SAMBUTAN REKTOR
PADA WISUDALULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
ANGKATAN I TAHUN AKADEMI 2007-2008
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah. Wasykrulillah. Wala haula wala kuwwata Illa billah. Asyhadu alla
ilaha Illallah wahdahu lasyarikalah. Wa asyhadu Anna Muhammadan ’abduhu wa
Rosuluh la nabiya ba’dah. Allahumma sholli wasallim wabarik ’ala sayyidina
Muhammada wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Yang kami hormati Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, yang mulia Dr.
Behrooz Kamalvandi, beserta rombongan.
Yang kami hormati ketua umum DPP Partai Amanat Nasional, Bapak H. Soetrisno
Bachir, SE beserta rombongan.
Ketua Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, PP Muhammadiyah.
Pengurus Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Malang
Bapak Koordinator Perguruan Tinggi swasta wilayah VII dan koordinator Kopertais
wilayah IV.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyiah se Malang Raya.
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Lombok Nusa Tenggara Barat. Bpk KH
Sofwan Hakim.
Para pejabat baik sipil maupun militer se Malang Raya.
Para orang tua wisudawan dan para undangan sekalian yang tidak bisa saya sebut
satu persatu. Serta hadirin sekalian yang kami hormati.
Pada hari ini tanggal 29 Maret 2007, Universitas Muhammadiyah Malang kembali
menggelar wisuda lulusan periode I tahun 2007-2008. Jumlah yang akan diwisuda
sebanyak 1051 orang. Perlu diketahui, wisuda adalah merupakan kegiatan rutin
sebagai bagian dari tradisi akademik bagi setiap perguruan tinggi. Adapun di
UM M wisuda dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.
Untuk mengurangi sifat rutin dan monoton, biasanya dalam acara wisuda kami
sisipkan acara yang lebih bermakna dan sempurna. Adapun pada wisuda kali ini
acara akan dipersempurna dengan kehadiran dua tamu istimewa.
Pertama adalah yang Mulia Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, DR
Behrooz Kamalvandi yang didampingi oleh Direktur Islamic Cultural Center, Hujjatul
Islam Syeh Mohsen Hakimullohi. Kehadiran beliau adalah dalam rangka
meresmikan Iran Corner, yaitu nantinya akan menjadi
fasilitas sumber belajar
yang tersedia di perpustakaan UMM yang merupakan bantuan pemerintah Republik
Islam Iran. Pada kesempatan ini kami dan segenap civitas akademika Universitas
Muhammadiyah Malang mengucapkan selamat datang di kampus Universitas
Muhammadiyah Malang, dan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Semoga
dengan adanya Iran Corner, UMM dapat ikut andil dalam mempererat hubungan
kerjasama dan saling pengertian antara dua bangsa yang mayoritas penduduknya
beragama Islam yaitu Iran dan Indonesia.
Tamu penting yang kedua adalah Bapak H. Soetrisno Bachir, SE. Sosok yang tidak
asing lagi bagi kita semua, karena beliau disamping sangat dikenal sebagai
pengusaha muda yang sukses juga sebagai politisi yang sekarang sedang
memimpin sebuah partai politik besar, yaitu Partai Amanat Nasional. Kehadiran
beliau secara khusus akan menyampaikan pidato wisuda, sekaligus memberi

tausiah kepada para wisudawan. Kehadiran dan pidato beliau mudah-mudahan
dapat memberi inspirasi dan tauladan bagi para lulusan UMM agar mereka bisa
menatap masa depan dengan tegak, optimis, penuh percaya diri dan sigap dalam
menghadapi tantangan kehdupan. Sukur-sukur setelah ini nanti ada lulusan yang
direkrut beliau sebagai tenaga profesional ataupun sebagai politisi di dalam partai
yang beliau pimpin. Atas nama civitas akademika, kepada bapak Soetrisno Bachir
kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk
kami.
Kepada para orang tua dan keluarga wisudawan, saya ucapkan terimakasih atas
kerjasamanya selama ini. Tanpa kerjasama dari Bapak dan ibu sekalian, UMM tidak
akan mampu menghantar para wisudawan ini berhasil dalam studinya. Kepada
para wisudawan, saya ucapkan selamat sukses. Pesan saya, cintailah Almamater
UMM ini sebagaimana saudara mencintai kedua orang tua sudara. Semoga dari
kampus putih ini saudara mendapatkan kenangan yang indah dan bermakna yang
tidak akan bisa telupakan selama hidup saudara. Sebagaimana lirik lagu yang
dinyanyikan oleh Samsons:
”Bila yang tertulis untuk ku adalah yang terbaik untuk mu
’kan kujadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku.
Namun tak ’kan mudah bagiku meninggalkan jejak hidup ku
(kampus UMM) abadi sebagai kenangan terindah....”
Malang, 29 Maret 2007
Rektor,
Muhadjir Effendy

