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YOGYAKARTA -  Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP resmi menjadi Rektor UMY 
periode 2016-2020. Dalam kepemimpin
annya ke depan, Gunawan berkeinginan 
lebih-meningkatkan kualitas UMY sebagai 
institusi pendidikan milik Muhammadiyah,

”UMY adalah amanah bagi saya. 
Bagi saya sendiri, UMY hingga 
kini masih perlu ditingkatkan 
kualitasnya. Ini khususnya da
lam pencapaian visi UMY seba
gai kampus yang unggul dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang berlandaskan 
nilai-nilai Islam demi kemasla
hatan umat,” ujar Gunawan di 
kampus UMY, kemarin setem
pat.

Dikatakan Gunawan, seba
gai sebuah amanah, dia berte
kad untuk  tetap memegang 
prinsipnya dalam bekerja dan 
membangun UMY. Ia akan 
terus berani melibatkan selu
ruh civitas akademika UMY 
dalam upaya membesarkan 
nama UMY dan meningkatkan 
kualitas akademiknya.

"Tanpateamwork yang baik 
UMY tidak akan bisa berkem

bang. Karenanyasaya berharap 
semua bisa berkomitmen ting
gi, mau dan mampubeker jake- 
ras membesarkan institusi ini. 
UMY adabukan untuk diri sen
diri, tapijugaharusbermanfaat 
bagiperserikatan.umatdanse- 
mua manusia,” paparnya.

Selama em pat tahun kepe
mimpinannya nanti, Gunawan 
menargetkan sejumlah capai
an yakni 70% dari 35 prodi di 
UMY terakreditasi A, 60% do
sen di UMY bergelar doktor, 
dan UMY harus memiliki 40 
gprubesar.

Gunawan sendiri m erupa
kan dosen Fakultas Pertanian 
UMY. Pria kelahiran Yogyakar
ta, 20 November1960 ini sebe
lum dilantik menjadi Rektor 
UMY, mengembanjabatan Wa
kil Rektor I UMY. Cucu daripah- 
lawan nasional dan tokoh Mu

hammadiyah Ki Bagus Hadiku- 
sumo ini mengabdikan diri di 
UMY sejak 1986.

Koordinator Kopertis Wila- 
yahVDIYDrlrBambangSupri- 
yadi CES DEA mengatakan, se
bagai salah satu PTS di Indone
sia, UMY akan sejumlah ta n 
tangan baru. Salah satu ta n 
tangan tersebut ialah mence
tak generasi penerus bangsa 
yang bisa memperbaiki Indo
nesia di masa depan.

"Datamenunjukkan, maha
siswa Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) ada 1,8 juta, sedangkan 
PerguruanTinggi Swasta (PTS) 
mencapai 3,9 juta. Ini berarti 
jika di masa depan ada kerusak
an yang terjadi di Indonesia, 
PTS juga ikut andil. Karena itu, 
tantangan bagi PTS, termasuk 
UMY sangat besar,” ujarnya.

Tantangan lain yang juga di
hadapi UMY ialah banyaknya 
lulusan perguruan tinggi yang 
menganggur. Bambang meng
ungkapkan, ada 495.000 dari 
668.000 pengangguran di In- 
donesiayangmerupakanlulus- 
an sarjana. Hal tersebut dikare
nakan jumlah lulusan sarjana 
telah melebihi kebutuhan.

'Alasan lainnya juga karena

tidak ada kesesuaian profil. Ju 
rusan-jurusan yang ada melu
luskan lulusan yang tidak bisa 
diserap dan dibutuhkan oleh 
masyarakat. Oleh karena itu, 
tan tangan bagi UMY untuk 
meningkatkankualitaslulusan 
yang mempunyai akademik 
skill, lifeskill, interpersonal skHl 
dangbbalsb.il yangbisadiserap 
dan dibutuhkan masyarakat,” 
katanya.

Dalam kesem patan yang 
sama, Ketua Umum PP Mu
hammadiyah Haedar Nasir

juga berpesan agar Gunawan 
bisa membawa UMY lebih ber- 
kemajuan. Ia pun merasa yakin 
Gunawan mampu mengem
ban tugasnya dengan penuh 
perhatian dan komitmen ber
sama. ”UMY punyaperan insti
tusi sebagai kekuatan pengge
rak misi dakwah Muhammadi
yah. M uhammadiyah sendiri 
hadir un'tuk mencerdaskan, 
m encerahkan dan m enuntun 
bangsa ini maju melalui nilai- 
nilai ke-Islaman,” katanya.
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