Sambutan Ketua Panitia Pelaksana
Pada Wisuda Ke-71
Universitas Tarumanagara
Sabtu, 19 Mei 2018

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu
19 Mei 2018, untuk menghadiri Upacara Wisuda ke-71 Universitas
Tarumanagara di Balai Sidang Jakarta Convention Center.

memulai perjalanan membangun bangsa dan negara. Para wisudawan
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata secara profesional,
berintegritas dan terus mengembangkan jiwa entrepreneur dalam
kehidupan bermasyarakat.

Dalam wisuda ke-71 kali ini, Universitas Tarumanagara akan melantik
sebanyak 1.350 wisudawan/wisudawati, yang terdiri atas: lulusan
Program Strata Tiga (Doktor) sebanyak 2 orang, Strata Dua (Magister)
sebanyak 138 orang, Program Profesi sebanyak 4 orang, dan Program
Strata Satu (Sarjana) sebanyak 1.206 orang.

Secara khusus, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada para sponsor: Tarzan Photo, PT. Mega
Pratama Medicalindo, PT, Honda Prospect Motor, Unique Boneka
Wisuda, PT. Astaguna Wisesa (Morin), PT. Dtur Pesona Indonesia,
Taruma Grand Ballroom, BNI 46, BCA, Bank Mandiri, Bank Mega.
Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia,
pengelola gedung, dan semua pihak yang telah bekerja sama
membantu terselenggaranya Wisuda ke-71 Universitas Tarumanagara
ini. Selanjutnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam
acara wisuda ini terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan dalam
proses penyelenggaraannya.

Sejak berdiri sampai saat ini, Universitas Tarumanagara telah melantik
wisudawan/wisudawati sebanyak 81.784 orang, dengan rincian
sebagai berikut: 16 orang Program Strata Tiga (Doktor), 3.713 orang
Program Strata Dua (Magister), 129 orang Program Profesi, 73.024
orang Program Strata Satu (Sarjana), dan 4.902 orang Program
Diploma Tiga (D3).
Pada kesempatan yang membahagiakan ini, kami atas nama Panitia
Wisuda ke-71 mengucapkan selamat kepada para wisudawan/
wisudawati atas prestasi yang telah diraih. Kami ucapkan pula selamat
dan terima kasih kepada para orang tua yang telah bekerja keras dalam
mendukung, memberi perhatian, pendampingan dan keterlibatannya
untuk membimbing putra-putrinya hingga lulus dan meraih gelar
sarjana. Upacara Wisuda ini menjadi tanda berakhirnya tugas belajar
di Perguruan Tinggi, namun sekaligus menjadi langkah awal untuk
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Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan
perlindungan dan bimbingan kepada kita semua.
Jakarta, 19 Mei 2018
Ketua Panitia Pelaksana

Widya Risnawaty, M.Psi., Psikolog

Sambutan Rektor
Pada Wisuda Ke-71
Universitas Tarumanagara
Sabtu, 19 Mei 2018

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-71.
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 dan capaian pembelajaran yang telah
Anda peroleh selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas
Tarumanagara, dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan
masyarakat luas yang membutuhkan kompetensi Anda dalam
meningkatkan kesejahteraan 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. 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.
Kita bersama memahami bahwa saat ini dunia telah memasuki revolusi
industri 4.0, yang di dorong oleh perkembangan teknologi informasi,
otomasi, dan robotika. Setiap lulusan perguruan tinggi, para dosen dan

mahasiswa harus mampu meningkatkan kompetensi di berbagai bidang
sehingga dapat berkontribusi secara aktif dalam mempersiapkan SDM
sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0. Tanpa persiapan dan perhatian
yang mendalam terhadap berbagai perubahan dunia saat ini dan
masa mendatang, kita hanya akan menjadi penonton dalam revolusi
industri 4.0. Alumni Universitas Tarumanagara harus mampu dan siap
memasuki era revolusi industri 4.0.
Kami mengajak para Wisudawan untuk terus meningkatkan
kompetensi dan kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan,
sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi dan peradaban
di bidang yang Anda tekuni. Peran serta para Wisudawan secara aktif
bagi kemajuan bangsa dan negara, secara khusus bagi kemajuan
Universitas Tarumanagara sangat kami harapkan.
Selamat dan sukses kepada para wisudawan beserta keluarga.
Teruslah berkarya dengan totalitas dan pelihara hati nurani, untuk
menjadi insan yang unggul penuh dedikasi. Terima kasih.
Jakarta, 19 Mei 2018
Rektor

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan
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Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara
Pada Wisuda Ke-71
Universitas Tarumanagara
Sabtu, 19 Mei 2018

Para hadirin yang saya hormati,
Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat
Tuhan YME sehingga kita semua dapat menghadiri upacara Wisuda
Universitas Tarumanagara (UNTAR) ke-71. Sebagai sebuah 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 Rekor Dunia Indonesia (MURI) karena menyelenggarakan
upacara Wisuda bertema Budaya Nusantara. Pencapaian tersebut
merupakan refleksi komitmen Tarumanagara terhadap Pancasila dan
filosofi dari “Bhinneka 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 Tarumanagara sebagai mitra dalam
membimbing para putra dan putrinya meraih cita-cita untuk masa
depan. Kepercayaan anda merupakan amanah bagi kami untuk terus
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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. 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 Fakultas serta semua sivitas akademika
Universitas Tarumanagara. Saat ini kami juga sedang berupaya untuk
dapat diakreditasi oleh “QS” world rank university, sebagai bentuk
implementasi Visi Untar menjadi Universitas berskala Global.
Dari sisi akreditasi program studi, UNTAR saat ini memiliki 80% 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 terbaik di Jakarta. Tidak hanya itu, Yayasan juga

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.

Akhir kata, pada penghujung sambutan ini, tidak lupa kami ucapkan
terima kasih 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, 19 Mei 2018
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Di Indonesia, para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan
tinggi terkadang terbentur dengan pembekalan ilmu yang tidak
seimbang dengan permintaan industri. Menristekdikti 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.

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.
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Bapak Ibu sekalian,

Para wisudawan/i yang saya cintai,

Y

mengembangkan Institut Teknologi Tarumanagara dan STIKES di
tanah Yayasan di TB Simatupang, Politeknik Tarumanagara di kampus
2 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.

Dr. Gunardi,S.H., M.H.
Ketua Pengurus
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Sambutan Ketua Pembina Yayasan Tarumanagara
Pada Wisuda Ke-71
Universitas Tarumanagara
Sabtu, 19 Mei 2018

Waktu dari waktu ke waktu melesat makin cepat saja. Tanggal 28
Oktober 2017 kita mengadakan Wisuda ke 70. Hari ini 19 Mei 2018
dalam sekelebat kita menyelenggarakan Wisuda ke 71. Alangkah
cepatnya waktu berkelebat.
Sebuah penelitian dari James Cook University menunjukkan bahwa
sebagian besar manusia memang merasakan percepatan waktu
dari tahun ke tahun. Hanya mereka yang sibuk daring (online) lewat
smartphone atau komputer akan lebih lagi merasakan itu. Agaknya
teknologi besar pengaruhnya dalam mempercepat persepsi otak
terhadap waktu. Dan itu tak sedikit yang membuat orang menjadi stress
karena tekanan waktu dalam bekerja menjadi tak tertanggungkan.
Datang nasehat, agar orang-orang digital yang kesusu itu mundur
sejenak (‘stepping back’) dan menikmati hidup kini dan di sini dengan
berkesadaran (mindfulness)
Saudara-saudara wisudawan dan hadirin sekalian
Nampaknya memang tak dapat disangkal, bahwa kita ini tengah hidup
dalam apa yang disebut Bung Karno sebagai “many revolutions in
one generation”, banyak revolusi dalam satu generasi. Dan kedepan
revolusi yang paling hebat berdampak pada peradaban kita, niscaya
adalah Revolusi Teknologi Baru. Contohnya seperti kecerdasan buatan
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(artificial intellegence) IOT (internet of things), kendaraan tanpa awak,
robotics, 3D printing, teknologi nano, biotek dan lain-lain.
Saudara-saudara mungkin sudah pernah mendengarnya atau tahu,
namun yang mengejutkan adalah, bahwa beberapa temuan besar itu
baru terjadi 1-2 tahun lalu. Seperti gelombang internet ketiga yang
dimulai tahun 2016, yang melahirkan IOT (internet of things). Dan
tahun 2016 itu juga kumandang revolusi industri keempat mulai keras
bergema.
Gema revolusi industri keempat itu membahana di seluruh dunia,
termasuk di Indonesia. Dampak ke depannya akan merubah
peradaban kita, termasuk dunia pendidikan, Dikti sudah membuat
paparan, namun sepertinya masih dalam garis-garis besar, belum
rinci, karena semuanya masih dalam pencarian.
Disebut-sebut antara lain akan terjadi globalisasi pendidikan dengan
pemberian kesempatan hadirnya perguruan tinggi asing, inovasi
disruptif dengan makin intensif dan masifnya pelajaran online dan
jarak jauh. Lalu diutarakan pula hendaknya institusi perguruan tinggi
itu kini makin mengutamakan kreativitas, inovasi, multidisiplin dan
entrepreneur (wirausaha).

Tentu menarik statemen Dikti mengenai perlunya diutamakan
pembentukan entrepreneur. Padahal tanpa perlu menepuk dada, sejak
beberapa tahun silam, Untar sudah mencantumkan entrepreneurship,
kewirausahaan dalam visi dan misinya. Berarti Untar telah mampu
mendahului melihat ke depan.

Untuk itu, para wisudawan terbilang berada di posisi garda depan
untuk mau melakukan pembelajaran lanjut dan pembelajaran ulang
(relearning) atas apa-apa yang pernah dipelajari demi menghadapi
masa depan yang lebih baik.
Sekian dan terima kasih.

Pertanyaan besarnya adalah : Apakah pesan-pesan perihal kreativitas,
inovasi, multidisipliner dan entrepreneurship itu hanya tertuju untuk
mahasiswa saja atau juga untuk para wisudawan ? Hemat saya itu
adalah untuk kita semua. Apakah itu mahasiswa, para wisudawan,
dosen, anggota Yayasan termasuk masyarakat pada umumnya.
Masyarakat masa depan dalam waktu dekat, nampaknya memerlukan
orang-orang yang cerdas secara kontekstual, cerdas secara
emosional, cerdas secara kejiwaan dan cerdas secara phisik. Itulah
yang diamanatkan oleh para penggagas revolusi industri 4.0.

Jakarta, 19 Mei 2018
Yayasan Tarumanagara

Drs. Indra Gunawan, MBA
Ketua Pembina
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