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UNTUK CALON WISUDAWAN-WISUDAWATI BESERTA KELUARGA
ANGKATAN KE-45 DAN 46 TAHUN 2020
Assalamualaikum Wr. Wb.
Para calon wisudawan-wisudawati beserta keluarga yang kami kami hormati dan banggakan.
Kami bersyukur ke hadirat Allah Swt. dan bergembira karena kalian para wisudawanwisudawati telah menyelesaikan studi, baik di program S-1 maupun S-2. Satu tangga
pendidikan tinggi telah kalian capai, selanjutnya kami berharap kalian mampu melanjutkan
studi ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Purwokerto atau di perguruan tinggi lain. Jika kondisi
belum memungkinkan untuk menuntut ilmu di lembaga formal, di hadapan kita terhampar
berbagai forum dan medan pendidikan di alam semesta nan luas ini. Teruslah belajar dan
menuntut ilmu sundul langit, sampai akhir hayat. Tiada hari tanpa penambahan ilmu.
Beberapa hari yang lalu, ada calon wisudawan dan wali wisudawati berkirim surat via WA
(katanya juga mewakili yang lain) kepada Rektor yang isinya meminta agar wisuda kali ini
dapat dilaksanakan secara langsung di kampus sebagaimana biasa. Tidak wisuda online atau
daring seperti yang diinformasikan, karena dianggap “minim kenangan” dan bahkan seperti
belum wisuda. Prosesi wisuda dengan memakai toga dan pakaian kebesaran lainnya
memberikan kenangan tersendiri yang ditunggu oleh semua mahasiswa dalam mengakhiri
proses akademiknya di kampus, juga oleh sanak keluarga dan kawan sahabat semuanya.
Berfoto ria dan makan bersama sebagai pertanda rasa syukur. Membaca surat ini benar-benar
hati kami terenyuh dan ikut merasakan hal yang sama. Saya sebagai rektor, tidak mampu
menjawab ini kepada yang bersangkutan. Tidak tega dan tidak sampai hati untuk
menjawabnya sesuai dengan keputusan. Perasaan kami campur aduk antara mengiyakan
pandangan yang jamak itu dengan rasionalitas hukum dan aturan kesehatan yang diambil
oleh pemerintah. Kami sebagai Rektor, juga mewakili semua pimpinan, dosen, dan tenaga
kependidikan IAIN Purwokerto, mohon maaf karena harus mengambil sikap dan keputusan
melaksanakan wisuda blended, yaitu online untuk mayoritas dan offline bagi peserta wisuda
mewakili masing-masing program studi dan yang berada atau tinggal di seputar kota
Purwokerto.
Meski prosesi wisuda kali ini kurang ideal dan kurang memenuhi tuntutan rasa, kami
berharap tetap memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi semua wisudawanwisudawati beserta keluarga. Sekali lagi, kami pimpinan rektorat, dekanat, dan direktur
Pascasarjana mohon maaf kepada para wisudawan-wisudawati beserta keluarga,
karena kondisi sajalah yang mengharuskan kita melaksanakan wisuda kali ini sesuai
dengan protokol covid-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan dhohir-batin,
kesejahteraan, kebahagiaan, rahmat, dan ridlo Allah SWT. Amin ya Mujibassa’ilin.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, semoga ilmu yang kalian peroleh di kampus
tercinta IAIN Purwokerto ini manfaat dan barokah. Selamat, semoga sukses selalu!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Purwokerto, 14 Juli 2020
Rektor,
Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag.

