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Rektor Baru UNY dan UMY Terpilih
YOGYAKARTA - Universitas Negeri Yogyakarta 

(UNY) m em iliki rektor baru, Prof Dr Sutrisna 

Wibawa MPd. Dia terpilih sebagai rektor periode 

2017-2021 melalui sidang pemungutan suara 

yang digelar secara tertutup di ruang sidang 

utama, kemarin.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor 
UNY Dr M uh Farozin M Pd menje
laskan, sidang pem ungutan suara 
yang d ihad iri 84 orang anggo ta 
Senat UNY, seorang anggota senat 
tidak hadir karena beribadah umrah, 
serta Sekjen Kemenristekdikti Prof 
A inun A nim  PhD, menem patkan 
Sutrisna W ibaw a yang juga  Guru 
B esar F akultas B ahasa dan Seni 
sebagai rektor baru untuk periode 
2017-2021.

"Sutrisna Wibawa berhasil mem

peroleh kemenangan dengan perole- 
han 77 suara mengungguli dua calon 
rektor lainnya, yakni Prof Dr Djoko 
Pekik Irianto M Kes yang memper
oleh 34 suara dan Dr Haryanto MPd 
yang m em peroleh 18 suara,” ujar 
Farozin.

H asil sidang pem ilihan tersebut 
akan dikirimkan ke Kemenristekdikti 
pada 3 Januari 2017 agar segera bisa 
diproses, sehingga pelantikan rektor 
bisa dilakukan pada 22 Maret 2017 
mengingat mhsa jabatan rektor habis

pada tanggal itu.
Rektor terpilih Sutrisna Wibawa 

menargetkan UNY pada 2019 masuk 
dalam  kam pus yang berkelas di 
lingkup A SEA N  dan tahun 2021 
diproyeksikan m asuk dalam  per
ingkat 1.000 dunia

Sekjen Kemenristekdikti Ainun 
A nim  berharap rektor yang baru 
dapat melanjutkan cita-cita dan pro
gram  yang dijalankan oleh rektor 
lam a agar kam pus m enjadi lebih 
baik.
Rektor UMY

U niversitas M uham m adiyah 
Yogyakarta juga memiliki rektor baru 
periode 2016-2020, yakni D r Ir 
Gunawan Budiyanto MP. Dia meng
gantikan rektor periode 2012-2016 
P ro f D r Bam bang C ipto M A. 
Pelantikan  o leh K etua M ajelis 
P endidikan Tinggi (D ikti) P ro f 
Lineolin Arsyad dan disaksikan lang
sung K etua U m um  PP 
Muhammadiyah Dr H Haedar Nashir

Sutrisna Wibawa

MSi, kemarin.
Rektor UM Y Periode 2016-2020, 

G unaw an m enargetkan di akhir 
kepemimpinannya nanti pada 2020, 
sekitar 70 persen prodi harus terakred
itasi A, 60 persen dosen bergelar dok
tor dan sebanyak 40 guru besar. Salah 
satu tantangan kampusnya, bisa mem
berikan peran terhadap persyarikatan 
Muhammadiyah.

SM/Dok

Gunawan Budiyanto

‘'T an tan g an  bag i P ergu ruan  
Tinggi Muhammadiyah, termasuk 
UM Y, yaitu  sejauh  m ana PTM - 
PT'M dapat berperan bagi proses 
kaderisasi organisasi. Kami harus 
bekeija lebih keras seperti visi dan 
misi UMY, yaitu tidakbekerjauntuk 
diri sendiri, tapi harus bermanfaat 
b ag i um at dan  p e rse r ik a tan ,”  
paparnya (D 19-49)


