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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Minggu 
7 Mei 2017, untuk menghadiri Upacara Wisuda ke-69 Universitas 
Tarumangara di Balai Sidang Jakarta Convention Center.

Dalam wisuda ke-69 kali ini, Universitas Tarumanagara akan melantik 
sebanyak 1.384 wisudawan/wisudawati, yang terdiri atas: lulusan 
Program Strata Tiga (Doktor) sebanyak 3 orang, Strata Dua (Magister) 
sebanyak 171 orang, Program Profesi sebanyak 6 orang, dan Program 
Strata Satu (Sarjana) sebanyak 1.204 orang.

Sejak berdiri sampai saat ini, Universitas Tarumanagara telah melantik 
wisudawan/wisudawati sebanyak 79.131 orang, dengan rincian 
sebagai berikut: 12 orang Program Strata Tiga (Doktor), 3.429 orang 
Program Strata Dua (Magister), 123 orang Program Profesi, 70.665 
orang, Program Strata Satu (Sarjana), dan 4.902 orang Program 
Diploma Tiga (D3). 

Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia mengucapkan selamat 
kepada para wisudawan/wisudawati atas prestasi yang telah diraih. 
Kami ucapkan pula selamat dan terima kasih kepada para orang tua 
atas kerja keras, perhatian, pendampingan dan keterlibatannya dalam 
membimbing putra-putrinya hingga lulus dan meraih gelar sarjana. 

Besar harapan kami bahwa semua ilmu, ketrampilan dan nilai-nilai 
kehidupan yang telah dipelajari selama kuliah dapat menjadi bekal 
untuk berkarya nyata secara profesional dan berintegritas, baik dalam 
ranah keluarga, masyarakat maupun bangsa. 

Secara khusus, saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, para sponsor, pengelola 
gedung, dan semua pihak yang telah bekerja keras membantu 
terselenggaranya Wisuda ke-69 Universitas Tarumanagara ini. 
Selanjutnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara 
wisuda ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam proses 
penyelenggaraannya.

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

Jakarta, 07 Mei 2017
Ketua Panitia Pelaksana

Widya Risnawaty, M.Psi., Psikolog

Sambutan Ketua Panitia Pelaksana
Pada Wisuda Ke-69 
Universitas Tarumanagara
Minggu, 07 Mei 2017
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Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena 
kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia, dalam 
rangka Wisuda Lulusan Universitas Tarumanagara ke-69.

Proses pembelajaran yang panjang dengan penuh suka dan duka 
telah kita lalui bersama dan hari ini para mahasiswa berhasil diwisuda 
menjadi Sarjana, Magister dan Doktor. Kami mengucapkan selamat 
kepada seluruh Wisudawan beserta keluarga atas prestasi akademik 
yang telah diraih melalui proses pembelajaran yang berkualitas di 
Universitas Tarumanagara tercinta. Semoga kompetensi yang telah 
Anda capai selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas 
Tarumanagara, dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat luas yang membutuhkan komptensi Anda dalam 
meningkatkan kesejahtaraan masyarakat di manapun Anda berkarya.

Universitas Tarumanagara merupakan salah satu Perguruan Tinggi 
terbaik di Indonesia, yang melaksanakan proses pembelajaran 
dengan mengembangkan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan 
Entrepreneurship (IPE). Ketiga nilai tersebut sangat diperlukan dalam 
memasuki dunia profesi yang penuh dengan tantangan sekaligus 
peluang dalam meraih kesuksesan. Maka, mari kita pegang teguh 

nilai-nilai IPE dalam menjalankan profesi dan penugasan sesuai 
dengan pilihan hidup kita masing-masing.

Para Wisudawan 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 kebutuhan mutlak 
yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga Anda dapat 
memperoleh berbagai hal yang diperlukan untuk tetap maju dan 
berkembang mengikuti tuntutan perubahan, menjadi lebih baik dan 
bermanfaat bagi masyarakat.

Selamat kepada para wisudawan beserta keluarga, semoga sukses 
dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di manapun Anda 
berkarya. Terima kasih.

Jakarta, 07 Mei 2017
Rektor

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan 

Sambutan Rektor
Pada Wisuda Ke-69 

Universitas Tarumanagara
Minggu, 07 Mei 2017
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Para hadirin yang saya hormati,

Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur 
kehadirat Tuhan sehingga kita semua dapat menghadiri upacara 
Wisuda Universitas Tarumanagara (UNTAR) ke-69. Sebagai institusi, 
UNTAR terus mengembangkan dan mengenalkan makna pendidikan 
tinggi kepada generasi muda berdasarkan pluralitas kebudayaan 
Indonesia. Maka kita juga patut berbangga ketika UNTAR mendapatkan 
penghargaan dari Museum Rektor 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 wisudawan/i UNTAR. 
Kontribusi para wali/orang tua wisudawan/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 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,

Data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.251 institusi 
pendidikan tinggi yang melayani lebih dari 5.1 juta mahasiswa. Akan 
tetapi hanya sekitar 25 institusi tersebut yang meraih akreditasi “A” 
pada mayoritas jurusan yang ditawarkan atau mencapai 0,5% dari 
total institusi pendidikan tinggi yang ada. Di sisi lain, artikel dari 
koran the Jakarta Post tahun 2015 mengungkapkan bahwa terdapat 
sekitar 34.999 murid dari Indonesia yang menempuh studi di luar 
negeri dengan estimasi biaya pendidikan sebesar US$12.000 dan 
biaya tinggal sebesar US$ 10.000 setiap tahunnya. Kedua fakta diatas 
mengungkapkan betapa masyarakat Indonesia dihadapkan dengan 
belum meratanya kualitas pendidikan dan tingginya biaya pendidikan.
Sebagai institusi yang melayani masyarakat, Yayasan senantiasa 
menjembatani hal tersebut dengan menawarkan berbagai kelebihan. 
Dari sisi akreditasi, UNTAR saat ini memiliki 80% jurusan dengan 

Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara
Pada Wisuda Ke-69 
Universitas Tarumanagara
Minggu, 07 Mei 2017
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akreditasi “A” dan afiliasi dengan berbagai institusi pendidikan 
internasional. Sedangkan dari sisi biaya, Yayasan menawarkan 
ribuan beasiswa baik internal maupun eksternal untuk mahasiswa 
berprestasi. Dalam bidang infrastruktur, Yayasan juga sedang 
membangun university teaching hospital di kampus II sebagai rumah 
sakit pendidikan terbaik berskala dunia di Jakarta. Tidak hanya itu, 
Yayasan juga menjalankan sinergi dengan Fakultas Kedokteran Untar 
melalui pembangunan Tarumanagara City dan fasilitasnya di Kampus 
IV, 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 dan UNTAR akan 
terus menawarkan kebaruan, newness bagi para mahasiswa maupun 
alumni di mana Tarumanagara menjadi pusatnya dan meretas ke 
masyarakat melalui karya para alumninya.

Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan fenomena baru 
yang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga 
sektor pendidikan tinggi. Yayasan bersama UNTAR terus menjalin 
kerjasama dengan pemerintah, 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 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 
tampil sebagai generasi yang tangguh, terhormat dan berguna bagi 
masyarakat sehingga mampu mencapai tujuan hidup yang bermakna.

Akhir kata, pada penghujung sambutan ini, tidak lupa kami ucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya 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, 07 Mei 2017
YAYASAN TARUMANAGARA

Dr. Gunardi,S.H.,M.H.
Ketua Pengurus
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Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, atas rahmat-Nya sehingga 
pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rangkaian upacara 
wisuda Universitas Tarumanagara yang ke-69.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Rektor 
beserta jajarannya dan sivitas akademika Universitas Tarumanagara, 
yang setia menunaikan tugas dalam mendidik, membimbing dan 
mengawal studi para mahasiswa sehingga pada hari ini, kita semua 
dapat menyaksikan wisuda Universitas Tarumanagara ke-69.

Wisudawan yang saya banggakan

Perguruan tinggi saat ini tidak lagi mengikuti paham tradisional 
bahwa pendidikan sebagai sekedar tempat menuntut ilmu, 
melainkan pendidikan menjadi tempat meningkatkan dan meraih 
kompetensi. Oleh karena itu pada berbagai kesempatan Yayasan 
selalu mendorong Universitas Tarumanagara memiliki program studi 
yang unggul, akreditasi yang baik maupun kurikulum yang mampu 
memenuhi tuntutan dunia usaha. Hal ini didukung oleh Yayasan 
Tarumanagara yang berhasil meraih ISO 9001:2008 sebagai golden 
standard manajemen mutu dengan harapan dapat melaksanakan 
filosofi Integrity, Professionalism dan Entrepreneurship. 

Di sisi lain, Singapura telah mengembangkan sistem pendidikan 
tingginya melalui kebijakan pemerintah secara khusus mengarahkan 
anak didik menjadi profesional yang mampu melayani pasar 
internasional. Arnoud de Meyer, Presiden dari Singapore Management 
University bahkan secara gamblang menjelaskan bahwa tujuan 
kampusnya adalah menjadi sukses di bidang bisnis, manajemen dan 
pengelolaan usaha melalui pendirian pusat studi dan kajian bisnis. 
Maka berani memberi target para lulusannya menjadi pelaku usaha 
ataupun CEO dalam jangka waktu 10 tahun.

Contoh di atas menjadi upaya negara maju untuk merombak 
pendidikan tinggi sebagai sarana pengelolaan sumber daya manusia. 
Yayasan Tarumanagara sendiri memiliki visi untuk menerapkan 
pendidikan berbasis entrepreneurship. Yayasan senantiasa 
berkomitmen mendukung kinerja Universitas agar berkreasi sekreatif 
mungkin merealisasikan rencana tersebut. hal ini dibuktikan dengan 
pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, pengembangan extensi 
rumah sakit royal taruma maupun pengembangan tanah yayasan 
di Karawaci, Tangerang sebagai sarana penunjang kegiatan studi 
para mahasiswa. Harapan Pembina dan Pengurus Yayasan agar 
fasilitas-fasilitas yang ada dapat menjadi pusat para mahasiswa untuk 
meningkatkan keahlian dan menjadi bekal untuk mandiri di kemudian 
hari.

Sebagai alumni UNTAR, Pembina dan Pengurus Yayasan yakin 
bahwa anda mampu menjadi duta yang baik dan memberi manfaat 

Sambutan Ketua Pembina Yayasan Tarumanagara
Pada Wisuda Ke-69 
Universitas Tarumanagara
Minggu, 07 Mei 2017
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bagi masyarakat. Hendaknya saudara mengasah diri setiap saat 
dan melihat setiap peristiwa sebagai pelajaran, sebab hidup adalah 
guru yang terbaik. Sikap yang profesional dan etika yang baik akan 
membawa manfaat bagi saudara kelak untuk meraih kesuksesan dan 
contoh bagi generasi muda.

Wisudawan dan para hadirin yang saya hormat,

Dalam menghadapi AEC (Asean Economic Community) yang mulai 
berlaku Desember 2015 kami menginginkan agar para lulusan 
Universitas Tarumanagara menyiapkan diri agar ke depan dapat 
membuka lapangan kerja bagi orang lain, tidak hanya sebagai pencari 
kerja. Globalisasi perdagangan Internasional menuntut kita semua 
untuk menjadi sumber daya yang tangguh, kompetitif dan membekali 
diri kita dengan pengetahuan melalui bahasa asing.

Sehubungan dengan globalisasi tersebut, Pengurus Yayasan dan 
Rektor Universitas Tarumanagara telah mengadakan studi banding 
ke Xiamen University, Huachiao University, Kunsan University. Dari 
hasil studi tersebut terlihat bahwa diperlukan pengetahuan dan 
mempelajari Bahasa Mandarin yang merupakan bahasa dunia setelah 
Amerika. Untuk selanjutnya akan dilakukan studi ke Ohio State 
University dan beberapa University di Amerika, dimana diharapkan 
hasil yang ke depan dapat meningkatkan kualitas dan mutu Yayasan 
dan Universitas Tarumanagara dalam menyongsong globalisasi 
internasional. 

Yayasan Tarumanagara memiliki Visi dengan penerapan pendidikan 
yang memiliki basis Entrepreneurship. Gagasan besar ini digagas 
oleh Bapak Dr (HC) Ir Ciputra yang mengharapkan agar Universitas 
Tarumanagara menjadi Universitas Terkemuka di Indonesia 
dengan mengusung nilai-nilai entrepreneuship. Pimpinan Yayasan 
Tarumanagara ingin membangun kapasitas intelektual masyarakat 
Indonesia melalui bidang pendidikan tinggi, kesehatan dan aktivitas 
sosial. Pembina dan Pengurus Yayasan Tarumanagara terus berupaya 
untuk meningkatkan kualitas dalam setiap kegiatan demi menjaga 
amanah tersebut. Inovasi pendidikan tinggi serta standar internasional 
akan mutlak menjadi ciri Tarumanagara melalui kerjasama dengan 
organisasi profesi, institusi pemerintah maupun universitas asing 

yang terkemuka. Semoga setelah wisuda ini, saudara tidak cepat 
berpuas diri dan jangan berhenti belajar. Pembina dan Pengurus 
Yayasan percaya, bahwa saudara kelak akan tampil sebagai alumni 
yang sukses, berpengalaman, berkontribusi kepada masyarakat dan 
merayakan kejayaan almamater bersama rekan-rekan keluarga besar 
Tarumanagara.

Hadirin yang saya hargai,

Pada hari ini, ijinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor 
dan jajarannya, kepada para Dekan dan jajarannya, para Guru besar, 
para Dosen dan staf penunjang atas dedikasi dan ketekunan anda 
semua untuk meningkatkan mutu pendidikan di UNTAR sehingga 
pada hari ini, dengan bangga kita bisa melepas para Wisudawan di 
masyarakat untuk turut serta membangun Indonesia.

Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, Kopertis 
Wilayah III, yang dengan penuh perhatian selalu mendampingi dan 
membimbing UNTAR dalam mencapai standar Pendidikan Tinggi 
Nasional di Indonesia. Perjalanan UNTAR selama ini selalu penuh 
dengan nilai nasionalisme dan kami bangga karena kami dapat 
turut serta memajukan bangsa Indonesia dari masa ke masa melalui 
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul.

Sekian dan Terima kasih.

Jakarta, 07 Mei 2017
YAYASAN TARUMANAGARA

The Ning King
Ketua Pembina


