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►  IN FR A S TR U K TU R  KA M PUS

UMY Resmikan Twin 
Tower Rp54 Miliar ^

BANTUL—Pembangunan 
gedung sebagai sarana 
penunjang fasilitas perkuliahan 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) akhirnya 
tuntas. Gedung twin tower baru 
senilai lebih dari Rp54 miliar 
itu diresmikan oleh Ketua PP 
Muhammadiyah Haedar Natsir, 
Senin (20/2).

Adapun gedung kembar 
tersebut secara khusus diberi 
nama Gedung KH Ibrahim. 
Lokasinya tepat di sebelah 
barat Sportorium UMY. Gedung 
itu terdiri dari tujuh tingkat. 
Pemanfaatannya adalah untuk 
tempat perkuliahan, kantor 
dosen, dan ruang sidang yang 
terhubung menjadi satu.

Rektor UMY Gunawan 
Budiyanto dalam sambutannya 
mengungkapkan, nama gedung 
ini diambil dari salah satu tokoh 
Muhammadiyah.

"Gedung twin tower akan 
difungsikan sebagai sarana 
penunjang perkuliahan Fakultas 
Pendidikan Bahasa dan Fakultas 
Ekonomi. Pasalnya selama 
ini tempat kuliah FPB masih 
berada di Gedung Unires Putri. 
Sementara FE masih di Gedung 
D atau Gedung Perpustakaan," 
ujar Gunawan.

Gunawan menjabarkan, 
twin tower tersebut terdiri 
dari 22 ruang kelas dan tiga 
amphitheatre yang berkapasitas 
224 orang. 150 orang dan 124 
orang. Amphitheatre tersebut 
bisa difungsikan untuk tempat 
kuliah, kuliah pakar dan 
konferensi terbatas.

Pembangunan twin tower 
itu membutuhkan waktu 1,5 
tahun. Dalam pembangunannya 
melibatkan para insinyur dan 
Fakultas Teknik UMY. "Selama 
ini dalam setiap pembagunan

infrastruktur kampus kami selalu 
menggunakan potensi internal. 
Banyak insinyur-insinyur di 
UMY ini," jelas Gunawan.

Dalam acara tersebut juga, 
dilakukan penyerahan Hibah Mobil 
dari UMY ke Muhammadiyah 
Disaster Management Center 
(MDMC) dan Majelis Tablig 
PP Muhammadiyah.

Dalam sambutannya, Ketua PP 
Muhammadiyah Haedar Natsir 1 
mengajak para undangan yang 
hadir untuk mengenang KH. 
Ibrahim yang juga menjadi nama 
dari kedua gedung kembar ini.

“Nama Gedung ini, KH. 
Ibrahim adalah Ketua Umum PP 
Muhammadiyah kedua setelah 
KH. Ahmad Dahlan. Beliau 
merupakan penerus langsung 
dari KH. Ahmad Dahlan. Beliau 
termasuk Ketua Umum yang 
langka karena beliau adalah hafiz 
dan mempunyai kemampuan 
Bahasa Arab yang lancar karena 
pernah bermukim di Mekkah,” 
tuturnya.

KH. Ibrahim, jelas Haedar, 
juga merupakan salah satu 
tokoh Muhammadiyah yang 
cerdas. Setiap minggu beliau 
mengasuh pengajian. Hal ini 
merupakan salah satu cara dia 
dalam menyebarkan pemikiran 
dan ajarannya. Selain itu, sejak 
menjabat sebagai Ketua Umum, 
Muktamar Muhammadiyah 
pertama kali digilir ke daerah 
lain.

"Hal ini ditujukan untuk 
memperluas pergerakan 
Muhammadiyah. Hingga 1926, 
Muhammadiyah sudah sampai ; 
Merauke,” kata Haidar. Untuk J 
itu dengan nama KH Ibrahim 
ini, UMY diharapkan dapat 
menggunakan inspirasinya dalam 
melaksanakan pendidikannya 
di UMY. (A r if  Wahyudi)


