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ANGKATAN III TAHUN 2006
Assalamu’alaikum Wr Wb.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula anhadanallah.
Asyhadu alla ilaha illallah waashadu anna Muhammadn abduhu warosuluh.
Allhahumma solli ‘ala Muhammad waala alihi wasahbihi ajmain Amma ba’duh.
Yang terhormat ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian UMM, sekaligus ketua PP
Muhammadiyah, Bapak Prof Abdul Malik Fadjar
Bapak Kepala Bakorwil IV Malang
Para pejabat Sipil dan Militer se malang raya
Ketua Majlis Dikti PP Muhammadiyah
Para sesepuh Universitas Muhammadiyah Malang
Segenap jajaran Pimpinan Muhamadiyah dan Aisyiah Wilayah Jawa Timur dan
Muhamadiyah dan Aisyah se Malang Raya.
Lebih khusus para orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati yang saya
hormati.
Alhamdullah pada pagi ini kita akan menyaksikan upacara wisuda lulusan
Universitas Muhammadiyah Malang angkatan III tahun 2006. Sambutan kami yang
cukup panjang sudah dicetak oleh panitia, dan pada kesempatan ini saya hanya
akan menyampaikan pidato sebagian kecilnya secara singkat.
Hadirin sekalian yang kami hormati.
Jumlah yang akan diwisuda kali ini adalah seanyak 1542 lulusan. Jika ditambah
lulusan angkatan I dan ke II maka tahun ini UMM meluluskan 3869. Mengingat
jumlah yang diterima sebagai mahasiswa UMM sekitar 4000 pertahun. Maka
dengan demikian tingkat produktifitas UMM bisa dikatakan sangat baik. Sangat
proporsional antara jumlah yang diterima dengan yang diluluskan. Kami sadar,
tingkat produktifitas ini bukan satu-satunya indicator keberhasilan sebab hal itu
tidak akan ada harganya jika tidak didahuli dengan proses yang bagus dan
konsisten dengan standar kualiatas yang tinggi. Dan insyaallah UMM telah
melakukan semua itu.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Penghargaan dan rasa hormat, kami sampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, Ibu Hj Dr.dr Siti Fadilah Supari, yang telah berkenan hadir dan
menyampaikan pidato ilmiah sekaligus meresmikan Pusat Pelayanan Kesehatan
UMM. Padahal kami tahu jadwal ibu sangat padat dan beban tugas negara yang
harus diselesaikan sangat berat. Untuk itu kami atas nama Civitas Academika UMM
menyampaikan terimakasih.
Hadirin sekalian yang berbahagia.
Pada kira-kira enam tahun terakhir ini UMM memang kian menaruh perhatian pada
pengembangan disiplin ilmu-ilmu kesehatan. Dan saat ini UMM sudah
menyelenggarakan empat program dibidang ilmu kesehatan yaitu D-3 Keperwatan,
Kedokteran dan mulai tahun ini ditambah program S-1 keperawatan dan Farmasi.
Dengan kehadiran ibu Menteri Kesehatan kali ini kami harapkan akan memberi
inspirasi dan motivasi untuk langkah-langkah kami ke depan. Dalam
mengembangkan program studi ilmu kesehatan. Dan pada kesempatan ini kami
mohon doa restu kepada hadirin sekalian, insyaalah mulai tahun 2007, tahun

depan UMM akan mulai membangun Rumah Sakit Universitas atau University
Hospital.
Hadirin sekalian yang kami mulyakan
Selanjutkan kami harus mengucapkan terimakasih kepada keluarga khususnya
para orang tua wisudawan atas kepercayaannya kepada UMM dan kerjasamanya
selama ini sehingga para wisudawan ini berhasil lulus dalam menempuh studinya
di UMM. Tanpa adanya kerjasama dari ibu dan bapak sekalian, para pimpinan, staf
dan dosen UMM tidak akan bisa menjalankan amanah tersbut dengan sebaikbaiknya. Dan pada hari ini kami serahkan kembali amanah itu kepada kepada
bapak dan ibu sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami.
Kepada para wisudawan, sebagai tambahan pesan-pesan yang telah kami
sampaikan kemaren perlu saya ingatkan bahwa, alma mater UMM ini telah menjadi
orang tua ketiga saudara setelah bapak dan ibu saudara. Karena berbakti kepada
orang tua adalah wajib hukumya maka wajib pulalah saudara berbakti ke pada
alma mater ini. Salah satu ujud berbakti adalah mencintai dengan setulus hati.
Meskipun saudara akan meninggalkannya, namun saya minta tetap cintailah UMM
ini untuk selama-lamanya. Walapun saudara menduakan cinta, kalau yang saudara
duakan itu UMM insyaalah tidak apa-apa. Saya berharap suasana hati saudara saat
ini sedang rawan,
karena
terasa berat meninggalkan kampus putih ini,
sebagaimana dalam bait lagu yang dinyanyikan oleh Ungu sebagai berikut:
Maafkan aku menduakan cintamu
Berat rasa hatiku tinggalkan UMM
Dan demi waktu yang bergulir di sisimu
Maafkanlah diriku setulus hatimu……..
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
Malang 2 Desember 2006
Rektor
Muhadjir Effendy

