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Yth. Para Ketua Pembina  dan anggota Yayasan UKDC 

Yth Ketua dan Anggota Yayasan UKDC      
Yth.     Para Anggota Senat Universitas Katolik Darma Cendika 
Yth.     Para Dosen dan Karyawan Universitas Katolik Darma Cendika 

Yth.     Para Tamu Undangan  
Yth.     Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Katolik Darma Cendika 

dan Para Mahasiswa yang Baru Lulus beserta Para Orang Tua  yang berbahagia 

Salam sejahtera, rahmat Tuhan Yang Maha Kasih melimpahkan berkat kepada kita semua. Puji 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kita 
memperingati hari ulang tahun lahirnya Universitas Katolik Darma Cendika, yang disebut “ Dies 

Natalis” XXXV, tepatnya 1 September 1986 Ijin Operasional dari Koordinator Kopertis VII, 
No.356/Q/1986 sebagai STATUS TERDAFTAR Perguruan Tinggi menandai beroperasinya 

Universitas Katolik Darma Cendika. Pada periode sebelumnya tepatnya pada tanggal 7 Novermber 
1984, sekelompok Sarjana dan Cendekiawan Katolik di Surabaya mendirikan Yayasan Darma 
Cendika, yang bergerak dalam:  (1) Bidang Pendidikan (2) Bidang Kesehatan dan (3) Bidang 

Sosial, mendirikan Perguruan Tinggi yang kita kenal, “Universitas Katolik Darma Cendika”.  

Nama Darma Cendika merupakan bentuk ungkapan isi hati terdalam, dalam ujud jerih payah, 
solidaritas para cendekiawan untuk mendarma-baktikan, berupa materi, finansial, pikiran dan 

tenaga yang disatukan demi kemajuan pedidikan anak-anak bangsa. Semangat solidaritas, 
kepedulian inilah merupakan semangat. “jiwa” layanan para cendekiawan katolik Surabaya. 

Para Cendekiawan Katolik Surabaya dengan kebersamaannya ingin mewariskan generasi muda 

dengan nilai-nilai semangat “Scientia et Moralis, artinya tugas layanan pendidikan secara formal 
Universita Katolik Darma Cendika kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi mahasiswa 
menjadi insan “berilmu dan berakhlak mulia”, berilmu serta siap mengamalkan ilmu sesuai 

dengan bidang keahlian, dan memiliki kemandirian dalam memecahkan masalah.  Selanjutnya 
untuk menciptakan semangat scientia et moralis perlu dibarengi dengan suasana akademik yang 

memiliki core value:  jujur, peduli dan tanggung jawab. 

Jujur 

Sikap Jujur berarti mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak 
berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama 

bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan 
transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Para cendekiawan 



ingin mengajak para mahasiswa dan dosen menyimpang dari perilaku menyontek, plagiarisme, 
dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. 

Persoalan ketidak jujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian 
serius. 

 

Peduli  

Sikap peduli berarti memperhatikan, adanya perasaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada 

sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial 
tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang 

tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Seperti pada saat pandemik covid para 
mahasiswa dan dosen berbuat kepada lingkungan sekitar RT dan RW membudayakan protokol 
kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sekaligus membagikan wasteful 

pedal sekitar kampus, sekaligus memberikan sembako kepada sahabat mahasiswa yang tidak dapat 
kiriman dari orang tuanya. 

 

Tanggung jawab  

Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatu-nya atau 

resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari 
bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi 

keselamatan sesama manusia. Tanggung jawab juga bahwa sebagai mahasiswa, kesempatan yang 
kita miliki tidak boleh kita sia-siakan, apalagi ada waktu terbuang percuma. Dalam praktek para 
dosen dan mahasiswa menjaga lingkungan sekitar kampus mengolah limbah dan sampah agar 

lingkungan tidak tercemar, dan masih banyak kegiatan yang diwujudkan sebagai darma bakti 
kepada masyarakat dan sesama di sekitar kita. 

Para Dosen dan Mahasiswa UKDC yang kami banggakan, pada acara Dies Natalis  ini, dengan 
gedung yang megah dan sebagai sivitas akademika yang tangguh, kita menjadi  perhatian  
masyarakat di sekitar lingkungan kita,  di tempat kalian berada di luar sana dan masyarakat akan 
berharap atas tanggungjawab kalian terhadap ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang kalian miliki  

harus memberi kontribusi dalam kehidupan masyarakat, secara khusus pelayanan kalian 
diharapkan dapat dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik kehidupan moral akhlak 

mulia kalian yang telah kalian pelajari secara meldalam melalui “ asah, asih, asuh” di UKDC 
mampu memberikan keteladanan hidup masyarakat yang lebih baik. Keberhasilan kalian capai 
hari ini diharapkan memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung bagi Anda sendiri 

dan masyarkat. Ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang kalian miliki sewajarnya dituntut pula 
memberi perubahan yang lebih baik tatanan kehidupan sosial yang lebih baik lagi  dan bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat sekitar kalian. 

Peristiwa Dies Natalis ini merupakan momentum tanda peringatan bahwa bertambahnya tahun apa 
yang bisa kita kontribusikan kepada masyakarakat sekitar dan pada umumnya sebagai wujud 
bahwa kita sebagai sivitas akademika yang  meniti karier. 

 

 



Para Sivitas Akademika  yang berbahagia! 

Universitas Katolik Darma Cendika ini adalah berkat usaha dan kerja keras saudara sekalian 
sendiri. Saudara sekalian telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dan berhasil melewati 

masa-masa sulit, masa pandemik covid-19 yang penuh tantangan dan cobaan. kalian telah berusaha 
keras dan sangat gigih untuk mendapatkan pengalaman belajar bersama baik dosen bersama 

mahasiswa dan hasil belajar yang bersama  membekali diri kalian dalam menghadapai situasi 
pandemik ini tetap eksis, tangguh dan sehat walafiat. Kita sebagai ,Keluarga Besar Universitas 
Katolik Darma Cendika berharap agar kita tetap cerdik dan bijak dalam memanfaatkan 

pengalaman yang sulit ini dan selalu  belajar itu demi kemajuan kehidupan kita bersama lebih 
lanjut. Jadikan peringatan Dies Natalis ini sebagai momentum evaluasi untuk berusaha dan bekerja 

lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang dengan membawa nama baik Universitas 
Katolik Darma Cendika sebagai sivitas akademika yang baik dan bereputasi unggul di tahun 2035  
sebagai wujud capaian kita dalam visi UKDC tercinta. 

Para Dosen dan Mahasiswa UKDC, kita juga  paham bahwa sivitas akademika UKDC memiliki 
identitas diri sebagai Scientia et Moralis. Dengan  identitas itu, Anda tidak hanya mengajar dan 
belajar di dalam kampus ini, tetapi juga membawa core value ini dalam merdeka belajar dan 

kampus merdeka mendampingi orang lain disekitar anda memiliki prinsip-prinsip berikut: (1) 
belajar terus-menerus sampai hayat, (2) belajar  membangun hidup yang berkelanjutan, (3) belajar 

dengan saling asah, asih dan asuh, dan (4) belajar menjadi teladan ing ngarsa sung tuladha, ing 
madya mangun karsa, tut wuri andayani. 

Para Dosen dan Mahasiswa berbahagia! 

Semua unsur pimpinan, para dosen, dan segenap karyawan serta mahasiswa universitas ini, 
marilah kita saling  memberikan layanan yang terbaik demi suasana akademi dan kehidupan tata 

kelola yang lebih baik agar memberi bagian kehidupan kita lebih arif dan bijak agar semua layanan 
dan jasa kita berikan menjadi kenangan indah yang penuh hikmah bagi yang menerimanya. 

Akhirnya, Dies Natalis ini, kita  panjatkan puji syukur waktu yang kita lalui selalu memberikan 

semangat dan harapan baru agar sivitas akademika Universitas Katolik Darma Cendika dalam 
dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Terima kasih. 

Tuhan melimpah BerkatNya pada kita semua  

Surabaya. 1 September 2021 

Dosen Prodi Manajemen – Fakultas Ekonomi – Universitas Katolik Darma Cendika 
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Dr. Y. Budi Hermanto M.M. 


