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Assalamu’alaikum wr wb 
 
Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak 
Laksamana Madya Freddy Numberi. 
Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (DJP2HP) Bapak Dr. Martani 
Husaini, dan  
Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (DJKP3K) Bapak Prof. Dr. Ir. M. 
Syamsul Maarif, M.Eng, Dipl.Eng. DEA. 
Bapak Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Malang beserta 
anggota BPH 
Ketua Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah  
Kopertis wilayah VII dan Kopertais wilayah IV  
Para pejabat sipil, TNI dan Polri di wilayah Malang raya 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
dan Aisyiah se Malang raya. 
Lebih khusus para orang tua dan keluarga wisudawan dan para undangan sekalian 
yang berbahagia. 
 
Pada pagi ini tanggal 29 Nopember 2008, perhelatan digelar oleh Universitas 
Muhammadiyah Malang dalam rangka wisuda lulusan, period eke 3 atau periode 
terakhir tahun 2008. Tema wisuda kali ini adalah mengenai isu kemaritiman. Oleh 
sebab itu kami mengundang Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 
menyampaikan ceramah. Pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan 
penandatanganan naskah kerjasama antara UMM dengan PT  Deho Canning 
Company, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan ikan. 
Dari Bapak Menteri kelautan dan perikanan kami berharap kita semua akan 
mendapatkan pengetahuan dan informasi dari tangan pertama mengenai 
pembangunan kelautan dan perikanan, yang selanjutnya diharpkan dapat menjadi 
inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terlibat dalam penelitian strategis dan 
penerapannya di bidang kelautan dan perikanan.  
 
Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan selamat datang di kampus 
eksotik, Universitas Muhammadiyah Malang kepada Bapak Menteri Kelautan dan 
Perikanan. Saya mengucapkan terimakasih yang tulus dan  dalam kepada Bapak 
atas berkenan Bapak memenuhi undangan kami. Perlu kami informasikan barang 
sedikit mengenai Universitas Muhammadiyah Malang. UMM berdiri tahun 1964. 
Saat ini terdapat 35 program studi, 10 fakultas, memiliki tiga kampus. Jumlah 
mahasiswa sekitar 19 ribu berasal dari seluruh pelosok tanah air Indonesia, mulai 
dari Banda Aceh hingga Papua. Di samping mahasiswa dari manca negara. Kampus 
UMM sangat  menjunjung tinggi kemajemukan dan komitmen pada kemajuan 
bangsa. Oleh sebab itu Motto kami adalah UMM dari Muhammadiyah untuk 
Kemajuan Bangsa.  
 
Saat ini ada sekitar 60 orang mahasiswa yang berasal dari Papua. Mereka belajar 
dalam berbagai disipilin ilmu mulai dari program kedokteran hingga program 
perikanan. Kami berharap jumlah  putra Papua yang melanjutnkan studi di UMM 
akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Dan saya berharap pula 
banyak putra Papua lulusan UMM  akan menjadi orang yang berkemajuan, penuh 
dedikasi, hebat, sebagaimana Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan.  
 



Demikian sambutan kami.  
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
 
 
                                                                               Rektor,  
 
                                                                                Muhadjir Effendy 
 
 


