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Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yth. Para Orang Tua dan Keluarga Wisudawan 
Yth. Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah 
Yth. Koordinator Kopertis Wilayah VII 
Yth. Koordinator Kopertais Wilayah IV 
Dan Para Hadirin Yang Berbahagia 
 
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia 
ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara wisuda Universitas 
Muhammadiyah Malang Periode I tahun 2002. Ini adalah sebuah ritus akademik 
yang dilaksanakan secara periodic, yaitu dua kali dalam setahun. 
 
Dalam wisuda ini, Universitas Muhammadiyah Malang berhasil meluluskan 
sebanyak 1.357 orang dari berbagai fakultas dan program studi. Fakta ini sebagai 
bukti bagi Universitas Muhammadiyah Malang dalam menjalankan amanah yang 
telah diberikan masyarakat, khususnya oleh orang tua dan keluarga wisudawan. 
Tentu hasil tersebut bisa tercapai berkat usaha yang ulet tak kenal menyerah serta 
dorongan dari semua pihak termasuk iklim akademik yang kian kondusif di kampus 
UMM. Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa tantangan ke depan 
akan jauh lebih berat bagi Universitas Muhammadiyah Malang dalam menciptakan 
sumberdaya manuasia yang andal. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah tugas 
yang menuntut tanggung jawab besar untuk pencapaiannya. Ketidakpastian politik, 
social dan ekonomi diwaktu yang akan datang menuntut untuk selalu sivitas 
akademika Universitas Muhammadiyah Malang bersikap proaktif. Ke depan kita 
harus berfikir dan bekerja secara produktif dan penuh kesungguhan agar tetap 
survive dalam segala situasi dan cuaca. 
 
Hadirin Yang Berbahagia, 

 
Di dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang selalu 
melakukan berbagai penyegaran bagi pengelolanya agar mampu menangkap 
perubahan perkembangan dalam berbagai bidang. Universitas Muhammadiyah 
Malang yang akan datang diharapkan akan semakin menjadi idaman dan tujuan 
bagi yang ingin memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas, cocok dengan 
kebutuhan dan berdaya saing tinggi. Hal itu terlihat dari animo masyarakat dari 
tahun ke tahun berkuliah di UMM. Semua itu mengharuskan sivitas akademika 
Universitas Muhammadiyah Malang selalu berbenah diri. Menjaga amanah bukan 
merupakan pekerjaan yang ringan. Berbagai upaya telah dan selalu dilakukan 
untuk melengkapi sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Penyediaan perangkat keras maupun perangkat lunak selalu diupayakan untuk 
mencapai prestasi terbaik. Perangkat keras yang terus dikembangkan meliputi 
gedung perkuliahan, buku-buku perpustakaan, laboratorium dan gedung serba 
guna sebagai penunjang kegiatan ekstrakurikuler yang saat ini kita tempati. 
Perangkat lunak yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia 
yang ditunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Malang secara reguler 
menyekolahkan dosen ke jenjang S2 dan S3 baik dalam negeri maupun ke luar 
negeri. Saat ini sudah sebanyak 85% staf pengajar di Universitas Muhammadiyah 
Malang berjenjang akademik S2. Tidak lama lagi Universitas Muhammadiyah 
Malang akan banyak memanen staf pengajar yang telah bergelar doctor (S3). 



 
Hadirin Yang Berbahagia, 
 
Kiranya tidak berlebihan jika Universitas Muhammadiyah Malang memiliki cita-cita 
untuk menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat kebudayaan. Sebagai ceter of 
education Universitas Muhammadiyah Malang telah memiliki 9 fakultas dengan 27 
jurusan, 2 program diploma-3, 1 akademi keperawatan. 3 program studi pasca 
sarjana. Kali ini sudah dilengkapi dengan hadirnya fakultas kedokteran, sehingga 
akan semakin mendekatkan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pusat 
pendidikan. Di samping itu fakultas-fakultas yang ada juga menyelenggarakan 
berbagai kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun internasional seperti seminar, 
lokakarya, berbagai lomba ilmiah dan berbagai program pelatihan. Hampir-hampir 
tidak ada hari libur bagi Universitas Muhammadiyah Malang dari kegiatan 
pendidikan. 
 
Hadirin Yang Berbahagia, 
 
Cita-cita Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pusat pendidikan dan 
kebudayaan akan terwujud, jika seluruh komponen sivitas akademika UMM serta 
peran orang tua mahasiswa dan pihak-pihak lain yang terkait pada masa 
mendatang. Sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada 
orang tua wisudawan yang telah mendukung dan mempercayakan pendidikan 
putra-putrinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga tali silaturahmi yang 
telah terjalin antara orang tua dan sivitas akademika tidak hanya berakhir di sini 
seiring dengan berakhirnya masa studi putra dan putrid ibu bapak. Kepada para 
wisudawan atas keberhasilan saudara kami ucapkan selamat. Namun demikian 
wisuda kali ini bukanlah akhir dari suatu proses melainkan merupakan awal dari 
suatu proses dan perjuangan sesungguhnya di masyarakat. Jika saudara 
memegang teguh prinsip untuk melakukan kegiatan produktif dan selalu fastabikul 
qoirot, Insya Allah saudara akan menemukan eksistensi yang sebenarnya. 
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       Muhadjir Effendy 
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