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UMY Lakukan Penjaringan 
Rektor Baru

YOGYAKARTA -  Pada 
akhir Desember 2016, Rektor 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) periode 2012 
-  2016, Prof Bambang Cipto, 
akan berakhir masa tugasnya. 
Untuk menentukan siapa yang 
akan menjadi rektor UMY 
periode 2016 - 2020, perguruan 
tinggi ini sudah memulai proses 
penjaringan rektor baru.

Rangkaian pemilihan rektor 
UMY dimulai dengan pemben
tukan panitia penjaringan bakal 
calon (balon) rektor. Menurut 
Ketua Panitia Penjaringan Bakal 
Calon Rektor UMY Periode Ta
hun 2016 - 2020, Dr Trisno Ra- 
harjo, Jumat (12/8), penjaringan 
sudah dimulai sejak Mei dan 
akan dilakukan sampai Agustus 
2016.

Diungkapkan, pemilihan ca
lon rektor universitas akan di
laksanakan sesuai tahapan-ta
hapan yang telah ditetapkan. Ta

hapan-tahapan tersebut yakni, 
senat universitas membentuk 
Panitia Penjaringan Bakal Calon 
Rektor yang bertugas menjaring 
aspirasi tentang Bakal Calon 
Rektor dari berbagai sumber.

Antara lain dari dosen, kar
yawan, dan Lembaga Mahasiswa 
Tingkat Universitas/Fakultas/- 
Prodi. Kemudian hasilnya akan 
dilaporkan kepada Senat Uni
versitas. Dalam proses selanjut
nya, berkas terverifikasi akan di
serahkan kepada senat untuk di
lakukan fit and proper test de
ngan Pimpinan Wilayah Mu
hammadiyah (PWM) Daerah Is
timewa Yogyakarta (DIY), pada 
pertengahan September sampai 
awal Oktober 2016.

Hasilnya akan dibawa dalam 
rapat pleno senat universitas un
tuk ditetapkan menjadi balon 
rektor. Balon rektor definitif pa
da pertengahan Oktober 2016 
yang telah dipilih oleh senat uni

versitas. “Tahap selanjutnya di
lakukan pemilihan untuk dite
tapkan sebagai calon rektor,” 
kata dia, dalam siaran persnya.

Adapun hasil pemilihan se
nat universitas kemudian dise
rahkan kepada Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah melalui 
Majelis Dikti Litbang PP Mu
hammadiyah. “PP Muhamma
diyah akan memilih salah satu 
calon rektor untuk ditetapkan 
sebagai rektor UMY,” jelas dia.

Trisno juga menyampaikan 
pihaknya telag menetapkan be
berapa syarat yang harus dimi
liki oleh Bakal Calon Rektor. An
tara lain dosen tetap UMY, ber
pendidikan Strata 3 (S3), me
miliki jabatan akademik seku
rang-kurangnya Lektor Kepala, 
memiliki pengalaman sebagai 
pejabat struktural di lingkungan 
UMY minimal empat tahun dan 
masa keija minimal 10 tahun.
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Rektor Baru

YOGYAKARTA -  Pada 
akhir Desember 2016, Rektor 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) periode 2012 
-  2016, Prof Bambang Cipto, 
akan berakhir masa tugasnya. 
Untuk menentukan siapa yang 
akan menjadi rektor UMY 
periode 2016 - 2020, perguruan 
tinggi ini sudah memulai proses 
penjaringan rektor baru.

Rangkaian pemilihan rektor 
UMY dimulai dengan pemben
tukan panitia penjaringan bakal 
calon (balon) rektor. Menurut 
Ketua Panitia Penjaringan Bakal 
Calon Rektor UMY Periode Ta
hun 2016 - 2020, Dr Trisno Ra- 
haijo, Jumat (12/8), penjaringan 
sudah dimulai sejak Mei dan 
akan dilakukan sampai Agustus 
2016.

Diungkapkan, pemilihan ca
lon rektor universitas akan di
laksanakan sesuai tahapan-ta
hapan yang telah ditetapkan. Ta

hapan-tahapan tersebut yakni, 
senat universitas membentuk 
Panitia Penjaringan Bakal Calon 
Rektor yang bertugas menjaring 
aspirasi tentang Bakal Calon 
Rektor dari berbagai sumber.

Antara lain dari dosen, kar
yawan, dan Lembaga Mahasiswa 
Tingkat Universitas/Fakultas/- 
Prodi. Kemudian hasilnya akan 
dilaporkan kepada Senat Uni
versitas. Dalam proses selanjut
nya, berkas terverifikasi akan di
serahkan kepada senat untuk di
lakukan fit and proper test de
ngan Pimpinan Wilayah Mu
hammadiyah (PWM) Daerah Is
timewa Yogyakarta (DIY), pada 
pertengahan September sampai 
awal Oktober 2016.

Hasilnya akan dibawa dalam 
rapat pleno senat universitas un
tuk ditetapkan menjadi balon 
rektor. Balon rektor definitif pa
da pertengahan Oktober 2016 
yang telah dipilih oleh senat uni

versitas. “Tahap selanjutnya di
lakukan pemilihan untuk dite
tapkan sebagai calon rektor,” 
kata dia, dalam siaran persnya.

Adapun hasil pemilihan se
nat universitas kemudian dise
rahkan kepada Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah melalui 
Majelis Dikti Litbang PP Mu
hammadiyah. “PP Muhamma
diyah akan memilih salah satu 
calon rektor untuk ditetapkan 
sebagai rektor UMY,” jelas dia.

Trisno juga menyampaikan 
pihaknya telag menetapkan be
berapa syarat yang harus dimi
liki oleh Bakal Calon Rektor. An
tara lain dosen tetap UMY, ber
pendidikan Strata 3 (S3), me
miliki jabatan akademik seku
rang-kurangnya Lektor Kepala, 
memiliki pengalaman sebagai 
pejabat struktural di lingkungan 
UMY minimal empat tahun dan 
masa kerja minimal 10 tahun.
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