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Alhamdullilah, hari ini Sabtu tanggal 28 Juli 2001 Universitas Muhammadiyah
Malang kembali mewisuda lulusannya, suatu acara yang secara periodic
dilaksanakan dua kali dalam setahun.
Dalam wisuda kali ini, UMM berhasil mewisuda 1304 wisudawan dari berbagai
fakultas dan program studi.
Fakta ini menunjukkan bahwa UMM produktif,
walaupun kami menyadari bahwa tingkat produktivitas tidak secara otomotis
ekuivalen dengan kualitas lulusannya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa
tantangan kedepan dalam menciptakan sumberdaya manusia tidaklah ringan,
banyak tantangan yang kita hadapi dengan semakin mengglobalnya dunia.
Pada era globalisasi, kompetensi pasar tenaga kerja makin ketat. Kompetensi tidak
hanya terjadi antar sesama SDM dalam negeri, tetapi kompetisi terjadi pada tingkat
yang lebih luas yaitu antar negara. Terutama SDM dari kawasan Asia yang merasa
mampu bersaing dengan SDM Indonesia berbondong-bondong masuk tanpa bisa
dibatasi dengan regulasi. Untuk itu tantangan kita ke depan adalah harus mampu
meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif.
Disamping itu, ketidakpastian politik dan ekonomi di waktu yang akan datang
menuntut untuk selalu bersikap proaktif. Tidak mudah untuk bisa eksis pada
kondisi yang demikian, oleh karena itu kita harus memiliki sense of crisis. Kedepan
kita harus berpikir dan bekerja secara produktif dan kesungguhan didalam bekerja
akan dapat mengatasi semua siuati yang ada.
Hadirin yang kami hormati
UMM ikut ambil bagian dalam peran peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
hampir
4000
mahasiswa
tiap
tahun
menjadi
bagian
dari
civitas
akademika/mahasiswa baru belajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Tentu
saja ini bukan pekerjaan yang mudah, upaya-upaya selalu dilakukan untuk
memperlancar kegiatan belajar mengajar, selalu menambah baik secara kuantitas
maupun kuantitas berbagai fasilitas perangkat keras maupun perangkat lunak.
Perangkat keras yang terus dikembangkan meliputi gedung perkuliahan,
perpustakaan, laboratorium dan gedung serba guna yang saat ini kita tempati.
Sedangkan perangkat lunak dilakukan pada peningkatan kualitas sumberdaya
manusia yang secara reguler disekolahkan kejenjang S2 dan S3 baik dalam negeri
maupun di luar negeri,
saat ini hampir 85% staf pengajar di
Universitas
Muhammadiyah Malang memiliki jenjang akademik S2 dan S3 dan pada tahuntahun mendatang akan semakin banyak memanen staf pengajar yang bergelar
doktor.
Kiranya tidak berlebihan jika Universitas Muhammadiyah Malang akan mewujudkan
cita-cita untuk menjadi center of education dan center of culture and art. Sebagai
center of education Universitas Muhammadiyah Malang telah memiliki 9 Fakultas

dengan 27 Jurusan kemudian Diploma-3, dan Program Pasca Sarjana.
Dalam
waktu dekat akan dilengkapi dengan hadirnya Fakultas Kedokteran, sehingga akan
semakin mendekatkan Universitas Muhammadiyah Malang ini pada pusat
pendidikan. Disamping Fakultas-fakultas yang ada kami juga menyelenggarakan
berbagai kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun Internasional seperti seminar,
lokakarya, dan berbagai lomba ilmiah.
Sebagai Center of culture and ard Universitas Muhammadiyah Malang mewadahi
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya dan kesenian.
Dalam kesempatan ini Wisuda dilaksanakan di Gedung Serba Guna atau lebih
terkenal dengan Gedung Bundar masih terus dilakukan pembenahan untuk menjadi
tempat kegiatan. Kami mewadahi minat pengembangan budaya dan kesenian baik
modern
maupun
tradisional.
Civitas
akademika
diberi
kesempatan
mengekspresikan naluri berkebudayaan dan kesenian, sehingga akan terjadi
keseimbangan antara kegiatan rutin akademis dan kebudayaan.
Hadirin yang berbahagia,
Cita-cita tersebut akan terwujud, jika seluruh komponen civitas akademika UMM
serta peran orang tua mahasiswa dan pihak-pihak lain yang terkait.
Untuk itu
pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada orang tua wisudawan yang
telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Universitas Muhammadiyah
Malang.
Dengan berakhirnya masa studi Wisudawan kami ucapkan selamat kepada orang
tua wisudawan yang pasti telah berusaha keras didalam mendukung pendidikan
putra-putrinya. Juga kepada para wisudawan kami ucapkan selamat WISUDA kali
ini bukanlah akhir dari suatu proses tetapi merupakan awal dari suatu proses dan
perjuangan sesungguhnya di Masyarakat. Jika anda memegang teguh prinsip
untuk melakukan kegiatan yang produktif dan selalu Fastabikul Qoirot Insyah Alloh
anda akan menemukan eksistensi anda.
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