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Yang Terhormat, 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Malang,   
Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur  
Koordinator Kopertis. VII  Surabaya  
Para undangan , baik dari instansi sipil, militer,  Negeri maupun Swasta 
Para orang tua dan keluarga wisudawan yang berbahagia 
Serta para sejawat dan hadirin yang saya hormati 
   
Sebagai pembuka kata, kiranya tidak ada yang pantas terucapkan selain Puji 
syukur ke hadirat Allah Swt , atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada 
kita. Hanya izin, perkenan dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul pada 
kesempatan yang membahagiakan ini, dalam acara sidang terbuka Senat 
Universitas Muhammadiyah Malang, Wisuda Sarjana Pada Periode I Tahun 2005 
yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu, 29 Januari 2005 Masehi yang bertepatan 
dengan 18 Dzulhijah 1425 Hijriah. Dalam kesempatan ini pula shalawat dan salam 
kami sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw Rasulullah beserta 
para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti, 
Amin…… 

 
Hadirin yang dimulyakan Allah. 
 
Hari ini adalah hari yang telah dinanti-nantikan oleh para mahasiswa, karena 
setelah 4 tahun atau lebih kurang delapan semester menimba ilmu pengetahuan di 
Universitas Muhammadiyah Malang sampai mencapai derajat akademik, baik 
sebagai Ahli Madya Diploma III, Sarjana S1 maupun S2. Selain itu pada hari ini 
para orang tua, keluarga dan kerabat juga turut berbahagia, terutama para orang 
tua yang telah dengan ikhlas dan sepenuh hati membiayai para putranya serta 
turut membimbing sampai pada keberhasilannya. Untuk itulah dalam kesempatan 
ini saya mengucapkan selamat dengan iringan do`a semoga hari ini menjadi pintu 
gerbang menuju jembatan emas keberhasilan masa depan yang gemilang di bawah 
ridlo Allah. 
  
Namun perlu diingat, bahwa wisuda bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. 
Wisuda hanyalah merupakan salah satu momentum dari perjalanan mencapai 
pendidikan tinggi, karena setelah wisuda ini jalan panjang dengan berbagai 
rintangan dan cobaan akan dilalui oleh para sarjana purna belajar . Tetapi dengan 
keyakinan yang kuat yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah atas segala 
kepastian-Nya. Kami yakin bahwa para wisudawan akan mampu menghadapinya, 
karena kami telah berusaha secara optimal dan professional memberikan 
pengalaman belajar pendidikan tinggi dengan penuh dedikasi 
  
Insya Allah ilmu, amal dan usaha keras akan lebih menentukan saudara ke arah 
masa depan yang cerah, karena sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat 
hambanya yang berilmu dan mau berusaha untuk maju. Untuk itulah, bersiaplah 
untuk mengamalkan ilmu sesuai dengan derajat akademik dan keilmuan dengan 
tetap berpegang teguh pada ikrar wisudawan yang saudara ucapkan demi 



kemaslahatan bersama serta kesejahteraan  bangsa Indonesia. Pesan kami jagalah 
selalu nama baik almamater Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
Hadirin yang terhormat, 
  
Baru saja bangsa Indonesia berduka. Saudara-saudara kita di Nangroe Aceh 
Darussalam dan Sumatra Utara mendapat musibah dan ujian dari Allah SWT 
berupa gempa bumi dan gelombang pasang tsunami. Kami segenap warga besar 
Universitas Muhammadiyah Malang dan tentunya semua yang hadir di sini turut 
berduka dan turut bersimpati sedalam-dalamnya dengan iringan do`a semoga 
saudara-saudara kita di Aceh tetap diberi ketabahan, kekuatan iman dan segera 
bangkit dalam ridlo Allah untuk membangun kembali kehidupannya ke arah yang 
lebih baik dan kembali  sejahtera atas izin Allah. Amien 
  
Bapak, Ibu, Saudara-saudara  yang terhormat, 
 
Saya mengajak semua pihak untuk mampu menyelaraskan pikiran, perasaan dan 
tindakan dalam rangka turut membantu upaya peningkatan pendidikan tinggi 
berdasarkan optimalisasi kompetensi yang bermakna baik bagi manusia, teknologi 
dan lingkungan. Pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan tinggi 
sebagaimana Universitas Muhammadiyah ini selalu berada pada komitmen dan 
upaya-upaya progresif dan berkelanjutan memajukan serta meningkatkan mutunya 
untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah dalam kesempatan ini pula 
kami mohon do`a restu dan dukungan hadirin agar kami selalu dapat memberikan 
yang terbaik demi pendidikan dan membangun peradaban masa depan dengan 
istiqomah. 
 
Hadirin yang kami muliakan, 
 
Sebentar lagi warga besar persyarikatan Muhammadiyah akan menyelenggarakan 
kegiatan akbar yaitu Muktamar Muhammadiyah yang ke 45 dan Universitas 
Muhammadiyah Malang akan bertindak sebagai tuan rumah. Kepercayaan sebagai 
tempat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke 45 yang Insya Allah 
dilaksanakan pada 3-8 Juli 2005 mendatang sudah tentu bukanlah tugas yang 
ringan, karena kami harus menanggung beban amanah dan sejumlah harapan. 
Oleh sebab itu, melalui sidang yang mulia ini kami mohon do`a restu, simpati dan 
dukungannya agar Allah SWT memberi kelancaran keberkahan dan muktamar 
dapat berlangsung dengan sukses seperti yang diharapkan dan menghasilkan 
keketapan-ketetapan yang mensejahterakan lahir batin warga Muhammadiyah 
pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Amien 
 
Hadirin yang berbahagia, 
 
Memasuki usianya yang ke-41, Universitas Muhammadiyah Malang terus 
melaksanakan pembenahan, perbaikan dan perubahan-perubahan sesuai dengan 
kemajuan Teknologi Informasi masyarakat global yang dinamis. Kami berusaha 
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan tinggi dalam upaya memperoleh 
Standar Akademik Pendidikan tinggi melalui manajemen jaringan informasi 
yang luas dan kerja sama yang kondusif antar institusi baik di dalam maupun luar 
negeri. Hal ini semata-mata untuk menuju Universitas Muhammadiyah Malang 
benar-benar sebagai The Real University. Pada akhirnya  segala usaha kami juga 
untuk kepentingan masa depan, baik standar mutu dosen, proses pembelajaran, 
layanan administrasi, penyediaan sunber-sumber pembelajaran dan fasilitas 
pendukung agar secara berkelanjutan dapat mengantarkan para lulusannya benar-
benar menjadi  Educated and Civilized Person  yang benar-benar bermanfaat 



bagi kehidupannya. Sudah tentu kami harus selalu bekerja keras untuk melakukan 
perbaikan yang terus-menerus.  
 
Para alumni Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan terus melanjutkan 
proses belajarnya karena belajar itu tidak ada batasnya. Hal ini tentunya berlaku 
bagi semua agar setiap orang dapat memanfaatkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni serta dilandasi iman dan ketaqwaan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak ada yang tertinggal dan tidak 
terjadi kesenjangan intelektual.   
     
Hadirin yang berbahagia, 
  
Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan mengucapkan terima kasih dan 
selamat kepada para wisudawan dan keluarga serta sanak saudara wisudawan 
khususnya. Pada hari yang bersejarah ini, para wisudawan kami kembalikan 
kepada keluarga dan masyarakat dengan iringan do’a semoga kelak para 
wisudawan ini menjadi kader-kader Islam dan pembangunan bangsa yang selalu 
tetap menjaga dan mengembangkan citra almamater kapanpun dan di manapun 
saudara mengabdi pada negeri. Kami memberi do’a dan harapan, selamat 
berjuang , laluilah hari-hari mendatang di jalan yang diridhoi Tuhan dengan hati 
lapang serta semangat membara jauh di lubuk hati. Harapan orang tua adalah 
semangat hidup yang tak akan hilang dari gelombang zaman .  
  
Demikian atas segenap perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini 
hingga selesai, kami ucapkan terima kasih .  
  
Wassalamu’alaikum wr . wb . 
   

Malang, 29 Januari 2005 
Rektor,  

 
 
      

    
Drs. Muhadjir Effendy, M.AP.  


	Bismillaahirrahmaanirrahiimi

