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SAMBUTAN	REKTOR	

PADA	ACARA	PEMBUKAAN	MILAD	KE-74	UII	
SELEBRASI	AKREDITASI	INTERNASIONAL	KOREA	ARCHITECTURE	

ACCREDITING	BOARD	(KAAB)	DAN	AKREDITASI	INTERNASIONAL	THE	
ASSOCIATION	OF	CHARTERED	CERTIFIED	ACCOUNTANTS	(ACCA)		

YOGYAKARTA,	24	MARET	2016	
	

	
Yang	Kami	hormati:		

Ø Honorable	Prof.	Jaepil	Choi,	Seoul	National	University	selaku	Director	Overseas	

KAAB,	

Ø Conny	Siahaan	selaku	Country	Head	of	ACCA	Indonesia,	

Ø Koordinator	Kopertis	Wilayah	V,	Dr.	Bambang	Supriyadi,	CES.,	DEA.	

Ø Ketua	Pengurus	Yayasan	Badan	Wakaf	UII,	Dr.	Ir.	Luthfi	Hasan,	MS.,	

Ø Dekan,	Wakil	Dekan,	beserta	Ketua	Program	Studi	di	lingkungan	UII,	

Ø Kepala	Badan,	Direktur,	dan	pejabat	struktural	di	lingkungan	UII,	

Ø Kepala	Divisi	di	lingkungan	UII,	

Ø Hadirin	sekalian	yang	berbahagia.	

	
Assalamu’alaikum	Warahmatullahi	Wabarakatuh,	
	
Pertama-tama,	ijinkanlah	saya	mengajak	hadirin	sekalian	untuk	bersyukur	kepada	
Allah	SWT	atas	rahmat	dan	karunia-Nya	sehingga	kita	bisa	menghadiri	acara	pada	
pagi	 hari	 ini.	 Marilah	 rasa	 syukur	 ini	 kita	 wujudkan	 dalam	 bentuk	 peningkatan	
ibadah	melalui	pengabdian	kita	di	bidang	masing-masing.		
	
Tak	 lupa	 shalawat	 dan	 salam	 semoga	 senantiasa	 dilimpahkan	 kepada	 junjungan	
kita,	 pribadi	 mulia	 yang	 menyebarluaskan	 pesan	 perdamaian,	 Nabi	 Muhammad	
SAW.	 Semoga	 kita	 senantiasa	 diberi	 kemampuan	 untuk	mengikuti	 suri	 tauladan	
beliau	dan	menjadi	pengikutnya	yang	setia	hingga	yaumul	akhir.	
	
Sebelum	mengawali	 sambutan	 ini,	 ijinkanlah	 saya	 untuk	menyampaikan	 ucapan	
selamat	 datang	 kepada	 para	 tamu	 undangan	 yang	 terhormat.	 Ungkapan	 selamat	
datang	 juga	 saya	 sampaikan	 kepada	 Prof.	 Jaepil	 Choi,	 Seoul	 National	 University	
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selaku	Director	Overseas	KAAB	dan	Ibu	Conny	Siahaan	selaku	Country	Head	of	ACCA	
Indonesia.	 Selamat	 datang	 di	 kampus	 Universitas	 Islam	 Indonesia	 (UII),	 kampus	
nasional	tertua	di	Indonesia	sekaligus	kampus	perjuangan.	
	
Bapak/Ibu	dan	Hadirin	Sekalian	yang	Kami	Hormati,	
	
UII	yang	kita	cintai,	dalam	waktu	dekat	ini	akan	menapaki	hari	jadinya	atau	milad	
yang	ke-74.	Sejak	berdiri	pada	27	Rajab	1364	H	atau	bertepatan	dengan	tanggal	8	
Juli	 1945	 M,	 hampir	 74	 tahun	 lamanya	 UII	 terus	 berperan	 dan	 berkiprah	 bagi	
pembangunan	pendidikan	bangsa	Indonesia.	Seiring	dengan	bertambahnya	usia	UII	
maka	 institusi	 ini	 pun	 dituntut	 untuk	 terus	 mencerdaskan	 dan	 membimbing	
generasi	 muda	 menuju	 gerbang	 masa	 depan	 yang	 cerah.	 Sebagaimana	 yang	
diharapkan	oleh	salah	satu	pendiri	UII,	Wakil	Presiden	Indonesia	pertama,	Dr.	Moh.	
Hatta	 ketika	 berpidato	 pada	 peresmian	 Sekolah	 Tinggi	 Islam	menjadi	 University	
Islam	Indonesia,	4	Juni	1948.	

Harapan	dan	cita-cita	para	tokoh	pendiri	UII	kini	diestafetkan	kepada	tangan	kita	
sebagai	sivitas	akademika.	Ini	seyogyanya	menjadi	pemantik	semangat	untuk	terus	
melangkah	 maju	 dalam	 mengembangkan	 UII	 di	 masa	 depan.	 Kita	 harus	
berkeyakinan	bahwa	apa	yang	kita	lakukan	untuk	UII	adalah	sesuatu	yang	berguna,	
yakni	 sebagai	 bentuk	 pengabdian	 kita	 kepada	 Allah	 SWT.	 Sebagaimana	
diamanatkan	 oleh	 Baginda	 Nabi	 bahwa	 sebaik-baik	 manusia	 adalah	 insan	 yang	
bermanfaat	bagi	sesamanya.	
	
Bapak/Ibu	dan	Hadirin	Sekalian	yang	Kami	Hormati,	

Berkenaan	dengan	Milad	ke-74	UII,	hari	ini	kita	berada	di	Gedung	Kahar	Muzakkir	
guna	membuka	rangkaian	kegiatan	dalam	menyambut	milad	UII.	Hari	ini	menjadi	
momentum	 yang	 tepat	 untuk	 mengawali	 rangkaian	 acara	 dalam	 rangka	
memperingati	 Milad	 ke-74	 UII.	 Milad	 UII	 kali	 ini	 bertemakan	 “UII	 Membangun	
Bumi	Pertiwi”.	Pemilihan	tema	tersebut	rasanya	sangat	relevan	dengan	upaya	yang	
terus	 digalakkan	 di	 UII	 dengan	 visi	 UII	 sebagai	 rahmatan	 lil’alamiin.	 Ilmu	
pengetahuan	 yang	 diharapkan	 tidak	 hanya	 berupa	 pemikiran,	 pengetahuan	 ilmu	
agama,	pengembangan	diri,	dan	moral	saja.	Namun	juga	bagaimana	menumbuhkan	
kecintaan	terhadap	lingkungan,	bumi	pertiwi	Indonesia	yang	kaya	akan	keragaman	
budaya	dan	keindahan	alam.	UII	mempunyai	peran	edukatif	untuk	terus	mengajak	
dan	memberi	pemahaman	setiap	generasi	muda	akan	pentingnya	menjaga	bangsa.	
Masih	 kurangnya	 tingkat	 kesadaran	 masyarakat	 dalam	 memahami	 kelestarian	
lingkungan	alam	juga	menjadi	tantangan	bagi	UII	ke	depan.	

Di	samping	 itu,	 internasionalisasi	pendidikan	di	UII	menjadi	salah	satu	kebijakan	
kampus	 guna	 menjawab	 tantangan	 tersebut.	 Sebagai	 realisasinya,	 satu	 per	 satu	
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prodi	 unggulan	 di	 UII	mulai	mengupayakan	 pencapaian	 akreditasi	 internasional.	
Akreditasi	internasional	dipandang	sebagai	pengakuan	atas	kualitas	pendidikan	di	
UII	yang	telah	memenuhi	standar	pendidikan	di	tingkat	global.	Ini	juga	berarti,	para	
lulusan	UII	dari	Prodi	terakreditasi	internasional,	memiliki	kesempatan	yang	lebih	
luas	untuk	diakui	kompetensinya	ketika	bekerja	di	berbagai	negara.	

Alhamdulillah,	 bersamaan	 dengan	 pembukaan	 Milad	 ke-74	 UII	 ini,	 perlu	 saya	
sampaikan	bahwa	upaya	UII	meningkatkan	daya	saingnya	di	 level	global	menjadi	
semakin	 nyata	 dengan	 diraihnya	 sertifikat	 akreditasi	 internasional	 Korea	
Architecture	 Accrediting	Board	 (KAAB)	oleh	 Prodi	 Teknik	 Arsitektur	 FTSP	UII.	
Raihan	ini	menempatkan	Program	Studi	Arsitektur	UII	sebagai	satu-satunya	yang	
terakreditasi	internasional	di	lingkungan	Perguruan	Tinggi	Swasta	(PTS)	dan	yang	
kedua	secara	nasional.		

Selain	itu,	Prodi	Akuntansi	UII	yang	yang	telah	diakreditasi	oleh	the	Association	of	
Chartered	 Certified	 Accountants	 (ACCA).	 diperoleh	 setelah	 dilakukan	 penilaian	
berkenaan	 dengan	 kesesuaian	 kurikulum	 Prodi	 Akuntansi	 Fakultas	 Ekonomi	 UII	
dengan	 standar	kompetensi	 profesi	 akuntan	yang	ditetapkan	oleh	ACCA.	Dengan	
raihan	akreditasi	ini	mahasiswa	Prodi	Akuntansi	Fakultas	Ekonomi	UII	memperoleh	
kemudahan	dalam	mendapatkan	sertifikasi	profesi	internasional.	
	
Bapak/Ibu	dan	Hadirin	Sekalian	yang	Kami	Hormati,	

Raihan	prestasi	ini	hendaknya	menjadi	pemantik	bagi	kita	untuk	tidak	kenal	lelah	
dalam	membangun	kualitas	pendidikan	di	UII.	Menapaki	usianya	yang	ke-74	tahun,	
sudah	menjadi	keniscayaan	bahwa	UII	harus	semakin	berbenah	dan	mengakselerasi	
perkembangannya.	

Kegiatan	pembuka	Milad	ke-74	pagi	ini	akan	diikuti	oleh	berbagai	kegiatan	lain	yang	
menarik	 dan	 sarat	manfaat.	 Panitia	 telah	mempersiapkan	 rangkaian	 kegiatan	 di	
bidang	 pendidikan,	 penelitian,	 pengabdian	 masyarakat,	 dan	 dakwah	 Islamiyah.	
Beberapa	di	antaranya	seperti	festival	hadroh	antar	SMA,	pesantren	dan	umum	se-
DIY	dan	Jawa	Tengah,	UII	bersholawat	bersama	Habib	Syech,	khitanan	massal	dan	
pengumpulan	 anak	 asuh,	 penanaman	 3.500	 bibit	 pohon,	 Ramadhan	 bersama	
masyarakat,	 serta	 berbagai	 kegiatan	 lainnya.	 Kegiatan	 ini	 selain	 diselenggarakan	
guna	 menyemarakkan	 milad,	 juga	 diharapkan	 dapat	 memberi	 manfaat	 yang	
sebesar-besarnya	bagi	masyarakat.	

Demikian	 kata	 sambutan	 yang	 dapat	 saya	 sampaikan.	 Teriring	 harapan,	 semoga	
melalui	 kegiatan	 pembukaan	 milad	 ke-74	 UII	 ini	 dapat	 semakin	 memantik	 kita	
untuk	terus	bersemangat	dalam	membangun	UII	di	masa-masa	yang	akan	datang.	
Semoga	 Allah	 SWT	 senantiasa	 meridhoi	 langkah-langkah	 kita	 dalam	 menuju	
kebaikan.	
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Wabillahi	taufiq	wal	hidayah,	

Wassalamu’alaikum	Warahmatullahi	Wabarakatuh,	

Yogyakarta,	24	Maret	2017	

Rektor,	

	

Nandang	Sutrisno,	S.H.,	LL.M.,	M.Hum.,	Ph.D.	


