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Memaknai Pentingnya Interaksi
Gunawan Budiyanto mengemban amanah untuk 

memimpin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) selama empat tahun ke depah. Sebagai figur 
yang diberi mandat memimpin kampus sebesar 
UMY, Gunawan ingin memberikan kinerja terbaik 
sehingga proyeksi unmk mewujudkan kampus kelas 
dunia atau World Class University (WCU) betuir- 
benar bisa terealisasi. Berikut liputan wawancara 
wartawan Harian Jogja, Arif Wahyudi, dengan 
rektor baru UMY itu.

K
onsep membiasakan diri dengan berbagai 
interaksi sosial menjadi hal yang 
paling ditekankan Gunawan untuk 

membawa UMY menggenggam cakrawala 
dunia. Gunawan mengungkapkan, 
kompetensi unggul 'bisa digapai apabila 
mahasiswa berinteraksi sehingga bisa 
menguji kemampuan yang dimilikinya.

Pola interaksi yang harus dilakukan pun 
skalanya luas. Selama ini mahasiswa UMY 
sudah diberikan penekanan harus 
kerap menjalin interaksi dengan 
mahasiswa dari luar negeri.
Caranya dengan pertukaran 
mahasiswa, baik mengirim 
mahasiswa keluar negeri 
maupun mendatangkan 
mahasiswa asing kuliah UMY.

"Melalui program Summer 
Course yang sudah berjalan, 
kami mengajak para mahasiswa 
kami untuk bisa berinteraksi 
dengan mahasiswa asing supaya 
bisa meningkat kompetensinya, 
baik penguasaan bahasa asing 
maupun kompetensi lainnya, 
papar Gunawan kepada Harian 
Jogja, Jumat (20/1).

Dari interaksi dengan 
mahasiswa asing sekaligus 
menguatkan rasa kepercayaan 
diri mahasiswa. Gunawan 
selama ini melihat, banyak 
mahasiswa dalam negeri 
yang sudah minder duluan ketika 
hendak berhadapan dengan 
mahasiswa dari negara lain.
Ibaratnya, sudah menyerah dulu 
meski perang belum dimulai.

Padahal, menurut dia, mahasiswa di Indonesia, 
termasuk UMY ini banyak yang berkualitas. 
Bahkan kompetensi keilmuannya ada yang lebih 
tinggi dari mahasiswa dari luar negeri. Hanya 
saja, seringnya mahasiswa di sini melihat dari 
sisi luarnya sehingga membuat minder meski 
belum diuji secara nyata.

"Kalau mahasiswa asing dan lokal ini 
dipertemukan, diberikan ruang untuk diskusi 
bersama kan akhirnya menguatkan mental 
mahasiswa kita. Setidaknya secara mendalam 

mereka sudah mengetahui, dan banyak belajar 
dari mahasiswa asing itu. Sebaliknya 

mahasiswa asing itu juga bisa mengambil 
pengetahuan yang mungkin tidak 
ada di negaranya," tutur Gunawan.

Sosok yang besar dan berkembang 
di lingkungan Muhammadiyah itu 
pun menangkap peluang yang besar 
dari Korea Selatan dan Taiwan. 

Gunawan menyebutkan, dua negara 
itu saat ini tengah membidik 

pangsa di Asia Tenggara. 
Tentu hal tersebut menjadi 
sebuah peluang bagi UMY 
untuk memaksimalkannya. 
UMY sendiri selama ini 
juga sudah melakukan 

pertukaran pelajar 
d a ri
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negara-negara itu.
"Setelah Asia, bidikan kami Eropa. Kami 

maksimalkan mahasiswa-mahasiwa UMY ini 
nantinya bisa berinteraksi dengan mahasisiwa 
asing dari seluruh penjuru dunia,” katanya.

Gun, sapaan akrabnya memandang, UMY 
hingga kini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. 
Khususnya dalam pencapaian visi dan misi 
unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam 
demi kesejahteraan umat. Dari hal itu, misi 
yang dijalankan tersebut bukan tri dharma 
melainkan catur dharma.

Hanya saja, menurut dia, catur dharma perguruan 
tinggi jangan sampai hanya menitikberatkan pada 
proses pengaplikasian pendidikan, pengajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat, tapi 
juga pada pembangunan karakter karena sisi 
itu menjadi pintu masuk perjalanan panjang 
karier seseorang.

Selain interaksi, Gunawan juga menekankan, 
dosen harus memiliki metode komunikasi yang 
tepat dalam menyampaikan ilmu kepada para 
mahasiswanya. Menurut dia, sepintar apapun 
dosen tapi miskin cara penyampaian komunikasi 
yang tepat maka mustahil bisa mencapai learning 
outcome yang diinginkan.

Saat ini di UMY ada sekitar 500 dosen. Dari 
jumlah itu 30% di antaranya bergelar doktor. Terkait 
hal ini Gunawan pun berupaya meningkatkan 
jumlahnya hingga mencapai angka 40 %. "Karena 
di 2025 nanti kita sudah harus beranjat menjadi 
world class university. Peningkatan kapasitas 
dosen tentu harus dilakukan," imbuh dia.

|  Gunawan Budiyanto______
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Universitas Padjajaran

k GUNAWAN BUDIYANTO

Termotivasi Mengajar 
Sejak Kuliah

K
esan mendalam dilewati Gunawan Budiyanto 
sebagai seorang akademisi. Beragam pengalaman 
telah dia lewati sebelum akhirnya menjadi rektor 

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) saat ini.
Gun, sapaan akrabnya, merupakan sosok yang sejak 

kecil berkembang di lingkungan Muhammadiyah. Inspirasi 
ketertarikan sebagai seorang pengajar dia dapat dari kedua 
orangtuanya yang berprofesi sebagai guru. "Ayah saya itu 
guru Mualimin, sementara ibu adalah guru di Mualimat," 
ujarnya, Jumat (20/1).

Dari profesi yang dijalani kedua orangtua inilah yang 
menginspirasi Gunawan untuk turut menebar kepintaran 
bagi orang lain. Sejak kuliah di Fakultas Pertanian UGM, 
Gunawan sudah mulai mengajar. Saat itu melalui organisasi 
Pemuda Muhammadiyah dia bersama temannya membentuk 
kelompok bimbingan belajar. Spesialisasinya saat mengajar 
adalah IPA, Kimia dan matematika.

Hal itu dia jalani hingga lulus kuliah. Sayang, begitu 
lulus aktivitas tersebut harus berhenti karena Gunawan 
harus bekerja. Dunia kerja yang dia geluti itu pun tidak 
berkaitan dengan dunia pengajaran. Saat itu Gun harus 
bekerja di perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 
konsultasi pembukaan lahan.

Hanya bertahan selama satu tahun ternyata- Gunawan 
di perusahaan itu. Tawaran untuk menjadi dosen menjadi 
godaan terbesarnya. Rupanya dia masih sangat mencintai 
dunia mengajar. Hingga akhirnya karier di perusahaan 
swasta itu dia lepas meski pendapatannya lebih menggiurkan 
ketimbang menjadi pengajar di kampus UMY. Bahkan 
saat itu, ia hanya sebagai asisten praktikum saja, belum 
dosen tetap.

"Karena saya ini kan juga anak bungsu dari delapan 
bersaudara. Jadi saya memilih bergabung ke UMY. Bisa 
dekat dengan keluarga. Godaan untuk mengajar ternyata 
juga begitu besar," tuturnya.

Saat itu UMY belum sebesar saat ini. Gunawan bergabung 
ketika kampus itu baru merintis di awal-awal. Tepatnya 
lima tahun setelah UMY berdiri atau di tahun 1985. Sebagai 
sosok yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah, 
Gunawan juga aktif dalam berbagai organisasi. Pemuda 
Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serta 
Tapak Suci merupakan organisasi yang dia ikuti.

Gunawan merasakan efek positif dari aktifnya dia dalam 
berbagai organisasi. Dia tidak merasakan waktunya tersita 
untuk aktif dalam organisasi. Justru dia mengaku banyak 
mendapatkan pematangan karakter dari organisasi yang 
dia ikuti. (A r if  Wahyudi)
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