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Tiga Nama Calon Diajukan 
ke PP Muhammadiyah
YOGYAKARTA -  Senat Uni
versitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY) telah melak
sanakan tahap pemilihan calon 
Rektor UMY periode 2016- 
2020. Hasilnya, terpilih tiga 
kandidat dengan persentase 
terbanyakyangkemudianakan 
diajukan kepada Pengurus 
Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketiga nama tersebut ada
lah Dr Achmad Nurmandi MSc 
yang kini menjabat sebagai 
Direktur Pascasarjana UMY, 
Dr Ir Gunawan Budiyanto MP 
yang kini menjabat Wakil Rek
tor I UMY dan Kepala Penja
minan M utu UMY Dr Mukti 
Fajar NDMHum.

Secara perolehan suara,ke
tiganya unggul sebagai urutan 
pertama hingga ketiga dan me
nyingkirkan' nama Prof Dr 
Bambang Cipto MA, Rektor 
UMY saatiniyangjugamenjadi 
salah satu bakal calon yang 
masuk penjaringan. “Sebanyak 
52 orang anggota senat meng
hadiri Rapat Senat UMY Pemi-

memilih tiga dari empat nama. 
Hasilnya, Dr Achmad Nur- 
mandiMScmendapat46 suara, 
Dr Ir Gunawan Budiyanto MP 
47 suara dan Dr Mukti Fajar ND 
MHum 41 suara,” kata Ketua 
Senat UMY Prof Dr H Syamsul 
Anwar MA, kemarin.

M enurut Syamsul, tiga na
ma yang terpilih tersebut akan 
disampaikan ke Majelis 
Pendidikan Tinggi Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah. Selan
jutnya akan dipilih satu orang 
yang akan memimpin Univer
sitas Muhammadiyah Yogya
karta selama empat tahun 
mendatang.

Peraih suara terbanyak 
Achmad Nurmandi mengata
kan, jika terpilih menjadi 
rektor UMY maka dia ingin 
mewujudkan visi misinya. 
Yakni menjadikan UMY seba
gai universitas yang unggul 
dalam pengembangan ilmu 
dan teknologi dengan berlan
daskan nilai-nilai Islam untuk 
kemaslahatan ilmat.

“Untuk itu, jika nanti
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terpilih, langkah awal yang 
akan saya lakukan ialah mem
persiapkan SDM. SDM kami 
saat ini kompetensi dan buda
yanya masih belum kompa- 
tibelsesuaideriganmotoUMY. 
Belum kompatibel, itu artinya 
belumsesuai,belum maksimal 
dan belum sinkron. Jadi per
siapan satu tahun pertam a 
adalah bagaimana menyiap
kan mereka dengan berbagai 
program,”kataAchmad.

Sementara, peraih suara 
kedua terbanyak, Gunawan 
Budiyanto pun meng-

lih nanti dia berniat segera me
lakukan percepatan terhadap 
pencapaian visi UMY sendiri. 
Visi UMY adalah menjadi uni
versitas yang unggul di bidang 
ilmu pengetahuan dan tekno
logi, dengan berlandaskan ni
lai-nilai Islam demi kemasla
hatan umat.

“Dengan hal ini saya ingin 
mempercepat agar UMY bisa 
didiskripsikan sebagai unggul 
dan Islami, melalui proses ak
tivitas perkuliahan, mana
jerial, untuk mewujudkan lu
lusan yang betul-betul ada ke
seimbangan antara ilmu pe
ngetahuan, teknologi dan Is
lam. Ini penting karena UMY 
merupakan salah satu pergu
ruan tinggi Islam yang banyak 
diharapkan oleh masyarakat,” 
kata Gunawan.

Sebagai contoh nyata, Gu
nawan mengungkapkan, dia 
menginginkan adanya inter
aksi, seperti banyaknya mata 
kuliah yang perlu diintegrasi
kan nilai-nilai ke-Islaman ke 
dalam ilmu pengetahuan dan

teknologi. Dalam hal ini„pen- 
didikan harus mencetak tiga 
hal. Pertama, pewarisan dan 
penguasaan ilmu, kedua ada- 
lahpenguasaansfa'W ataukeah- 
lian dan ketiga adalah mencip- 
takan perilaku.

“Jika perilakunya ini betul- 
betul perilaku Islam, kami 
harus mau melakukan kombi
nasi proses pengajaran yang 
menginteraksikan antara 
iptek dan nilai-nilai ke-Isla
man. Bila ketiganya bisa di
kombinasikan, visi UMY be
tul-betul bisa terwujud,” kata 
Gunawan.

Sementaraitu,peraihsuara 
ketiga terbanyak, Mukti Fajar, 
mengatakan, UMY meru
pakan perguruan tinggi yang 
cukup leading di Indonesia, 
bahkan sudah mengarahkan 
pada worZd class university. Ka
renanya, Muktipunberkeingi- 
nan bisa mencapai visi dengan 
cepat jika nantinya terpilih 
menjadi Rektor UMY.

“Kami harus cepat karena 
pesaing juga berlari dengan 
cepat. Jadi saya hanya ingin 
bagaimana melakukan penca
paian akselerasi untuk penca
paian visi misi UMY sebelum 
yang lain mendahului. Apalagi 
saat ini UMY telah mengikuti 
QS Stan- dan BAN-PT yang 
menjadi kebanggaan untuk 
promosi universitas,” kata 
Mukti.

Untuk pencapaian visi misi 
UMY menjadi world class uni
versity , menurut Mukti diper
lukan kepemimpinan yang le
bih tangguh, lebih powerfull, 
yang lebih berani mengambil 
keputusan, serta yang lebih 
cepatmenggerakkan“roda”.

Sebagai info, masa tugas 
Rektor UMY periode 2012- 
2016 yang saat ini dijabat oleh 
Prof Dr Bambang Cipto MA 
akan berakhir pada akhir De
sember 2016. Untuk pengu
muman rektor baru akan dila
kukan satu bulan sebelum ma
sa jabatan rektor berakhir. Ke
putusan siapa pemimpin baru 
UMY akan dilaksanakan me
lalui Rapat Pleno PP Muham
madiyah.

•ratih  keswara

lihan Calon Rektor Defenitif 
pada Kamis (20/10) lalu. Tiap
individu diberikan hak untuk ungkapkan, jika dirinya terpi-


