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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 2015/2016

Yang kami hormati

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

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., yang dalam hal ini diwakili oleh 

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Bapak Prof. Intan 

Ahmad, Ph.D.

∑ Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. H. 

Harry Azhar Azis, M.A.

∑ Koordinator Kopertis Wilayah III, Ibu Dr. Ir. Illah Saillah, M.S.

∑ Ketua 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 Universitas Nasional.

∑ Saudara-saudara 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 kepada kita, hari ini Sabtu 26 Maret 2016,  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 2015/2016. 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 terimakasih setinggi-tingginya kepada para 

dosen dan staf kependidikan yang telah bekerja keras mengajar, 

membimbing dan memberi pelayanan di segala aspek pendidikan dan non-

kependidikan 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 dua tamu terhormat yaitu Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Direktur Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
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Republik Indonesia. Kedua tamu yang terhormat akan menyampaikan orasi 

di hadapan kita semua, untuk kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima

kasih sebesar-besarnya.

Sidang Senat Terbuka yang kami hormati

Perkenankan kami menyampaikan pokok pikiran kami mengenai Peran 

Riset Dan Teknologi Pada Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Dan Daya Saing Nasional. 

Salah satu tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat dicapai dengan pendidkan 

nasional. Kemajuan suatu bagsa dapat diukur dengan kualitas SDM, 

seberapa tinggi penguasaan ilmu dan teknologi. Bangsa-bangsa yang tidak 

mampu mengejar ketinggalan dalam  penguasaan ilmu dan teknologi akan 

kalah bersaing dan akan tersisih menjadi bangsa yang miskin. Dengan 

demikian peran ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat strategis. 

Berkembangnya globalisasi dan perdangangan bebas seluruh dunia 

menuntut kuatnya daya saing nasional. Penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi kunci pokok dalam kehidupan global. Kalau pada masa 

lampau sumber daya alam menjadi andalan, maka masa globalisasi, 

kekayaan dan kemakmuran suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuan 

sumber daya manusia yang mampu mengolah  atau mengubah sumber daya 

alam menjadi produk yang bermanfaat. Banyak Negara yang tidak memiliki 

sumber daya alam bahkan  daerahnya  tidak subur akan tetapi mayarakatnya 

makmur karena menjadi masyarakat industrial yang menguasai iptek. 

Sebaliknya banyak Negara subur dengan sumber daya alam melimpah tapi 

masyarakatnya tidak makmur bahkan sumber daya alamnya telah dikuras 

habis karena  untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
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Tingginya pendapatan nasional suatu bangsa ditentukan oleh 

produktivitas nasional, berupa produksi barang dan jasa. Kualitas, kuantitas, 

harga dan pelayanan yang lebih baik akan memenangkan persaingan di 

pasar bebas. Persaingan ini menjadi medan tempur ekonomi, yang 

senjatanya tidak berbentuk mesiu. Peran informatika/media, politik, sosial 

budaya dan pertahanan keamanan semakin mengait dan meluas. Konsep 

keamanan nasional dengan demikian tidak lagi terkait hanya dengan 

gangguan keamanan  fisik, gangguan pertahanan dan militer, tapi mencakup 

lebih luas mengait dengan idiologi, politik, ekonomi  dan sosial budaya.

Pengembangan ilmu dan teknologi sangat erat hubungannya dengan 

pendidikan. Pendidikan yang benar menjadi hulu dari penguasan iptek. 

Sebaliknya kemajuan iptek dapat mendorong dipacunya pembelajaran dan  

pendidikan nasional khususnya perguruan tinggi.  

Tanpa adanya kesatuan yang kuat yang saling terkait/terjalin antara 

pendidikan, riset, penguasaan tekologi, industri dan pemasaran, maka 

“pasukan tempur nasional”  dalam  menghadapi globalisai khususnya MEE 

dan MEA, akan mengalami kendala. Suatu strategi baru dalam melihat 

medan kompetisi global, perlu disusun konsep/perencanaan, siapa 

mengerjakan apa untuk apa, dan menghadapi ancaman yang mana, dengan 

kemampuan apa?  

Posisi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi 

tempat strategi untuk menjembatani bangkitnya kekuatan perguruan tinggi 

sebagai hulu dengan masyarakat industri sehingga bermuara pada tingginya 

produktivitas nasional dengan daya saing tinggi di pasar global. Melalui 

penyatuan  perbedaan pilar atau payung antara pendidikan tinggi dengan 

pilar penelitian, tidak saja kebijakan pendidikan tinggi dan riset dan teknologi 



6

menjadi lebih fokus dan tajam, tetapi juga sekaligus menggiring koordinasi 

antar lembaga terkait pada satu pilar.

Para Hadirin yang mulia.

Sejalan dengan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi, Peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sangat penting

terhadap pengawasan penggunaan anggaran keuangan Negara yang 

akuntabel dalam mewujudkan pembangunan Riset dan Teknologi.

Anggaran Keuangan Negara merupakan sumber pendanaan bagi 

seluruh aktivitas kehidupan bernegara. Transparansi dalam pengelolaan 

keuangan dan kekayaan Negara, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

tersebut. Pengetahuan tentang pengelolaan secara akuntabel ini menjadi 

penting untuk diketahui, dipahami oleh para lulusan Perguruan Tinggi, 

karena mereka sebagai generasi intelektual yang akan melanjutkan 

pengelolaan kehidupan bernegara. 

BPK merupakan Lembaga Tinggi Negara, sejajar dengan Lembaga 

Kepresidenan, DPR dan Mahkamah Agung. Indonsesia tidak menganut 

secara murni trias politika, karena adanya peran BPK. Kalau dalam trias 

politika ada check and balance kekuasaan eksekutif (Lembaga Presiden), 

kekuasaan Legislatif (DPR) dan kekuasaan Yudikatif ( Mahkamah Agung), 

maka adanya BPK, memerlukan interaksi check and balance.

Bapak Prof. Intan Ahmad dan Bapak Doktor Harry Azhar Azis yang kami 
hormati.

Perkenankanlah, sebelum Bapak menyampaikan orasi, izinkan kami 

menyampaikan hal-hal berkaitan dengan  kemajuan dan prestasi Universitas 

Nasional dan Akademi Nasional.



7

Hadirin yang berbahagia, 

Universitas Nasional berusaha meningkatkan pelayanan terkait 

akademik untuk mahasiswa dan dosen adalah menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi multimedia terkini. 

Salah satu yang tengah disiapkan Universitas Nasional adalah dibangunnya 

Cyber Library suatu bentuk perpustakaan yang lebih banyak memanfaatkan 

sumber-sumber pustaka elektronik dengan open access berupa e-books, e-

journals, e-theses, subject gateways, software, conference proceeding, serta 

pembelajaran bentuk video, serta terhubung dengan ratusan laman 

perpustakaan pilihan  di seluruh dunia. Cyber library disiapkan dalam rangka 

proses belajar mengajar di setiap mata kuliah dan penelitian dosen maupun 

mahasiswa dalam hal studi literatur. Dengan demikian Universitas Nasional 

akan pastikan dalam satu semester ke depan, segala kebutuhan literatur dan 

bahan bacaan bagi para dosen dan mahasiswa dapat tersedia dan dapat di 

akses kapan dan dimanapun.

Para Tamu yang kami hormati.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik yang sedang dan akan, 

yaitu Gedung Menara UNAS dua tower di Kampus Ragunan dan 

Pembangunan Gedung E-Library,  Universitas Nasional berkomitmen untuk 

menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman dan menyenangkan 

dalam rangka menunjang terciptanya budaya akademik yang lebih baik.

Selain itu pula, Universitas Nasional kini tengah mempersiapkan konsep 

"paperless and cashless" yaitu minimal 90 % segala proses administrasi dan  

tata kelola berkaitan dengan penggunaan kertas diubah dengan 

pemanfaatan sistem online dan non tunai.
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Sidang Senat Terbuka Yang Mulia

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. 

Demikian halnya dalam dunia pendidikan. Kecenderungan dunia pendidikan 

Indonesia di masa mendatang adalah: berkembangnya pendidikan terbuka 

dengan modus belajar jarak jauh (distance learning), sharing resource

bersama antar lembaga pendidikan/latihan dalam sebuah jaringan, 

perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya (sepeti dosen, laboratorium) 

berubah fungsi menjadi sumber informasi dan penggunaan perangkat 

teknologi informasi interaktif dalam proses pembelajaran.

Universitas Nasional sudah siap menghadapi perkembangan 

pendidikan masa mendatang dengan model  pembelajaran blanded learning 

atau modus ganda. Bahkan model pembelajaran modus ganda ini telah

dilakukan pada Program Studi Bidan Pendidik. Perkuliahan modus ganda 

memadukan keunggulan teknologi sebagai media serta tatap muka untuk 

melakukan interaksi antara pembelajar dan pengajar guna memperoleh hasil 

yang diharapkan.

Selain model pembelajaran  modus ganda, Universitas Nasional juga 

telah siap menghadapi perkembangan dunia pendidikan yang mengarah 

kepada pembentukan kompetensi lulusan. Universitas Nasional menyadari 

bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber 

daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, 

maka semakin memiliki  competitive advantage. Kompetensi lulusan menjadi 
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salah satu faktor penunjuk keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan 

misinya. Dalam hal ini kompetensi lulusan (sarjana) tentu tidak hanya pada 

bidang keilmuannya saja, ada kompetensi-kompetensi penunjang yang akan 

meningkatkan daya tawar atau bargaining power para lulusannya pada saat 

memasuki pasar tenaga kerja. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bagi 

Universitas Nasional untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi atau 

berkualitas dalam arti yang luas dan mampu memenuhi permintaan pasar 

kerja, dimana bukan hanya penguasaan berbagai teknologi baru (hard skill)

saja melainkan juga terhadap keterampilan termasuk soft skill kini semakin 

dituntut. Untuk itu Universitas Nasional memasukkan soft skill dalam 

kurikulum sebesar 30%. Terikait penanaman softskill yang terintegrasi pada 

sistem akademik maupun pembinaan kegiatan kemahasiswaan, ke depan 

Universitas Nasional berkomitmen "Harga Mati" untuk menghasilkan lulusan 

sarjana yang berkarakter dan berintegritas berlandaskan moral dan etika 

bangsa.

Untuk itu pula dari data laporan yang saya terima, bahwa dari jumlah

Wisudawan yang dilantik pada hari ini, sebanyak 709 Wisudawan telah 

mengikuti Pembekalan Nilai-Nilai Integritas dan Soft Skill yang 

diselenggarakan sejak tanggal 10 s/d 13 Februari 2016. Pembekalan 

dimaksud diharapkan akan menjadi modal dan bekal bagi para wisudawan 

dalam memasuki dunia kerja, maupun promosi jabatan terhadap para 

wisudawan  yang telah bekerja.

Para hadirin yang berbahagia,

Peningkatan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi 

Internasional terus dijalin oleh Universitas Nasional dan Akademi-Akademi 

Nasional. Kerjasama ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas dosen 
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maupun mahasiswa melalui digelarnya berbagai seminar Internasional, 

penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan dosen, joint summer program 

dan pelatihan Internasional soft skill. 

Kami dengan bangga mengumumkan bahwa pada tahun 2015 yang 

lalu, Universitas Nasional telah menambah jalinan kerjasama Internasional 

dengan negara Korea melalui Catholic University of Daegu, Cyber-Hankuk 

University of Foreign Studies, Silla University dan Daegu University of 

Foreign Studies; dengan negara Republik Rakyat China melalui Minnan 

Normal University dan tetangga dekat, Malaysia melalui Universiti Zainal 

Abidin, Terengganu. 

Kepercayaan terhadap Universitas Nasional juga diberikan oleh Global 

One – sebuah non government  organization berbasis di London, Inggris 

untuk menjalankan program-program terkait konservasi air, sanitasi dan 

higienitas melalui pemberian hibah. Penandatangan MoU antara keduanya, 

telah dilakukan pada 26 Januari 2016 yang juga melibatkan jejaring 

perempuan muslim IWWASH (Indonesia Women for Water, Sanitation and 

Hygiene) serta Majelis Ulama Indonesia. Kepercayaan lembaga asing 

terhadap Universitas Nasional merupakan bukti bahwa pihak luar turut 

mengakui kompetensi dan kualitas Universitas Nasional. 

Jalinan kerjasama juga terus ditingkatkan dengan mitra perusahaan 

yang diwujudkan salah satunya melalui rekruitment calon karyawan oleh

Divisi Career and Development Centre (CDC) dengan Bank Mandiri – bank 

dengan asset terbesar di Indonesia saat ini, pada Desember 2015. Para 

alumni Universitas Nasional membuktikan mampu mengikuti tes hingga 

tahap akhir dan terpilih sebagai calon karyawan tetap bank tersebut. 
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Sidang senat yang kami hormati, 

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. 

Di bidang akademik, kami ucapkan selamat kepada: 

1. Saudari Lilis Lestari, Lamia Hendarwin dan Miftah Yulia, sebagai Juara 

II Jakarta Best Destination Image, Kompetisi Proposal Kegiatan untuk 

Jakarta, yang diselenggarakan oleh Kementrian Pariwisata Republik 

Indonesia;

2. Saudara Rizky Hartawan, Selly Indah Permatasari, Kurnia Anggraini, 

Rohimah Melati, dan Septriana dari Akademi Bahasa Nasional, 

Program Studi Bahasa Korea, penerima beasiswa dari Perusahaan 

Korindo Group;

3. Saudara Wahyu Afriyan Utomo, Riyan Kusnanto, Firmana Priangga, 

Roy Adi Pratama, Mukmin Pringgo Pradana dan Fajar Nugroho dari 

Akademi Pariwisata Nasional, Program Studi Perhotelan yang meraih 

juara pertama, kedua dan ketiga lomba memasak pada acara Tourism 

School Food Festival kedua, Oktober 2015; 

4. Saudari Dian Afriliani, Marsya Fitria, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Komunikasi dan Hubungan 

Internasional dan Putri Dwi Kencana dari Fakultas Ekonomi, Program 

Studi Manajemen yang meraih Djarum beasiswa plus dari Djarum

Foundation;
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Untuk prestasi non-akademik, ucapan selamat kami sampaikan kepada :

1. Saudari Maya Sheva, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Program Studi Ilmu Komunikasi dan saudari Ade Aryuningsih 

mahasiswi Fakultas Sastra program studi Sastra Indonesia, yang 

berhasil terpilih sebagai atlet nasional untuk cabang olahraga Karate 

mewakili Provinsi DKI Jakarta, pada Pekan Olahraga Nasional yang 

akan digelar pada September 2016, dimana proses seleksinya telah 

melalui seleksi ketat pada tingkat regional. 

2. Saudari Galuh Handayani Putri, mahasiswi Fakultas Teknik dan Sains, 

program studi Matematika yang memperoleh satu emas pada kumite 

minus (-) 55 kg serta satu perak pada Kata Beregu Putri di cabang 

olahraga karate bersama saudara Dzibran Faray, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

mendapatkan satu perak pada kelas kumite 67 kg pada cabang 

olahraga yang sama di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 

yang digelar di Banda Aceh, 14-21 November 2015;

3. Saudari Diana Magdalena Putri , mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, turut menorehkan 

prestasi dengan meraih satu perak pada cabang olahraga renang, di 

ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2015;

4. Saudari Meriyam, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berhasil lolos seleksi secara 

nasional mewakili Indonesia mengikuti Program International Far East 

Youth and Student Program selama satu bulan tanggal 27 Januari 

hingga 7 Februari 2016 di Seoul, Korea Selatan.
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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.

Para hadirin 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 – wisudawati 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 concern terhadap pendidikan para mahasiswa yang 

menempuh perkuliahan di Universitas Nasional serta Akademi-Akademi 
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Nasional, karena memiliki tujuan menyiapkan peserta didik 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.

Para wisudawan- wisudawati yang saya cintai dan banggakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini,  kami 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 kalian layak dibanggakan.

Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 26 Maret 2016

Rektor Universitas Nasional /

Koordinator Akademi-Akademi Nasional,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.


