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BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, 

ASS. WR. WB/ SELAMAT PAGI/ SALAM SEJAHTERA 
UNTUK KITA SEMUA. 

– Yth. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UM, 

– Yth. Anggota Rapim, 

– Yth. Para Dosen, 

– Yth. Para Tenaga Kependidikan, dan 

– Para Mahasiswa yang saya banggakan, serta 

– Hadirin sekalian peserta upacara. 

Pertama-tama, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah 
SWT, pada Sabtu pagi, tanggal 17 Agustus 2019 ini, 
dapat bersama-sama melaksanakan upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI) ke-74 di kampus tempat kita mengabdikan 
diri ini. 

Tema nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Ristek-
Dikti (menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara) 
untuk upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 

ini adalah: SDM Unggul, Indonesia Maju. Tema nasional 
tersebut, jika kita daratkan di kampus tercinta ini 

menjadi: SDM Unggul, UM Maju.  

Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo telah 
menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) 
yang berkelanjutan sebagai fokus penggunaan anggaran 
negara di tahun 2020 mendatang. Beliau menekankan 
bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan 
SDM Indonesia agar memiliki daya saing tinggi dalam 
kompetisi global. 
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SDM unggul adalah prasyarat mutlak untuk kemajuan 
bangsa. Tua-mudanya sebuah bangsa bukanlah jaminan 
kemajuan sebuah bangsa. Sejarah telah menuturkan, 
banyak negara yang usianya sangat tua dengan 
peradaban yang tua pula (seperti: Mesir, Yunani, Syria 
dan India), namun kemajuan pembangunannya 
tertinggal jauh dibanding negara-negara baru yang 
berusia sangat muda (seperti: Australia, Singapura dan 
New Zealand). Faktor pembedanya adalah kualitas SDM 
yang dimilikinya!!!  

Demikian juga halnya dengan perguruan tinggi seperti 
UM, maju/tidaknya UM itu sangat ditentukan kualitas 
SDM yang berada di dalamnya. Singkatnya, UM maju 
karena SDM berkualifikasi tinggi yang dimilikinya. 
Sebaliknya, UM tertinggal juga karena SDM-nya yang 
berkualifikasi rendah.    

Hadirin yang berbahagia! 

Dalam konteks turut-serta bertanggung jawab 
meningkatkan kualitas SDM bangsa, saya—selaku 
Rektor—ingin mengingatkan seluruh sivitas Universitas 
Negeri Malang (UM) untuk ikut berperan aktif dalam 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma 
perguruan tinggi di UM, yang bermuara pada lahirnya 
SDM lulusan yang unggul dan berdaya saing global. 
Salah satu tolok ukur yang paling jelas dari performa 

pelaksanaan tridharma adalah peringkat institusi 

dalam Klasterisasi PT yang dirilis oleh Kemenristekdikti 
di bulan Agustus setiap tahunnya saat peringatan HUT 
Kemerdekaan RI. 

Saya ingin menggarisbawahi, mengejar peringkat di sini 

bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya tujuan antara 
untuk memastikan UM terus bergerak maju ke depan 
(moving forward) dalam kompetisi sehat di antara 
perguruan-perguruan tinggi maju (klaster satu) lain di 
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level nasional, regional bahkan internasional. Sebab 
tujuan utama UM, sebagaimana diisyaratkan oleh tema 
HUT Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2019 di atas, adalah 
menyiapkan lulusannya agar memiliki kualifikasi SDM 
yang kompetitif, inovatif, dan berkarakter sehingga 
mereka siap memasuki dunia kerja dan kehidupan yang 
sesungguhnya. 

Selain itu, perlu saya tegaskan pula, target peringkat 
dalam klasterisasi PT ini juga tidak berarti kita 
mengabaikan kontrak kinerja empat tahunan untuk 
kabinet baru UM 2018-2022 (yang saat ini tengah 
berkhidmat). Justru, existing peringkat UM dalam 
klasterisasi PT dapat kita jadikan sebagai cermin 
evaluasi diri tahunan guna ditindaklanjuti dengan 
perbaikan dan peningkatan. 

Hadirin yang berbahagia! 

Dalam momentum HUT Kemerdekaan RI ke-74 ini, 
izinkanlah saya menyampaikan beberapa wujud capaian 
prestasi yang digapai oleh sivitas akademika UM. 

Di bidang kemahasiswaan, kerja nyata kita cukup 
banyak yang berujung pada prestasi membanggakan 
sehingga perlu mendapat apresiasi. Dua pekan yang lalu, 
tepatnya antara 27 Juli – 3 Agustus 2019, kafilah UM 
mencatatkan quattrick juara umum Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa Tingkat Nasional 
untuk ke-4 (keempat) kalinya secara beruntun (2013, 
2015, 2017, dan 2019) di Universitas Syiah Kuala, Banda 
Aceh. Alhamdulillah... Konsistensi prestasi hebat ini jelas 
sangat membanggakan, karena menjadi bukti sahih 
bahwa kesuksesan kafilah UM di ajang prestisius ini 

bukan sekedar kebetulan semata, tetapi merupakan 
buah dari sistem pembinaan yang terstruktur secara 
sistematis. Mari kita berikan applaus yang meriah ... 



4  

Di ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) 
tingkat nasional pada bulan Juli 2019 di Bogor, duta UM 
atas nama Laksamana Fadian Zuhad Ramadhan (Sastra 
Inggris FS) berhasil menorehkan prestasi yang 
membanggakan, dengan meraih predikat the most 
inspiring student. Torehan manis tersebut sekaligus 
melengkapi capaian yang bersangkutan sebelumnya di 
ajang Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 
tahun 2019, bersama Ananda Sofia Ari Murti (Sastra 
Inggris FS), yang berhasil meraih silver medal di 
Universitas Airlangga Surabaya. Selamat, kita berikan 
applaus yang meriah juga…  

Hadirin yang berbahagia! 

Tidak ketinggalan, saya ingin menginformasikan bahwa 
di tahun 2019 ini, kita dengan penuh percaya diri 
menjadi tuan rumah event kemahasiswaan nasional 

bergengsi, yakni Kompetisi Mobil Hemat Energi 

(KMHE), yang akan berlangsung di bulan September 
2019 mendatang. Kita berharap, UM mampu meraih dwi 

sukses sekaligus, yakni sukses organisasi (sebagai 
penyelenggara), dan juga sukses prestasi (dengan 
merengkuh kemenangan). Amin ... 

Selain KMHE, antara 16 - 25 Agustus 2019, kita 

menyelenggarakan kegiatan “UM iCamp”, sebuah 
program internasionalisasi pendidikan non-gelar yang 
bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan bahasa 
Indonesia ke dunia internasional. Kegiatan kreatif yang 
berorientasi pada perluasan sayap UM ke luar negeri ini 
ditangani langsung oleh Kantor Hubungan Internasional 
(HI) UM. 

Hadirin yang berbahagia! 

Perlu saya informasikan, kondisi mahasiswa UM 
berdasarkan data tanggal 15 Agustus 2019. Jumlah 
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mahasiswa lama dan baru adalah 32.223 orang (baik 
jenjang Diploma, S1, S2 maupun S3), terdiri atas 
mahasiswa lama sebanyak 24.328 orang, dan 

mahasiswa baru sebanyak 7.895 orang. Mahasiswa 
baru UM tahun 2019 diterima melalui empat jalur 
utama, yakni: (1) Jalur Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) Jalur Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), (3) 
Jalur Prestasi, dan (4) Jalur Mandiri. Seluruh mahasiswa 
baru UM jenjang Diploma dan Sarjana pagi ini diundang 
hadir mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 ini. 
Mari kita sapa Laskar Dewantara Muda UM dengan tepuk 
tangan yang meriah ...   

Perlu saya informasikan pula bahwa mahasiswa baru 
Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pekan ini 
tengah menjalani kegiatan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang 
diselenggarakan antara 12 – 18 Agustus 2019. PKKMB 
UM dilaksanakan Berbasis Kelas, yang betul-betul 
memberikan wawasan dan pengalaman berharga guna 
percepatan adaptasi mereka dalam penuntasan studi. 

Hadirin yang berbahagia! 

Sudah menjadi kelaziman bahwa dalam Upacara 
Peringatan 17 Agustus, ada prosesi menandai pegawai 
dan mahasiswa berprestasi. Perkenankanlah saya 
menyebutkan mereka yang berprestasi di tingkat 
universitas itu. 

Dosen Berprestasi Katagori Sosial Humaniora 

Berprestasi I:   Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag, M.Fil.I  
   (Sastra Arab FS)  

Berprestasi II:  Imam Gunawan, S.Pd, M.Pd  
   (Administrasi Pendidikan FIP) 
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Dosen Berprestasi Katagori Sains dan Teknologi 

Berprestasi I:   Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D  
   (Biologi FMIPA)   

Berprestasi II:  Aji Prasetya Wibawa, S.T, M.T, Ph.D  
   (Teknik Elektro FT) 

 

Laboran PNS Berprestasi 

Berprestasi I:   Bambang Adi Wahyudi (FT) 
Berprestasi II:  Ridlo Alfan Alwan (FT) 

 

Laboran PTT Berprestasi 

Berprestasi I:   Diah Ayu Eka Fitriana (FT) 
Berprestasi II:  Achmad Safi’i (FMIPA) 

 

Pengelola Keuangan Berprestasi 

Berprestasi I  : Tutut Widyaningrum  
   (Subag Keuangan BUK) 

Berprestasi II : Hidayatul Khoiriyah  
   (Subag Keuangan dan Kepegawaian FT) 

 

Tenaga Administrasi Akademik PNS Berprestasi 

Berprestasi I:  Didik Suyanto 
  (Pengadmistrasi Umum FMIPA) 

Berprestasi II: Bayu Koen Anggoro 
  (Pengolah Data Akademik FS)  
 

Tenaga Administrasi Akademik PTT Berprestasi 

Berprestasi I:  Endang Pratiwi 
  (Pengadmistrasi Umum FMIPA) 
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Berprestasi II: Eka Pramudya Laksana 
  (Pengadministrasi Akademik FIP) 
 

Mahasiswa Berprestasi Tk. Universitas  

(Program Diploma) 

Septiana Indriani (D3 Akuntansi FE) 

 
Mahasiswa Berprestasi Tk. Universitas  

(Program Sarjana) 

Berprestasi I:   Laksamana Fadian Zuhad Ramadhan  
   (Sastra Inggris FS)  

Berprestasi II:  Rahadian Dimas Doddy  
   (Sastra Inggris FS) 

Berprestasi III: Ari Gunawan   
   (Manajemen FE) 

 
Hadirin yang berbahagia! 

Tahun 2019 ini, banyak pihak yang menyebutnya 
sebagai “tahun rekonsiliasi”, seiring dengan berakhirnya 
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang begitu 
menguras emosi dan energi, serta nyaris mengkotak-
kotak anak negeri. Di UM sendiri, pemilihan rektor dan 
jajaran pimpinan di semua unit untuk masa khidmat 
2019-2022 juga telah berhasil diselesaikan dengan baik 
dan lancar.  

Oleh karena itu, saya—selaku Rektor—menghimbau dan 
memohon kepada semua pihak agar menyudahi 
persaingan dan perseteruan. Sebab, masa kontentasi 
dan kompetisi sudah berakhir. Kini, tiba saatnya bagi 
kita semua untuk merajut rekonsiliasi dan bersinergi 
guna membangun negeri dan institusi. 

Hadirin yang berbahagia! 
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Dalam momentum HUT Kemerdekaan RI ini, saya ingin 
menggugah jiwa nasionalisme dan patriotisme sivitas UM 
untuk turut-serta secara aktif “merawat” Pancasila dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita sangat 
beruntung memiliki Pancasila dan hidup dalam bingkai 
NKRI. Karena banyak negara dunia saat ini justru sedang 
gelisah dan resah akibat krisis ideologi. Toleransi mereka 
terkoyak, solidaritas mereka terbelah, ketertiban sosial 
mereka terganggu. Sungguh, Pancasila merupakan 
benteng pertahanan yang kokoh untuk melawan segala 
bentuk radikalisme dan ekstremisme. 

Hadirin yang berbahagia! 

Saya ingin mengingatkan bahwa kampus, sebagai kawah 
candradimuka kaum akademisi-intelek, tidak steril dari 
infiltrasi dan diseminasi paham ekstrem radikal. Alih-
alih aman dari ancaman laten ekstrem kiri (komunisme) 
dan ekstrem kanan (fundamentalisme), mahasiswa kita 
justru menjadi target utama kaderisasi. Sebab 
mahasiswa dipandang sebagai aset potensial untuk 
digarap para makelar ideologi transnasional radikal, 
sebab merekalah yang kelak memegang estafet 
kepemimpinan bangsa. 

Karenanya, saya memandang perlunya langkah konkrit 
untuk memproteksi mahasiswa agar tidak “dimangsa” 
oleh kampanye dan propaganda ideologi ekstrem radikal. 
Tujuannya, agar mahasiswa tidak mencari referensi 
alternatif, selain Pancasila dan NKRI, yang terbukti 
ampuh membingkai kebhinekaan dan kemajemukan 
masyarakat Indonesia. Indonesia tidak butuh referensi 
baru! Justru kita-lah referensi bagi negara lain. 
Singkatnya, Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus 
menjadi ideologi yang hidup dan bekerja (living ideology), 
demi kelanggengan NKRI tercinta ini. 

Hadirin yang berbahagia! 
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Sebelum saya mengakhiri pidato sambutan dalam HUT 
Kemerdekaan RI ke-74 ini, perkenankan saya menyapa 
tamu dan mahasiswa internasional yang ikut dalam 
upacara pagi ini. Mereka adalah mahasiswa asing 
peserta UM iCamp, dan 16 mahasiswa dari Yala 
Rajabath University (YRU), Thailand Selatan (yang 
didampingi oleh 2 dosen pembimbingnya). Kita berikan 
applaus selamat datang untuk mereka… 

Demikian Saudara-saudara yang berbahagia. Terima 
kasih atas perhatian Anda sekalian untuk menghadiri 
dan mengikuti upacara ini dengan penuh khidmat. 
Kepada para mahasiswa petugas pelaksana upacara 
yang berhari-hari mengadakan persiapan dan mengatur 
upacara hari ini dengan baik, saya sampaikan terima 
kasih. Dirgahayu Indonesiaku! Jayalah Pancasila dan 
NKRI-ku! Majulah UM-ku!!! 

Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh 

Malang, 17 Agustus 2019 

Ttd. 

Ahmad Rofi’uddin 

Rektor 

 


