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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 2018/2019

Yang kami hormati,

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

H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak serta Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia, Bapak Rudiantara S.Stat., M.B.A., dua tamu kehormatan 

Universitas Nasional yang akan memberi orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat 

ini;

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

Dr. Samsuri. 

∑ 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.
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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, 22 September 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 Nasional dan Akademi-Akademi Nasional 

periode II 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.

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. 

Para hadirin yang mulia,

Sungguh suatu kehormatan bagi Universitas Nasional, pada sidang terbuka 

senat pada hari ini, bersama kita hadir dua tamu terhormat yaitu Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. Mohamad Nasir, 

serta Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Rudiantara.
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Kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak-

Bapak Menteri telah hadir bersama kita semua. 

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Universitas Nasional memiliki 

tradisi di setiap wisudanya selalu menghadirkan pejabat tertinggi atau pejabat tinggi 

negara untuk memberi sambutan atau orasi ilmiah. Orasi yang memberikan 

pencerahan, nilai tambah dan kesan mendalam dalam setiap wisuda. Untuk itu sekali 

lagi kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan memberikan sambutan dalam rangka 70 

Tahun Universitas Nasional. Serta Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia,yang telah bersedia memberikan orasi ilmiah di hadapan kita 

semua dengan tema “Roadmap Pengembangan Revolusi Industri 4.0 di 

Indonesia”

Para Hadirin yang kami hormati dan wisudawan yang kami cintai,

Sebelum Bapak-Bapak Menteri menyampaikan sambutan dan orasi ilmiahnya, 

ijinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait aktivitas Universitas Nasional. 

Pertama adalah bahwa Universitas Nasional pada hari ini mewisuda sebanyak 

1110 orang, dan melepaskan total sebanyak 2164 Wisudawan dalam dua kali wisuda 

tahun akademik 2018/2019. Namun pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 

kami menerima … mahasiswa baru. Hal ini membutikan bahwa Universitas Nasional

adalah Universitas Swasta yang mampu melampaui jaman dan tetap menjadi salah 

satu perguruan tinggi yang mampu survive tetap dijadikan barometer keberhasilan 

para siswa sekolah menengah atas. 

Menyadari hal ini, Universitas Nasional bebenah diri, untuk pelayanan 

mahasiswa prestasi yang dicapai oleh Universitas Nasional dalam tahun ini.

Universitas Nasional merupakan salah satu Universitas yang paling memiliki 

dinamika tridarma perguruan tinggi dan prestasi yang berkelanjutan. Prestasi
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Universitas Nasional pada beberapa bulan terakhir adalah tetap menjadi salah satu 

dari 100 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia dari 4.498 Perguruan tinggi pada 

tahun 2019. Semoga Universitas Nasional dapat terus meningkatkan posisinya di 

jajaran Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia

Sidang senat yang kami hormati,

Mahasiswa juga merupakan salah salah pemangku kepentingan yang 

terpenting di Universitas Nasional. Mahasiswa senantiasa kami beri 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  untuk 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). Saudari Bella Sukma Wardani dari Fakultas Hukum, yang berhasil 

menyabet 

a. Medali Emas pada Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo (PialaWalikota 

Jakarta Utara) Antar Pelajar dan Mahasiswa se-Indonesia;

b. Medali Emas pada Kelas Randori Putri 60 Kg pada Kejuaraan Nasional 

Shorinji Kempo, “Monas CUP” 2019, antar pelajar dan mahasiswa se 

Indonesia 

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

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), meraih beberapa prestasi di 

tingkat Internasional, yaitu: 

a. Medali Emas in Nogi dan Perak di Absolute Gi Division, pada 

Kejuaraan Duman Saigon International Ju-Jitsu 2019, di Vietnam;
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b. Medali Emas Woman Division, pada Kejuaraan Nasional Grappling Ju –

Jitsu di Bandung;

3). Saudara Muhamad Octafian, dari Program Studi Akutansi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang meraih : 

a. Medali Emas untuk Kumite Beregu dan Medali Perak untuk Kumite 

Perorangan +84 kg pada The 12th Korea Open and 31th Busan Mayor’s 

Cup International Karatedo Championship di Korea Selatan;

4). Saudara  Muhammad Maheswara Raditya, Gusti Karnawan, Anna Thasyia 

Puspita, dari Program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi 

Komunikasi dan Informatika (FTKI) sebagai juara III UI/Ux Design pad I-

Fest Competition yang mengambil tema ‘’Innovative With Technology In 

Industry Creative’’;

5). Mahasiswa FTKI program studi Teknik Informatika, meraih juara I dan II 

pada Lomba Coding Lincah dan Lomba Desain pada Festival Ilmu 

Komputer, 2019 ;

6). Saudari Miftahul Jannah, mahasiswa Fakultas Hukum yang mendapatkan 

juara 2 pada Wingchun Fight Kelas 50-60 kg Putri, pada Kejuaraan 

Nasional Aliansi Wing Chun Indonesia;

7). Saudara Mohammad Dany, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, meraih juara 2 Orienteering Sport 

Competition pada Kejuaraan Nasional Orienteering Sport Competition 

Mapala Rafflesia.

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 
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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 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 II Tahun Akademik 2018/2019. 

Jumlah wisudawan hari ini adalah sebanyak 1110 wisudawan terdiri dari 1 

wisudawan  doktoral, 112 wisudawan program magister, 418 wisudawan program 

sarjana, 500 wisudawan program diploma empat dan 79 wisudawan program 

diploma tiga. Dalam hal ini, kami merasa bangga, karena Universitas Nasional 

menyelenggarakan wisuda sebanyak dua kali dalam setahun secara konsisten.

Pada wisuda kali ini Universitas Nasional meluluskan  25  mahasiswa  asing 

Guangxi University of Nationalities, Chinna. Wisudawan tersebut dari Program Studi 

Magister Administrasi Publik 2 wisudawan, Program Studi Magister Manajemen 3 

wisudawan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10 wisudawan, 

Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra 10 wisudawan. 

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.

Sidang Terbuka Senat yang kami hormati

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 



7

4.0. Demikian pula Universitas Nasional sebagai institusi Pioner Perubahan 

mengikuti perkembangan dan perubahan yang sangat cepat perkembangan teknologi 

informasi yang sangat dramatis, menandai perubahan dunia dalam era revolusi 

industri 4.0. Atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat post-industrial. Di era 

ini, faktor kecepatan dan penguasaan teknologi informasi yang berbasis komputer 

mampu mengantarkan siapa pun menjadi pemenang, baik di bidang ekonomi, 

sosial-budaya, maupun politik. Banyak muncul perusahaan online (daring) yang 

bahkan tak mempunyai kantor, namun mampu menguasai pasar. Perusahaan 

transportasi besar dengan ribuan karyawan pun bisa gulung tikar karena kurang bisa 

bersaing dengan perusahaan transportasi daring.

Dalam kurun tiga tahun terakhir di Indonesia kita menyaksikan langsung 

fenomena pertumbuhan model transportasi daring. Bermodalkan smartphone dan 

aplikasi, kini masyarakat sangat mudah memperoleh angkutan yang diinginkan untuk 

mengantar mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa repot mencari, tentu 

dengan pelayanan fasilitas yang memuaskan. Dalam kontek universitas, bahwa setiap 

universitas dalam segala sistem tata kelolanya harus sudah berbasis online atau yang 

dikenal dengan istilah cyber university (smart campus), dari mulai tahap input, 

proses, output, outcomes dan impact dalam sistem perguruan tinggi. 

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 80 % dari semua sistem tata kelola 

sudah berbasis online, dimana 20 % sisanya sedang dalam proses pengerjaan dengan 

target capaian pada tahun akademik  2019/2020 akan mencapai mendekati 100%. 

Dengan kata lain pada titik itu, universitas Nasional  akan menjadi kampus yang 

berkategori cyber university atau smart campus.
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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  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 sedang mempersiapkan  

pembelajaran full on line – program studi jarak jauh Untuk beberapa Program Studi.  

Hai ini juga ditunjang dengan  semua pelayanan di Universitas Nasional baik 

adminsitrasi 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.

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 
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Industri 4.0. Demikian pula Universitas Nasional sebagai institusi Pioner 

Perubahan mengikuti perrkembangan dan perubahan yang sangat cepat.

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. 

Para Hadirin yang kami muliakan,

Kerjasama Internasional juga terus kami tingkatkan dengan Universitas Luar 

Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Nasional menunjukkan 

eksistensinya dipercaturan dunia pendidikan internasional. Berbagai kerja sama 

dilakukan antara lain : 

1. Keberlanjutan kerjasama  UNAS dan Guangxi University for Nationalities 

(GXUN), China dengan datangnya 6 Profesor Bidang Hukum dari School of 

Law GXUN ke UNAS dipimpin oleh Prof. Jiang Hui / Party Secretary of 

School of Law, dengan agenda :

1. Membicarakan  Program 2+2 Mahasiswa GXUN belajar Hukum di 

UNAS; menyiapkan Memorandum of Agreement antara kedua fakultas 

tentang Commercial Law Research; Pertukaran visiting scholars

2. Memberikan kuliah umum bagi mahasiswa S1 dan S2 UNAS dengan 

tema “Legal Aspects on Investment and Trade between China and 

Indonesia



10

3. Kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri 

Jakarta Selatan, dan Asosiasi Pengacara Indonesia

Kerjasama ini juga termasuk mendatangkan 34 Mahasiswa Guangxi University 

for Nationalities Angkatan ke 8 datang dan mulai belajar di Fakultas Bahasa 

dan Sastra dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam program Gelar Bersama 

2+2;

2. Keberlanjutan kerjasama UNAS dan Catholic University of Daegu , Korea. 

UNAS mengirim 8 orang mahasiswa dari Prodi Bahasa Korea dalam program 

Student Exchange Kredit Transfer 1 semester untuk Semester Ganjil Tahun 

Akademik 2019/2020;

3. Kerjasama UNAS dan Arkansas University, Amerika Serikat dimana 1 orang 

Sarjana Biologi UNAS mendapat beasiswa melanjutkan studi  S2 di Arkansas 

University;

4. Kerjasama UNAS dan Oxford Brookes University, Inggris tentang Kolaborasi 

Penelitian, Pendidikan dan Konservasi, khususnya di Kalimantan. Kerjasama 

ini diinisiasi oleh Fakultas Biologi program S1 dan S2, dan CSERM (Centre 

for Sustainable Energy and Resources Management) UNAS;

5. Kerjasama UNAS dan International Centre for Island Technology, Herio-Watt 

University Orkney Campus tentang Pengembangan Kapasitas dan Publikasi 

bersama bidang pembaharuan energy;

6. SMA Indonesia dan Quassar International, Romania tentang Pengembangan 

Kapasitas dan  Penyediaan Sumber Daya Manusia;

Tidak hanya kerjasama dengan luar negeri, Universitas Nasional juga turut 

mengembangkan kerjasama dengan instansi dalam negeri, antara lain 

kerjasama dengan :
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1. Yayasan Borneo Nature Indonesia (BNF) tentang Kolaborasi Penelitian, 

Pendidikan, Konservasi dan Pengembangan Kapasitas;

2. WWF INDONESIA tentang Program Pendidikan untuk Pembangunan 

Berkelanjutan dan Konservasi Alam di Indonesia;

3. PT Telkom tentang program magang bagi mahasiswa UNAS di  PT.Telkom

Sidang Terbuka Senat yang mulia.

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.

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 

Univesitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional 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 

memberi menciptakan lapangan kerja.
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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, 22 September 2019

Rektor Universitas Nasional / 

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


