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SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

PADA WISUDA MAGISTER, SARJANA DAN AHLI MADYA 

PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2016/2017 

YOGYAKARTA, 22 APRIL 2017/25 RAJAB 1438 H 

Kepada yang kami hormati : 

 

 Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Ir. 

Bambang Supriyadi, CES., DEA. 

 Para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia 

 Para Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi di Lingkungan 

Universitas Islam Indonesia 

 Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia  

 Bapak/Ibu Orang Tua/Wali, serta keluarga para Wisudawan/Wisudawati yang 

turut hadir 

 Para Wisudawan/Wisudawati Universitas Islam Indonesia 

 Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang mana atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di Auditorium Abdul Kahar 

Mudzakkir ini dalam keadaan sehat wal afiat, guna menghadiri prosesi Wisuda 

Universitas Islam Indonesia (UII) pada jenjang Magister, Sarjana, dan Ahli Madya, 

Periode IV Tahun Akademik 2016/2017. Shalawat beserta salam semoga senantiasa 

tercurah ke haribaan Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat yang setia 

mengamalkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang 

mendapatkan syafa’at di akhirat kelak. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.  
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Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan/wisudawati yang kami 

banggakan, 

Wisuda pada hari ini diikuti oleh 1020 wisudawan/wisudawati yang 

terdiri dari 34 orang wisudawan dari Program Dipoloma Tiga (D3), 805 orang 

wisudawan/wisudawati dari Program Strata Satu (S-1), dan 181 orang 

wisudawan/wisudawati dari Program Strata Dua (S-2). Dari 805 

wisudawan/wisudawati Program S-1, 321 wisudawan atau 39,9 % di antaranya 

memperoleh predikat cumlaude, dengan Indek Prestasi Komulatif (IPK) 

tertinggi 3,99 (Tiga Koma Sembilan Sembilan) atas nama Wilda Ramadhani dari 

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Sementara waktu 

tempuh studi tercepat S1  yaitu 3 Tahun 4 Bulan yang diraih oleh 4 orang 

wisudawan. Dengan wisuda kali ini, jumlah lulusan UII telah berjumlah 86048 

orang.  

Kami selaku pimpinan UII turut mengucapkan selamat kepada para 

wisudawan/wisudawati, yang mulai hari ini secara resmi telah berhasil 

menyelesaikan suatu proses pendidikan formal lengkap dengan segala bentuk 

evaluasi di dalamnya. Terimakasih tak lupa juga kami sampaikan kepada orang tua 

atau wali wisudawan/wisudawati yang telah mempercayakan pendidikan putra-

putrinya di UII. Tiada kata yang pantas kami ucapkan, selain mohon maaf apabila 

selama mendidik putra-putri Bapak/Ibu masih banyak kekurangan.  

Untuk mempercepat proses belajar di masyarakat, sekaligus mengintegrasikan 

gerak langkah guna membawa nama baik universitas, kami berharap 

wisudawan/wisudawati dapt bergabung dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UII 

yang berada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dengan aktif dalam IKA UII, 

wisudawan/wisudawati akan terus menjaga tersambungnya tali silahturami antar 

alumni dan antara alumni dengan UII, serta dapat ikut bersama-sama berperan serta 

dalam membesarkan UII.  

Kami juga berharap kepada para wisudawan/wisudawati untuk mendukung 

program Tracer Study Alumni UII melalui pengisian data di laman tracer.uii.ac.id. Hal 

ini tidak lain sebagai upaya kami untuk mengetahui relevansi lulusan UII dalam dunia 

kerja, yakni kesesuaian antara proses pendidikan di UII dengan realitas di dunia kerja 

(link and match). 

Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan/wisudawati yang kami 

banggakan, 

Pada kesempatan ini, kami sampaikan kepada hadirin, khususnya kepada para 

orang tua dan keluarga wisudawan/wisudawati, serta para tamu undangan sekalian, 
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bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April pada tahun ini, UII kembali merayakan Milad 

yang ke-74. Kita semua bersyukur, karena hingga umur 74 tahun ini, UII masih dapat 

eksis mengabdikan diri sebagai lembaga pendidikan, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut berperan aktif dalam pembangunan negara. Hal ini terangkum dalam 

tema yang diangkat dalam Milad UII kali ini, “UII Membangun Bumi Pertiwi”. 

Tema ini merupakan wujud peneguhan komitmen UII untuk terus 

memantapkan diri sebagai universitas yang tidak hanya mampu bersaing, melainkan 

benar-benar berkomitmen menjadi institusi pendidikan yang berkualitas dan mampu 

berperan dalam merealisasikan visi dan misinya sebagai lembaga pendidikan Islam 

yang rahmatan lil’alamiin. Kami menilai bahwa 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. 

Hadirin yang berbahagia, wisudawan/wati yang kami banggakan, 

Selanjutnya pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sejumlah 

perkembangan yang terjadi di universitas yang kita banggakan ini. Salah satunya pada 

awal tahun 2017 ini, Prodi Teknik Arsitektur berhasil meraih sertifikat akreditasi 

internasional dari Korea Architecture Accrediting Board (KAAB). Raihan ini 

menempatkannya sebagai Program Arsitektur satu-satunya yang terakreditasi 

internasional di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan yang kedua secara 

nasional. Dengan demikian lulusan Program Arsitektur UII diakui secara 

internasional, dengan program 4+1 tahun yakni empat tahun pendidikan pada jenjang 

sarjana (S1), dan satu tahun berikutnya adalah program profesi. 

Selain itu, UII juga tidak henti-hentinya memantapkan diri untuk menjadi 

perguruan tinggi unggulan. Hal ini salah satunya ditunjukkan melalui berdirinya 

Program Studi S3 Teknik Sipil yang bernaung di bawah Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan (FTSP). Dibukanya Program Studi ini secara resmi ditandai dengan 

berlakunya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 

Nomor 126/KPT/I/2017 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Februari 2017. Melalui 

pendirian program studi baru ini diharapkan dapat menambah daya saing UII dengan 

perguruan tinggi lainnya baik di kancah nasional maupun internasional. Dimana 

secara sumber daya UII saat ini telah memiliki ahli dalam berbagai bidang teknik sipil, 

seperti struktur bangunan, struktur tanah kegempaan, dan lain-lain. 

Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh UII guna meningkatkan kualitas 

layanan, di antaranya dalam ranah layanan bidang Teknologi Informasi (TI). Melalui 

Badan Sitem Informasi (BSI), sejak akhir bulan Maret 2017 UII telah resmi tergabung 
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dalam layanan global education roaming (eduroam). Layanan roaming ini ditujukan 

bagi pengguna dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga riset di seluruh dunia. 

Eduroam memungkinkan dosen, mahasiswa, dan peneliti untuk mendapatkan akses 

Internet dengan mudah dan aman ketika berkunjung ke institusi di luar mereka 

sendiri. Sampai saat ini baru ada dua kampus di Indonesia yang sudah terhubung ke 

eduroam dan salah satunya adalah UII. 

Sementara sebagai wujud dukungan terhadap kampanye energi bersih, Solar 

Cell Project Fakultas Teknologi Industri UII menginisiasi pembangunan pembangkit 

listrik energi terbarukan di lingkungan kampus UII. Pemilihan energi surya ini telah 

melalui studi kelayakan oleh tim Solar Cell Project di mana potensi yang mampu 

dikonversikan menjadi energi listrik sebesar 4,8 kWh/m2/hari. Energi listrik yang 

dihasilkan digunakan untuk menghidupi proyektor di seluruh ruang kelas yang ada di 

gedung Fakultas Teknologi Industri UII.  

Hadirin yang berbahagia, wisudawan/wati yang kami banggakan, 

Kiranya patut untuk kita syukuri bersama, berbagai prestasi sampai saat ini tak 

henti-hentinya ditorehkan oleh mahasiswa/mahasiswi UII di berbagai level kompetisi 

bergengsi, baik di level nasional maupun internasional. Salah satu di antaranya dalam 

penyelenggaraan Ihtifal Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ASEAN, yang digelar oleh 

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada 31 Maret-3 April 2017, tim mahasiswa 

UII berhasil meraih Juara 3 Lomba Debat Bahasa Arab dan Juara 2 Lomba Pidato Dwi 

Bahasa (Arab dan Inggris). 

Prestasi gemilang juga berhasil diraih tim mahasiswa UII di kancah nasional. 

Dalam ajang National Ship Design and Race Competition (NASDARC) 2017 di kampus 

ITS Surabaya pada 31 Maret 2017, tim mahasiswa UII mampu bersaing dengan 43 tim 

dari perguruan tinggi swasta (PTS) maupun negeri di Indonesia dengan meraih juara 

dua. Kategori penilaian yang dipertandingkan yakni terletak pada aspek Design, Point 

Manuver Race, dan Point Speed Race. NASDARC sendiri merupakan kompetisi yang 

bertujuan mendukung pengembangan maritim Indonesia dan memberikan inovasi 

dalam pengembangan kapal perang dan alat pertahanan. 

Sementara dalam ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2016, 

mahasiswa Fakultas Ekonomi UII, Aesta Fajar berhasil meraih Juara I pada kelompok 

mahasiswa kategori Industri Perdagangan dan Jasa. Penghargaan setingkat nasional 

ini diberikan pada Sabtu, 11 Maret 2017 di Graha Widya Wisuda, Institut Pertanian 

Bogor (IPB). Di ajang bergengsi tersebut, tentunya harus berkompetisi dengan ribuan 

pebisnis muda dari segala penjuru Indonesia. 
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Selain itu prestasi membanggakan juga berhasil ditorehkan oleh UKM Softball 

UII dengan meraih juara 1 di Kejuaraan Nasional Turnamen Softball Telkom 

University Cup 2017 yang digelar pada 29 Maret – 9 April 2017 di Universitas Telkom, 

Bandung, Jawa Barat. Dalam ajang ini UKM Softball UII tidak hanya mendapatkan 

penghargaan kelompok namun juga memborong 4 penghargaan individual sekaligus. 

Yakni penghargaan Best Slugger, Most Valuable Player, Best Pitcher dan Golden 

Glove. Penghargaan ini tentunya melengkapi raihan yang sudah diraih oleh tim 

Softball Unisi beberapa waktu lalu. 

Hadirin yang berbahagia, wisudawan/wisudawati yang kami banggakan, 

Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua wali 

wisudawan/wisudawati, atas kepercayaannya kepada kami dalam mendidik dan 

membekali putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kepada wisudawan/wisudawati yang 

kami banggakan, kami titipkan nama baik UII di pundak wisudawan/wisudawati, 

semoga dalam berkarya nantinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan 

menjadi duta-duta rahmatan lil ‘alamin di mana pun wisudawan/wisudawati berkarir 

kelak.  

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita bersama untuk 

terus melaksanakan amanah-Nya sehingga mampu meraih ridho-Nya di dunia dan 

akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas 

segala kekurangan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yogyakarta, 22 April 2017 M/ 25 Rajab 1438 H 

Rektor, 

 

 

 

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


