
PIDATO REKTOR 
PADA WISUDA ANGKATAN I 2007/2008 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Alhamdulillah. Alhamdulillahil qooil: yarfa’illahul ladzina amanu minkum walladzina 
utul ‘ilma darojat. Asyahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku 
walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahuwa ‘ala kulli syaiin qodir. Wa Asyhadu  anna 
syayyidana Muhammadan ‘abduhu wa rosuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik 
‘alailahi waashabihi wassalama tasliman katsiro. Amma ba’duh.   

Yang kami hormati Bapak ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Bapak H Agung Laksono, beserta rombongan.Yang kami mulyakan Bapak Prof 
Sofyan Aman sesepuh Universitas Muhamadiyah Malang, dan para sesepuh yang 
lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Ketua dan anggota 
Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof Abdul 
Malik Fadjar, Bapak Prof Fasichullisan, Bapak Mayjen (pur) Muchdi PR. Ketua Majlis 
Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, Bapak DR. Masykur WiratmoBapak 
Koordinator Kopertis wilayah VII, Bapak Prof Nadjadji Anwar  dan Ketua Wilayah 
Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Prof Syafiq MughniWakil dari Koordinator 
Kopertais wilayah IV.Para pejabat Muspida Kabupaten, kota Malang dan 
Batu.Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiah se-Malang RayaLebih khusus, saya 
tujukan kepada para orang tua dan keluarga wisudawan yang berbahagia. 

Para hadirin yang kami mulyakan.  

Dengan kemurahan dan pertolongan Allah SWT pada pagi ini, tanggal 24 Pebruari 
2007, kita semua dapat menghadiri acara wisuda lulusan Universitas 
Muhammadiyah Malang angkatan I tahun 2007. Untuk diketahui, di UMM wisuda 
diselenggarakan tiga kali dalam setiap tahun. Wisuda kali diikuti oleh 875 lulusan, 
termasuk jumlah yang sedikit dibandingkan wisuda-wisuda sebelumnya. Kami 
mohon doa bapak ibu sekalian agar para alumni UMM, khususnya yang diwisuda 
kali ini dapat menjadi pribadi yang berhasil meraih cita-cita. Dengan akhlaq, ilmu 
serta keahlian yang dimilikinya semoga dapat menjadi orang yang bermanfaat 
untuk masyarakat, negara dan bangsanya. Amin.  

Hadirin yang berbahagia.  

Acara wisuda kali ini terasa agak istimewa karena hadir ditengah-tengah kita ketua 
DPR RI, bapak H. Agung Laksono yang insyaallah nanti akan menyampaikan pidato 
ilmiah. Atas nama sivitas akademika UMM kami menyampaikan banyak terimakasih 
kepada Bapak yang telah dengan ringan hati mengorbankan waktu dan acara-acara 
sangat penting lain, dan dengan ikhlas memilih hadir memenuhi undangan kami.  

Bapak Agung Laksnono yang kami hormati, insyallah UMM ini adalah kampus yang 
penuh dengan barokah  dari Allah SWT.  Karena kampus ini dibangun dengan spirit  
keikhlasan yang kuat. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, tamu yang 
hadir di kampus ini dengan penuh keikhlasan biasanya juga akan mendapat 
limpahan barokah dari Allah SWT. Insyaallah, mudah-mudahan hal itu juga akan 
terjadi pada Bapak. Amin ya Robbal ‘alamin. 

Hadirin sekalian yang berbahagia, ada kata-kata berhikmah dari KH Ahmad Dahlan, 
pendiri persyarikatan Muhammadiyah:  
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“Annasu kulluhum mauta illal ‘ulama’. Wal ‘ulamau yatakhoyyaruna illal ‘amilun. 
Wal ‘amiluna ‘ala wajalin illal mukhlisun”.  

Artinya: “Pada hakekatnya, semua orang itu mati (Spirirtless) kecuali mereka yang 
berilmu. Mereka yang berilmu itu akan kebingungan kecuali mereka beramal. 
Mereka yang beramal akan berada dalam kebimbangan kecuali mereka ikhlas”.   

Bapak, ibu orang tua dan keluarga wisudawan yang kami hormati. 

Pada hari ini kami serahklan kembali putra-putri bapak dan ibu. Ibarat mereka dulu 
adalah selembar kain, dan UMM adalah penjahitnya, maka selama ini kami telah 
berusaha menjadikan mereka pakaian yang pas, elok, berkualitas dan  berkelas. 
Namun jika ternyata potongan dan jahitan mereka kurang sesuai dengan harapan 
bapak-ibu sekalian kami atas nama pimpinan dan dosen pembina mohon maaf 
yang sebesar-besarnya. Dan terimaksih atas kerjasamanya selama ini.   

Hadirin sekalian yang kami hormati.  

Untuk menghemat waktu, kami tidak membacakan perkembangan UMM. Hal itu 
sudah termuat di dalam lampiran pidato tertulis kami. Karena terlalu panjang untuk 
diceritakan walau hanya dalam empat bulan terakhir. 

Karena itu biar gemericik air mancur, kuncup bunga kantil dan kicauan burung 
gereja  yang ada di kampus ini saja, yang bercerita tentang  UMM kepada bapak 
dan ibu.   

Billahittaufik wal hidayah. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Malang, 24 Pebruari 2007 

Muhadjir Effendy        
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