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Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Kampus Unismuh Makassar dalam
rangka pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019. Shalawat dan taslim kita
curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai panutan dan Rahmatan Lil Alamin.
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya, atas nama Rektor dan seluruh sivitas akademika
Unismuh Makassar mengucapkan selamat dating dan selamat bergabung kepada Ananda
Mahasiswa Baru angkatan 2018 di Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.
Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua Ananda dan Ananda sendiri yang telah
memilih Universitas Muhmmadiyah Makassar sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan.
Kami berharap Ananda dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik dengan
suasana akademik yang ada di kampus ini.
Hadirin dan Ananda Mahasiswa Baru yang Berbahagia!
Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018
sebanyak 4.022 orang dengan rincian: FKIP (13 prodi) = 1.095; Fakultas Ekonomi dan Bisnis (4
prodi) = 1.076; Fisipol (3 prodi) = 380; Fak. Pertanian (4 prodi) = 310, Fakultas Teknik (4 prodi)

= 489; FAI (5 prodi + PUT) = 417; Fakultas Kedokteran (2 prodi) = 72; dan Pascasarjana sebanyak
182 orang.
Hal yang patut kita syukuri karena untuk tahun ini sebagaimana tahun sebelumnya, Universitas
Muhammadiyah Makassar kembali menerima (6 orang Mahasiswa Asing, masing-masing berasal
dari Ukraina, Thailand, Madagaskar, dan Rusia). Hendaknya kepercayaan ini kita terus jaga dan
tingkatkan agar Unismuh Makassar menjadi destinasi pendidikan tinggi baik dalam maupun luar
negeri.
Selain itu, hal yang sangat menggembirakan karena pada kegiatan ini, kita kedatangan tamu dari
Dubai yaitu Dr (Hc) Mohammed MT Khoory (Direktur Utama Al-Khoory Group di Dubai &
Founder Asia Muslim Charity Foundation–AMCF). Oleh karena itu kami ucapkan banyak terima
kasih kepada Bapak Dr (Hc) Mohammed MT Khoory, atas kehadirannya di Unismuh Makassar.
Hadirin dan Ananda Mahasiswa Baru yang Berbahagia!
Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Kawasan
Timur Indonesia yang hadir sebagai salah satu wujud tanggung jawab Muhammadiyah untuk umat
dan bangsa ini dengna Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul,
Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024”.
Untuk itu, kita wajib menjaga dan melakukan upaya untuk mengembangkan kampus kita tercinta
ini agar selalu ungul di berbagai ajang kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional.
Era kekinian saat ini dipenuhi oleh banyak kejutan-kejutan yang dikontribusi oleh
kemajuan teknologi informasi. Apa yang dulu seakan tidak mungkin, sekarang semuanya terjadi
begitu cepat. Perubahan yang terjadi tidak lagi bersifat linear dengan lompatan berdasarkan deret
hitung tetapi perubahan sudah bersifat eksponensial. Contoh sederhana seperti yang kita ketahui
adalah menurunnya omzet/performa bisnis dari armada taksi pemimpin pasar yang harus mengakui
keberadaan apps-based transportation service seperti Grab, Go-Jek dan Uber. Era inilah yang
diistilahkan oleh Prof. Rhenald Kasali sebagai era Disruption (Gangguan), beliau mengungkapkan
bahwa korban-korban disruptive era adalah organisasi-organisasi mapan. Mereka yang sudah
terbiasa dengan namanya yang tenar, membuat mereka tidak bergerak gesit/lincah. Sementara, di
luar sana banyak anak-anak muda yang gesit, lincah, mengembangkan inovasi yang tidak
terdeteksi oleh para incumbent ini. Sedikit demi sedikit menggerogoti pangsa pasar yang ada,
karena menciptakan pangsa pasar baru. Tiba-tiba incumbent merasa ada yang aneh kerena
performanya menurun. Beberapa terlambat bergerak karena kalah lincah, yang menyebabkan
organisasi tersebut hancur.
Namun demikian perubahan yang terjadi tidak akan terhenti di era disruption tetapi yang
akan dihadapi ke depan adalah apa yang disebut Revolusi Industri 4.0 atau Revolusi Industri

Generasi Keempat. Dalam buku “The Fourth Industrial Revolution” mengungkapkan bahwa
Revolusi Industri Generasi Keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar,
kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang
memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Menghadapi era ini, memiliki
konsekuensi bahwa pendidikan tinggi harus berbenah untuk tidak lagi mengejar kuantitas tetapi
yang paling penting adalah kualitas lulusannya.
Lalu bagaimana dengan Mahasiswa?
Untuk sukses di era revolusi industri 4.0, mahasiswa harus berani keluar dari zona nyamannya
selama ini. Fokusnya tidak lagi sekedar memiliki pengetahuan yang cukup tetapi harus memiliki
keterampilan yang memadai, kompetensi manajerial, kemampuan kerjasama, kemampuan
membangun jejaring yang luas, kemampuan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi, dan
keahlian lain yang mendukung lahirnya kreatifitas dan inovasi dalam kegiatan belajarnya dan tentu
saja mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa baru beberapa hal
yang harus Ananda lakukan adalah:
1. Asah Kemampuan Intelektual
Mahasiswa seringkali disebut sebagai agen perubahan yang ditandai sebagai kelompok
yang selalu mengedepankan kemampuan intelektualnya dalam berpikir dan bertindak. Oleh
karena itu, fokuskan energi Anda untuk mampu menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan baik. Salah satu indikatornya adalah bias menyelesaikan studi tepat waktu dengan Indeks
Prestasi Kumulatif tertinggi. Selain itu, kerahkan kemampuan untuk kompeten dalam bidang
ilmu Anda masing-masing, rajin berlatih dan aktif untuk mengikuti lomba-lomba yang
diselenggarakan untuk menguji kemampuan dan kompetensi yang Anda miliki.
2. Aktif Berorganisasi
Mahasiswa seringkali phobia untuk aktif di organisasi kampus, baik yang intra maupun
ekstra kampus karena beranggapan akan mengganggu aktivitas kuliahnya padahal aktif
mengikuti perkuliahan bias parallel dengan aktif berorganisasi. Manfaat yang akan diperoleh
melalui organisasi kemahasiswaan adalah mengasah kemampuan manajerial, kemampuan
kerjasama, melatih kepercayaan diri, dan dapat memperluas jejaring dengan berbagai pihak.
3. Tingkatkan Skill
Skill atau keterampilan adalah hal mutlak yang paling dibutuhkan memasuki era revolusi
industri generasi keempat. Oleh karena itu, mahasiswa tidak cukup membekali diri dengan
pengetahuan tetapi juga harus memiliki keterampilan yang memadai. Bidang keterampilan yang
dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 meliputi:
a) Kita harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Dengan istilah lain, kita
harus melek teknologi. Yang dimaksud dengan keterampilan informasi, media, dan

teknologi meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi multicultural, kesadaran
global, dan literasi teknologi.
b) Keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecah
masalah (problem solving), dan pengambil resiko.
c) Terampil dalam hidup dan belajar memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab,
memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi,
sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri.
d) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim
dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, dalam berkomunikasi
harus interaktif, memiliki orientasi nasional dan global.
4. Attitude (Sikap)/Akhlak Mulia
Tidak cukup dengan pengetahuan dan keterampilan, menghadapi era revolusi industri
generasi keempat membutuhkan insan-insan yang memiliki karakter atau moral yang mulia. Oleh
karena itu, mahasiswa harus membangun jati dirinya sebagai agen perubahan yang memiliki
kematangan dan kedewasaan dalam berpikir. Derasnya informasi yang seakan tak terbendung
harus bias disaring dengan baik, hal ini hanya bias dilakukan jika kita memiliki attitude yang
baik disertai semangat ingin tahu sebagai spirit yang dibingkai oleh sikap yang sellau tabayyun
(check and recheck) atas segala informasi yang diterima.
Mengenyam pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan pada tataran to be
(belajar menemukan jati diri), to know (belajar untuk tahu), dan to do (mengaplikasikan
pengetahuan pada kehidupan yang nyata) tetapi lebih dari itu menjangkau pada to live together
(belajar membentuk sikap hidup dalam kebersamaan). Oleh karena itu, kecakapan pengetahuan
dan tingginya keahlian yang kita miliki tidak menjadi jaminan untuk bisa bermartabat di era
revolusi industri 4.0 tetapi kesalehan yang membumi dalam diri kita akan menentukan
kemanfaatan kita bagi hidup dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Ananda semua sebagai mahasiswa
baru dengan fasilitas kurikulum pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar akan
disiapkan untuk memiliki kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi
data dibutuhkan untuk meningkatkan skill dalam mengolah dan menganalisis big data untuk
kepentingan peningkatan layanan public dan bisnis. Literasi teknologi menunjukkan kemampuan
untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi. Sedangkan literasi
manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen softskill atau pengembangan karakter
individu untuk bisa berkolaborasi, adaptif dan menjadi arif di era “banjir” informasi.
Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyiapkan wadah kepada
mahasiswa untuk mengembangkan bakat baik melalui pendidikan maupun melalui pelatihan, dan
kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Langkah strategi yang telah dilakukan Unismuh dalam
mengolah perguruan tinggi untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkualitas adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produk Unismuh yang meliputi: lulusan, penelitian, pengabdian
masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui peningkatan mutu proses
pembelajaran, mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermuara pada produk
yang berkualitas dan berintegrasi dengan memperkokoh karakter melalui pendidikan nilai
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya yang meliputi: dosen, karyawan, sarana prasarana yang
mendukung peningkatan seluruh produk Unismuh melalui peningkatan derajat pendidikan
tertinggi, kepangkatan dan jabatan fungsional tertinggi, sertifikasi dosen, peningkatan
wawasan dan ilmu pengetahuan, seni, skill serta kesejahteraannya.
3. Peningkatan dan pembinaan kemahaiswaan dan alumni melalui pembinaa bakat, minat,
penalaran, wawasan dan prestasi mahasiswa, penyelesaian studi tepat waktu.
4. Pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan melalui peningkatan kajian, pemahaman,
dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah dengan indicator utama:
shalat fardhu berjamaah di masjid dan mushollah dalam kampus.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar institusi, baik dalam maupun luarn
negeri yang mendukung peningkatan kualitas seluruh prosuk Unismuh dengan prinsip saling
menguntungkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan
pengamalan ajaran Islam sesuai Al-Qur’and dan Sunnah.
6. Penyediaan lembaga kreativitas mahasiswa mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM
Fakultas, BEM Universitas, IMM tingkat Fakultas (Pikom), IMM tingkat Universitas
(Korkom), dan UKM kemahasiswaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Unismuh Makassar terus berupaya memberikan
pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan stakeholders dengan Pengelolaan Perguruan Tinggi
yang secara professional dengan orientasi mutu dengan pola kepemimpinan yang didasarkan pada
collective leadership denga melibatkan stakeholders untuk turut bersama memikirkan
perkembangan Unismuh Makassar dengan bekerja secara bersama-sama melalui budaya kerja
Integrity, Professional dan Entrepreneurship serta prinsip Sipakainge, Sipakalebbi, Sipakatau,
Malilu Sipakainge, Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong.
Hadirin dan Ananda Mahasiswa Baru yang Berbahagia!
Sekali lagi kami ucapkan selamat dating dan selamat bergabung kepada Mahasiswa Baru
Angkatan 2018 di Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar dan di Keluarga Besar
Muhammadiyah, jadilah penerus perjuangan Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam mewujudkan
Islam yang sebenar-benarnya menuju Indonesia yang bermartabat dab berkemajuan.
Mulailah masuk di Unismuh Makassar dengan niat dan cara yang baik dan Insya Allah Anda akan
keluar dengan cara yang baik pula. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Anirul
Mukminun Abu Hafsah Umar Bin Al-Khattab: “Saya mendengar Rasulullah Salallahu’alaihi
Wasallam bersabda, “Amal perbuatan pasti disertai dengan niat, dan setiap orang akan

mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah semata-mata karena Allah dan
Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya; siapa yang hijrah karena dunia yang akan
dia dapatkan, atau hijrah karena seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai
dengan tujuannya,” (Muttafaq Alaih).
Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita semua rasa kepedualian dan kebersamaan yang
tinggi serta kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan dan tugas kita bersama di kampus
yang kita cintai ini. Amin.
Nasrun minallah wafathun qarib, Fastabiqul Khaerat
Wassalamu alaikum wr. wb.
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