah yang dapat dipesan narapidana kelas kakap, merupakan 

fenomena ‘gunung es’ suramnya realitas penegakan hukum yang dipraktikkan para 

aparat penegak hukum yang tidak lain merupakan alumnus lembaga pendidikan tinggi 

hukum di republik ini

Kondisi tersebut diatas menjadi pertanyaan sekaligus refleksi terhadap peran dan 

kontribusi perguruan tinggi dalam dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini? Sebab 

lembaga pendidikan tinggi terutama fakultas hukum mempunyai peran yang sangat vital 

dalam penegakan hukum di indonesia, dapat dikatakan bahwa, lembaga pendidikan 

tinggi  merupakan pintu utama insan penegak hukum mengenal ilmu hukum, para 

praktisi belajar tentang ilmu hukum dalam realita penegakan hukum di indonesia.

Kritik yang terlontar mengenai gagalnya pendidikan tinggi mengantarkan para 

pembelajarnya ‘bermetamorfosis’ di luar lingkungan kampus sebagai pribadi-pribadi 

yang profesional, bermoral, dan berkarakter kuat, merupakan bahan refleksi terhadap 

model pembelajaran yang selama ini dilakukan. Timpangnya link and match yang kerap 

dikeluhkan, menunjukkan adanya ‘jurang tak terlihat’ yang harus segera dihapus. 

Sementara di saat bersamaan, fakultas hukum yang notabene merupakan pencetak 

sarjana hukum, semakin sulit berkelit ketika para lulusannya justru terjerembab dalam 

berbagai perkara pidana di saat mereka memangku jabatan sebagai aparat penegak 

hukum.

Para Hadirin Sekalian yang berbahagia,

Jika dipetakan permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan tanggung jawab 

dan peran perguruan tinggi terhadap penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan 
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bagi masyarakat, terdapat beberapa point penting untuk menjadi perhatian dunia 

perguruan tinggi dalam konteks permasalahan penegakan hukum di Indonesia saat ini 

antara lain adalah Perguruan tinggi selayaknya harus mencipatakan sumber daya 

manusia yang handal berkualitas dan profesional serta berintegritas, perguruan tinggi 

harsus mempunyai peran aktif dalam melakukan penelitian dan kajian terhadap 

kebijakan  negara sehingga dapat memberikan masukan pada lembaga yang berwenang 

terutama dalam aturan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih baik itu pada produk 

hukum maupun kewenangan dalam penegakan hukum.

Peran lainnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar 

hukum agar cita hukum yang berkeadilan dapat terwujud. Jika kita melihat kenyataan 

yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang 

terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam 

kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat tingkat pengetahuan masyarakat desa 

masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. 

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, peran dunia perguruan tinggi sangat 

penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat. Perlunya 

komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum 

yang ada. Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan 

hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses 

pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan 

kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan 

budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan 

secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.
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Para hadirin yang berbahagia,

Bahkan tidak sedikit para sarjana yang bertanya terutama para sarjana hukum 

yang  heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang 

dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran bahwa hukum tidak 

selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, 

atau penjamin keadilan, banyak sekali pengaturan yang tumpul, tidak mempan 

memotong kesewanang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat 

menampilkan dirinya sebagai pedoman yang  harus diikuti dalam menyelesaikan 

berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.   Bahkan banyak produk 

hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan  politik pemegang 

kekuasaan dominan. Mengapa hal itu terjadi? 

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik 

kerapkali  melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Prof. Sri Soemantri bahwa hubungan antara hukum dan politik di 

Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang kelauar dari relnya. Jika hukum 

diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu 

keluar dari rel yang seharusnya di lalui. Sehingga sebuah ungkapan yang menyatakan 

bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman, hanyalah sekedar utopi belaka.

Sidang Senat yang saya hormati,

Melihat dari fenomena itulah, maka PR besar bagi perguruan tinggi untuk dapat 

menwujudkan hukum sesuai dengan yang dicita-citakan. Cita – cita hukum itu sendiri 

yang dilembagakan melalui gagasan Negara hukum (nomocras) dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan  umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia 

yang dirumuskan dalam Pembukan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia bernegara adalah dalam rangka memajukan kesejaheraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut       melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan   sosial.

Pendidikan hukum harus menjadi agenda nasional dalam mewujudkan negara 

hukum.  Oleh karena itu peran strategis Perguruan Tinggi dalam mewujudkan budaya 
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konstitualisme harus dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan tinggi sehinggan 

dapat mencetak dan melahirkan sarjana yang mempunyai visi hukum kedepannya.

Sidang Terbuka Senat 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 peduli terhadap kualitas 

pendidikan para mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Universitas 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 

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, 4 Maret 2018

Rektor Universitas Nasional /

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


