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Bismillahirrahmanaanirrahiim 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi robil’alamiim. Washolatu wasalamu ‘ala asrofil 
anbiyai walmursalin waala ‘alihi wasohbihi ajmain. ‘ama 
ba’du. 

 
Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberi kesempatan kepada kita 

untuk dapat berkumpul, bersilahturahim pada acara Wisuda ke 
XXXI Universitas Wiralodra semester Ganjil Tahun Akademik 
2015/2016. 

 
Yang kami hormati : 

 Bapak Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan 

Banten, 

 Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten 

 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Iwa Karniwa, 
SE, MM.   

 Bupati Indramayu, Ibu Hj. Anna Sophanah 

 Unsur Muspida Kabupaten Indramayu  

 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 Rayon V Kopertis 

Wilayah IV Jawa Barat dan Banten 

 Sivitas Akademika Universitas Wiralodra 

 Wisudawan/wisudawati Universitas Wiralodra 

 Hadirin sekalian yang kami hormati. 

 



Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta Saudara yang 
telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Wisuda yang ke 
XXXII Universitas Wiralodra. 

Alhamdulillah, Universitas Wiralodra “sebagai universitasnya 
Wong Dhermayu” dapat melaksanakan kegiatan Wisuda 2 ( dua ) 
kali dalam setahun, yaitu wisuda semester Ganjil pada bulan 
Pebruari dan wisuda semester Genap pada bulan Agustus. Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang memilih kuliah di 
Universitas Wiralodra semakin meningkat, sehingga jumlah 

mahasiswa yang lulus menempuh pendidikannya semakin 
meningkat pula. Pada wisuda Semester Genap ini, selain akan 
mewisuda  sebanyak 446 orang, juga segerap hadirin akan 
mendengarkan orasi Ilmiah dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi 
Jawa Barat Dr. H. Iwa Karniwa, SE, MM.  

Hadirin yang kami homati, 

Secara bertahap Universitas Wiralodra telah menunjukakan 
pertumbuhan yang signifikan baik dari segi akademik maupun non 
akademik. Dari sisi kuantitas saat ini Universitas Wiralodra telah 
memiliki 8 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana,  dengan 14 program 
studi. Pada masa 4 tahun mendatang kami rencanakan memiliki 
20 program studi, terutama progam studi yang dibutuhkan 

masyarakat dan stakeholder lainnya antara lain Program Studi 
Magister Hukum, Program Studi Agroteknologi,  Program Studi 
Pendidikan Olah Raga (PJKR), Program Studi Teknik Informatika, 
Program Studi Akutansi, Program Studi Pendidikan Guru SD 
(PGSD); serta pada tahun ini pula seluruh program studi harus 
sudah “SEHAT”, dengan rasio yang ideal.  

Peningkatan program studi dan jumlah mahasiswa menuntut 
Universitas Wiralodra sebagai salah satu perguruan tinggi swasta 
untuk selalu meningkatkan kualitasnya agar selalu mampu 
bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik perguruan tinggi 
negeri maupun perguruan tinggi swasta. 

Secara kualitas, sesuai dengan rencana strategis secara 

bertahap kami pun telah memulai upaya peningkatan kualitas 
tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Pada saat ini kami telah 
memiliki 19 orang dosen bergelar doktor, 16 kandidat dotor. 
Rancangan kami setiap tahun  dapat menyekolahkan sebanyak 8 



orang dosen ke jenjang Doktor (S3), serta sudah tidak ada dosen 
yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1), secara fungsional 
upaya peningkatan jabatan akademik dan memperoleh sertifikasi 

terus ditingkatkan. Di samping itu upaya peningkatan kahlian 
secara simultan kami lakukan dengan memberikan berbagai 
pelatihan baik di bidang pengajaran, penelitian, maupun 
pengabdian kepada masyarakat. Para dosen diwajibkan membuat 
silabis, RPS, bahan ajar, hand out, dan buku bahan ajar. Sasaran 
kedepan seluruh prodi telah melebihi standar nasional pedidikan 

tingi (SNPT) sehingga seluruh prodi memiliki predikat “SANGAT 
BAIK (B)”.  

Sejalan dengan itu, kuantitas dan kualitas non akademik, 
seperti sarana prasarana pelayanan terus kami tingkatkan. Insya 
Allah pada tahun ini penyelesaian dan penambahan kurang lebih 
42 ruangan dapat dilaksanakan, dan masing-masing fakultas 

memiliki ruang wilayah belajar yang memadai dengan fasilitas dan 
teknologi yang memadai. Pada akhir Wisuda nanti Insya Allah akan 
ada peletakan batu, sebagai tanda dimulainya pembangunan 
gedung baru Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian beserta 
ruang laboratorium, gedung ini merupakan hibah dari Pemda 
Provinsi Jawa Barat.  Selain itu kami telah memiliki Rumah Susun 

untuk Mahasiswa (RUSUNAWA) bantuan dari pemerintah dengan 
kapasitas 76 ruangan yang  dapat dimanfaatkan oleh seluruh 
mahasiswi.       

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para 
dosen dan mahasiswa mengalami peningkatan dari tahun 
ketahun.Selain rutin penelitian institusi, para dosen juga telah 

memperoleh kepercayaan untuk melakukan penelitian dengan 
pendanaan dari luar Universitas, antara lain Kemenristek Dikti, 
BP3IPTEK Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Indramayu, bahkan 
untuk riset Naskah Akademik Raperda, 40% Raperda Kabupaten 
Indramayu dihasilkan dari riset dosen-dan mahasiswa Unwir.   

Sementara itu prestasi akademik dan non akademik para 

mahasiswa Unwir sangat menggembirakan. Saat ini  lulusan Unwir 
82,5 % memiliki IPK lebih dari 3,0, dan diantaranya yudisium 
Dengan Pujian (Cumlaude). Didalam berbagai ajang perlombaan 
Unwir sudah masuk pada tingkat Nasional. Mahasiswa Fakultas 
Hukum Unwir masuk Final Penyusunan Legal Drafting Perundang-
undangan tingkat Nasional.  Final Debat Hukum Tingkat Nasional, 



Mahasiswa Bahasa Inggris Unwir mewakili Jawa Barat bersama 
UNPAD, ITB , dan UPI ke tingkat Nasional dalam Debat Bahasa 
Inggris, yang pada tahun  sekarang masuk pada kelompok 15 yang 

menyisihkan 334 PT. Begitu pula kegiatan ekstrakulikuler 
menjuarai Catur Tingkat Wilayah Kopertis Wil IV Jabar Banten, 
Pernah menjuarai Liga Sepak Bola Mahasiswa Jawa Barat.  
  

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 
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 tengah-tengah 
masyarakat, almamater pun akan merasa bangga.   

 
Wisudawan/wisudawati yang kami cintai dan hadirin yang 

kami banggakan. 

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 34 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, 27 Agustus  2016 

Rektor, 
 

                                                    Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. 

                                                        NIP. 19630418 199002 1 001 

 


