SAMBUTAN REKTOR PADA WISUDA
GELOMBANG II TAHUN 2018
UNIVERSITAS WIRALODRA
Bismillahirrahmanaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
ALHAMDULILLAHI

ROBBIL

ALAMIIN,

NAHMADUHU

WANASTAIINU WANASTAGHFIRUHU, WANA UUDDZU BILLAHI
MIN

SYURURI

ANFUSINA

WAMIN

SAAYYIATI

A`MALINA

MAYAHDILLAHU FALA MUDHILLALAH WAAMAYUDDHLILHU
FALA HAADIYA LAHU. ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA
ASHADU

ANNA

MUHAMMADARRASULULLAH

ALLAHUMMASALLI ALA SSAAYIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI
SAYIDINA MUHAMMAD. AMMA BA`DU.
Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah, serta
InayahNya kepada kita dan atas perkenanNya pula kita dapat
berkumpul, bersilahturahim pada acara Wisuda Gelombang II
Universitas Wiralodra Tahun 2018.
Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan
kepada nabiyulloh Muhammad SAW. Penutup para nabi dan
rosul, begitu pula pada keluarganya, para sahabatnya dan kita
umatnya dengan penuh ikhsan sampai hari kiamat.
Yang kami hormati :
 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atau Yang
Mewakili
 Kepala Lembaga Layanan Dikti Jawa Barat dan Banten,
 Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
 Bupati Indramayu, yang diwakili Bapak Asda II.
 Forum
Koordinasi
Pimpinan
Daerah
Kabupaten
Indramayu
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Ketua DPRD Kabupaten Indramayu
Ketua Dewan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu
Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu beserta
seluruh Pengurus dan Pengawas Yayasan Wiralodra
Pimpinan
Perguruan
Tinggi
Swasta
Se-Wilayah
Ciayumajakuning
Sivitas Akademika Universitas Wiralodra
Wisudawan Universitas Wiralodra
Orang Tua Wali Wisudawan
Hadirin sekalian yang kami hormati.

Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta Saudara
yang telah memenuhi undangan kami dalam acara Wisuda
Gelombang II Tahun 2018 Universitas Wiralodra.
Alhamdulillah, Universitas Wiralodra dapat melaksanakan
kegiatan Wisuda 2 ( dua ) kali dalam setahun, yaitu wisuda
semester Ganjil pada bulan September dan wisuda semester
Genap pada bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
mahasiswa yang memilih kuliah di Universitas Wiralodra
semakin meningkat, sehingga jumlah mahasiswa yang
lulus/selesai menempuh pendidikannya semakin meningkat
pula. Pada hari ini lulusan yang akan di Wisuda sebanyak 519
orang.
Hadirin yang kami homati,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedidikan
Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2105 tentang Standar Nasonal Pendidikan
Tinggi (SN Dikti) mengisyaratkan bahwa didalam proses
pendidikan di perguruan tinggi sekurang-kurangnya memiliki
standar yang telah ditetapkan secara nasional dan harus
terjamin mutunya.
Secara bertahap dan simultan Universitas Wiralodra telah
melakukan penguatan kelembagaan melebihi standar nasional
dikti, dan meningkatkan mutu dengan menerapkan system
penjaminan mutu, baik System Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
maupun System Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Saat ini
Universitas Wiralodra memiliki 8 Fakultas, 1 Sekolah
Pascasarjana, dengan 16 program studi, yakni Program Studi
Manajemen Pendidikan (S2), Program Studi Tingkat Sarjana (S1)
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yakni Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Manajemen,
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan
Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris,
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Agribisnis,
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Pendidikan
Agama Islam, Bimbingan Konseling Islam, Perbankan Syariah,
serta si bungsu baru akan diselenggarakan tahun akademik
2017/2018 yakni prodi Teknik Komputer pada Fakultas Teknik
dan prodi Agroteknologi pada Fakultas Pertanian. Alhamdulillah
12 program studi telah terakreditasi sangat baik (B).
Pencapaian tersebut tentu kami syukuri, namun usahausaha untuk melebihi standar nasional dikti bukan hanya
sampai terakreditasi sangat baik (B), tetapi sesuai dengan visi
Universitas Wiralodra yakni menjadi Universitas yang unggul dan
kompetitif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan
Kearifan Lokal, maka berharap tahun 2030 sebagian besar
program studi telah terakreditasi unggul (A).
Usaha-usaha untuk mencapai tahap tersebut terus kami
lakukan. Sesuai dengan rencana strategis secara bertahap kami
pun telah memulai upaya peningkatan kualitas tenaga dosen dan
tenaga kependidikan. Pada saat ini kami telah memiliki tenaga
dosen dengan kualifikasi akademik Doktor (S3) sebanyak 20
orang, dan yang sedang melanjutkan pendidikan kejenjang
Doktor sebanyak 26 orang, serta saat ini kami terus mendorong
para dosen untuk mencapai Guru Besar, mudah-mudahan pada
tahun 2019, Unwir telah memiliki Guru Besar.
Upaya peningkatan pembudayaan produktivitas dosen terus
kami tingkatkan mulai dari proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat. Pada saat ini para dosen
diwajibkan membuat buku bahan ajar yang ber ISBN, yang
Alhamdulillah saat ini telah ada 300 buku karya para dosen,
yang mudah-mudahan dapat didaftarkan HKInya. Penelitian
para dosen bukan hanya lingkup institusi, tetapi telah
bekerjasama dan memperoleh kepercayaan dari berbagai
pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain Pemerintah
Daerah Kabupaten Indramayu, DPRD Kabupaten Indramayu,
BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Ristekdikti.
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Sejalan dengan itu, kuantitas dan kualitas non akademik,
seperti sarana prasarana pelayanan terus kami tingkatkan.
Alhamdulillah kami telah menyelesaikan master plan Unwir,
dimana telah ditetapkan tata letak masing-masing fakultas, dan
rektorat,
peningkatan jumlah ruangan yang semula baru
memiliki 46 ruangan sekarang telah terdapat 93 ruangan kelas,
ruang dosen masing-masing program studi sudah cukup ideal,
terdapat ruang laboratorium pada setiap program studi, ruangan
pimpinan dan administrasi, serta telah memiliki Rumah Susun
untuk Mahasiswa (RUSUNAWA) bantuan dari pemerintah dengan
kapasitas 76 ruangan, yang sudah dapat digunakan oleh para
mahasiswa. Pada tahun ini pula kami akan membangun ruangan
baru Fakultas Kesehatan Masyarakat bantuan dari Pemerintah
Provinsi, serta merehabilitas Gedung Aula ini dengan bantuan
hibah dari Pemda Indramayu.
Untuk mengurangi beban mahasiswa dalam menyelesaikan
pendidikanya, Universitas Wiralodra telah menetapkan beberapa
beasiswa, antara lain beasiswa Bidik Misi, beasiswa PPA,
beasiswa PAGS Provinsi Jawa Barat, sekurang-kurangnya tahun
ini telah terdapat 150 mhs yang memperoleh Beasiswa.
Lebih jauh dalam upaya pengembangan Universitas
Wiralodra, kami telah melakukan kerjasama (MoU) dengan lebih
100 PT di Indonesia, 7 perguruan tinggi di luar negeri, yakni Asia
University, dan Human Academy (Jepang), Universitas Utara
Malaysia (UUM), Universitas Tun Husen On Malaysia (UTHM),
Xavier University Bhubaneswar India, Universitas di Taiwan,
Universitas Thailand, yang insya Allah realisasinya akan dimulai
tahun akademik 2018/2019.
Wisudawan/wisudawati yang kami cintai, dan hadirin
yang kami hormati.
Alhamdulillah upaya-upaya peningkatan yang telah
dilakukan cukup membuahkan hasil. Saat ini Universitas
Wiralodra telah memiliki 12 program studi yang terakreditasi B,
yang semula hanya 2 prorgam studi. Prestasi mahasiswa baik
pada bidang akademik maupun non akademik telah dihasilkan
antara lain : masuk 5 besar debat bahasa Ingris mewakili
LLDIKTI IV Jabar Banten ke tingkat nasional, masuk final duta
bahasa Jawa Barat, Masuk Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Jawa Barat, Masuk Pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat
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LLDIKTI, Pemenang Riset Unggulan Tingkat Jawa Barat bidang
Pertanian.
Beberapa waktu yang lalu telah dirilis peringkat perguruan
tinggi oleh Dikti dan Unwir berada pada peringkat 795 dari 3244
perguruan tinggi se Indonesia, yang sebelumnya Unwir berada di
peringkat 1106 dalam kurun waktu satu tahun saja kami dapat
menaikan peringkat tersebut. Begitu pula pemeringkatan versi
Uni Rank Unwir berada di peringkat 14 Top Universities in West
Java tahun 2018, dan ranking 114 se-Indonesia.
Sementara itu Lulusan Unwir saat ini bersebaran bekerja di
berbagai sektor dan berbagai daerah, ada yang berkerja pada
sektor perbankan, PNS, guru, dosen, Jaksa, hakim, Polri, dan
wiraswasta, serta profesi lainnya. Hal ini menambah kepercayaan
masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya kepada Unwir,
salah satunya sejak tahun akademik 2017/2018 Unwir ke titipan
para mahasiswa yang berasal dari Universitas Wasiar Sorong
Selatan Provinsi Papua untuk melanjutkan pendidikan, dan
Alhamdulillah
tengah-tengah
kita
bersama-sama
para
wisudawan saat ini dapat di Wisuda.
Dengan kondisi tersebut kami semakin siap untuk menjadi
perguruan tinggi yang unggul dan mampu berkompetisi, bahkan
siap melakukan perubahan status unwir menjadi universitas
negeri di bumi Wiralodra ini. Namun demikian kami tidak dapat
mewujudkan hal ini tanpa bantuan dan doa baik dari
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, elemen organisasi dan
masyarakat Indramayu khususnya.
Wisudawan/wisudawati yang kami cintai, dan hadirin
yang kami hormati.
Atas nama pimpinan Universitas Wiralodra dan segenap
sivitas akademika, kami menyampaikan ucapan selamat dan
ikut berbangga atas keberhasilan Saudara-saudara dalam
menyelesaikan studi di Universitas Wiralodra ini. Kami akan
lebih bangga lagi apabila Saudara dapat mengaplikasikan ilmu
yang didapat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa
Indonesia umumnya, khususnya bagi masyarakat Indramayu.
Sebentar lagi Saudara-saudara akan menjadi alumni
Universitas Wiralodra, keterikatan nama baik antara alumni dan
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almamaternya tak akan mudah putus. Apabila Universitas
Wiralodra maju dan berkembang, alumni pun akan bangga.
Sebaliknya, apabila alumni dapat berkiprah di dunia kerja, dan
memperoleh kepercayaan serta menjadi tauladan di tengahtengah masyarakat, almamater pun akan merasa bangga.
Wisudawan/wisudawati
hadirin yang kami hormati.

yang

kami

banggakan,

dan

Wisuda bukanlah akhir belajar, belajar merupakan proses
sepanjang hayat. Belajar merupakan kewajiban bagi setiap
manusia, tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu.
Setelah menjadi sarjana dan magister, semangat mencari ilmu
harus lebih ditingkatkan. Tanggung jawab Saudara akan lebih
berat lagi dan yang akan menguji kredibilitas kesarjanaan
saudara adalah masyarakat. Di tengah masyarakat luas Saudara
akan mengarungi kehidupan yang penuh tantangan, hambatan,
sekaligus juga peluang. Selamat berjuang semoga Allah SWT
senantiasa membimbing kita sekalian
Akhirnya, dengan selalu mengharapkan ampunan, petunjuk
dan bimbingan serta ridha Allah SWT, kami atas nama sivitas
akademika Universitas Wiralodra Indramayu mempersembahkan
bakti kami selama 36 tahun kepada bangsa dan negara, semoga
pada masa-masa yang akan datang kami dapat bekerja lebih
baik, lebih giat, dan lebih produktif.
Terima Kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu’aalaikum Wr. Wb.
Indramayu, 15 Septembar 2018
Rektor,
Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.
NIP. 19630418 199002 1 001
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