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► PELANTIKAN REKTOR UMY

Gunawan Mengemban Tantangan Besar
JOGJA—Pergantian pimpinan kampus 

terjadi di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Majelis Pendidikan 
Tinggi Muhammadiyah secara resmi 
melantik Gunawan Budiyanto sebagai rektor 
UMY periode 2016-2020 menggantikan 
pimpinan lama Bambang Cipto. Pelantikan 
Gunawan sebagai rektor baru berlangsung 
di Ruang Sidang Gedung AR Fachrudin B 
kampus setempat, Sabtu (31/12).

Koordinator Koordinasi Perguruan 
Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DIY 
Bambang Supriyadi dalam sambutannya 
menyatakar terdapat sejumlah tantangan

baru yang harus dihadapi oleh Rektor 
Baru UMY. Menurutnya, sebagai rektor 
baru Gunawan mengemban tantangan 
besar untuk memajukan UMY ke depan.

"Data m enun jukkan  m ahasisw a 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 1,8 juta, 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3,9 juta. 
Tantangan bagi FPS lebih besar karena 
jumlah mahasiswa lebih besar. Jika ada 
kerusakan yang terjadi di Indonesia di 
masa yang akan datang, PTS juga ikut 
andil di situ. Karena itu UMY dituntut 
agar menghasilkan lulusan-lulusan yang 
bisa memperbaiki Indonesia di masa

depan,” ujarnya.
Tidak sebatas pada tantangan itu. Sebagai 

rektor nantinya Gunawan harus memiliki 
solusi tentang masalah daya serap lulusan 
di dunia kerja. Bambang menunjukkan 
bahwa 495.000 dari 668.000 lulusan 
bergelar sarjana menganggur.

“Lulusan perguruan tinggi saat ini melebihi 
kebutuhan, namun tidak ada kesesuaian 
profil. Jurusan-jurusan meluluskan lulusan 
yang tidak bisa diserap dan dibutuhkan 
oleh masyarakat. Oleh karena itu, tantangan 
bagi UMY untuk meningkatkan kualitas 
lulusan yang mempunyai academic skill,

life skill, interpersonal skill, dan global 
skill yang bisa diserap dan dibutuhkan 
masyarakat,” katanya menambahkan.

Dia lantas memberikan apresiasi atas 
kinerja yang ditunjukkan Bambang 
Cipto sebagai rektor terdahulu. Menurut 
dia, Bambang Cipto telah memberikan 
sejumlah prestasi untuk UMY selama 
kepemimpinannya.

“Berkat Prof. Bambang, kualitas PTS 
di Jogja juga bisa meningkat. Karena 
dengan begitu, di Jogja sudah ada dua 
PTS yang terakreditasi A, salah satunya 
UMY,” ucapnya. (Arif Wahyudi)


