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SAMBUTAN REKTOR 
SIDANG SENAT TERBUKA 
WISUDA SARJANA KE-69 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG 

TANGGAL 30 MARET 2019 
 

Sebelum memulai sambutan ini saya ingin 

menghadiahkan dua buah pantun untuk para wisudawan 

dan wisudawati: 

Bunga Seruni mekar berseri 
Disunting dara karena terpikat 
Wajah alumni berseri-seri 
Gelar sarjana sudah didapat 

 
Belok ke kiri belok ke kanan 
Mencari rumah entah dimana 
Terasa terobati semua pengorbanan 
Kini menjadi seorang sarjana 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

ِ  دُ مْ حَ لْ اَ   َىل �َ  مُ َال الس� وَ  ةُ َال الص� ى وَ فَ كَ وَ  ِ�ّٰ
 نِ مَ وَ  هِ بِ حْ ـ صَ وَ  ِ�ِ  اٰ َىل �َ وَ  ىفَ طَ ْص مُ الْ  ِ�ِ وْ سُ رَ 
َ  اَ مّ اَ  ،ىدَ تَ هْ ا  دُ عْ ب
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Yang terhormat, Ketua Senat UIN Raden Fatah,  

Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA. 
 

Yang saya hormati,  

 Sekretaris Senat beserta para anggota Senat UIN 

Raden Fatah yang hadir. 

 Para pimpinan UIN Raden Fatah, khususnya para 

Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur 

dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Kepala 

Biro AUPK, dan Kepala Biro AAKK. 

 Para pimpinan unit di lingkungan UIN Raden 

Fatah, yaitu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPM), Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (LP2M), Kepala 

Perpustakaan, dan Kepala Pusat Teknologi 

Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD). 

 Dosen dan karyawan yang hadir pada 

kesempatan ini. 

 Para tamu khusus yang hadir pada kesempatan 

ini, yaitu: 

1. …………………………………….. 
2. …………………………………….. 
3. …………………………………….. 
4. …………………………………….. 
5. …………………………………….. 
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 Yang saya hormati dan saya banggakan, para 

wisudawan dan wisudawati yang saat ini hatinya 

berbunga-bunga dan penuh bahagia. 

 Yang sangat saya hormati, para orang tua dan 

wali yang mendampingi putra dan putri tercinta 

yang mengikuti acara wisuda sarjana ini. 

 

Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu 

wata’ala, atas segala nikmat dan kesempatan yang Dia 

berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan 

kesempatan, khususnya kesehatan dan kesempatan 

untuk bisa hadir pada acara Wisuda Sarjana ini. 

Sebagai Rektor, saya sangat bersyukur bahwa 

institusi Pendidikan tinggi Islam terbesar di Sumsel ini, 

almamater kita, Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang, telah dapat melaksanakan Wisuda Sarjana 

yang ke-69, dalam usianya yang ke-55 tahun.  

Sebagian besar dari usia tersebut, yaitu selama 50 

tahun, institusi ini menjalaninya dengan nama Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 

dan selama lima tahun terakhir, sejak 16 Oktober 2014, 

almamater yang kita cintai ini menjalani usianya dengan 

nama baru, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 
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Fatah Palembang. Perubahan nama telah membuat 

institusi ini berkembang menjadi sebuah universitas yang 

sebenarnya atau full board university. Fakultas dan 

program studinya, dosen, karyawan, dan mahasiswanya 

pun sudah banyak bertambah, diiringi dengan perbaikan 

dan penambahan berbagai sarana dan prasarana 

penunjang yang dibutuhkan. Berbagai perubahan juga 

telah dilakukan dalam bidang tatakelola.  

Di bidang pelayanan, tatakelola telah mulai 

dibenahi dengan peningkatan kompetensi dan 

profesionalitas SDM dengan dukungan teknologi 

informasi, sehingga sebagian besar pelayanan sudah 

menggunakan aplikasi digital. Secara perlahan tapi pasti, 

tenaga SDM ditempatkan dan ditugaskan sesuai 

kompetensi masing-masing. Untuk tenaga pendidik atau 

dosen, telah dilakukan reposisi atau pengaturan ulang 

homebase, sehingga para dosen memiliki basis program 

studi dan peer group yang dapat memberikan dukungan 

penuh terhadap perkembangan karir akademiknya. Untuk 

tenaga kependidikan, telah dilakukan rotasi, mutasi, dan 

promosi dengan memperhatikan kualifikasi Pendidikan 

dan kompetensi kerja, agar mereka dapat memberikan 

yang terbaik bagi unit kerja masing-masing.  
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Untuk meningkatkan daya saing kelembagaan dan 

alumni, telah dilakukan pengembangan kurikulum, 

perbaikan standar mutu, Prosedur Operasional Baku 

(POB), dan berbagai pedoman pelayanan, baik bidang 

akademik maupun non akademik. Berbagai innovasi juga 

telah dilakukan di semua fakultas dan program studi 

untuk membuat proses pendidikan berjalan lebih efektif 

dan efisien. Kegioatan PPL, praktikum, penulisan skripsi, 

tesis, dan disertasi, dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) sudah banyak mendapatkan sentuhan innovasi. 

Di bidang kemahasiswaan, pembenahan telah 

dilakukan dengan menerapkan berbagai bentuk disiplin, 

yaitu disiplin organisasi, disiplin kegiatan, disiplin 

akademik, disiplin perkuliahan, dan disiplin 

berprestasi.Para mahasiswa terus dibimbing, didampingi, 

dan diarahkan untuk menggunakan waktu dan sumber 

daya yang tersedia dengan baik dan berorientasi pada 

prestasi, serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang 

relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi 

akademik dan pengembangan karir mereka ke depan. 

Penegakan berbagai disiplin telah secara signifikan 

mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa di 

semua fakultas dan program studi, sehingga acara 
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wisuda sarjana yang sebelumnya hanya dilaksanakan 

dua kali setahun, sekarang dapat dilaksanakan empat 

kali setahun. 

Tata kelola bidang keuangan telah dilakukan 

dengan penerapan Total Billing system (TBS), untuk 

memastikan bahwa semua transaksi keuangan di 

lingkungan UIN Raden Fatah legal adanya dan dilakukan 

secara non tunai (caseless services and transactions), 

baik untuk kalangan internal maupun eksternal. 

Alhamdulillah implementasi konsep TEBIS telah dapat 

meningkatkan jumlah dana Badan Layanan Umum (BLU) 

UIN Raden Fatah lebih dari 100%, sehingga dapat 

menunjang penerapan program remunerasi dan 

penambahan sarana dan prasarana. Pada tahun 2019 ini 

telah dapat diselesaikan satu unit Student Residence 

senilai 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) yang 

semuanya adalah investasi dengan menggunakan dana 

BLU. Pada tahun-tahun mendatang investasi dalam 

bentuk pembangunan Student Residence yang aman 

dan nyaman akan terus ditingkatkan, untuk memenuhi 

kebutuhan akomodasi para mahasiswa, khususnya yang 

dating dari luar kota. 
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Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, 

Untuk mengenang lima tahun transformasi IAIN 

Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah 

Palembang, maka pada bulan Oktober tahun ini kita akan 

merayakan Dies Natalis 5 Tahun UIN Raden Fatah 

Palembang, dengan menyelenggarakan berbagai 

kegiatan berskala nasional dan internasional, melibatkan 

seluruh anggota sivitas akademika. Untuk itu maka 

dalam kesempatan ini, mumpung masih bisa bertemu, 

atas nama pimpinan UIN Raden Fatah, saya mohon do’a 

dari para wisudawan dan wisudawati beserta orang tua 

dan wali kiranya rangkaian kegiatan dalam rangka Dies 

Natalis 5 Tahun UIN Raden Fatah dapat berjalan lancar 

dan almamater kita ini terus berkembang untuk 

mewujudkan visinya, yaitu “Menjadi Universitas 

Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan 

Berkarakter Islami. 

 Memasuki usianya yang kelima, alhamdulillah, 

selain telah dapat membangun sebuah Student 

Residence, UIN Raden Fatah Palembang juga telah 

memiliki satu unit Gedung berlantai 8, dengan arsitektur 

yang sangat modern. Selain untuk memenuhi kebutuhan 

akan sarana, Gedung ini juga diharapkan menjadi Land 
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Mark di Kampus A Sudirman, sehingga kemegahan dan 

keindahannya tidak kalah bersaing dengan sarana dan 

prasarana yang saat ini sedang dibangun di Kampus B 

Jakabaring. Alhamdulillah proses pembangunan 

Sembilan unit Gedung di Kampus B berjalan lancar. 

Mohon do’a dari para wisudawana Bersama orang tua 

dan wali, kiranya sarana dan prasarana di Kampus B 

dapat selesai sesuai rencana, sehingga kapasitas 

pelayanan Pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah 

semakin besar dan berkualitas.   

 

Wisudawan dan Wisudawati yang berbahagia, 

Perjalanan dan perjuangan Panjang sangat 

melelahklan yang telah kalian lalui akhirnya berhasil dan 

kalian sudah berhak atas gelar kesarjanaan. Karena itu, 

bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wata’ala yang 

telah memberikan karunia istimewa kepada kalian 

semuanya untuk menjadi sarjana. Percayalah bahwa 

semua ini bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan 

karunia dan taqdir Allah Subhanahu wata’ala atas kalian. 

Betapa banyak putra putri terbaik bangsa yang ingin 

mendaftar masuk ke perguruan tinggi, tetapi apa daya, 

tidak kesampaian. Betapa banyak calon mahasiswa yang 



9 

berhasil mendaftar dan ikut test Penerimaan Mahasiswa 

Baru (PMB), tetapi hanya sedikit yang lulus dan diterima, 

dan betapa banyak dari mereka yang lulus dan ikut kuliah 

tetapi putus di tengah jalan, tidak berhasil menjadi 

sarjana. 

Allah telah memberikan modal penting pada 

kalian, yaitu ilmu pengetahuan dan gelar kesarjanaan. 

Jika kalian mensyukurinya, mengamalkannya, dan terus 

mengembang-kannya, in shaa Allah ke depan kalian 

akan mendapatkan karuniah dan rahmat yang lebih 

besar dari Allah Subhanahu wata’ala, berupa 

pekerjanaan yang kalian idam-idamkan, karir yang kalian 

inginkan, dan kehidupan yang kalian dambahkan. Aamiin 

yaa Rabbal aalamin. 

Carilah pekerjaan yang benar-benar kalian cintai 

dan serasi dengan minat dan bakat kalian masing-

masing, agar kalian menikmati pekerjaan itu dan sukses 

melakoninya. Hindarilah pekerjaan yang tidak sejalan 

dengan minat, bakat, dan hati nurani kalian, karena 

pekerjaan seperti itu akan sangat melelahkan dan 

membuat kalian tidak bias melaksanakannya secara 

maksimal. Seorang filosof Tiongkok, Confucius, pernah 

mengatakan, “Choose a job you love and you will never 
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have to work a day in your life”. Mengapa ? Karena 

pekerjaan yang serasi dengan selera dan jiwa kita akan 

terasa ringan dan menyenangkan, sehingga tidak 

membebani hari-hari kita. 

Selain itu, jangan pernah lupa akan pentingnya 

bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam 

melaksanakan tugas. Kesuksesan hanyalah milik orang 

yang bersungguh-sungguh, “Man jadda wa jada”, 

demikian bunyi salah satu pepatah Arab yang sangat 

terkenal di lingkungan Pesantren. Bersungguh-sungguh 

artinya berkonsentrasi, terfokus, dan bekerja keras. 

Bekerja keras adalah syarat pokok dari sebuah 

kesuksesan, dan persyaratan ini tidak tergantikan. 

Thomas Alfa Edison, seorang anak bandel yang diusir 

dari sekolahnya, yang dikenal luas sebagai penemu 

lampu pijar, pernah berkata, “There is no substitute for 

hark work”. Anda boleh saja gonta ganti pekerjaan dan 

peralatan kerja, tetapi hanya satu yang akan membuat 

anda sukses, yaitu “kerja keras”. Karena itu sering-

seringlah berdo’a: 

ِىنّ ��ُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسلِ 
�
 ا�ل�هُم� ا
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“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

rasa malas”. 

Kami, seluruh pimpinan, dosen, dan karyawan UIN 

Raden Fatah, mendo’akan kiranya kalian semua lulus 

menjadi sarjana yang berilmu pengetahuan, 

berketrampilan, dan berakhlakul karimah, sesuai slogan 

UIN Raden Fatah, yaitu “Knowledge, Quality, and 

Integrity”.  

Semoga Allah Subhanahu wata’ala senantiasa 

memudahkan segala urusan kalian dan membuka pintu 

seluas-luasnya untuk kalian semua, menuju masa depan 

yang cerah. Teruslah belajar untuk menambah ilmu. 

Perbanyaklah dan tingkatkanlah ketrampilan hidup (life 

skills), dan jagalah akhlakul karimahterhadap siapa saja, 

terutama kepada orang tua dan guru kalian. 

Keberhasilan dan kesuksesan kalian semuanya untuk 

hari ini dan untuk masa yang akan datang, tidak akan 

pernah dapat dipisahkan dari do’a dan keikhlasan orang 

tua, guru, dan dosen kalian. Jangan pernah melupakan 

mereka dan jasa-jasa mereka. 

Kepada semua orang tua dan wali yang hadir 

pada acara Wisuda Sartjana ini, saya, atas nama seluruh 

pimpinan UIN Raden Fatah ingin menyampaikan ucapan 
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terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada 

kami, untuk mendidik dan membimbing putra dan putri 

yang Bapak dan Ibu sangat cintai. Beberapa tahun yang 

lalu, Bapak dan Ibu menitipkan kepada kami putra dan 

putri yang masih sangat polos dan sederhana, datang ke 

kampus ini bersama kedua orang tua, dengan langkah 

penuh harap dan wajah penuh harapan. Hari ini, kami 

serahkan kembali mereka, in shaa Allah dalam keadaan 

yang lebih baik, lebih dewasa, berilmu, dan dengan gelar 

kesarjanaan yang menjadi kebanggaan kita semua. Para 

dosen telah berusaha melakukan yang terbaik dalam 

mendidik dan membimbing mereka. Andaikan masih ada 

kekurangan, maka maafkanlah kami. Kami semua 

berharap, kiranya anak yang kami serahkan kembali 

pada hari ini menjadi anak yang benar-benar 

membahagiakan dan membanggakan orang tua mereka. 

Di akhir sambutan ini, izinkan saya mengucapkan 

terima kasih kepada Ketua Senat beserta seluruh 

anggotanya yang telah berkenan hadir dan menggelar 

Sidang Senat Terbuka ini, sehingga acara Wisuda 

Sarjana ini dapat terlaksana.  

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para 

tamu undangan, khususnya pihak Kantor Pelayanan 
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Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang atas 

kehadirannya dan perkenannya memberikan hak 

pengelolaan lahan milik negara seluas 10086 M2 kepada 

UIN Raden Fatah. In shaa Allah UIN Raden Fatah 

menerima amanah ini dengan baik dan akan 

memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan 

pendidikan tinggi bagi masyarakat. Tanah tersebut akan 

segera kita terbitkan sertifikatnya dan akan dibangun 

sarana yang sesuai kebutuhan sivitas akademika. Sekali 

lagi terima kasih kepada pihak KPKNL Kementerian 

Keuangan RI. 

Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak 

Bank Mu’amalat yang telah berkenan untuk bekerjasama 

meningkatkan layanan keuangan di UIN Raden Fatah 

dan memberikan bantuan berupa dua unit kendaraan 

roda empat dan pemasangan AC Masjid. In shaa Allah, 

kendaraan tersebut akan meningkatkan mobilitas kerja 

keluarga besar UIN Raden Fatah. Adapun bantuan AC 

Masjid, in shaa Allah akan membuat Masjid Daarul 

Muttaqin Kampus UIN raden Fatah semakin makmur, 

sehingga membawa banyak keberkahan bagi seluruh 

anggota sivitas akademikanya. 
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Last but not least, seluruh pimpinan UIN Raden 

Fatah menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya 

kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras 

mempersiapkan rangkaian acara Wisuda Sarjana ini, 

sehingga dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. 

Secara khusus saya ingin menyampaikan dalam 

kesempatan ini bahwa untuk pertama kalinya ijazah para 

alumni sudah dicetak pada hari wisuda ini, kecuali 

beberapa diantaranya yang masih membutuhkan 

perbaikan data. Hanya saja untuk pertimbangan 

keamanan, maka yang diserahkan langsung pada saat 

wisuda ini adalah dumy dari ijazah kalian. Adapun aslinya 

dapat diambil ke secretariat BAK. Atas innovasi dan 

akselerasi ini, mari kita berikan applause kepada Bagian 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) dan 

semua anggota panitia. Semoga jeri payah semuanya 

menjadi amal sholah dan mendapat ganjaran yang 

setimpal dari Allah Subhanahu Wata’ala. Aamiin yaa 

Rabbal aalamin. 

Demikian sambutan ini, izinkan saya 

mengakhirinya dengan membacakan dua buah pantun 

sebagai berikut: 
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Ke pasar beli kueni 
Idak lupo beli alpukat 
Kami ucapkan selamat untuk alumni 
Semoga sukses di masyarakat 

 

Para wisudawan wajahnya berserih 
Pengorbanan maksimal tak sia-sia 
Cukup sekian dan terima kasih 
Alumni Raden Fatah akan berjaya. 

 

Billahi taufiq wal hidayah, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Rektor, 

 

Muhammad Sirozi 
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egrity 


