LAPORAN REKTOR
PADA RAPAT SENAT TERBUKA
WISUDA PROGRAM SARJANA (S1)
DAN PROGRAM MAGISTER (S2)
ANGKATAN XIV
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
Senin, 10 Agustus 2015
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Yang Terhormat,
 Gubernur Provinsi Maluku Utara beserta segenap unsur
Forkompinda Maluku Utara
 Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
 Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Bapak
DR. Chairil Anwar
 Koordinator KOPERTIS Wilayah XII
 Ketua dan seluruh jajaran anggota DPRD Provinsi
Maluku Utara
 Para Bupati/Wakil Bupati & Walikota/Wakil Walikota se
Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili
 Pimpinan Perguruan Tinggi se Provinsi Maluku Utara
 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara
 Pimpinan SKPD di lingkungan Setda
Provinsi/Kabupaten/Kota se Maluku Utara
 Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
 Pimpinan Ormas dan elemen Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) se-Provinsi Maluku Utara
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Pimpinan media cetak dan elektronik se-Provinsi Maluku
Utara
Keluarga Besar sivitas akademika UMMU
Bapak/Ibu Wali mahasiswa, keluarga Wisudawan
Para wisudawan, dan hadirin yang berbahagia

PUJI syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya pada hari
berbahagia ini, kita dapat berkumpul dan bersilaturrahim
pada acara Wisuda Sarjana (S1) Angkatan XI dan Wisuda
Magister (S2) Angkatan XIV Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara tahun 2015.
Salawat dan salam kita curahkan buat junjungan
baginda mulia Nabi Besar Muhammad SAW, beserta
sahabat dan keluarganya. Selanjutnya kepada para
Pahlawan Bangsa yang telah gugur dalam mempertahankan
NKRI umumnya, dan khususnya para pahlawan pendidikan,
ilmu pengetahuan serta tokoh-tokoh Muhammadiyah baik di
pusat maupun di daerah yang telah meletakkan dasar
agenda pembaharuan, pencerdasan dan pencerahan bagi
kemanusiaan, bangsa dan agama. Semoga Allah SWT
menerima amal ibadah mereka. Amin
Meskipun Idul Fitri 1434 H telah lewat beberapa
waktu lalu, ijinkan kami Keluarga Besar Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara menghaturkan : Minal ’Aidzin
Wal Faidzin, Mohon maaf lahir bathin, atas segala kekhilafan
dan kekeliruan kami selama ini.
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Kami juga merasa bersyukur, karena hari ini, UMMU
tepat berada pada usia 14 tahun, 2 bulan dan 5 hari. Untuk
semua rasa syukur ini, mari kita membacakan surah AlFatihah bagi keberlangsungan UMMU di masa depan.
Hadirin Yang Berbahagia
Salah satu misi pendidikan tinggi adalah menyiapkan
sumberdaya manusia profesional yang dapat menciptakan
lapangan kerja, atau dapat mengisi pasar kerja di berbagai
sektor, terutama sektor industri dan teknologi informasi.
Karenanya, setiap mahasiswa dituntut untuk menguasai dan
mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan dan
profesi tertentu, sekaligus dibekali kemampuan untuk belajar
lebih lanjut.
Pendidikan sedapat mungkin membuka peluang dan
ruang bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan
kemampuan intelektual, emosional, spiritual dan sosialnya
melalui eksperimentasi, inovasi dan improvisasi, sehingga
terbangun kepekaan dan empati untuk memanfaatkan
peluang-peluang baru yang muncul, serta mampu
berkompetisi di era global ini.
Karena itu, perguruan tinggi setidaknya dapat
membentuk apa yang diistilahkan DR. Ignas Kleden (1996),
sebagai komunitas ilmiah dan bukan komunitas politik.
Komunitas ilmiah hanya bisa berfungsi jika dibangun di atas
integritas intelektual dan profesional. Komunitas ilmiah,
harus hidup di perguruan tinggi tanpa ada pembatasan dan
diskriminasi, karena komunitas ilmiah merupakan tempat
mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dalam
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disiplin-disiplin ilmu terkait. Hasil diskusi, penelitian, dan
pembahasan di perguruan tinggi dapat memproduksi
pengetahuan dan memberikan manfaat bagi upaya
membangun peradaban kesemestaan.
Hadirin Yang Berbahagia
Saat ini, UMMU memiliki jumlah mahasiswa aktif
kurang lebih 8.666 orang, sementara jumlah mahasiswa
baru yang diterima untuk tahun akademik 2015/2016
berjumlah 1.500
orang, termasuk mahasiswa yang
menerima bidik misi berjumlah 100 mahasiswa. Kami
sangat menyadari masih banyak hal yang harus segera
dilakukan dan dibenahi. Soal infrastruktur lembaga,
ketenagaan maupun sarana dan prasarana yang masih
minim.
Tapi semua itu bukanlah sesuatu yang menghambat
misi besar UMMU untuk maju dan bersaing. Sehingga itulah,
strategi yang sementara dilakukan adalah memperkokoh
secara internal potensi sumber daya yang ada sembari
memperbaiki manajemen pelayanan dan mutu akademik.
Dalam perjalanan selama ini, yang telah dilakukan
UMMU adalah :
1. Seluruh program studi di lingkungan UMMU, maupun
institusi, telah terakreditasi
2. Pengembangan kerjasama dengan Pemda dalam
rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
melalui program-program penelitian.
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3. Dipercayakannya UMMU sebagai salah satu perguruan
tinggi dari 17 perguruan tinggi di Indonesia untuk
pengembangan Pusat Studi ASEAN.
4. Untuk pengembangan tenaga dosen, sejak tahun
akademik 2015/2016 UMMU telah mengirimkan staf
dosen sebanyak 15 orang untuk lanjut studi S2 dan 10
orang untuk lanjut studi S3. Alhamdulillah, untuk tahun
ini, telah bertambah 2 orang doktor, yakni : 1) Dr. Ahmad
Thalib, M.Si (lulusan Doktor Bidang Perikanan
Universitas Brawijaya); dan 2) Dr. Muhlis Hafel, M.Si
(lulusan Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia),
Dan dalam waktu dekat, beberapa dosen juga akan
selesai dan kembali ke UMMU.
Hadirin Yang Berbahagia
Adapun jumlah lulusan yang akan di wisuda, baik
untuk jenjang Program Studi Strata Satu (S1) maupun
jenjang Program Pascasarjana (S2) berjumlah ........ orang,
dengan perincian sebagai berikut :
Jumlah
FAKULTAS/PROGRAM STUDI
Lulusan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
1) program studi ILMU ADMINISTRASI
33
NEGARA
2) Program Studi ILMU PEMERINTAHAN
95
3) Program Studi ILMU POLITIK
59
4) Program Studi SOSIOLOGI
10
5) Program Studi ILMU KOMUNIKASI
21
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FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
1) MATEMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
1) Program Studi TEKNIK PERTAMBANGAN
2) Program Studi TEKNIK SIPIL
3) Program Studi TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS PERTANIAN
1) Program Studi AGRIBISNIS
2) Program Studi TEKNOLOGI HASIL
PERIKANAN
FAKULTAS EKONOMI
1) Program Studi AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
1) Program Studi KESEHATAN
MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
1) Program Studi ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
1) Program Studi PENDIDIKAN GURU SEKOLAH
DASAR (PGSD) S1
2) Program Studi BAHASA INGGRIS (S1)

PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi ILMU ADMINISTRASI
Jumlah
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1
17
112
7
23
51
162
44
39
4
5
686

Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan UMMU,
kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada Bapak/Ibu para wisudawan, yang saat ini
dalam suasana berbahagia. Selama 4 tahun atau lebih,

6

mempercayakan kami untuk membawa amanah Bapak/Ibu
dan inilah saatnya kami persembahkan kembali putra-putri
Bapak/Ibu, semoga dapat memberi manfaat bagi keluarga,
agama, masyarakat, bangsa dan negara.
Kepada
Bapak/Ibu
dosen,
karyawan
maupun
mahasiswa UMMU atas kerjasamanya, kami haturkan terima
kasih yang setulus-tulusnya, sehingga tercipta suasana kerja
yang kondusif untuk memungkinkan terselenggaranya catur
dharma perguruan tinggi, sehingga UMMU masih menjadi
perhatian sampai saat ini. Semoga karya, jasa dan
pengabdian Bapak/Ibu membuahkan hasil bagi generasi
penerus, serta memperoleh balasan pahala yang setimpal
dari Allah SWT.
Pada kesempatan ini pula, atas nama pimpinan UMMU,
saya menghimbau kepada para lulusan UMMU, agar dapat
mengembangkan
ilmu
dan
mengabdikan
seluruh
kemampuannya di manapun berada dengan senantiasa
meningkatkan
prestasi,
intelektual,
integritas,
tanggungjawab, moralitas, spiritual dan sosial yang dapat
membanggakan almamater sekaligus memberikan nilai
yang berarti bagi pembinaan dan pengembangan UMMU.
Harapan kami, kerjasama dan partisipasi ini tetap terjalin
dengan baik di masa-masa akan datang.
Kami juga menghaturkan permohonan maaf atas
segala khilaf dan salah selama ini baik yang disengaja atau
tidak disengaja. Segala macam kritik dan saran yang
dialamatkan kepada kami akan dijadikan sebagai lecutan
untuk memperbaiki UMMU di masa depan.
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Demikian laporan singkat kami, mudah-mudahan Allah
SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk
kepada kita semua, dan kiranya apa yang kita lakukan
menjadi amal jariyah sebagai tanda pengabdian kepada
Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Amin
Terima kasih.
Nasrun Minallah Wafathun Qarieb
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ternate, 10 Agustus 2015.
Rektor,

Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag, M.Pd.
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