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TANTANGAN REKTOR BARU MAKIN BERAT \J
Sarjana P M  Harus Cerdas dan Tidak Egois

KR-Istimewa
Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Prof Dr Lincolin 
Arsyad menyerahkan surat pengangkatan Rektor UMY 
2016-2020 Dr Gunawan Budiyanto

YOGYA (KR) - Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah (PTM) 
harus melahirkan saijana dan 
kader yang cerdas dan siap 
menghadapi tantangan za
man namun juga memiliki so
lidaritas tinggi. Dengan demi
kian, PTM termasuk Univer
sitas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY) harus melahir
kan saijana dan kader yang ti
dak hanya cerdas dan amanah 
namun juga tidak egois.

ilndonesia adalah negara 
modem, namun PTM hen
daknya mendidik mahasiswa 
dengan basis gotong royong 
untuk kebaikan,” tandas Ke
tua Umum PP Muhamma
diyah Dr Haedar Nashir keti
ka memberikan amanat da
lam pelantikan Rektor UMY 
periode 2016-2020, Dr Guna
wan Budiyanto, Sabtu (31/12) 
di Gedung AR Fakhmddin B 
Kampus UMY Tamantirto. 
Gunawan yang sebelumnya 
adalah Wakil Rektor I UMY 
terpilih menggantikan Rektor 
Prof Dr --Bambang Cipto. 
Pelantikan dilakukan Ketua 
Majelis Tinggi PP Muham
madiyah Prof Dr Lincolin 
Arsyad disaksikan Ketua 
Umum PP Muhammadiyah 
Dr Haedar Nashir.

Sementara itu Koordinator 
Kopertis Wilayah V Dr Bam
bang Supriyadi menyebutkan, 
rektor baru di perguruan ting
gi swasta (PTS) akan menda

pat tantangan lebih besar. 
Selain jumlah saijana peng
anggur yang meningkat juga 
jumlah mahasiswa PTS yang 
duakali lipat jumlah maha
siswa perguruan tinggi negeri 
(PTN). Apalagi data menun
jukkan mahasiswa PTN ha
nya 1,8 juta sementara maha
siswa PTS mencapai 3,9 juta. 
iRealita ini berarti, jika ada 
kerusakan yang terjadi di 
Indonesia di masa yang akan 
datang, PTS juga ikut andil di 
situ,” tambahnya 

Tantangan yang lain juga 
banyaknya lulusan perguruan 
tinggi yang menganggur. Bam
bang menunjukkan bahwa 
495.000 dari 668.000 lulusan

bergelar saijana menganggut. 
iLulusan perguruan tinggi saat 
ini melebihi kebutuhan, na
mun tidak ada kesesuaian pro
fil. Jurusan-jurusan melulus
kan lulusan yang tidak bisa di
serap dan dibutuhkan oleh ma
syarakat,” tambah Bambang.

Sementara Rektor UMY 
Periode 2016-2020 Dr Ir Gu
nawan Budiyanto, MP me
nargetkan sejumlah capaian 
di akhir, kepemimpinannya 
nanti pada tahun 2020. iSaya 
targetkan nanti 70 persen 
prodi di UMY terakreditasi A, 
60 persen dosen di UMY 
bergelar Doktor dan se
banyak 40 guru besar dimiliki 
UMY,” katanya. (Fsy)-o


