PIDATO REKTOR
PADA WISUDA KE-46 PERIODE II TAHUN 2007
PROGRAM DIPLIOMA 3, SARJANA STRATA 1 DAN STRATA 2
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Bismillahirrohmanirohim.
Assalamu’alaikum wr. wb.
Yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ibu
Hj. Megawati Soekarno Putri, Bapak Taufik Kiemas, dan para Pengurus DPP PDI-P.
Selamat datang di Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang. Atas nama
pimpinan dan seluruh civitas akademika, saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas perkenan dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu hadir
di Universitas Muhammadiyah Malang di tengah kesibukan yang demikian padat;
Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Badan
Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Malang, Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Timur, Koordinator Kopertis Wilayah VII, Koordinator Kopertis
Wilayah IV, para pejabat baik sipil maupun militer;
Yang saya hormati Anggota Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan
Program Studi dan para dosen;
Yang saya muliakan Orang Tua/Wali Wisudawan/Wisudawati, para undangan, serta
yang saya cintai para Wisudawan/Wisudawati;
Mengawali pidato upacara wisuda ke-46 pagi ini, perkenankanlah saya
mengajak hadirin yang berbahagia untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji
syukur kehadlirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat,
taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat
menghadiri upacara wisuda yang membahagiakan ini.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan
kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan
menuju jalan yang terang benderang dan berperadaban.
Hadirin yang saya hormati,
Pagi hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan pengukuhan 1.012 lulusan
sebagai Ahli Madya, Sarjana Strata 1 dan Sarjana Strata 2 Universitas
Muhammadiyah Malang. Dengan demikian, maka terhitung sejak tahun 1987
hingga saat ini, Universitas Muhammadiyah Malang telah mengukuhkan lebih dari
50.000 lulusan. Sebagai pertanggung jawaban publik, wisuda yang digelar oleh
Universitas Muhammadiyah Malang ini memiliki makna sebagai pernyataan bahwa
peserta didiknya telah dinyatakan siap untuk mengabdikan diri kepada masyarakat,
bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ataupun melanjutkan studi ke
jenjang yang lebih tinggi.
Sebagian besar lulusan Universitas Muhammadiyah Malang telah bekerja,
sebagian lainnya melanjutkan ke studi tingkat lanjut. Kami berharap dan turut
memberi doa restu, agar para lulusan baru ini pun juga segera memperoleh
pekerjaan atau studi sesuai yang dicita-citakan. Sebab, salah satu kebanggaan
kami adalah apabila para lulusannya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik.
Hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan laporan
perkembangan Universitas Muhammadiyah Malang dalam Kwartal ke-2 tahun 2007.
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Laporan ini merupakan tradisi Universitas Muhammadiyah Malang yang
berlangsung tiga kali dalam satu tahun saat prosesi wisuda, yang sekaligus
memberi spirit kepada kami agar senantiasa menunjukkan kemajuan dari waktu ke
waktu.
Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 42 Program Studi S1, 3
Program D-3, serta 6 Program Studi Pasca Sarjana. Dari 42 Program Studi itu
hampir seluruhnya telah terkreditasi di mana sembilan program studi dengan nilai
“A”, dan sebagian besar dengan nilai “B” dan sebagian kecil yang masih bernilai
“C”. Sementara itu program studi baru yang masih dalam proses menuju
terakreditasi, yakni Kedokteran, Hubungan Internasional, Teknik Informatika,
Farmasi dan Ilmu Keperawatan.
Menurut catatan administrasi akademik, total mahasiswa aktif dari semua
program studi tersebut hingga saat ini mencapai 16.857 orang. Jumlah itu
biasanya bertambah hingga mencapai 20.000 sampai 21.000 pada bulan
September, saat mahasiswa baru mulai masuk kuliah. Oleh karena wisuda
diadakan tiga kali dalam satu tahun, dan rata-rata tiap tahun kami meluluskan
3.000 hingga 3.500 orang, maka dapat disimpulkan proses pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Malang ini berlangsung normal. Indikatornya adalah,
jumlah angka kelulusan mendekati atau sama dengan angka penerimaan
mahasiswa baru.
Secara kualitas, kami yakin bahwa lulusan Universitas Muhammadiyah
Malang dari waktu ke waktu semakin baik. Hal ini terkait dengan berbagai
pengembangan sistem pengajaran dan pelayanan yang terus menerus
ditingkatkan. Di bidang pengajaran, curriculum reform dan kendali mutu akademik
menjadi keharusan yang kami lakukan mengingat tuntutan perkembangan profesi
dan dunia ilmu pengetahuan yang sangat pesat saat ini. Melalui lokakaryalokakarya kurikulum yang melibatkan akademisi dan para stakeholder pengguna
lulusan kami memperoleh kesimpulan bahwa beban Satuan Kredit Semester (SKS)
yang semula 161 hingga 163 SKS diturunkan menjadi 144 hingga 160 SKS saja.
Selebihnya, kami memberi peluang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk
mengembangkan diri melalui program unggulan melalui studi bahasa Inggris
(English for Spesific Purpose); pengembangan mental kepribadian dan
kepemimpinan serta pengkajian ke-Islaman dan Ke-Muhammadiyahaan; dan
penguatan skill teknologi informasi dan komunikasi (Information and
communication technology). Lebih dari itu, prosentase muatan kurikulum juga lebih
banyak ditekankan pada studi lapangan, sehingga tuntutan untuk mendesain
laboratorium terapan disamping laboratorium percobaan menjadi perhatian
tersendiri.
Universitas Muhammadiyah Malang menerapkan mekanisme kontrol
terhadap mutu akademik secara ketat. Proses belajar mengajar, bimbingan
akademik, bimbingan skripsi dan pelayanan administrasi terus menerus dilakukan
melalui sebuah mekanisme survey terhadap mahasiswa maupun melalui
pemantauan pada 130 web camera yang terpasang di setiap ruang kelas yang
tersambung ke ruang Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA). Hasil evaluasi kontrol
kualitas tersebut menjadi bahan untuk pengembangan melalui pelatihan para dosen
dan perbaikan pelayanan kepada mahasiswa. Kendali mutu tersebut tidak hanya
berhenti pada tingkat universitas, melainkan hingga pada tingkat jurusan dan
fakultas.
Hadirin yang Saya Hormati,
Pengembangan akademik Universitas Muhammadiyah Malang melibatkan
berbagai pihak dan diupayakan dengan berbagai cara. Program-program unggulan
yang memerlukan biaya yang besar diupayakan dapat memperoleh bantuan hibah
dari Departemen Pendidikan Nasional melalui program hibah kompetisi baik dalam
bentuk Hibah A1, A2, hibah peralatan laboratorium, In-herent K-3 maupun P3AI.
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Hingga saat ini, Universitas Muhammadiyah Malang telah memperoleh hibah senilai
lebih dari Rp. 12 Milyar untuk rentang tahun anggaran antara 2005 sampai 2009.
Jurusan-jurusan yang memperoleh hibah tersebut antara lain Teknik Sipil,
Teknologi Hasil Pertanian, Agronomi, IESP, Teknik Mesin, Pendidikan Matematika,
Pendidikan Biologi, Teknik Industri dan laboratorium Bahasa dan Sastra Indonesia.
Di samping itu, Universitas Muhammadiyah Malang juga merupakan salah satu
perguruan tinggi di antara 10 pergurusan tinggi di Indonesia yang terpilih sebagai
pelaksana Program Rintisan Pendidikan Jarak Jauh untuk Guru-Guru SD /MI. Kepercayaan ini
tak lepas dari prestasi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam berbagai pelayanan dan pengembangan akademiknya.
Dalam bidang penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang juga
memperoleh hibah yang nilainya tidak kecil. Tahun ini penelitian dosen yang
dibiayai Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebanyak 127
judul, terdiri dari 58 Penelitian Muda dan Kajian Wanita dengan nilai Rp.
580.000.000,-; Penelitian Fundamental sebanyak 30 judul atau senilai dengan Rp.
1.031.411.001,-; dan Penelitian Hibah Bersaing sebanyak 37 judul atau senilai Rp
1.428.429.841 serta satu penelitian untuk Hibah Pascasarjana senilai Rp.
80.000.000,-. Selain itu ada penelitian LPTK dan Indofood, sehingga pada tahun
2007 jumlah nilai hibah penelitian yang diterima oleh UMM dari sumber pendanaan
Eksternal senilai Rp 3.184.840.842,-. Prestasi ini menunjukkan bahwa dalam
bidang penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang memiliki daya saing yang
tinggi.
Untuk terus meningkatkan prestasi penelitian ini, sejak awal universitas telah
melakukan pembinaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Ke depan, penelitian
dosen lebih diarahkan kepada orientasi produk teknologi dan temuan baru sesuai
dengan standar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dipublikasikan kepada masyarakat
luas melalui jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
Problem kekurang
merataan produktivitas meneliti pada masing-masing fakultas mulai diatasi dengan
program block grand hibah universitas untuk menstimulasi produktifitas dosen
masing-masing fakultas. Untuk itu universitas mengalokasikan lebih dari Rp. 1
Milyar yang didistribusikan kepada fakultas-fakultas untuk pendanaan penelitian
yang dikelola secara otonom, di samping dana yang untuk program penelitian
tingkat universitas yang dikelola oleh Lembaga Penelitian (Lemlit).
Penelitian dosen saat ini diharuskan melibatkan mahasiswa agar terjadi
sinergi dan transformasi ilmiah yang berkesinambungan. Setiap penelitian dosen,
baik atas biaya universitas maupun pihak ekternal, harus melibatkan setidaknya
dua orang mahasiswa. Tidak hanya itu, hasil penelitian harus layak untuk
publikasikan melalui jurnal ilmiah atau menjadi buku ajar. Saat ini Universitas
Muhammadiyah Malang memiliki 28 Jurnal Ilmiah, dan para dosennya telah
menyusun tak kurang dari 750 judul buku ajar, di mana 305 judul di antaranya
telah diterbitkan.
Di bidang kemahasiswaan, Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa
memperhatikan kepentingan mahasiswa untuk bisa mengekspresikan potensi
secara optimal melalui kegiatan penalaran, minat dan bakat. Untuk itu aktivitas
kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Malang dibina secara menyeluruh.
Upaya memperoleh bantuan biaya perkuliahan melalui program besiswa juga terus
digali. hingga saat ini bantuan beasiswa yang telah disalurkan kepada mahasiswa
telah banyak membantu beban mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, mulai
bantuan SPP hingga seluruh perkuliahan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, pihak swasta,
alumni dan perorangan yang telah membantu beasiswa kepada mahasiswamahasiswa kami.
Di bidang pengabdian kepada masyarakat, Universitas Muhammadiyah
Malang dipercaya menjadi perguruan tinggi pembina bagi usaha kecil dan wilayah
binaan. Selain itu, kita terus memacu kreatifitas mahasiswa untuk keterampilan
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wirausaha. Bidang pengabdian kepada masyarakat juga menangani pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bidang ini merupakan concern kita bersama
mengingat generasi kita harus dibentuk sejak awal usia dini.
Hadirin yang saya hormati,
Untuk mendukung kualitas akademik di Universitas Muhammadiyah Malang,
kerjasama dengan pihak lain menjadi hal yang tak terelakkan. Hingga saat ini
Universitas Muhammadiyah Malang telah menjalin kerjasama dengan 90 lembaga
dalam negeri, 6 lembaga di Australia dan New Zealand, 5 lembaga dari Amerika
Serikat, 7 lembaga Eropa dan 6 lembaga Asia.
Selain kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang telah
lebih dahulu dijalin, baru-baru ini Universitas Muhammadiyah Malang tengah
mengembangkan kerja sama dengan Universitas Islam Teheran, Universiteit Van
Tilburg dan Universitas lainnya di Belanda. Kerjasama itu akan segera
direalisasikan melalui program penelitian, pengajaran serta penukaran dosen. Di
pihak lain, Universitas Muhammadiyah Malang juga sedang mempersiapkan
dibentuknya China Corner, sebuah pusat kajian budaya China. sementara itu,
kerjasama Universitas Muhammadiyah Malang dengan Australian Consortium For
In-Country Indonesia Studies (ACICIS) telah memasuki tahun ke- 9. Salah satu
perkembangan menarik dalam kerjasama ini adalah dimasukkannya mahasiswa
dari luar Australia sebagai peserta program. Mereka berasal dari Inggris dan Zew
Zealand. Ke depan, melalui ACICIS diharapkan semakin banyak mahasiswa
mancanegara yang akan menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Malang.
Dengan demikian Wajah Universitas Muhammadiyah Malang menjadi Universitas
internasional akan semakin kuat.
Hadirin yang saya hormati,
Baru-baru ini, pada awal bulan Juli lalu, Wakil Presiden RI Bapak Muhammad
Jusuf Kalla berkenan hadir di Universitas Muhammadiyah Malang untuk
mencanangkan Agro Complex dan Pusat Pengembangan Energi. Keduanya kami
bangun untuk satu semangat yang sama, yakni memberi konstribusi kepada
bangsa melalui dunia pertanian, peternakan dan perikanan, serta menjaga
kelestarian energi yang semakin menipis ketersediaannya ini.
Agro Complex adalah sebuah kawasan yang mengintegrasikan laboratorium
Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan dan Perikanan dengan unit-unit income
center yang terkait yang kami sebut sebagai University Farm. Bagaimanapun, kita
tahu negeri kita ini kaya raya, tetapi ironisnya masih memiliki ketergantungan akan
hasil-hasil pertanian dan peternakan dari negara lain. Melalui Agro Complex ini
kami berikhtiar mencetak sarjana yang produktif dan profesional yang mampu
mengolah pertanian dan peternakan mulai dari hulu hingga hilir. Mereka diarahkan
dengan kurikulum yang lebih banyak belajar di lapangan mulai dari pembibitan,
pengembang biakan, pertumbuhan hingga penjualannya. Kami ingin menunjukkan
bahwa sektor ini sangat mulia dan prospeknya sangat menjanjikan, sehingga kami
berharap dapat menaikkan citra dan gengsi dunia pertanian, peternakan dan
perikanan yang belakangan ini kurang diminati.
Sementara itu, Pusat Pengembangan Energi Universitas Muhammadiyah
Malang adalah sebuah pusat kajian dan pengembangan energi yang diarahkan
untuk menggali energi-energi alternatif baru dan terbarukan. Bidang ini kini sedang
mengembangkan Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), energi biogas, fuel cell
dan solar cell. Saat ini reaktor listrik PLTMH tersebut sedang dibangun dengan
dukungan penuh dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain
menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik kampus dan sekitarnya,
PLTMH juga menjadi labotarorium terapan bagi mahasiswa Fakultas Teknik.
Hadirin yang saya muliakan,
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Rasanya kita patut bersyukur karena pada acara wisuda kali ini, Universitas
Muhammadiyah Malang memperoleh penghormatan yang sangat besar, yaitu
dengan hadirnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang sekaligus adalah Mantan Presiden Republik Indonesia.
Kita tentu telah mengenal beliau sebagai negarawan yang memiliki nasionalisme
dan daya juang yang tak diragukan lagi. Kehadiran beliau tentu akan memberikan
makna yang demikian besar, mengingat, akhir-akhir ini terlontar banyak pesimisme
publik terhadap peran dan fungsi Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Paling tidak dalam dekade sepuluh tahun terakhir terbangun opini
publik, bahwa peran dan fungsi Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara cenderung mengalami “kemunduran”. Banyak kalangan yang melihat,
bahwa Partai Politik terjebak pada upaya membangun “kekuasaan” ketimbang
memikirkan persoalan bangsa dan negara yang lebih esensial. Karenanya, demikian
banyak masyarakat yang kecewa dengan Partai Politik. Dalam konteks inilah
kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan “pencerahan” mengingat, partai
yang beliau pimpin justru mengambil jalur di luar “kekuasaan”.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Malang
tentu tidak akan menutup mata terhadap berbagai realitas sosial politik yang
terjadi. Menghadirkan nara sumber primer seperti Ketua Umum Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu tradisi
akademik yang dikembangkan. Kegiatan akademik ini tentu tidak akan berhenti
sebatas membangun wacana. Berbagai kajian akademik akan ditindak lanjuti
dengan berbagai program riil yang akan memberikan manfaat besar kepada
masyarakat.
Hadirin yang saya hormati,
Sebelum mengakhiri pidato saya, perkenankan saya menyampaikan
apresiasi saya kepada para orang tua wisudawan/wisudawati. Peran orang tua
dalam mengantarkan putra-putrinya hingga ke pendidikan tinggi sungguh teramat
penting. Kita tahu, di saat yang serba sulit ini, tidak semua orang dapat menikmati
pendidikan tinggi. Di satu sisi, kualitas pendidikan menuntut pembiayaan yang
tidak ringan. Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin menanggung beban untuk
membebaskan biaya pendidikan tinggi itu. itulah sebabnya, kesadaran masyarakat
untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengantarkan putra-putrinya
ke perguruan tinggi layak mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya.
Amanat dan kepercayaan Bapak/Ibu kepada Universitas Muhammadiyah
Malang untuk menjadikan pribadi yang cerdas, mandiri dan ber-ahlaqulkarimah
tentu sangat kami pegang teguh. Bagaimanapun, Bapak/Ibu telah berjuang agar
generasi yang akan datang jauh lebih baik dari generasi kita terdahulu. Saya yakin,
telah banyak sekali perjuangan dan pengorbanan Bapak/Ibu yang tercurah demi
kesuksesan Putra-putrinya. Untuk itu pada kesempatan ini, sepatutnyalah sebagai
Rektor atas nama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang, saya
menyampaikan selamat atas keberhasilan Bapak/Ibu membimbing dan berjuang
hingga selesainya studi putra-putri Bapak/Ibu hingga jenjang Ahli Madya dan
Sarjana. Selanjutnya kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada
Bapak/Ibu yang telah memberi kepercayaan kepada Umm sebagai perguruan tinggi
yang ikut memberi warna pada putra-putri Bapak/ibu sekalian.
Kepada para pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Malang, mari kita berdoa agar ilmu yang telah kita berikan kepada
mahasiswa kita penuh berkah dan bermanfaat di masa yang akan datang.
Bagi para wisudawan/wisudawati, Prosesi wisuda ini tentu menjadi
momentum yang ditunggu-tunggu. Sebab, pada momentum inilah kita menandai
diselesaikannya salah satu jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah
Malang sekaligus mengantarkan dimulainya kehidupan baru sebagai Ahli Madya dan
Sarjana yang akan menghadapi dunia lebih nyata lagi. Disamping itu, Wisuda juga
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menjadi saat yang tepat untuk menginstropeksi dan merefleksikan diri pada suatu
realitas dunia yang semakin kompleks.
Tantangan dan hambatan besar telah menghadang di hadapan kita,
sehingga wisuda harus dimaknai sebagai momentum memulai kembali meluruskan
niat untuk menhadapi tantangan dan hambatan itu dengan bekerja lebih keras lagi,
berkompetisi secara elegan, serta tetap optimis, berfikir positif dengan kemampuan
dan ihtiar yang dilakukan. Universitas Muhammadiyah Malang telah bersungguhsungguh membekali kompetensi kepada saudara-saudara, baik kompetensi
keilmuwan, keterampilan maupun moralitas. Kini saatnya, saudara-saudara
menunjukkan komitmen untuk mengabdi diri keoada orang tua, kepada nusabangsa, serta kepada agama, dengan personal skill, social skill serta profesional
skill yang saudara-saudara miliki.
“... Innama al’usri yusraa. Faidla faraqhta fanshob.
Wailaa Rabbika farghob.”.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian
Bapak/Ibu dan saudara sekalian.
Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Malang, 30 Juni 2007
Rektor
Muhadjir Effendy
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