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►  PERGANTIAN JABATAN

UMY Mencari Rektor Baru
BANTUL—Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) menjaring rektor 
untuk menggantikan Prof. Bambang 
Cipto, rektor UMY yang akan habis 
masa tugasnya pada Desember 2016.

Ketua Panitia Penjaringan Bakal 
Calon Rektor UMY Periode 2016 - 
2020, Hisno Raharjo, Jumat (12/8), 
mengatakan untuk penjaringan bakal 
calon rektor tersebut Senat Univeritas 
telah menetapkan beberapa syarat yang 
harus dimiliki oleh bakal calon rektor. 
Syarat-syarat tersebut antara lain dosen 
tetap UMY, berpendidikan Strata 3 (S3) 
dan memiliki jabatan akademik sekurang- 
kurangnya Lektor Kepala.

Syarat lainnya, memiliki pengalaman 
sebagai Pejabat Struktural di lingkungan 
UMY minimal empat tahun dan masa 
kerja minimal 10 tahun, tidak pernah 
dijatuhi sanksi pidana dan atau sanksi 
administratif di lingkungan UMY, tidak 
sedang menjalani hukuman pidana

dan administratif. Bakal calon juga 
merupakan orang yang taat beribadah 
dan mengamalkan ajaran Islam, sehat 
jasmani dan rohani dan berusia setinggi- 
tingginya 65 tahun.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 
Prof. Yunahar Ilyas mengatakan, 
Majelis Pendidikan Tinggi Litbang 
PP Muhammadiyah akan membawa 
tiga orang bakal calon rektor ke PP 
Muhammadiyah. Dari tiga balon itu 
akan dipilih satu orang yang akan 
menjabat sebagai Rektor UMY.

Yunahar berharap pemimpin UMY 
nanti merupakan orang yang paham 
Muhammadiyah dan mampu memajukan 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dia 
menambahkan tidak ada target khusus 
yang ditentukan oleh PP kepada rektor 
UMY yang baru. "Tidak ada [target 
khusus]," tegas dia.

Proses pemilihan rektor baru UMY 
diawali dengan pembentukan panitia

penjaringan bakal calon rektor. 
Panitia itu akan melakukan sosialisasi, 
mengumpulkan berkas usulan balon 
serta menyampaikan berkas tersebut 
ke Komisi IV senat universitas untuk 
diverifikasi.

Calon rektor yang berkasnya sudah 
terverifikasi akan mengikuti uji kelayakan 
dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
(PWM) DIY pada pertengahan September 
sampai awal Oktober 2016. Hasilnya 
uji kelayakan itu akan dibawa dalam 
rapat pleno Senat Universitas untuk 
ditetapkan menjadi balon rektor.

Selanjutnya akan dilakukan pemilihan 
untuk menetapkan tiga orang calon 
rektor. Hasil pemilihan senat universitas 
kemudian diserahkan kepada Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah melalui Majelis 
Dikti Litbang PP Muhammadiyah. PP 
Muhammadiyah akan memilih salah 
satu calon Rektor untuk ditetapkan 
sebagai Rektor UMY. f uh Febriarni)


