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L u lu s a n  P T  M e le b ih i K e b u tu h a n
JO G JA , BERN A S-Lulusan per

guruan tinggi (PT) saat ini melebihi 
kebutuhan dunia kerja. Akibatnya angka 
pengangguran terdidik masih saja tinggi 
pada saat ini.

“Sebanyak 495.000 dari 668.000 
lulusan bergelar sarjana menganggur,” 
ujar Dr Ir Bambang Supriyadi CES DEA, 
Koordinator Kopertis Wilayah V DIY 
disela-sela pelantikan Rektor Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (U M Y) peri
ode 2016-2020, Dr Ir Gunawan Budiyanto 
MP di kampus setempat, Sabtu (31/12). 
Gunawan menggantikan pendahulunya,

Prof Dr Bambung Cipto MA.
Menurut Bambang, jurusan-jurusan 

meluluskan lulusan yang tidak bisa 
diserap dan dibutuhkan oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, tantangan bagi kampus 
untuk meningkatkan kualitas lulusan yang 
mempunyai akademic skill, life skill, 
interpersonal skill, dan global skill yang 
bisa diserap dan dibutuhkan masyarakat.

Bambang menyebutkan, mahasiswa 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat 
ini mencapai 1,8 juta orang, sedangkan 
Pergunian Tinggi Swasta (PTS) sekitar 
3,9 juta. Tantangan bagi PTS lebih besar

karena jumlah mahasiswa lebih besar.
“Jika ada kerusakan yang terjadi di 

Indonesindi masa yang akan datang, PTS 
juga ikut andil di situ. Karena itu kampus 
dituntut agar menelurkan lulusan-lulusan 
yang bisa memperbaiki Indonesia di masa 
depan,” tandasnya.

Sementara Gunawan mengungkap
kan, pihaknya memiliki sejumlah target 
bagi UMY hingga akhir kepemimpinan
nya nanti pada tahun 2020. Pihaknya 
mentargetkan nanti 70 persen prodi di 
UMY terakreditasi A.

“Selain itu 60 persen dosen di UMY

bergelar Doktor dan sebanyak 40 Guru 
Besar dimiliki UMY,” paparnya.

Gunawan menambahkan, salah satu 
tantangan Perguruan tingg i Muham- i 
madiyah (PTM) itu adalah bisa mem
berikan peran terhadap persyarikatan 
M uham m adiyah. K arenanya UMY 
berupaya berperan bagi proses kaderisasi 
Muhammadiyah.

“Kita harus bekerja lebih keras. 1 
Seperti Visi dan misi UMY yaitu tidak ‘ 
bekerja untuk diri sendiri, tapi harus 
bermanfaat bagi umat dan perserikatan,” 
ujarnya. (ptu)
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PELANTIKAN REKTOR-Rektor baru UMY periode 2016-2020, Dr Ir Gunawan Budiyanto MP mengucapkan sumpah dalam rangkaian acara pelantikan di kampus 
setempat, Sabtu (31/12).


