SAMBUTAN REKTOR
PADA PENGUKUHAN DR. Ir. SUJONO, M.Kes.
SEBAGAI GURU BESAR FAKULTAS PETERNAKAN-PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Assalamualaikum wr. wb.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula
anhadanallah. Manyahdillahu fahuwal muhtadi waman yudzlil faulaika humul
khosirun. Allahumma solli wassalim wabarik ‘ala rasulillah Muhammadin, nabiyyil
umiyyin wa ala alihi wasohbihi ajma’in.
Yang terhormat segenap anggota Badan Pembina Universitas Muhammadiyah
Malang
Yang terhormat segenap anggota senat Universitas Muhammadiyah Malang
Yang terhormat sdr Prof. DR. Ir. Sujono, M.Kes, beserta isteri dan segenap
keluarga
Yang terhormat para undangan sekalian
Hari ini, 25 Agustus 2004, Saudara Dr. Sujono, M.Kes. resmi dikukuhkan sebagai
guru besar dalam ilmu produksi ternak pada Fakultas Peternakan dan Perikanan
Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun surat keputusan pengangkatannya
sudah terhitung sejak tgl. 1 Pebruari 2004. Bagi Universitas Muhammadiyah
Malang, ini adalah peristiwa sejarah, sebab meskipun saudara Sujono adalah guru
besar ke empat tetapi adalah menjadi guru besar pertama yang berasal dari dosen
yang berstatus tenaga tetap yang bekerja penuh. Sedang ketiga sebelumnya
adalah tenaga tidak tetap bekerja penuh (nonpermanent). Saudara Sujono telah
mengabdi di alma mater ini selama lima belas tahun, sejak tahun 1990. Adalah
waktu yang sangat cepat untuk masa kerja seorang dosen hingga mencapai
jenjang kepangkatan guru besar. Karena itu bersangkutan bisa disebut pelopor
guru besar UMM, guru besar termuda UMM, guru besar tercepat UMM, guru besar
terkecil UMM.
Saya sebut pelopor, maksud saya agar segera disusul oleh yang lain, guru besar
termuda agar yang lebih tua juga segera menyusul, guru besar terkecil agar
mereka lebih besar berpikir bahwa yang kecil saja bisa masak yang lebih besar
tidak bisa.
Kadirin sekalian yang berbahagia.
Pak Jono selam pengabdiannya di UMM telah mewujudakan sikap dan kerja dengan
ketekunan dan komitmen yang luar biasa. Juga tawadzu’ dan lebih sadar akan
kewajiban dan tanggung jawab, tidak menonjolkan akan hak dan ekspektasi yang
berlebihan seiring dengan peningkatan status keprofesiannya. Dan ini adalah salah
satu contoh yang sangat baik untuk seluruh sejawat dosen khusunya di UMM.
Karena itu pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan UMM menyampaikan
penghargaan yang tinggi atas sikap dan kinerja yang sangat baik yang telah
diabdikan oleh yang bersangkutan.
Puncak perjalanan seorang dosen adalah memiliki dua pertanda. Dari jenjang
pendidikan, ia mencapai gelar tertinggi yaitu Doktor, dari pangkat ia mencapai
pangkat tertinggi yaitu Profesor. Tidak boleh ada satupun orang dosen yang tidak
mimpi bahwa suatu saat akan mencapai dua hal itu. Dan saudara Sujono sudah
mencapai kedua-duanya. Persoalan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah

bagaimana menggunakan kedua keberhasilannya itu untuk pengembangan ilmu
yang ditekuni dan pengabdiannya melalui dan di UMM ini.
Atas nama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang

