
S O LU S I M E R IN G A N K A N  B E B A N  O R A N G  T U A  
TR EA K R ED ITA SI: B - H O TLIN E: 0 8 1 3  2 8 6 9  7 0 0 9  •

SENIN PAHING, 15 AGUSTUS 2016 
11 DULKA IDAH 1949 J IMAWAL

PTU

Prof Dr Bambang Cipto

UMY Gagas 
Alumni Award

JO G JA — Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta (UMY) 
menggagas konsep alumni award 
sebagai bagian dari upaya mem
perkuat sinergi antara alumni dan 
perguruan tinggi. Hal ini dilaku
kan, karena alumni diakui meru
pakan salah satu pondasi utama 
bagi pengembangan universitas.

Rektor Universitas Muham
madiyah Yogyakarta, Prof. Dr.
Bambang Cipto, MA saat .mem
berikan sambutan dalam acara 
Musyawarah Nasional ke-VI Ke
luarga Alumni UMY (KAUMY)
2016 di Gedung AR Fachruddin 
B lantai 5 Kampus Terpadu UMY,
Sabtu (13/8) mengatakan, alumni 
merupakan pondasikemajuan uni
versitas yang harus dikembangkan 
dan dipertahankan.

“Para alumni inilah yang 
membantu pengembangan sebuah 
universitas hingga mampu diakui 
oleh masyarakat luas hingga 
mendapat pengakuan internasi
onal,” katanya.

Dr. Muhammad Sayuti selaku 
sekretaris Majelis Diktilitbang 
Pimpinan Pusat (PP) Muham

madiyah mengatakan, alumni 
merupakan kader persyarikatan 
sekaligus pem bangun relasi 
universitas. Dengan adanya para 
alumni ini, dapat memberikan 
konstribusi berupa ide pengem
bangan dalam membangun suatu 
universitas menjadi lebih besar.

“B anyak  alum ni-alum ni 
UM Y ini m em egang posisi 
strategis dalam persyarikatan. Ini 
bisa, dipergunakan UMY untuk 
mendapatkan jaringan dalam 
hal modal sosial melalui kader 
persyarikatan tersebut. KAUMY 
bukan hanya membantu UMY 
itu sendiri, namun KAUMY 
juga memiliki peranan untuk 
berkonstribusi membangun relasi 
dan gagasan di Muhammadiyah,” 
ungkap Sayuti.

Sayuti mengatakan konsep 
alumni award lebih diarahkan 
untuk memberikan apresiasi bagai 
para alumni yang yang memiliki 
prestasi membanggakan.

“Ini juga akan memotivasi 
alumni mereka agar terus berkarya 
dan berprestasi,” tandasnya, (ptu)


