
PIDATO REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 

PADA WISUDA PERI ODE I WILAY AH 2 

TAHUN AKDEMIK 2018/2019 

Yang Terhormat: 

• Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, Bapak Eko Putro Sanjojo, BSEE., M.BA. 

Yang kami hormati: 

• Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Senat Universitas Terbuka; 

• Dewan Pengawas Universitas Terbuka; 

• Para Kepala UPBJJ-UT yang hadir pada kesempatan ini; 

• Para Mitra Kerja Universitas Terbuka; 

• lbu-lbu Dharma Wanita Universitas Terbuka; 

• Serta Para Wisudawan/Wisudawati beserta keluarga yang 

berbahagia. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Universitas Terbuka 

Convention Center ini dalam keadaan sehat wal'afiat, dalam rangka 

menghadiri upacara Wisuda Universitas Terbuka Periode I Wilayah 2 
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Tahun Akademik 2018/2019. Shalawat beriring salam senantiasa kita 

curahkan ke haribaan Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para 

sahabat dan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak. 

Aamiin ya Rabbal 'Alaamiin. 

Saya atas nama pimpinan Universitas Terbuka mengucapkan selamat 

kepada Bapak dan lbu, atas keberhasilan menyelesaikan studinya di 

UT, baik pada Jenjang Diploma, Strata 1 dan Strata 2, dengan hasil 

yang memuaskan bahkan sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Bapak dan Ibu dapat mengaplikasikan hymne Universitas 

Terbuka, yaitu dengan semangat baja dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa, seperti yang sama-sama kita nyanyikan tadi. 

Kami menyadari bahwa dalam memberikan layanan pendidikan kepada 

Bapak dan lbu, belum dapat memberikan layanan terbaik. Seperti kata 

pepatah, "Tak ada gading yang tak retak". Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini kami meminta maafjika selama menempuh pendidikan 

di UT, Bapak dan lbu merasakan ketidakpuasan atas layanan yang kami 

berikan. Namun hari ini pastilah menjadi hari yang sangat bahagia bagi 

Wisudawan/wisudawati karena sudah sampai kepada titik pembuktian 

bahwa pembelajaran jarak jauh sebagai wadah pembentukan pribadi 

mandiri mampu menyelesaikan pendidikan dalam mengembangkanjati 

diri menjadi lebih baik. 

Bapak Menteri, hadirin yang berbahagia, serta para 

wisudawan/wisudawati yang kami banggakan 
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Pada kesempatan wisuda ini, kami mengangkat tema "Membangun 

SDM yang Unggul, Kreatif, Inovatif pada Era Industri 4.0". 

Pemilihan tema tersebut sangat penting, mengingat kualitas SOM akan 

sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Terna di 

atas merupakan wujud komitmen UT untuk terus memposisikan diri 

sebagai universitas dengan sistem pembelajaranjarakjauh dan sebagai 

bagian dari Cyber University of Indonesia. Perlu kami sampaikan, 

bahwa saat ini UT tidak saja sebagai leader dalam sistem pendidikan 

jarak jauh, namun UT telah menjadi benchmark untuk seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia yang akan menerapkan pembelajaran 

jarak jauh. Ini membuktikan, bahwa UT telah menjadi institusi 

pendidikan yang berkualitas dan memainkan peranan besar dalam 

melahirkan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul. 

Bapak dan Ibo yang kami hormati, 

Sampai tahun 2018 ini, UT telah menjalin kerjasama dengan berbagai 

stakeholder. Tercatat lebih dari 80 persen pemerintah daerah yang telah 

menandatangani nota kesepahaman. Dalam kerjasama tersebut, 

Universitas Terbuka diminta untuk membantu pemerintah daerah 

dalam menyiapkan sumberdaya yang unggul, tidak gagap teknologi, 

tangkas, keatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan pada era 

industri 4.0. Ini menunjukkan peningkatan academic trust dari 

stakeholder terhadap UT. Kerjasama dengan Pemda yang telah terjalin, 

tentunya mempermudahjangkauan UT dalam melayani masyarakat di 

wilayah perdesaan. Oleh karena itu, UT siap membantu Kementerian 
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Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT), dalam meningkatkan kualitas SOM aparatur desa 

beserta lembaga swadaya masyarakat di tingkat desa, dalam rangka 

mempersiapkan aparatur desa di era industri 4.0. 

Pada kesempatan ini, kami atas nama UT sangat mengapresiasi 

komitmen Bapak Menteri dalam mengimplementasikan kebijakan

kebijakan Pembangunan Desa pada 74.754 desa di seluruh Indonesia, 

melalui berbagai program kerja yang kreatif dan inovatif. Mengingat 

desa merupakan basis strategis dalam pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Komitmen inilah yang terns didorong oleh 

Kemendes PDTT untuk men-sinergikan Perencanaan Pembangunan 

Desa melalui Inovasi Desa dalam Akademik Desa era Industri 4.0. 

Dimana implementasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, 

tidak mungkin hanya dilaksanakan secara konvensional. Hal ini 

memerlukan teknologi jaringan yang tepat sasaran dan efesien. UT 

dengan pengalaman 34 tahun lebih di bidang pendidikan Jarak Jauh, 

tentunya siap mendukung dan memfasilitasi Kemendes PDTT dalam 

mensukseskan program-program tersebut. Diawali dengan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang akan 

segera dilaksanakan, kami sekali lagi berkomitmen untuk mendukung 

implementasi kebijakan dan program Kemendes PDTT. 

Bapak Menteri, para hadirin, serta wisudawan/wisudawati yang 

kami banggakan 

4 



Investasi yang terbaik adalah pada Human Capital, meskipun demikian 

tidak dapat kita pungkiri dan kesampingkan jika teknologi juga turut 

andil dalam setiap proses interaksi terlebih pada era industri 4.0. Di era 

industri 4.0 ini hampir tidak ada batas antara satu negara dengan negara 

lainnya atau pun satu daerah dengan daerah lainnya. Kita dapat 

mengetahui kejadian di suatu tempat di belahan negara lain disana 

hanya dalam hitungan detik. Prosesi upacara wisuda yang saat ini 

berlangsung di ruangan UTCC ini, dapat diketahui oleh orang-orang 

yang beradajauh diluar sana, apakah di Kalimantan, Papua atau daerah

daerah lainnya. Kita dapat menikmati budaya Aceh namun kita tidak 

perlu ke Aceh. Kita dapat menikmati nasi Padang, bakso, bahkan tidak 

hanya saja di Indonesia di luar Indonesia pun kita bisa menikmatinya. 

Ini bisa terjadi karena adanya sumber daya manusia unggul yang 

mampu melakukan berbagai inovasi. 

Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan/wisudawati 

yang kami banggakan, 

Saya ingin mempertegas bahwa peralatan ataupun kecanggihan 

teknologi adalah sarana pendukung untuk kemajuan dan penggerak 

organisasi, agar menjadi lebih cepat. Untuk mengoperasikan itu perlu 

adanya technological capability oleh human resources. Memang 

menjadi dua pilihan yang sulit untuk memutuskan investasi pada 

teknologi atau pada pengembangan sumber daya manusia (human 

resources development). Untuk alasan efisiensi, maka kecanggihan 

teknologi akan mampu menjawabnya sehinga arahan terfokus untuk 

menginvestasikannya pada sumber daya teknologi. Namun disisi lain 
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peralatan atau pun kecanggihan tersebut dengan mudahnya dapat ditiru 

oleh Human Resources Advantages. Sebagai contoh produk 

handphone yang kita miliki, hampir semua peusahaan mempunyai 

atribut unik satu dengan yang lainnya. Namun dengan inovatif 

capability didukung oleh sumber daya manusia yang unggul akan 

mampu membuat produk serupa bahkan lebih canggih. 

Dari sisi Institusi, UT tidak menganggap era Industri 4.0 ini sebagai 

tantangan, namun menjadikannya sebagai teman yang mengiringi 

dalam pengembangan institusi UT. Hal ini telah diwujudkan dengan 

adanya ketersediaan teknologi berupa sarana komunikasi dan informasi 

yang menjadi faktor pendukung utama bagi proses pembelajaran di UT. 

Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan/wisudawati 

yang kami banggakan, 

Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, dapat saya sampaikan bahwa 

tahun 2018 dan 2019 adalah masa-masa di mana kita sebagai bangsa 

Indonesia akan menentukan nasib bangsa. Hal ini penting saya 

ingatkan, agar kita menjadi warga negara yang baik dengan 

menggunakan hak sebagai warga negara. Namun demikian, janganlah 

kita terpecah belah karena pilihan yang berbeda. Kepada Bapak dan Ibu 

alumni UT, saya menghimbau untuk tidak menyebarkan informasi 

yang tidakjelas asal usulnya. Jadilah Alumni UT yang mampu menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa menu ju Indonesia adil dan makmur. 

Saya mengharapkan kepada semua lulusan untuk dapat berkolaborasi 

dan bersinergi membawa nama baik UT dan memberikan sumbangsih 
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kepada Almamater. Para Alumni UT telah menyediakan wadah bagi 

wisudawan/wisudawati untuk dapat bergabung dalam Ikatan Keluarga 

Alumni Universitas Terbuka (IKA-UT) yang ada diseluruh wilayah 

Indonesia. Kehadiran wisudawan/wisudawati dalam IKA-UT tersebut 

adalah spirit bagi kami untuk semakin berkarya demi kejayaan UT. 

Bergabungnya Bapak dan lbu sebagai alumni pada IKA-UT, akan 

semakin memperpanjang tali silaturahmi antar alumni, serta dapat turut 

bersama-sama berperan serta dalam mewujudkan Making Higher 

Education Open To All. Perihal penting yang perlu kami sampaikan 

juga adalah komitmen para wisudawan/wisudawati untuk mendukung 

program Tracer Study Alumni UT melalui pengisian data di laman : 

www.ut.ac.id/alumni. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk 

mengetahui relevansi lulusan UT dalam dunia kerja, yakni kesesuaian 

antara proses pendidikan di UT dengan realitas di dunia kerja dan dunia 

indutri (link and match) pada industri 4.0. 

Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan/wisudawati 

yang kami banggakan, 

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan lbu, atas kepercayaannya 

menempuh pendidikan tinggi, baik pada Jenjang Diploma, Strata 1 dan 

Strata 2 di UT. Selain itu, kami juga ingin menitipkan nama baik UT 

pada pundak dan sanubari Bapak lbu semua. Semoga dalam setiap 

aktivitas, Bapak dan lbu senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, sehingga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. 

Selamat kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama 
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keluarga tercinta dengan penuh rasa suka cita, serta selamat bekerja 

kembali. 

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua 

untuk terus melaksanakan amanah-Nya, agar kita mendapatkan ridho

Nya, di dunia maupun akhirat nanti. Demikian, terima kasih atas 

segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. 

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Tangerang Selatan, 13 November 2018 

Rektor Universitas Terbuka 

Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D 
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