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Untuk yang pertama kalinya, hari ini (27/9/2018) Universitas Matana menyelenggarakan acara 

wisuda perdana Dies Natalis IV tahun akademik 2017/2018 sekaligus peresmian lobi baru di 

kampus yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang Selatan. 

Acara wisuda ini juga dihadiri oleh perwakilan lembaga pemerintahan dalam hal ini 

Menristekdikti diwakili Dr. M. Samsuri, S.Pd, MT, Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah III dan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., Ketua PBNU, Ketua Yayasan 

Matana University, pimpinan dan para dekan Universitas Matana, serta keluarga wisudawan dan 

wisudawati. 

Wisuda perdana Universitas Matana ini melepas 86 orang mahasiswa, terdiri dari: S1 

Manajemen 27 orang, S1 Akuntansi 38 orang, S1 Computer Engineering 4 orang, dan S1 Teknik 

Informatika 17 orang. 

Dalam sambutannya, Arry Basuseno , MBA, Ph.D, Rektor Universitas Matana, menyatakan, 

“Melalui pendidikan, kita ikut meningkatkan kualitas bangsa ini, kita merangkai persatuan dan 

kesatuan bangsa. Melalui pendidikan, keberagaman dan kebhinekaan kita jadikan modal untuk 

menjadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Dalam melaksanakan semua itu Universitas Matana 
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akan senantiasa bertanya kepada masyarakat dan industri, apa yang dibutuhkan? Kami akan 

memenuhi kebutuhan itu.” 

Kepada para wisudawan/wisudawati, Arry menyampaikan selamat atas keberhasilan 

menuntaskan kuliah. Momentum ini bukanlah puncak dari apa yang dicita-citakan para 

wisudawan, melainkan justru awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Di era disrupsi ini, 

lulusan universitas ini diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan di mana mereka 

berada. “Kiranya pencapaian gelar akademik ini dapat lebih meningkatkan kinerja kalian. 

Garamilah dan terangilah dunia sekitarmu,” ujar Arry berpesan kepada wisudawan. 

Cikal bakal Universitas Matana hadir untuk memenuhi cita-cita luhur para pendiri bangsa yang 

dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” 

Universitas ini mulai beroperasi pada bulan Agustus 2014, berlokasi di Gedung Ara Center, 

Matana Tower, Gading Serpong- Tangerang Selatan dengan 10 program studi, yaitu: Fisika 

Medis, Aktuaria (Statistika Bisnis), Teknik Informatika, Sistem Informasi, Computer 

Engineering, dan Arsitektur yang berada di payung fakultas STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics); Hospitality dan Pariwisata, Manajemen, dan Akuntansi yang berada 

di naungan fakultas EBIS (Economic Business Social Science); serta dalam naungan fakultas 

DSH (Desain, Seni, Humaniora) yang memiliki program studi Art & Design. 
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