
 
 
 

PIDATO REKTOR 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

PADA WISUDA SARJANA XV DAN DIES NATALIS KE XIII 
17 OKTOBER 2020 

 

 

Mencetak Sumberdaya Maritim Unggul yang Adaftif, Mitigatif 

dan Agile di Era Pandemi Covid-19 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 

 

Yang Kami Hormati, 

• Plt.Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 

• Walikota Tanjungpinang 

• Para Pejabat Sipil, Militer dan Kepolisian 

• Para Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau 

• Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Universitas Maritim 

Raja Ali Haji 

• Ketua dan Anggota Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji 

• Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, 

Kepala Biro, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi di 

lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji 

• Para Dosen dan Pegawai Universitas Maritim Raja Ali Haji 



• Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas 
Maritim Raja Ali Haji 

• Ketua dan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Maritim Raja Ali 

Haji 

• Para Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Di Lingkungan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji  

• Para Orangtua Wisudawan 

• Yang teristimewa para wisudawan/ wisudawati Universitas 

Maritim Raja Ali Haji yang saya cintai dan saya banggakan serta 

tamu undangan dan hadirin yang berbahagia 

 
Pertama-tama  marilah kita sampaikan puji dan syukur  kehadirat 

Illahirabbi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 

mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, atas segala limpahan 

rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari 

ini Sabtu, Tanggal 17 Oktober 2020, Universitas Maritim Raja Ali 

Haji dapat melaksanakan dengan penuh hikmad Wisuda Sarjana 

XV Sekaligus Peringatan Dies Natalis Ke XIII di Kampus UMRAH 

Provinsi Kepulauan Riau ini.  

 

Shalawat teriring salam kita kirimkan kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat yang telah 

memberikan penerangan kepada jalan kita sebagai khalifatullah di 

muka bumi ini, semoga kita semua mendapatkan syafa’at-nya di 

yaumil akhir. Aamiin. 

 
Sebagai penanda negeri Melayu kami sampaikan sebait pantun 

sebagai pembuka kata pada Wisuda Sarjana XV Dan Dies Natalis 

Ke XIII ini..... 

 

Pergi berlayar ke Pulau Moro 

Sarat Perahu Tupah Ruahkan Beras 

Izinkan Kami menyampaikan Pidato  

Sempena Dies Natalis UMRAH yang Ketigabelas 

 



 
 
 

Para Undangan, Anggota Senat, Orang Tua Wisudawan/ti serta 

Wisudawan/ti yang berbahagia...... 

 

Pada tahun ajaran 2020/2021 ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji 
(UMRAH) menerima Mahasiswa Baru sebanyak :  

 

NO. 
JALUR PENERIMAAN 

MAHASISWA BARU 2020/2021 

 
JUMLAH 

 
  1. SNMPTN 341 Mahasiswa 

  2. SBMPTN 467 Mahasiswa 

  3.  SMMPTN (Mandiri) 185 Mahasiswa 

 JUMLAH 993 Mahasiswa 

 
Dari jumlah total  993 Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2020/2021 
tersebut,    mahasiswa yang menerima  Beasiswa Bidikmisi dari 
fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berjumlah 327 
Mahasiswa, maka total keseluruhan Penerima Beasiswa 
Bidikmisi di UMRAH  sampai  dengan saat ini  berjumlah 1.448 
Mahasiswa dari 5.711 Mahasiswa aktif di UMRAH.  Tidak 
berlebihan bila dikatakan bahwa mereka yang berhasil masuk 
UMRAH khususnya 5 tahun terakhir ini  adalah bagian dari para 
pelajar terbaik dari berbagai daerah baik dari dalam Provinsi Kepri 
maupun dari luar Kepri. 

 
Kepada masyarakat yang telah menjadikan UMRAH sebagai 
perguruan tinggi yang diminati, saya selaku Rektor UMRAH 
mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan. 
Semoga kepercayaan tersebut dapat menjadi pendorong bagi 
UMRAH dalam meraih prestasi Tridarma Perguruan Tinggi yang 
lebih baik. 

 
Hadirin undangan yang saya hormati, dan para wisudawan yang 

saya banggakan.  



 
Pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan beberapa 
informasi terkait dengan pengembangan dan kemajuan UMRAH. 

 
Saat ini Universitas Maritim Raja Ali Haji  merupakan PTN di 
Indonesia yang menawarkan pendidikan tinggi dari berbagai 
disiplin keilmuan dengan distingsi berbasis kemaritiman.  
 
Perguruan tinggi berperan sebagai mesin utama pelaku riset yang 
bertujuan menemukan hal-hal yang baru (discovery research) yang 
mengarah kepada inovasi dimana Universitas harus berperan 
mendukung pembangunan lokal maupun regional. Sementara 
pemerintah tetap merupakan sumber utama yang mendukung riset-
riset dasar yang dilakukan karena adanya ketertarikan terhadap 
berbagai hal (curiosity-driven research) karena kami meyakini 
bahwa inovasi yang dikembangkan haruslah memberi manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, terutama inovasi 
unggulan berbasis kemaritiman dan teknologi. 

 
UMRAH telah mencoba menapaki tantangan tersebut, saat ini 
proses inovasi  tercatat 5 prototype R&D TKT 8 dan akan ada 6 
prototype industri TKT 7. Diharapkan tahun depan telah menjadi 
produk dan selanjutnya menuju proses meraih Hak 
Paten.....Insyaallah 

 
Kita pahami bersama bahwa Inovasi  merupakan hal yang sangat  
penting bagi suatu negara untuk membuka lapangan kerja baru 
dan sekaligus merupakan “mata uang” penting di abad 21. Sejalan 
dengan itu para peneliti di perguruan tinggi melalui inovasinya  
berperan besar dalam menciptakan terobosan dalam berbagai 
bidang seperti energi terbarukan, teknologi, dan lain-lain. Agar  
inovasi dapat berlanjut kepada penciptaan lapangan kerja, maka 
kerja sama di antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pihak 
industri (swasta) harus terjadi dalam proses inovasi tersebut. 

 
 
UMRAH sebagai perguruan tinggi yang berbasis kemaritiman 
merupakan tantangan terbesar di tengah persaingan yang 
sedemikian hebatnya di negeri ini, tapi dengan konsistensi segenap 



civitas akademika UMRAH serta dukungan seluruh lapisan 
masyarakat Kepulauan Riau, kami yakin tantangan tersebut bisa 
dilalui oleh kampus ini hingga  menapaki jalan panjang menuju 
Universitas Kelas Dunia. 

Prestasi demi prestasi telah diukirkan oleh sivitas akademika 
UMRAH, prestasi nasional dan Internasional tahun 2020 yang kami 
catat adalah :  

A. 2 orang juara 1 Nasional 

B. 2 orang juara 2 Nasional 

C. 3 orang juara 3 Nasional 

D. 2 orang juara 3 Internasinal Silat dan Silat Seni Asli Open 
Championship 

E. 1 orang juara harapan Nasional 

F. 2 Tim mendapatkan hibah Program Kreatifitas Mahasiswa 
Nasional 

Prestasi-prestasi yang dicapai oleh UMRAH dapat diikuti melalui 
media online yang dimiliki UMRAH yaitu “Teraju UMRAH”. 

 
Para Undangan, Anggota Senat, Orang Tua Wisudawan/ti serta 

Wisudawan/ti yang berbahagia...... 

 
Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dari 20 Program 

Studi S1, telah 14 yang terkreditasi B dan 5 yang masih 

terakreditasi C dalam waktu dekat akan mengajukan proses 

Reakreditasi program studinya masing-masing. Program Studi 

Teknik Perkapalan baru dibuka tahun 2020 ini. Tahun 2020 juga 

ditandai dengan dibukanya program Magister untuk Ilmu 

Lingkungan dan Administrasi Publik. 

 
Sejalan dengan akreditasi UMRAH dengan peringkat Akreditasi B. 

Berbagai prestasi yang dicapai dan upaya yang telah dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di UMRAH, membuahkan 

hasil yang cukup membanggakan walaupun belum merupakan 



hasil yang tertinggi. Sebagai institusi, beberapa waktu yang lalu. 

Komitmen UMRAH untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

dibuktikan dengan posisi UMRAH.  Saat ini menurut berbagai  versi 

antara  lain : 

1. Secara Nasional pada Otober 2020 ini , posisi UMRAH 

parda pemeringkatan SINTA berada di Peringkat 179 

Nasional dari 5055 Perguruan tinggi dan lembaga Riset di 

Indonesia. 

2. UMRAH  berada pada Peringkat 151 dari 577 Perguruan 

Tinggi yang ada di Indonesia dan 7561 dari 13813 

Perguruan Tinggi dunia versi Unirank. 

3. UMRAH  berada pada Peringkat 42 dari 72 

PerguruanTinggi Indonesia dan 592 dari 778 Perguruan 

Tinggi dunia versi UI GreenMetric  

4. UMRAH  berada pada Peringkat 85 dari 2694 Perguruan 

Tinggi terbaik di Indonesia. dan 5624 dari 13018 Perguruan 

Tinggi dunia versi Webometrics 

Semoga dengan segala upaya yang dilakukan saat ini mampu 

untuk menempatkan UMRAH sebagai Universitas yang menjadi 

kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. 

Para Undangan, Anggota Senat, Orang Tua Wisudawan/ti serta 

Wisudawan/ti yang berbahagia...... 

 
Untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, pada tahun 

2020 tenaga pendidik dilingkungan UMRAH telah mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi lainnya untuk memperoleh Skim penelitian 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi dengan rincian 5 dosen memperoleh skim 

Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan 1 orang dosen memperoleh 

skim PKPT dan yang berpotensi HAKI sebanyak 63 Hal cipta dan 

14 Paten. 

 



Selain pendanaan untuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dialokasi melalui Kementrian RistekBrin, pada 

tahun 2020 ini juga UMRAH telah mengalokasikan anggaran dari 

pendanaan internal guna penelitian dan pengabdian masyarakat 

bagi tenaga pendidik dilingkungan UMRAH dimana anggaran 

Penelitian pada tahun 2020 sebesar Rp. 900 juta untuk penelitian 

dan sebesar Rp. 500 juta untuk pengabdian kepada masyarakat. 

Sedangkan Anggaran DRPM UMRAH sebesar   Rp. 318.616.000,- 

dana penelitian dan Rp. 21.000.000,- untuk kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Diharapkan akan semakin memotivasi dosen-

dosen UMRAH untuk terus melakukan inovasi. 

Hadirin yang saya hormati! 

Berkaitan dengan  tata kelola pada tahun 2020 ini UMRAH juga 

telah berhasil untuk memperoleh kejelasan hukum status hak atas 

tanah yang ada dikampus Senggarang yaitu seluas 66000 m2 

Sehingga dengan demikian pengembangan sarana dan prasarana 

UMRAH kedepannya akan lebih tertata dan baik lagi. 

 
Pada tahun 2020 ini, UMRAH mendapatkan hibah lahan 2500 m2 di 
Pulau Benan dan 8400 m2 di Kelurahan Daik Kabupaten Lingga 
yang dalam pengembangan awal ini akan dijadikan stasium Riset 
Maritim Terpadu UMRAH 

 
Anggota Senat, Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia 

 
Pada pelaksanaan Wisuda Sarjana XV Dan Dies Natalis Ke XIII 

periode bulan September  tahun 2020 ini, UMRAH akan mewisuda 

mahasiswa  dengan rincian : 

 

No. Program Studi Jumlah 

  1. Fakultas Ekonomi (FE) 82 Lulusan 

  2. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 35 Lulusan  



(FIKP) 

  3.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) 

114 Lulusan  

  4.  Fakultas Teknik (FT) 29 Lulusan 

  5.  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) 

109 Lulusan  

 
JUMLAH 369 Lulusan  

 

Dimana terdapat 38 lulusan yang mendapatkan predikat cumlaude 

(Pujian). Dengan tambahan 369 lulusan ini maka dari berdiri hingga 

sampai sekarang UMRAH telah memiliki alumni sebanyak 6.701 

orang  yang tersebar baik di pemerintahan, swasta maupun 

profesional. 

 
Pada acara Wisuda Sarjana XV Dan Dies Natalis Ke XIII ini, 

Wisudawan Pemuncak diraih oleh Anak kita Devita Yuli Eveni dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Biologi, dengan IPK 3,94, anak dari Bapak Herman 

Effendi Ibu Intan (Kepada Saudara Devita Yuli Eveni beserta Bapak 

Herman Effendi Ibu Intan di mohon berdiri) 

 
Sungguh hal ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita 

semua karena secara konsisten telah meningkatkan jumlah lulusan 

berpredikat Cumlaude dari 102 orang menjadi 140 orang. Data 

yang dipaparkan ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan 

mutu pembelajaran secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. 

Untuk itu, saya selaku Rektor dan selaku pribadi menyampaikan 

penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh sivitas akademika 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) terutama kepada para 

Ketua Program Studi beserta jajarannya yang telah membuktikan 

kerja kerasnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di 

UMRAH. 

 
 



Anggota Senat, Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia 

 
Bagi kita di kampus ini, kita harus berbangga menjadi keluarga 

besar Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kita mempunyai 

pandangan dan harapan yang jauh kedepan. Pandangan yang jauh 

itu kita tertuang dalam “VISI UMRAH 2040” yaitu: 

 
„Menjadi Pusat Unggulan Riset dan Budaya Maritim yang 

BerdayaSaing Internasional Pada Tahun 2040“ 
 
Ini bukan mimpi kosong! Tanda-tandanya sudah mulai tampak 

sejak sekarang. Insya Allah, 20 tahun yang akan datang, kampus 

kita ini akan tampil sebagai kampus terpandang dan mampu 

bersaing di tingkat Internasional terutama bersaing dalam 

menghadapi perubahan di era menuju Revolusi Industri 5.0  

 

Hadirin yang saya hormati! 

Tantangan sudah hadir di depan mata, sehingga UMRAH wajib 

dapat menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan teknologi 

dan persaingan dunia kerja erta menyiapkan generasi penerus 

bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan persaingan global. 

Dalam menciptakan sumber daya yang inovatif dan adaptif 

terhadap teknologi, diperlukan penyesuaian sarana dan 

prasarana pembelajaran dalam hal teknologi informasi, internet, 

analisis big data dan komputerisasi. UMRAH telah mulai 

menyediakan infrastruktur pembelajaran tersebut sejak tahun 2015 

dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terampil dalam 

aspek literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.  

Tantangan berikutnya adalah rekonstruksi kurikulum pendidikan 

tinggi yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dengan 

merdeka belajar dimana akan diberinama kurikulum 2019 Plus. 



VUCA to FUCA = Adaptif, Mitigatif dan Agile di era Rev 
4.0 era Disruptif dan Global Pandemic 

 

Para Undangan, Anggota Senat, Orang Tua Wisudawan/ti serta 

Wisudawan/ti yang berbahagia...... 

Wisuda ini merupakan momentum yang sangat penting dalam 

kehidupan pendidikan. lebih-lebih di perguruan tinggi. Wisuda juga 

merupakan momentum sangat bermakna bagi lulusan peserta  

wisuda. Momentum itu  harus diartikan sebagai saat berakhirnya 

tugas dan tanggung jawab UMRAH dalam mengantarkan secara 

formal mahasiswa menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia 

serta siap meniti profesi dan karir dengan andalan ilmu sesuai 

dengan bidang keahlian.  

Bagi wisudawan, wisuda adalah momentum yang menandai 

tahapan kehidupan belajar di kampus dengan status mahasiswa 

dan tahapan kehidupan pengamalan ilmu di dunia kerja dan 

masyarakat dengan status sebagai lulusan yang siap merancang 

dan meniti karier. Jadikanlah wisuda ini sebagai momentum untuk 

berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan 

datang. 

Mulai hari ini, Gelar akademik sudah di tangan Anda semua. 

Perjuangan panjang Anda menempuh pendidikan di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji, kini sudah membuahkan hasilnya. Ijazah 

yang Anda punyai adalah ibarat “tiket” yang bisa dipergunakan 

memasuki lapangan pekerjaan dan pilihan-pilihan pengabdian 

lainnya. 

Sebagai Rektor, dan sivitas Akademika kampus UMRAH, saya 

berpesan kepada kalian semua, agar jangan pernah merasa puas. 



Jangan pernah merasa sudah sangat hebat! Jangan pernah 

berpikir bahwa dengan ijazah, maka semua urusan akan lebih 

mudah. Sesungguhnya perjuangan anda baru diawali setelah 

wisuda ini. 

Anggota Senat, Para Wisudawan dan Hadirin yg Berbahagia 

 

Kita amatlah berbahagia karena Acara Wisuda hari ini adalah bukti 

keberhasilan kita semua. Yakinlah, bahwa tanpa perjuangan, 

kesungguhan dan usaha keras selama sekian tahun saudara-

saudara belajar di UMRAH, tidaklah mungkin saudara-saudara bisa 

menyelesaikan jenjang pendidikan dengan baik dan berhasil.  

  

Keluarga Besar Universitas Maritim Raja Ali Haji sangat bangga 

dan berbahagia melihat wajah-wajah saudara semua, hari ini.   

  

Rasakanlah dalam-dalam, betapa keluarga, teristimewa orang tua, 

ayah dan ibunda saudara-saudara, pada hari ini mereka amat 

terharu dan bergembira menyaksikan hasil jerih payah, doa dan 

dukungan mereka untuk kesuksesan kalian hari ini bahkan banyak 

di antara mereka yang dengan penuh haru meneteskan air mata 

ikhlas dan bangga kepada saudara-saudara semua....... 

 
Kepada Saudara-saudara yang baru diwisuda, harapan besar saya 

dan seluruh keluarga besar UMRAH adalah, menjadilah generasi 

baru yang gemilang, menjadi generasi yang tangguh menghadapi 

setiap tantangan, tapi sekaligus menjadi sumber daya manusia 

bangsa yang produktif dan bermoral tinggi. 

 
Masa depan kalian dan kita semua tak bisa lepas dari perubahan-

perubahan besar yang terjadi saat ini. Kalian adalah Generasi 

Milenial: Kalian –-dan kita semua-- dikepung oleh informasi yang 

amat luas; semua serba digital, tersebar cepat dan berdampak 

langsung baik bagi diri kita sendiri, karier kita, kehidupan 



keseharian kita, sekaligus berdampak kepada masyarakat dan 

negara kita. 

 
Hadirin yang Terhormat,  Para Wisudawan yg Berbahagia… 

Terakhir…,  

khususnya kepada para Wisudawan: Jagalah nama baik dan citra 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Almamater saudara-saudara. 

Sebarkanlah prestasi-prestasi UMRAH kepada masyarakat. 

Tunjukkan kualitas pendidikan di UMRAH sebagaimana tercermin 

dari kemampuan dan kepribadian saudara-saudara semua. 

Selanjutnya, semangatilah adik-adik kalian agar bisa datang 

menimba ilmu di UMRAH.  

Akhirnya, kami segenap civitas akademika UMRAH melepas dan 

mengikuti perjalanan Saudara-saudara para Wisudawan dengan 

harapan dan doa semoga sukses dalam meniti karir atas hidayah 

rahmat dan ridho Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin. 

Akhirnya, Izinkan kami menutup pidato ini dengan dua bait 

pantun... 

Ikan Teri dan Ikan Tenggiri 
Melimpah Ruah Dilautan Kepri 

Selamat dan Sukses Kepada Wisudawan dan Wisudawati 
Semoga Ilmu yang Didapat Bermanfaat Bagi Kejayaan Negeri 

 
Harum Sungguh Bunga Melati 
Harus Semerbak di Pagi Hari 

Dengan Senang Hati Kami Melepas Wisudawan dan 
Wisudawati 

Semoga UMRAH Senantiasa Dihati 

 
Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu’Alaikum Wr. Wbr 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Rektor, 

Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA 


