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akan melantik sebanyak 1527 wisudawan/wisudawati, yang terdiri 
atas: lulusan Program Doktor sebanyak 11 orang, lulusan Program 
Magister sebanyak  160 orang, Program Profesi sebanyak 228 orang 
dan Program Sarjana sebanyak  1128 orang.

Sejak berdiri hingga saat ini, Universitas Tarumanagara telah 
meluluskan wisudawan/wisudawati sebanyak 92.306 orang, dengan 
rincian sebagai berikut: 47 orang Program Doktor, 4.861 orang 
Program Magister, 712 orang Program Profesi, 81.824 orang Program 
Sarjana, dan 4.902 orang Program Diploma Tiga (D3).

Sejak penyelenggaraan Upacara Wisuda ke-52, Universitas 
Tarumanagara telah mengangkat beragam nuansa budaya nusantara 
yang mewarnai perhelatan wisuda sebagai wujud nyata kontribusi 
Civitas akademika Universitas Tarumanagara dalam menjaga dan 
merawat kebhinekaan Indonesia. Pada Upacara Wisuda Ke-78 ini, 
Universitas Tarumanagara mengangkat perpaduan budaya Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan tema “UNTAR 
untuk INDONESIA: Solidaritas Membangun Reputasi untuk Negeri”. 

Terselenggaranya acara ini tak lepas dari kontribusi berbagai pihak. 
Terimakasih saya ucapkan kepada Pimpinan Yayasan Tarumanagara 
dan Pimpinan Universitas Tarumanagara atas dukungan yang 
diberikan. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada seluruh 
panitia, para pengisi acara, pengelola gedung, dan para tenant. 
Secara khusus, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada para sponsor: Tarzan Photo, PT Mega 
Pratama Medicalindo, PT Honda Prospect Motor, Bank Mandiri, BCA, 
dan BRI.  Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara 
wisuda ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam proses 
penyelenggaraannya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan 
perlindungan dan bimbingan kepada kita semua. 

Jakarta, 27 November 2021
Ketua Panitia Pelaksana

Widya Risnawaty, M.Psi., Psikolog.

SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PADA WISUDA KE-78
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Sabtu, 27 November 2021 dan Minggu, 28 November 2021

Yang terhormat,
Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi     
Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III    
Bapak-Ibu Muspikoda Jakarta Barat         
Rektor Perguruan Tinggi Sahabat    
Para Wisudawan beserta keluarga
Segenap Keluarga Besar Universitas Tarumanagara dan
Para undangan yang kami hormati.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita semuanya, 
Shalom, 
Om Swastiastu, 
Namo Buddhaya, 
Salam kebajikan.

Dalam kesempatan yang istimewa ini, pertama-tama marilah kita 
panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan 
yang ada sehingga Wisuda Ke-78 Universitas Tarumanagara dapat 
dilangsungkan. Penyelenggaraan Wisuda Ke-78 kali ini memang 

sedikit berbeda karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemik 
COVID-19 yang telah kita ketahui bersama sedang melanda dunia dan 
Indonesia. Oleh karenanya tata laksana Wisuda Ke-78 ini disesuaikan 
dengan aturan-aturan dari Pemerintah dan protokol kesehatan yang 
berlaku.

Kami seluruh panitia penyelenggara dan keluarga besar Universitas 
Tarumanagara mengucapkan selamat kepada para wisudawan 
atas pencapaian prestasi akademik yang membanggakan. Kami 
sampaikan pula ucapan selamat dan terima kasih kepada orang 
tua yang telah bekerja keras dalam mendampingi dan memberikan 
dukungan kepada putra-putrinya selama menempuh pendidikan di 
Universitas Tarumanagara. Upacara Wisuda ini menjadi langkah awal 
bagi wisudawan/wisudawati untuk mulai mengambil peran nyata 
dalam masyarakat dengan mengaplikasikan teori dan keterampilan 
guna mendukung pembangunan bangsa dan negara, yang dilandasi 
sikap profesional, integritas dan jiwa entrepreuner.

Dalam Wisuda Ke-78 ini akan dilantik para lulusan Universitas 
Tarumanagara mulai dari jenjang Program Sarjana, Profesi, Magister, 
dan Doktor. Dalam upacara wisuda kali ini, Universitas Tarumanagara 
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Rektor

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, IPU., ASEAN Eng.

terbesar dan terbaik di Indonesia, terus berusaha mengembangkan 
diri, meningkatkan penjaminan mutu, kegiatan ilmiah, pengabdian 
kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, melaksanakan pertukaran 
mahasiswa dan dosen serta berbagai usaha lainnya dalam rangka 
meningkat reputasi dan layanan sebagai salah satu perguruan 
tinggi terbaik dan terpercaya. Berbagai prestasi yang telah diraih 
Universitas Tarumanagara merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas 
akademika, termasuk Para Wisudawan yang hari ini diwisuda. Kami 
mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan kinerja yang telah 
Anda semua hasilkan bersama para dosen dan karyawan di Universitas 
Tarumanagara selama menempuh studi di Universitas Tarumanagara. 
Kami mohon Anda semua terus dapat menjaga nama baik Almamater 
tercinta dimanapun Anda berkarya, dengan tetap berpegang teguh 
nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Universitas Tarumanagara yaitu 
Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE) dalam setiap 
aktivitas dan pengabdian Anda.

Para Wisudawan Universitas Tarumanagara harus terus meningkatkan 
kompetensi dan kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan, 
sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi dan peradaban 
di bidang yang Anda tekuni. Belajar sepanjang hayat merupakan hal 
yang sangat penting untuk terus dijalani setiap hari, sehingga kita 
dapat terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di berbagai 
bidang kehidupan. Kami juga mengajak agar para Wisudawan 
Universitas Tarumanagara berperan secara aktif bagi kemajuan bangsa 
dan negara, secara khusus bagi kemajuan Universitas Tarumanagara 
dengan membagikan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki 
melalui proses pembelajaran di masyarakat luas.

Selamat dan sukses kepada para wisudawan beserta keluarga. 
Teruslah berkarya dengan totalitas dan pelihara hati nurani, untuk 
menjadi insan yang unggul penuh dedikasi. Tuhan memberkati 
pelayanan kita.

Sambutan Rektor
Universitas Tarumanagara
Pada Wisuda Ke-78

Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, 
karena kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia, 
baik secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat 
maupun secara daring dari tempat-masing dalam rangka Wisuda 
Lulusan Universitas Tarumanagara ke-78.

Kami mengucapkan selamat kepada seluruh Wisudawan beserta 
keluarga atas prestasi akademik yang telah diraih melalui proses 
pembelajaran yang berkualitas di Universitas Tarumanagara 
tercinta, dengan dijiwai oleh nilai-nilai: Integritas, Profesionalisme 
dan Entrepreneurship (IPE). Semoga ilmu pengetahuan, teknologi 
dan berbagai kompetensi baik akademik maupun non akademik 
yang telah Anda capai selama menempuh pendidikan tinggi di 
Universitas Tarumanagara, baik Program S1, S2, S3 dan Profesi, 
dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas 
yang membutuhkan kemampuan Anda dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dimanapun Anda berkarya, sesuai cita-
cita yang telah Anda bangun dalam kehidupan Anda bersama 
orang-orang yang Anda cintai. 

Pada saat ini, kita masih dalam suasana prihatin karena Pandemi 
Covid 19. Begitu banyak perubahan telah terjadi di sekitar kita, di 
berbagai daerah dan bahkan di berbagai belahan dunia. Covid 19 telah 
mengubah berbagai tatanan dalam masyarakat, termasuk dalam proses 
pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran terus dilaksanakan 
dengan melakukan penyesuaian, inovasi dan kreativitas, sehingga 
tetap dapat menjalankan proses pembelajaran dan pengembangan 
keilmuan, namun skala prioritas adalah kesehatan dan keselamatan 
bersama. Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak Pandemi 
Covid 19 diberbagai bidang dan saat ini telah dilaksanakan vaksinasi 
bagi Sebagian masyarakat Indonesia secara bertahap. Universitas 
Tarumanagara juga turut berkontribusi dengan mendirikan Sentra 
Vaksinasi berkolaborasi dengan Pemda DKI Jakarta melalui Dinas 
Kesehatan Jakarta dan Puskesmas Grogol Petamburan. Hal ini sesuai 
dengan tagline Untar untuk Indonesia, yang terus akan kita wujudkan 
bersama sebagai sumbangsih Universitas Tarumanagara bagi bangsa 
dan negara.

Para Wisudawan dan keluarga yang berbahagia, Universitas 
Tarumanagara merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta tertua, 
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Yayasan Tarumanagara terus menjalin kerjasama dengan pemerintah 
dalam membentuk mahasiswa yang memiliki standar dan sesuai 
dengan permintaan industri, organisasi profesi maupun pemangku 
kepentingan. Kami juga senantiasa mendorong program sertifikasi 
bagi para mahasiswa maupun lulusan baik di bidang keilmuan 
maupun bahasa, sehingga mereka dapat lulus dengan nilai tambah 
dan mendapat peluang untuk bersaing di kancah internasional. 

Para wisudawan/i yang saya cintai, 

Kami berharap bahwa saudara/i wisudawan dan wisudawati sebagai 
lulusan dapat memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap 
bidang atau profesi yang saudara/i tekuni. Hendaknya saudara 
mampu memiliki keteguhan untuk bekerja keras, penuh percaya diri, 
rajin membuka jaringan dan pantang menyerah. Jadilah pribadi yang 
berbeda, karena orang orang yang mengukir jalannya sendirilah yang 
akan sukses. Kami percaya bahwa setelah wisuda ini, maka anda dapat
Akhir kata, pada penghujung sambutan ini, tidak lupa kami ucapkan 
terima kasih yang sebesarbesarnya kepada jajaran Pemerintah yang 
telah giat memajukan kualitas Pendidikan Tinggi dan Keluarga Besar 
Universitas Tarumanagara yang telah berjasa bagi Yayasan dan 
Universitas Tarumanagara demi kemajuan pendidikan nasional hingga 
sekarang ini. Sekian dan terimakasih. 

Jakarta, 27 November 2021 
YAYASAN TARUMANAGARA 

Gunardi, S.H., M.H.
Ketua Pengurus

untuk tahun 2022, sebagai bentuk implementasi Visi Untar menjadi 
Universitas berskala Regional.

Dari sisi akreditasi program studi, UNTAR saat ini memiliki 8096 jurusan 
dengan akreditasi “A” dan afiliasi dengan berbagai institusi pendidikan 
internasional. Dari sisi biaya, Yayasan menawarkan ribuan beasiswa 
baik internal maupun eksternal untuk mahasiswa berprestasi. Dalam 
bidang infrastruktur, Yayasan juga sedang mengembangkan rumah 
sakit pendidikan. Tidak hanya itu, Yayasan juga mengembangkan 
STIKES di tanah Yayasan di TB Simatupang, dan juga akan membangun 
Tarumanagara City beserta fasilitasnya di Legok Tangerang sambil 
mengusung konsep kota pendidikan dan pusat bisnis. Fokus Yayasan 
Tarumanagara selalu menempuh visi jauh ke depan berlandaskan 
daya saing, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan 
berkelanjutan. Dengan prinsip Integrity, Profesionalism dan 
Entrepreneurship, kami percaya bahwa Yayasan Tarumanagara dan 
UNTAR akan terus menawarkan kebaruan, dan inovasi bagi para 
mahasiswa maupun alumni di mana Tarumanagara menjadi pusatnya 
dan meretas ke masyarakat melalui karya para alumninya. 

Bapak Ibu sekalian, 

Di Indonesia, para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan 
tinggi terkadang terbentur dengan pembekalan ilmu yang tidak 
seimbang dengan permintaan industri. Mendikbud selalu berpesan 
kepada pemimpin perguruan tinggi untuk memberi pembekalan yang 
cukup pada mahasiswa didikannya. “Perguruan tinggi harus mampu 
membekali lulusannya dengan keahlian yang terstandar, gigih dalam 
bekerja, penuh integritas dan pantang menyerah serta sesuai dengan 
kebutuhan dan fleksibel,” Beliau juga berharap perguruan tinggi 
mampu meningkatkan inovasinya dalam memanfaatkan kearifan 
lokal hingga menjadi produk unggul yang hanya ada di Indonesia. 

  * T
A

RUMANAGARA
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Para hadirin yang saya hormati, Pada hari yang berbahagia ini, marilah 
kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME sehingga kita semua 
dapat menghadiri upacara Wisuda Universitas Tarumanagara (UNTAR) 
ke 78. 

Sebagai sebuah institusi, UNTAR yang memasuki usia ke 62 tahun 
terus menerus meningkatkan prestasi dengan menempati peringkat 
ke 7 perguruan tinggi swasta dan peringkat nasional ke 31, Selain 
itu Untar juga menduduki peringkat ke 1 perguruan tinggi swasta 
untuk klaster kegiatan kemahasiswaan. Kami juga mengenalkan 
makna pendidikan tinggi kepada generasi muda berdasarkan pluralitas 
kebudayaan Indonesia. Maka kita juga patut berbangga ketika UNTAR 
mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) 
karena menyelenggarakan upacara Wisuda bertema Budaya Nusantara. 
Pencapaian tersebut merupakan refleksi komitmen Tarumanagara 
terhadap Pancasila dan filosofi dari “Bhineka Tunggal Ika”. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini Yayasan Tarumanagara, 
menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawar/i UNTAR. 
Kontribusi para wali/orang tua wisudawar/i telah berperan sangat 
besar dalam mendidik, membimbing dan memberikan motivasi 

kepada para putra dan putrinya selama menjalani proses studi 
sampai kelulusan. Kami juga berterimakasih kepada bapak ibu yang 
telah mempercayakan Yayasan Tarumanagara sebagai mitra dalam 
membimbing para putra dan putrinya meraih cita cita untuk masa 
depan. Kepercayaan anda merupakan amanah bagi kami untuk terus 
menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi baik dari sisi akreditasi, 
tenaga pengajar dan sarana prasarana. Konsistensi dan prestasi 
menjadi jawaban kami untuk terus meneguhkan citra UNTAR sebagai 
institusi pendidikan tinggi berkualitas internasional. 

Para hadirin yang saya muliakan, 

Kami bersyukur Universitas Tarumanagara telah meraih akreditasi 
institusi “A” dari Kementerian Ristekdikti (saat ini Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. 
Hal ini membuktikan bahwa Universitas Tarumanagara merupakan 
Universitas papan atas yang unggul di era persaingan global. 
Pencapaian akreditasi institusi yang baik ini merupakan kerjasama 
dari semua pihak baik Yayasan, Universitas dan Fakuitas serta 
semua sivitas akademika Universitas Tarumanagara. Saat ini kami 
telah mendapatkan “OS” Asian rank university ke 10 PTS Indonesia 

Kata Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara 
Wisuda Universitas Tarumanagara Ke-78
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Hadirin yang terhormat,

Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih 
kepada Rektor dan jajarannya, para Guru Besar dan para Dosen serta 
seluruh Sivitas Akademik Untar, atas dedikasi dan ketekunan anda, 
sehingga Untar pada hari ini, berhasil mewisuda 1325 alumni baru 
untuk dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia.

Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran 
Pemerintah, khususnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Direktorat 
Pendidikan Tinggi, dan Kopertis Wilayah 3, yang telah berjasa bagi 
kemajuan Pendidikan Nasional pada umumnya, dan terutama untuk 
dukungan dan bantuannya bagi kemajuan Universitas Tarumanagara. 
Sekian dan terima kasih.

Yayasan Tarumanagara,

Edmund Sutisna. Ketua Pembina

Hadirin yang saya hormati,

Dalam masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia saat 
ini, Yayasan Tarumanagara turut serta membantu pemerintah dalam 
menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebagai salah satu contoh 
adalah kegiatan Layanan Kepakaran di Fakultas Kedokteran yaitu 
pembukaan Laboratorium pemeriksaan Covid-19, yang pada bulan 
Juni tahun 2020 telah menjadi Laboratorium Fakultas Kedokteran 
Swasta pertama yang turut serta dalam laboratorium jejaring 
penanganan Covid-19. Dari pencapaian tersebut hingga pada saat ini, 
telah melayani lebih dari 30.000 Sampel dari berbagai RS dan klinik 
di sekitar Jabodetabek. Laboratorium FK Untar yang telah dipercaya 
menjadi salah satu Laboratorium Jejaring Pemeriksa Covid-19 
Kemenkes diantara 129 Lab di DKI Jakarta, menjadi kebanggaan dan 
membawa nama Untar di masyarakat. Yayasan berharap kegiatan 
tersebut dapat menjadi panutan dan memacu semangat bagi dosen, 
karyawan, serta para wisudawan, untuk berkarya bersama memajukan 
nama Tarumanagara.

Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di 
Universitas, Yayasan melakukan peningkatan jaringan internet yang 
saat ini sedang dilakukan project refreshment perangkat dan telah 
tercapai 100 persen. Hal ini diharapkan dapat memberikan lebih 
banyak kemudahan bagi Universitas dalam menjalankan program 
kerja yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, 
Yayasan terus mendukung perkembangan Universitas untuk menjadi 
Kampus Digital dengan pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran 
seperti hybrid class, laboratorium, dan e-library yang didukung 
dengan sistem  informasi untuk sentralisasi ruangan.

panutan dan memacu semangat bagi dosen, karyawan, serta para wisudawan, untuk berkarya 
bersama memajukan nama Tarumanagara.  

Untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas, Yayasan melakukan 
peningkatan jaringan internet yang saat ini sedang dilakukan project refreshment perangkat 
dan telah tercapai 100 persen. Hal ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak 
kemudahan bagi Universitas dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan 
dengan efektif dan efisien. Selain itu, Yayasan terus mendukung perkembangan Universitas 
untuk menjadi Kampus Digital dengan pemenuhan  kebutuhan sarana pembelajaran seperti 
hybrid class, laboratorium, dan e-library yang didukung dengan sistem informasi untuk 
sentralisasi ruangan. 

Hadirin yang terhormat, 
 
Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Rektor dan jajarannya, 
para Guru Besar dan para Dosen serta seluruh Sivitas Akademik Untar, atas dedikasi dan 
ketekunan anda, sehingga Untar pada hari ini, berhasil mewisuda 1325 alumni baru untuk 
dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia. 
 
Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemerintah, khususnya kepada 
Bapak Gubernur DKI Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Kopertis Wilayah 3, yang telah 
berjasa bagi kemajuan Pendidikan Nasional pada umumnya, dan terutama untuk dukungan 
dan bantuannya bagi kemajuan Universitas Tarumanagara. Sekian dan terima kasih. 
 
Yayasan Tarumanagara, 
 
 
 
 
 
 
Edmund Sutisna. 
Ketua Pembina 

Hadirin yang berbahagia,

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, atas rahmat-Nya dan Karunia-Nya, sehingga kita semua 
dapat hadir dan mengikuti upacara Wisuda Universitas Tarumanagara 
yang ke-78.

Pada Wisuda ke-78 ini, Universitas Tarumanagara akan me-wisuda 
1325 mahasiswa S1 dan S2 serta S3 yang telah berhasil menyelesaikan 
studi di Untar dengan hasil yang baik dan memuaskan. Kami, atas nama 
Yayasan Tarumanagara menyampaikan ucapan selamat kepada para 
wisudawan/wati yang kami banggakan.

Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan ucapan selamat serta 
terima kasih kepada para orangtua dari para wisudawan/wati, karena 
bapak dan ibu, telah mempercayakan pendidikan tinggi dari putra dan 
putri anda kepada Universitas Tarumanagara.

Para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan.

Anda telah dibekali dengan ilmu pengetahuan di Untar, agar mandiri 
dan siap berkarya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian dari 
anda, akan membangun karir sebagai professional dan sebagian lain, 
akan menjadi entrepreneur.

Apapun jalur yang akan anda tempuh, saya berpesan agar semua itu 
anda lakukan dengan dilandasi nilai-nilai integritas dan sikap yang 
professional serta hasrat untuk berprestasi sebaik mungkin, sehingga 
anda bisa menjadi kebanggaan dari orangtua dan bermakna bagi 
Indonesia.

Saya mengharapkan agar anda bisa menjadi panutan (role model) di 
masyarakat, apapun profesi anda, sehingga dengan demikian, anda 
dapat berperan serta dengan aktif ikut mengangkat reputasi alumni 
Untar di masyarakat, dan sekaligus mengharumkan kehormatan Untar 
sebagai universitas kebanggaan masyarakat.

Kata Sambutan Ketua Pembina Yayasan Tarumanagara 
Wisuda Universitas Tarumanagara Ke-78 
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pengembangan perekonomian baik dari sektor pariwisata, ekonomi 
kreatif maupun pengembangan UMKM.

Untuk itu, LLDikti Wilayah III terus mendorong perguruan tinggi di 
lingkungannya, termasuk Universitas Tarumanagara untuk terus 
berinovasi dan semangat melakukan riset-riset maupun kajian untuk 
pengembangan potensi. Selain itu, kami juga berharap bahwa berbagai 
riset ataupun inovasi perguruan tinggi harus mampu menjawab 
kebutuhan-kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga 
inovasi-inovasi tersebut dapat dihilirkan dan dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat.

Melalui kolaborasi serta sinergi antara perguruan tinggi dengan industri 
maupun dunia usaha akan mampu menghasilkan sumber daya manusia 
yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan kekuatan 
sumber daya manusia yang unggul juga akan mampu memperkokoh 
perekonomian bangsa. Saya berharap, lulusan yang hari ini di wisuda 
di Universitas Tarumanagara mampu mewujudkannya.
 
Para wisudawan dan wisudawati yang budiman,

Perkenankanlah saya menyampaikan harapan dan pesan bagi 
Saudara, bahwa almamater Saudara ini, Universitas Tarumanagara, 
merupakan institusi yang telah membekali Saudara untuk berkiprah di 
masyarakat. Sebagai pribadi, tantangan yang akan langsung dihadapi 
adalah menentukan career path Saudara sendiri. Ada berbagai macam 
pilihan berkarir, seperti bekerja di perusahaan besar, menengah, kecil, 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hingga membuka 
usaha sendiri baik skala kecil atau menengah. Menggabungkan 
keahlian dengan berbagai bidang ilmu merupakan salah satu cikal 
bakal berdirinya perusahaan yang kelak akan sangat profitable bila 
dikembangkan secara profesional.

Universitas Tarumanagara yang memiliki akreditasi A dan menjadi 
salah satu kampus terbaik di lingkungan LLDikti Wilayah III, terima kasih 
atas ketaatan azasnya terhadap berbagai macam peraturan yang ada 
di Kemendikbudristek saat ini, terutama pada pelaporan Pangkalan 
Data Pendidikan Tinggi, yang menurut catatan kami selalu lengkap, 
rapi, dan tertib. Dengan demikian, para Wisudawan dan Wisudawati 
yang hari ini dilantik mudah-mudahan tidak akan terkendala ketika 
kedepannya akan melamar pekerjaan, karena dari segi identitas, data 
nya sudah terekam di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pada momentum ini pula, tentunya Saudara tidak hanya sekedar 
di wisuda saja secara seremonial, tetapi ini merupakan salah satu 
bagian dari kebahagian orang tua dan keluarga. Orang tua sudah 
lama menantikan datangnya hari wisuda ini. Saudara menggunakan 
toga dan berdandan rapi, ini semua karena campur tangan orang 
tua. Tidak ada namanya Saudara bertoga tanpa adanya dukungan 
dari orang tua, orang yang telah berjasa dalam kehidupan Saudara. 
Oleh karena itu, hampiri dan peluklah mereka, ucapkan terima kasih 
dan permohonan maaf apabila mungkin selama Saudara menempuh 
studi, Saudara banyak merepotkan mereka, membebani mereka. Oleh 
karena itu saya sangat berharap setelah selesainya prosesi wisuda ini, 
Saudara harus menjadi orang yang bermakna bagi nusa dan bangsa.

Para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan,

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan 
dunia industri saat ini menjadi prioritas Kemendikbudristek dalam 
memperkuat perekonomian bangsa. Upaya-upaya kolaborasi antara 
perguruan tinggi dengan industri ini penting dilakukan untuk menggali 
dan mengangkat berbagai potensi sumber daya untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu berperan 
dalam menumbuhkan berbagai potensi yang dapat digarap untuk 

Yang Terhormat:

Bapak Budiarsa Sastrawinata, Ketua Pembina Yayasan Tarumanagara;
Bapak Ir. Agussurja Widjaja, ME, MBA., Ketua Pengawas Yayasan 
Tarumanagara; 
Bapak Dr. Gunardi, SH., MH., Ketua Yayasan Tarumanagara beserta 
Pengurus; 
Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan., Rektor Universitas 
Tarumanagara;
Para Guru Besar, Para Anggota Senat, Jajaran Pimpinan, Dosen, dan 
Staff di lingkungan Universitas Tarumanagara;
Para wisudawan yang kami banggakan, para orang tua/wali yang 
berbahagia; 
Para undangan dan hadirin yang saya hormati;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, 
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, salam Kebajikan.

Pertama, Atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 
III, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kami 
ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati 
yang telah menyelesaikan studinya di kampus ternama, kebanggaan 
kita bersama, Universitas Tarumanagara. Saudara telah menunjukkan 
bahwa saudara adalah generasi muda yang dapat dibanggakan dan 
diharapkan mampu untuk membangun bangsa menjadi lebih baik. 
Setelah menempuh keseluruhan tahapan studi, disertai dengan 
ketekunan dan jerih  payah yang  diringi dukungan serta doa  dari 
orangtua dan  keluarga, Saudara  kini telah berhasil memperoleh 
gelar akademik. Gelar ini merupakan bentuk pengakuan terhadap 
kompetensi Saudara dan sekaligus pengingat akan suatu tanggung 
jawab baru yang Saudara emban, yaitu memberikan sumbangsih  
kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
 
Kedua, terima kasih kepada Universitas Tarumanagara atas kerja 
kerasnya dalam membimbing mahasiswa dan mahasiswinya, terutama 
untuk membina hard skills and soft skills melalui berbagai Program 
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apresiasi setinggi-tingginya untuk 

Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Pada Wisuda Ke-78 
Universitas Tarumanagara




