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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ُة هللِا َوبََرََكتُهُ  اَلُم عَلَْيُُكْ َوَرمْحَ  السَّ

 ْ ْساَلِم. َونَُصِّلِ
ِ
يَْماِن َوْاإل

ِ
ْي َأنَْعَمنَا ِبِنْعَمِة ْاإل ِ الَْحْمُد ِهلِل اَّلَّ

ِبِه  ٍد َوعَََل َاِِلِ َوََصْ ِدََن ُمَحمَّ يِِ ُ عَََل َخْْيِ ْاأَلََنِم س َ َونَُسِّلِ

ا بَْعدُ َأْجَ   ِعْْيَ َأمَّ
Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat 

iman dan Islam. Salawat dan salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta 

keluarga dan para sahabat-sahabatnya. 

Yth. Ketua, Sekretaris dan anggota Senat 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 

Palembang yang baru dilantik dua hari yang lalu, pada 

tanggal 10 Nopember 2017. Saya ucapkan selamat 

atas terpilihnya Saudara-saudara sebagai anggota 

Senat dan telah dapat mengawali tugaspada Sidang 

Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-61 

pada hari ini. Saya doakan semoga saudara-saudara 
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semuanya senantiasa diberikan kesehatan, ide, dan 

inspirasi, untuk mengemban amanah tugas yang 

sungguh banyak dan berat. 

Sebagaimana kita maklumi bersama, Senat 

Universitas adalah “organ yang menjalankan fungsi 

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan 

akademik (Pasal 86 PMA 53 tahun 2015). Dengan 

tugas dan fungsi tersebut maka Senat adalah mitra 

utama bagi para pimpinan UIN Raden Fatah 

Palembang dalam merencanakan, mengelola, dan 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan Tri Dharma. Saya 

yakin dan percaya bahwa kemitraan para anggota 

Senat akan mendorong para pimpinan UIN Raden 

Fatah untuk bekerja lebih semangat, aktif, kreatif, 

innovatif, dan efektif. 

Yang saya hormati, para tamu undangan, 

khususnya para pimpinan perguruan tinggi, tokoh-

tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan tokoh 
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masyarakat. Selamat datang di kampus UIN Raden 

Fatah Palembang dan selamat mengikuti acara 

wisuda sarjana ini.Kami sungguh bersyukur dan 

berterima kasih, karena kehadiran Bapa dan Ibu 

membuat acara Wisuda Sarjana ini lebih meriah dan 

bermakna. 

Yang saya hormati, para dosen dari berbagai 

fakultas dan program studi di lingkungan UIN Raden 

Fatah Palembang, terima kasih atas kehadirannya. 

Acara Wisuda Sarjana ini adalah buah dari komitmen 

dan kerja keras bapak dan ibu dalam mendidik para 

mahasiswa. 

Yang saya hormati, para orang tua dan wali 

wisudawan dan wisudawati, selamat datang di 

kampus UIN Raden Fatah Palembang. Semoga dengan 

melihat langsung suasana di kampus ini dan 

menyaksikan acara Wisuda Sarjana ini Bapak dan Ibu 

semakin yakin bahwa putra dan putri tercinta benar-
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benar telah menjadi sarjana, dan in-syaa Allah telah 

siap untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai 

uswatun hasanah di dalam membangun. 

Melalui acara Wisuda Sarjana ini, kami, seluruh 

pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, ingin berbagi 

rasa syukur dan bahagia, karena anak-anak kita telah 

dapat menjalankan amanah orang tua mereka, yaitu 

belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi 

sarjana. Allah SWT telah menjawab doa Bapak dan 

Ibu, untuk menyaksikan putra dan putrinya diwisuda. 

Kesempatan ini patut kita syukuri, karena tidak 

semua anak yang studi berakhir dengan wisuda. Ada 

banyak alasan mengapa banyak mahasiswa yang 

tidak mengakhiri studinya dengan wisuda, antara lain 

karena sakit, tidak mampu beradaptasi dengan dunia 

pendidikan tinggi, tidak sungguh-sungguh dalam 

belajar, dan ada juga yang dinyatakan Drop Out (DO), 

dikarenakan gagal mencapai standar minimal prestasi 
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yang telah ditentukan. Karena itu maka tidak semua 

orang tua dapat menghantarkan putra dan putri 

mereka menjadi sarjana dan menyaksikan mereka 

mengikuti acara wisuda secara langsung seperti 

sekarang ini.  

Semoga semua jeri payah dan pengorbanan 

yang telah Bapak dan Ibu berikan dalam rangka 

memfasilitasi studi mereka menjadi amal jariyah yang 

penuh berkah dan mendapat balasan setimpal dari 

Allah SWT. 

 

Hadirin wal Hadirat yang berbahagia, 

Atas nama seluruh pimpinan UIN Raden Fatah 

Palembang dan semua anggota panitia,saya ingin 

mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibuyang 

telah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi 

undangan kami pada acara Wisuda Sarjana ini. 

Semoga kehadiran Bapak/Ibu dicatat oleh Allah 
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sebagai amal ibadah yang barakah, sebagai bekal 

untuk berpulang ke Rahmatullah nanti. Amiin ya 

Rabbal Alamin. 

Selanjutnya kami mohon maaf atas segala 

keterbatasan dalam penyambutan dan penempatan 

kami untuk Bapak/Ibu sekalian.Kami mohon do’anya 

semoga berbagai prasarana dan sarana pelayanan 

yang ada di lingkungan kampus UIN Raden Fatah 

Palembang ini terus berkembang kuantitas dan 

kualitasnya.Mohon do’anya juga, kiranya para sarjana 

yang diwisuda pada hari ini menjadi sarjana yang 

rendah hati, terus belajar, dan berintegritas, sehingga 

menjadi penyejuk hati bagi orang tua dan 

kebanggaan bagi almamater. Kita do’akan semoga 

mereka segera mendapatkan pekerjaan yang layak, 

yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Bagi 

yang belum berkeluarga, semoga segera menemukan 
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jodoh yang sesuai dengan harapan. Amin ya Rabbal 

alamin. 

Yang saya hormati, saya cintai, dan saya 

banggakan, para wisudawan dan wisudawati. Wisuda 

Sarjana ke-61 ini benar-benar didedikasikan pada 

24.326, termauk 1.422 alumni yang diwisuda pada 

hari ini. Para alumni tersebut telah tersebar di 

berbagai daerah, bahkan di manca negara dan 

mengabdi melalui berbagai profesi,  

Tema yang dipilih untuk wisuda ini adalah 

“Mengukuhkan Peran Alumni yang Unggul dan 

Berdaya saing Tinggi menuju Indonesia Maju dan 

Berkeadaban”.Tema ini merefleksikan tekad dan 

keinginan para pimpinan UIN Raden Fatah untuk 

terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di 

kampus ini, agar para mahasiswa dapat menjalankan 

studi dengan nyaman, efektif, dan menyenangkan. 

Kami yakin sepenuhnya bahwa layanan pendidikan 
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yang bermutu mutlak diperlukan untuk meningkatkan 

prestasi dan reputasi para mahasiswa.  

Tema tersebut juga merefleksikan tekad dan 

keinginan kita bersama untuk menjadikan para 

alumni UIN Raden Fatah Palembang menjadi sumber 

inspirasi bagi upaya-upaya pembangunan masyarakat 

dan bangsa Indonesia yang terus maju, dengan 

tingkat peradaban yang tinggi. 

 

Wisudawan dan Wisudawati yang Berbahagia, 

Apa yang kita saksikan pada acara Wisuda Sarjana ini 

adalah buah dari kerja keras, kesabaran, doa, dan 

kesungguhan kalian dalam menjalani studi. Kami, 

seluruh pimpinan UIN Raden Fatah, mendo’akan, 

semoga ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh 

menjadi bekal yang bermanfaat untuk membangun 

kehidupan dan merintis karir, menjadi insan yang 

bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.  
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Penting untuk kami sampaikan pada 

kesempatan ini bahwa acara wisuda sarjana memang 

merupakan akhir dari satu tahapan formal untuk 

belajar, tetapi bukan akhir dari kegiatan belajar. Satu-

satunya cara bagi seorang sarjana untuk dapat 

menjaga dan membangun reputasi kesarjanaannya, 

adalah dengan terus belajar. Acara Wisuda Sarjana ini 

adalah momentum yang sangat penting, sebagai 

landasan bagi para alumni UIN Raden Fatah untuk 

bisa terbang tinggi, menembus angkasa yang luas tak 

terbatas, mencapai cita-cita mulia yang telah 

digariskan bersama orang tua. Karena itu teruslah 

belajar dan kembangkan potensi diri, agar menjadi 

sarjana yang unggul, berdaya saing tinggi, dan 

bermanfaat bagi ummat. 

 

  



 
 

10 
 

Wisudawan dan Wisudawati yang Berbahagia, 

Kata “Almamater” diambil dari kosa kata bahasa Latin 

yang berarti “Ibu Susuan”. Penggunaan kata tersebut 

bertujuan untuk menggambarkan kuatnya hubungan 

antara para alumni dan almamaternya, yaitu 

hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi, 

dan bersifat abadi, seperti hubungan antara seorang 

“Ibu Susuan” dengan “anak susuannya”. Kinerja, 

prestasi, dan reputasi yang baik dari para alumni akan 

mengharumkan nama dan meningkatkan citra 

almamaternya.Kinerja, prestasi, dan reputasi yang 

baik dari almamater akan memperkuat citra dan daya 

saing para alumninya. Hubungan antara Alumni dan 

almamaternya seperti hubungan antara dua sisi dari 

satu mata uang: saling melengkapi dan saling 

menyempurnakan. Hubungan tersebut tidak terbatas 

pada ruang formal atau kegiatan Tri Dharma dan 

tidak terputus dengan terbitnya ijazah. Hubungan 
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tersebut bisa diperluas, diperkuat, dan dilanjutkan 

dalam berbagai bidang lain yang relevan dan 

bermanfaat.  

Menyadari pentingnya hubungan dan keterkaitan 

tersebut, maka saat ini kami, para pimpinan UIN 

Raden Fatah Palembang, terus berupaya mendorong 

dan memfasilitasi beberapa kegiatan yang dapat 

mempererat hubungan dan kerjasama antara UIN 

Raden Fatah Palembang dengan para alumninya. 

Untuk itu maka kami akan memperkuat eksistensi 

ikatan alumni. Ikatan Alumni UIN Raden Fatah 

(IKARAFAH) akan kita perkuat melalui musyawarah 

pemilihan pengurus baru. Untuk itu maka alumni 

masing-masing fakultas perlu segera bermusyawarah 

dan memilih pengurusnya, agar bisa berpartisipasi 

pada musyawarah alumni tingkat universitas. Setelah 

acara wisuda ini, sebelum pulang ke kampung atau 

meninggalkan kampus, kiranya semua alumni yang 
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diwisuda pada hari ini dapat mengajak para alumni 

yang lain, untuk mengisi formulir keanggotaan ikatan 

alumni, agar dapat segera dibentuk ikatan alumni 

tingkat fakultas. Pengisian formulir dapat dilakukan 

secara online melalui laman Tracer Study di website 

resmi UIN Raden Fatah Palembang: 

www//radenfatah.ac.id. 

Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya 

kepada para alumni untuk turut berpartisipasi dalam 

berbagai program pengembangan di UIN Raden 

Fatah. Para alumni, misalnya,bisa memberikan usul, 

saran, masukan, dan pemikiran, agar para pimpinan 

UIN Raden Fatah Palembang dapat mengelola dan 

mengembangkan UIN Raden Fatah ini dengan baik. 

Para alumni yang telah sukses dan mapan secara 

ekonomi, dapat membantu pengadaan dan perbaikan 

berbagai sarana dan prasarana pelayanan yang 

dibutuhkan di kampus ini. Kita memiliki sarana 
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perkuliahan yang masih pas-pasan, perpustakaan 

yang masih sederhana, sarana olahraga yang masih 

terbatas, Masjid yang masih bersahaja, dan banyak 

lagi kebutuhan lain yang dapat menjadi lahan amal 

jariyah bagi para alumni. 

Selanjutnya kami akan meningkatkan kesiapan dan 

daya saing para alumni dalam memasuki dunia kerja, 

dengan membentuk Career Development Center 

(CDC). In-syaa Allah lembaga ini akan membantu 

pimpinan UIN Raden Fatah mengembangkan 

program-program yang dapat meningkatkan 

kesiapan, kompetensi, dan daya saing para alumni 

dalam memasuki dunia kerja dan membangun karir. 

Pengembangan prestasi dan keunggulan 

mahasiswa juga akan dilakukan mellaui organisasi-

organisasi kemahasiswaan. Untuk itu maka kami telah 

mulai menata paradigma dan orientasi organisasi 

kemahasiswaan. Semua organisasi kemahasiswaan 



 
 

14 
 

diharapkan memiliki visi dan misi akademik yang jelas 

dan tajam, agar mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk mendorong dan memaksimalkan 

perkembangan potensi akademik para mahasiswa. 

Para orang tua yang mengirimkan putra dan putri 

mereka ke UIN Raden Fatah tentu sangat berharap 

bahwa suatu saat putra-putri mereka menjadi sarjana 

yang berilmu dan berakhlak al karimah. Karenanya 

maka tugas utama para pimpinan UIN Raden Fatah 

adalah mendidik dan membimbing para mahasiswa, 

agar mereka memiliki kualitas dan kompetensi 

akademik yang tinggi. Tugas yang sama juga wajib 

dijalankan oleh semua organisasi intra kampus, agar 

para mahasiswa dapat secara optimal menggali dan 

mengembangkan potensi akademik masing-masing.  

Dengan perpsektif ini maka organisasi intra 

kampus tidak bisa disamakan dengan organisasi 

ekstra kampus, dan sumber daya yang dimiliki oleh 
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organisasi intra kampus tidak boleh digunakan dan 

atau dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi 

ekstra kampus. Kampus harus menjadi tempat 

berkembangnya organisasi intra kampus dan tempat 

untuk menyemai bibit akademik dan keilmuan pada 

kehidupan para mahasiswa. Organisasi-organisasi 

ekstra kampus harus fokus pada kegiatan di luar 

kampus, merespons berbagai dinamika kehidupan 

masyarakat luas, tidak memaksakan paradigma dan 

kepentingannya melalui organisasi-organisasi intra 

kampus. 

 

Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang kami hormati, 

Meskipun usianya sudah memasuki angka 52 tahun, 

UIN Raden Fatah Palembang masih sangat jauh dari 

kata “sempurna”. Masih banyak kekurangan yang 

perlu ditambah dan kelemahan yang perlu diperkuat. 

Berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada 
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membuat lembaga ini belum mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik pada para anggota sivitas 

akademikanya, termasuk kepada para mahasiswa 

yang hari ini telah berhasil menjadi sarjana. Selama 

menjalani studi di kampus ini, kami yakin banyak hal 

yang membuat anda sering kecewa, kesal, dan tidak 

puas dengan fasilitasi dan pelayanan yang kami 

berikan. Karena itu dengan segala kerendahan hati 

kami mohon dimaklumi dan dimaafkan. 

 Selanjutnya kami mohon do’a dan dukungan 

dari para alumni bersama orang tua dan wali, kiranya 

kami, yang diamanahkan untuk mengelola dan 

mengembangkan UIN Raden Fatah Palembang ini, 

senantiasa diberi kesehatan, ide, inspirasi dan 

hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, untuk dapat 

menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan 

baik, agar suatu saat nanti, almamater yang kita cintai 

ini dapat mewujudkan visinya “Menjadi Universitas 
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Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, 

dan Berkarakter Islami.” Amin ya Rabbal Alamin. 

 Untuk mewujudkan visi tersebut kami terus 

membuat program-program pengembangan, baik 

dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun 

sarana dan prasarana (Sarpras).  

 Pengembangan SDM sudah diupayakan melalui 

program workshop, pelatihan, Focus Group 

Discussion (FGD), short course, dan visiting. Program-

program tersebut melibatkan semua unsur yang 

terlibat langsung dalam tatakelola UIN Raden Fatah 

Palembang, mulai dari staf teknis hingga para Dekan, 

Wakil Dekan, pimpinan unit, dan Wakil Rektor. Para 

tenaga pendidik, mulai dosen kontrak hingga dosen-

dosen bergelar Doktor dan berpangkat Guru Besar 

juga dilibatkan. 

Beberapa dosen yang sedang berjuang 

menyelesaikan studi S3 telah berkesempatan 
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mengikuti program Doctoral Research ke manca 

negara, dalam rangka pengayaan literatur dan 

penguatan kerangka teori untuk penulisan disertasi. 

Beberapa dosen yang telah menyelesaikan studi S3 

telah berkesempatan mengikuti program 

Postdoctoral Reseach, juga di manca negara, dalam 

rangka memperluas jaringat akademik dan publikasi 

ilmiah. Dalam waktu dekat, semua dosen berpangkat 

Guru Besar akan disertakan dalam program visiting ke 

manca negara, dalam rangka perluasan jaringan dan 

penguatan akademik (academic networking and 

reacharging). 

Untuk pengembangan Sarpras, kami terus 

berupaya melengkapi berbagai sarana yang 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Tri Dharma di 

Kampus A, khususnya berbagai sarana akademik. 

Adapun di Kampus B, alhamdulillah proyek 

pembangunan yang didukung oleh Islamic 
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Development Bank (IDB) di kawasan Jakabaring sudah 

mulai berjalan. Pada tahun 2016 ini telah berjalan 

pembangunan pagar dan Turab di sekitar area 

kampus. Saat ini pihak Project Implementing Unit 

(PIU) sedang mematangkan Site Plan dan Disain 

Arsitektur untuk sembilan unit gedung yang akan 

dibangun di Kampus B. Menurut jadwal, in-syaa Allah 

peletakan batu pertama atau ground breaking untuk 

konstruksi sembilan unit gedung tersebut akan 

dilakukan di sekiatr bulan Juli 2017. 

Demikian informasi singkat terkait dengan 

pengembangan kampus untuk almamater kita yang 

tercinta ini. Mohon doa dari para hadirin semuanya 

agar proyek pembangunan Kampus A dan Kampus B 

di Jakabaring terus berjalan dan berjalan lancar, 

karena sudah sangat dibutuhkan, mengingat Kampus 

A yang ada saat ini kondisinya sudah sangat padat, 

dengan jumlah warga yang telah mencapai 16.000 
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mahasiswa, 600 tenaga pendidik, dan 600 tenaga 

kependidikan. 

 Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 

anggota panitia dan pihak-pihak lain yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung dalam 

mempersiapkan acara wisuda sarjana ini, sehingga 

dapat terlaksana dengan baik.  

Untuk para wisudawan dan wisudawati, saya 

ingin menghadiahkan empat pantun : 

 

Pantun pertama: 

“Tamasya ke kota Bogor 

Jangan lupa ke Kebun Raya 

Meski kau sudah tersohor 

Jangan lupakan ayah bunda” 
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Pantun kedua: 

“Padang ilalang dibelah kuda 

Di atas punggung duduk si kadi 

Meski menjulang ilmu di dada 

Tetap merunduk bagaikan padi” 

 

Pantun ketiga: 

“Pergi ke sungai memancing ikan 

Ikannya lari ke tengah sawah 

Ilmu jika tidak diamalkan 

Bagaikan pohon tidak berbuah” 
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Pantun keempat: 

“Anak ayam bermain di atas batu 

Mengorek jemuran tumbuhan jamu 

Banyak berdiam dan suka membantu, 

Itulah sikap orang berilmu…” 

 

Akhirnya, atas nama seluruh pimpinan dan seluruh 

dosen, saya ingin mengucapkan selamat jalan kepada 

para wisudawan dan wisudawati. Semoga semuanya 

dapat berlayar dan berlabuh di pulau harapan dengan 

selamat sejahtera, di bawah lindungan dan kasih 

sayang Allah SWT.: 

 

ِحْيمٌ بِْسِم هللاِ َمْجَرَها َوُمْرَسَهآ  اِنَّ َربّْى لَغَفُْوٌررَّ  

“Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini 

berlayar dan berlabuh sesungguhnya Tuhanku Maha 

Pemaaf lagi Pengasih.”Amin ya Mujibassaailin. 
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Billahi Taufiq wa al Hidayah, Warridho Wal Inayah. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Palembang, 12 Nopember 2016 
Rektor, 
 
 
Muhammad Sirozi 
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VISI 
 

“ Menjadi Universitas 

Berstandar Internasional, 

Berwawasan Kebangsaan,  

dan Berkarakter Islami” 


