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  السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 

ْيِن، َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَ  ْنيَا َوالِدِّ ى أَْشَرِف اْلُمْرَسِلْينَ اْلَحْمُد هلل َرِبِّ اْلعَالَِمْيَن، َوبِِه َنْستَِعْيُن َعَلى أُُمْوِر الدُّ ، 

ٍد صلى هللا عليه وسلم َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه َوالتَّاِبِعْينَ  ْيِن، َوبَْعدُ َوَمْن تَبِعَُهْم  نَبِيِِّنَا ُمَحمَّ بِِإْحَساٍن إِلَى َيْوِم الِدِّ  :  

  

YTH. Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang  

YTH. Pimpinan dan Karyawan UIN Raden Fatah Palembang  

YTH. Ibu-ibu Pengurus Dharma Wanita Unit UIN RAden Fatah Palembang  

YTH dan Saya muliakan wali mahassiswa 

YTH. Seluruh wisudawan dan wisudawati 

Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala atas segala nikmat 

yang telah tercurahkan untuk kita, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah 

memungkinkan kita melaksanakan acara wisuda sarjana di penghujung tahun 2017 ini. Kita 

juga bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah memungkinkan kita untuk 

hadir pada acara wisuda sarjana yang ke-67 ini. In-syaa’Allah pada masa-masa mendatang 

akan semakin banyak nikmat yang kita dapatkan dari-Nya. Amiin ya Rabbal alamin. 

Selanjutnya Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi 

Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga akhlak dan perjuangan beliau 

senantiasa menginspirasi aktifitas keseharian kita. Amiin yaa Rabbal alamin. 

Alhamdulilah telah terjadi percepatan studi dikalangan mahasiswa UIN Raden Fatah 

Palembang kalua dulu wisuda dilaksanakan 2 kali dalam setahun dalam jumlah sering kali tidak 

mencapai 800 wisudawan, sekarang wisudanya kita perbanyak 3 kali dalam satu 

tahunalhamdulilah pesertanya lebih dari 800 wisudawan, insya Allah kedepan kalua memang 

dibutuhkan kita akan perbanyak lagi jadwal wisuda sampai 4 kali dalam 1 tahun. Sehingga 

anak-anak kami mahasiswa tidak tertunda penyelesaian studinya hanya gara-gara jadwal 

wisuda.  

Para wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, 

Tadi sudah banyak disampaikan oleh perwakilan dari wisudawan dan wisudawati alhamdulilah  

banyak poin-poin bagus yang disampaikan tadi dan ini satu kebanggaan dari kami bahwa 

alumni UIN Raden Fatah Palembang sudah memahami siapa dirinya, mau kemana dia dan apa 

tujuan dan peran yang harus dia mainkan ditenggah-tenggah masyarakat. 

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sebagai satu kewajiban, sebagai dosen dan 

sebagai pimpinan UIN raden Fatah Palembang khususnya kepada wisudawan dan wisudawati. 

Saya ingin mengingatkan satu hal saja bahwa mulai hari ini kalian semua bukan lagi menjadi 

warga masyarakat dan warga negara yang hbiasa mulai hari ini kalian mulai menjadi warga 

negara, warga masyarakat yang terdidik yang dipanggil dengan gelar Sarajana. Ini penting 



sekali difahami dan disadari karena perubahan status ini tidak seperti perubahan status di 

facebook, kita bias saja merubah status di facebook lima kali sehari tapi tidak banyak 

pengaruhnya tetapi perubahan status dari seorang mahasiswa menjadi seorang sarjana, ini 

membawa dampak membawa implikasi yang sangat luas dan mendalam di masyarakat. Di 

dalam strata Pendidikan kita ada jenjang Pendidikan dasar ada jenjang Pendidikan menenggah 

kalua lulusan Pendidikan dasar dan menenggah ini harapanmasyarakat sebenarnya sederhana: 

yang penting mereka bisa mengikuti sistem kehidupan sehari hari, bias bekerja untuk 

menghidupi diri mereka, untuk keluarga mereka tetapi untuk para sarjana kita tidak cukup 

menjadi warga negara yang baik para sarjana diharapkan selain menjadi warga negara yang 

baik juga mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin ditenggah masyarakat sebagai 

orang orang yang mampu menjadi agent of change, agent of development, jadi para sarjana ini 

diharapkan hadir tokoh-tokoh, hadir orang-orang yang mampu memberikan perubahan 

ditenggah masyarakat. Seorang sarjana adalah seorang motivator ketika masyaraka kehilangan 

semangat, ketika masyarakat menghadapi kejenuhan maka seorang sarjana ada ditenggah 

masyaraka, harus bias memberikan motivasi supaya masyarakat kembali semangat dalam 

membangun ketika masyarakat bersikap fasip tidak memiliki inisiatif maka para sarjanalah 

diharapkan memiliki inisiator memulai mengambil langkah untuk perubahan-perubahan, untuk 

kemajuan-kemajuan masyarakat. Ketika suatu masyarakat keghilangan ide, tidak tahu harus 

melakukan apa tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus kemana maka para sarjanalah 

yang harus bias menginspirasi masyarakatnya supaya masyarakat terus bergerak terus berada 

dalam dinamika kehidupan sehingga dari hari kehari terus melakukan perubahan-perubahan ke 

arah yang lebih baik, jadi inilah sebenarnya yang diharapkan dari seorang sarjana, bahwa 

seorang sarjana ditenggah masyarakat jangan sampai menjadi pelengkap dalam penderita, 

jangan sampai menjadi kita sebelum menjadi sarjana dan sestelah menjadi sarjana itu sama 

saja. Kalua sama saja itu berarti UIN gagal mendidik para lulusannya. Karena itu wisudawan 

dan wisudawati yang kami banggakan didalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan 

kembali bahwa peran dan tanggung jawab yang berat bagi masyarakat ini tidak bisa diemban 

dengan begitu saja bila kita tidak siap karena itu yang pertama teruslah belajar. Diwisuda bukan 

berarti berhenti belajar justru setelah wisuda kita harus lebih banyak belajar dan lebih banyak 

lagi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, melalui bacaan dan melalui pergaulan 

sehari-hari dtenggah masyarakat kemudian amalkan ilmu yang sudah didapatkan dari para 

dosen ilmu pengetahuan itu sesungguhnya bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi siapapun 

termasuk bagi para wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini tetapi ilmu akan 

menjadi kekuatan apabila ilmu itu betul betul di amalkan, apabila ilmu terus dikembangkan 

apabila ilmu terus di manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak jadi kalua ilmu tidak 

dikembangkan tidak diamalkan maka ilmu tidak akan bisa menjadi kekuatan untuk kita semua 

dan saying sekalai apabila ilmu yang sudah diperoleh selama bertahun-tahun itu kalau tidak 

memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada tentu kepada wisudawan dan wisudawati 

yang ingin memulai mengembangkan karirnya di tenggah masyarakat. Tanggung jawab itu 

sangat luas tadi sudah disampaiakan sebagai sarjana lulusan UIN kita memiliki tanggung jawab 

terhadap agama islam. Yang kita memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yang 

ketiga kita memiliki tanggung jawab kepada ummat tentang kesejahteraan dan kemajuan 

ummat dan keempat tentu kita memilki tanggung jawab terhadap Almamater kita UIN Raden 

Fatah Palembang jadi tanggung jawab ini sangat luas ruang lingkupnya tidak bisa mungkin 

bisa di emban tidak mungkin bisa diajalankan apabila kita tidak terus mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang kita miliki. 

 

 



Para wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, 

Didalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi yang penting. Alhamdulilah 

sekarang ini berbagai instansi pemerintah termasuk UIN Raden Fatah Palembang dalam proses 

rekrutmen pegawai dan dosen. Tahun ini UIN RAden Fatah akan merekrut 52 orang dosen dan 

3 orang karyawan karena itu bagi yang sudah s2 silakan mendaftar semoga nanti bisa lulus 

menjadi dosen di UIN raden Fatah Palembang dan yang baru diwisuda s1 silakan mendaftar 

karyawan UIN Raden Fatah Palembang dan tentu di UIN yang lain atau IAIN yang lain silakan 

cek dan kami akan bersyukur dan senang apabila para lulusan UIN ini seger mendapat 

pekerjaan yang baik sehingga bisa memberikan sumbangsinya terhadap masyarakat Nusa 

Bangsa dan Agama. 

Para Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, 

 Didalam kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan supaya didalam perjalanan kedepan, 

tadi juga diingatkan jangan sampai melupakan almamater  UIN Raden Fatah Palembang karena 

pengembangan almamater ini sangat bergantung kepada kinerja kontribusi dan partisipasi para 

alumninya kedepan dan yang tidak kalah pentingnya jangan melupakan jeri payah dan doa 

orang tua kalian karena keberhasilan kita di dalam studi ini memang betul kita yang bekerja 

keras tetapi yang terpenting doa orang tua kita masing-masing. 

Terakhir, kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan wisuda ini 

saya ucapkan terimah kasih semoga kedepan penyelenggaraan wisuda di UIN Raden Fatah 

Palembang ini semakin baik, semakin baik dan semakin baik dan kepada ketua senat beserta 

seluruh anggotanya terimah kasih sudah hadir pada kesempatan ini tentu tanpa kehadiran ketua 

senat dan para anggota senat maka acara wisuda ini tidak akan bisa meriah seperti ini. 

Demikian terakhir atas nama seluruh pimpinan, dosen dan karyawan saya ingin mendoakan 

kiranya seluruh wisudawan dan wisudawati pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan 

senantiasa diberikan kemudahan senantiasa diberikan karunia dan rahmat dari Allah SWT. 

Sehingga yang belum bekerja segera mendapat pekerjaan, yang belum menikah segera 

mendapat pasangan yang sudah bekerja semakin meningkat kariernya, amin ya robbal alamin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

Palembang, 29 September 2018 

Rektor, 

Muhammad Sirozi 


