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Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 
Yth Walikota/Bupati  Sukabumi 
Yth Ketua PWM Jawa Barat.  
Yth Ketua dan anggota Persarikatan Muhammadiyah 
Yth Ketua BPH beserta seluruh anggota, 
Yth Koordinator Kopertis IV  
Yth Dewan Penyantun UMMI, dan 
Yth Seluruh undangan dan hadirin yang Saya muliakan 
 
Alhamdulillaahirobbil’alamin,  segala puji dan syukur kepada Allah 
SWT yang atas segala rahmat dan karunia-Nya,  pada hari yang 
berbahagia ini kita  dapat melaksanakan  Upacara Wisuda bagi 
lulusan D3 dan S1  Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW dan para shohabatnya serta para pengikutnya 
hingga akhir zaman. 
 
Para Wisudawan yang Saya banggakan, 
Atas nama segenap Civitas Akademika UMMI, Saya menyampaikan 
selamat dan penghargaan atas keberhasilan Saudara Wisudawan 
dalam menyelesaikan studi di UMMI.  Saudara telah berhasil 
melewati berbagai  tantangan dan cobaan selama studi, ini 
sungguh luar biasa.  Keberhasilan Saudara ini adalah berkat 
rahmat dan karunia  Allah SWT yang ditunjang dengan kerja keras 
dan usaha Saudara serta tentu saja dukungan dari orangtua dan 
keluarga. Karena itu jadikan wisuda ini menjadi salah satu 
momentum untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan tetap 
mohon bimbingan dan petunjuknya untuk melangkah dalam 
upaya selanjutnya.  
 
 



Hadirin yang Berbahagia, 
Tak lupa Saya  menyampaikan  Selamat  kepada para orang tua  
Wisudawan.  Kami turut bersyukur dan ber bahagia atas 
keberhasilan putra putri saudara.  Saya juga mengucapkan  terima 
kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang Bapak-Ibu 
berikan kepada UMMI untuk mendidik putra-putrinya di kampus 
kebanggaan ini.  
 
Hadirin yang Berbahagia, 
Wisuda hari ini merupakan wisuda gelombang 2 untuk tahun 
akademik 2015/2016. Adapun jumlah lulusan yang diwisuda hari 
ini adalah sebanyak 179 wisudawan (178 Sarjana dan 1 orang 
Ahli Madya dari D3 perpajakan).  Adapun tema yang diusung 
adalah, “Peningkatan Daya Saing Menuju Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi Berkemajuan”.   
 
Tema ini sejalan dengan pencanangan UMMI pada tahun 2015-
2016 sebagai tahun peningkatan daya saing yang bertujuan untuk 
menumbuhkan karya-karya inovatif yang berkemajuan sehingga 
dapat meningkatkan daya saing program studi dan fakultas yang 
ada di UMMI.  Peningkatan daya saing ini sebagai komitmen UMMI 
untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam mencerdaskan 
anak bangsa.  Komitmen ini ditunjukkan dengan telah 
diberlakukannya sertifikasi berbagai keahlian bagi mahasiswa 
sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang dapat 
dipertanggungjawabkan melalui pemberian SKPI (Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah) atau  Diploma Supplement, 
yaitu surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan 
Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau 
kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 
 

SKPI ini merupakan dokumen tambahan yang menyatakan 
kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral 
seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak 
pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan 
membaca transkrip.  SKPI ini merupakan penjelasan yang objektif 
mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya.  Dan SKPI ini 



meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari 
kekakuan jenis dan jenjang program studi.  Dengan diterbitkannya 
SKPI bagi lulusan UMMI maka UMMI telah menunjukkan 
komitmennya dalam peningkatan daya saing lulusan.  UMMI juga 
telah menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat 
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, khususnya 
pada pasal 5, yang menyebutkan bahwa ijazah diberikan kepada 
lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip 
Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

Para hadirin yang berbahagia 
UMMI  berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam 
mendidik putra-putri bangsa untuk menjadikan mereka sebagai 
manusia yang bukan saja unggul dalam keilmuan tetapi juga 
dalam keislaman. UMMI meyakini bahwa seorang muslim harus 
memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Bisa kita 
bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa 
mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang terlebih 
dahulu.  Sesuai firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9, 
Katakanlah: “samakah orang yang mengetahui dengan orang yang 
tidak mengetahui?”, sesungguhnya orang-orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9).  
 
Berdasarkan hal itulah maka UMMI berupaya menjadikan Islam 
sebagai ruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan  aktivitas 
layanannya.  Upaya UMMI itu hingga  hari ini telah dibuktikan 
dengan dihasilkannya lulusan Ahli Madya dan Sarjana, yang telah 
siap mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Karena 
itu saya mohon kepada orang tua, masyarakat dan lingkungan 
untuk bersama-sama dengan para alumni ini menciptakan hal 
yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa.  
  
Para Wisudawan yang Saya Cintai,  
Hari ini  secara resmi status Saudara berubah  dari mahasiswa 
menjadi alumni. Hubungan Saudara dengan UMMI juga berubah 
dari yang selama ini yang dilayani, menjadi bagian dari UMMI 



yang akan berusaha membantu meningkatkan pelayanan UMMI 
kepada para adik tingkat Saudara.  Banyak peran yang dapat 
diberikan kepada almamater Saudara. Saudara-saudara telah 
dibekali pengetahuan dan keterampilan serta bekal hidup yang 
memadai. Karena itu kami mengharapkan dengan kemampuan 
dan profesionalisme yang Saudara punya, Saudara  tidak hanya 
menjadi pencari kerja, tetapi justru diharapkan anda menjadi 
bagian dari masyarakat pencipta lapangan kerja. Tangan di atas 
selalu lebih baik dari tangan di bawah. UMMI menanti dengan 
tangan terbuka upaya dan niat baik Saudara untuk membantu 
UMMI dan turut serta meningkatkan bakti UMMI kepada 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
 
Para wisudawan yang saya cintai, 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai tanda cinta orang 
tua kepada anaknya,  ijinkan Saya memberikan amanat kepada 
saudara:  
1. Jagalah aqidah Saudara. Dengan aqidah yang bersih, seorang 

muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan 
dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari 
jalan dan ketentuan-ketentuan-Nya 

2. Jangan sesekali lalai dalam beribadah.  Semakin dekat Saudara 
kepada Allah,   semakin dekat pula kesuksesan yang Saudara 
cita-citakan. 

3. Jagalah akhlak Saudara. Dengan akhlak yang mulia, manusia 
akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat.  

4. Bekerjalah dengan baik dan ikhlas dimanapun Saudara 
bertugas dan mengabdikan diri. Keikhlasan adalah senjata 
yang paling ampuh dalam menempuh kehidupan dan karir. 
Yakinlah bahwa Allah SWT yang menetapkan rezeki bahkan 
dari tempat yang tidak terduga sekalipun. 

5. Jadilah pribadi yang penuh semangat dan optimis dan jangan 
mudah berputus asa. Yakinlah Allah akan merubah nasib kita 
sepanjang kita selalu berusaha dengan keras. 

6. Teruslah belajar dan belajar, karena ilmu Allah itu luas, apa 
yang diperoleh selama kuliah belum seberapa dibandingkan 



dengan ilmu Allah yang yang maha luas.  Oleh karena itu terus 
tingkatkan dan kembangkan kemampuan diri. 

7. Pandailah menjaga waktu. Diantara yang disinggung oleh Nabi 
Muhammad Saw adalah memanfaatkan momentum lima 
perkara sebelum datang lima perkara, yakni waktu hidup 
sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, 
senggang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin. 

Hadirin yang berbahagia, 
UMMI tidak dapat melaksanaan tugas dengan baik tanpa 
dukungan kerjasama dari berbagai pihak, baik instansi 
pemerintah maupun swasta.  Atas kerja sama dan bantuan itu, 
kami sampaikan terima kasih.  
 
Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, Saya sampaikan 
penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rekan dosen, staf 
administrasi, dan seluruh karyawan Universitas Muhammadiyah 
Sukabumi atas segala kerjasama, keikhlasan serta  
kesungguhannya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa 
kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dan  
diwisuda pada hari bahagia ini. 
 
Akhirnya, dengan harapan dan doa semoga sukses, Saya atas 
nama pimpinan dan sivitas akademika UMMI melepas Saudara 
semua. Selamat berjuang, selamat membangun masyarakat dan 
bangsa. 
 
Terima kasih. 
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 
 
  
Sukabumi, 10 Maret 2016 
Rektor, 
  
Ttd 
Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. 
 


