UGM LULUSKAN 719 PROGRAM PASCASARJANA
Tuesday, 25 Januari 2005 WIB, Oleh: Humas UGM

UGM pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2005 kembali meluluskan 719 wisudawan/wisudawati
program Pasca Sarjana Periode Januari 2005 di Grha Sabha Pramana UGM. Dari 719 lulusan, terdiri
atas seorang doktor, 681 adalah pemegang gelar magister, 78 program studi pasca sarjana, dan 37
spesialis Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Dengan demikian hingga saat ini UGM telah
menghasilkan 26.535 lulusan program pasca sarjana yang terdiri atas 25.280 magister, 635 spesialis
dan 620 doktor.
Dari data wisuda periode Januari 2005, jumlah lulusan yang mampu mencapai prestasi dengan
predikat cum-laude sebanyak 86 wisudawan/ wisudawati.
Dalam pidato di hadapan tamu undangan, Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi mengungkapkan, ada
3 tantangan besar yang akan dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pertama,
adanya kemajuan teknologi informasi dan teknologi yang sangat pesat dan amat mempengaruhi
proses pencarian pengetahuan. Kedua, globalisasi terus berkembang dan telah mencapai fase ketiga
yaitu negara adikuasa akan menguasai negara berkembang melalui bentuk dan tata cara baru
melalui regulasi atau deregulasi sektor-sektor layanan. Ketiga, semakin kuatnya pengaruh mitos
“the end university”.
“Menghadapi 3 tantangan global tersebut kita tak perlu mundur dan tak perlu gentar. Kita harus
menghadapinya dengan mempersiapkan diri setiap lulusan UGM agar menguasai dengan sebaikbaiknya kompetensi dalam bidang ilmu masing-masing, memiliki success skills yang diperlukan agar
berhasil di masyarakat, serta memiliki nilai-nilai kemampuan spiritual yang mendukung kesuksesan
dalam karir setiap lulusan. Tiga komponen inilah yang diintegrasikan dalam kurikulum setiap
program studi di UGM di masa mendatang,” tutur Prof. Sofian.
Prof. Sofian juga berpesan kepada wisudawan/wisudawati agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai
dasar yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa dan universitas perjuangan ini. Tanam dalamdalam dihati sanubari masing-masing nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, atau nilai-nilai Pancasila, agar
selalu menjiwai pemikiran dan tindakan wisudawan/ wisudawati. “Insyallaah, dengan pegangan
tersebut, wisudawan/ wisudawati semua akan selalu berhasil dalam karier dan selalu menjadi alumni
kebanggaan UGM,” ungkap Prof. Sofian.
(Humas UGM)
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