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YOGYA - Terlahir dari kelu- 
ga Muhammadiyah, tidak lantas 
enjadikan Dr. Ir. Gunawan Budi- 
nto, MP (56thn) hanya bergantung 
iup pada Muhammadiyah, la 
rtru bertekad untuk mendedikasi- 
n hidupnya untuk mengabdi dan 
imbesarkan Muhammadiyah dan 
iversitas Muhammadiyah Yogy- 
jrta (UMY) sebagai salah satu 
al usaha Muhammadiyah.

Gun, demikian sapaan 
abnya, adalah anak kesembilan 
i 12 bersaudara dan merupakan 
ih satu cucu seorang pahlawan 
ional yang juga tokoh besar 
hammadiyah, Ki Bagus Hadikusu- 
. Besar di Kauman yang menjadi 
at berdirinya Muhammadiyah, 
am perjalanan inilah, satu prinsip 
g dipegang kuat oleh Gunawan 
lah harus berani mencoba, 
ludian mengantarkannya hingga 
ilih menjadi Rektor UMY periode 
m 2016-2020.

Namun perjuangan untuk 
jalani prinsip tersebut bukan 
ia rintangan dan tantangan, 
enjak Gunawan memutuskan 
k bekerja dan mengabdi pada 
di tahun 1986, ia harus rela 

angan pekerjaan lain yang bisa 
iberikannya kesejahteraan

UMY Adalah Amanah Bagi Saya
materi yang lebih tinggi. "Saat saya 
masuk ke UMY itu, UMY masih 
kampus kecil. Bila dibandingkan 
dengan pekerjaan saya sebelumnya 
ketika menjadi konsultan di bidang 
pengembangan wilayah, yang satu 
bulannya saja saya digaji 1.000 USD 
dengan kurs rupiah ketika itu Rp. 
1.800,- gaji pertama saya di UMY 
tidak sebanding dengan itu. Tapi 
karena saya tahu UMY berkomitmen 
mengembangkan kampus serta 
Muhammadiyah, saya tidak ragu 
untuk pulang dan mengabdi pada 
UMY dan Muhammadiyah,"ujarnya.

Hal lainnya yang menjadikan 
Gunawan memantapkan hatinya 
dan terus mencoba bertahan di UMY 
adalah karena ia melihat ada hara
pan dan keseriusan dari para pendiri 
UMY. "Jadi saya melihat wajah 
keikhlasan dari pendiri UMY. Hal 
yang membuat saya malu kalau 
sampai keluar dari UMY, malu kalau 
sampai saya tidak bisa melihat UMY 
menjadi kampus sebesar ini. Saya 
mungkin tidak akan berani pulang 
ke kampung lagi kalau dulu saya lari. 
Kampung saya itu Kauman, tempat 
berdirinya Muhammadiyah, mereka 
juga merasa sebagai stakeholder 
UMY, jadi sangat peduli dengan 
UMY. Karena itulah, UMY ini bagi

saya adalah amanah dari Allah SWT" 
jelasnya.

Sebagai amanah yang 
diberikan Allah SWT kepadanya, 
Gunawan juga tetap memegang 
prinsipnya dalam bekerja dan mem
bangun UMY, dengan berani menco
ba melibatkan seluruh civitas akade
mika UMY dalam pembangunannya. 
Jika sebelumnya pembangunan 
yang dilakukan di UMY masih sedikit 
melibatkan civitas akademika UMY, 
maka kedepannya Gunawan men
canangkan agar civitas akademika 
UMY bisa ikut terlibat dalam mem
besarkan nama UMY dan mening
katkan kualitas akademiknya. "Con
tohnya seperti gedung Admisi, kami 
melibatkan dosen Teknik Sipil UMY 
dalam pembangunannya. Karena itu 
perlu dicoba dulu, jangan terbu
ru-buru bilang tidak bisa. Saya pikir, 
orang pintar itu karena mereka 
berani mencoba, kalau tidak berani 
mencoba ya tidak pintar," ungkap 
pria yang juga aktif di Majelis Pusta
ka dan Informasi PP Muhammadiyah 
selama 25 tahun ini.

Bagi Gunawan sendiri, UMY 
hingga kini juga masih perlu diting
katkan kualitasnya, khususnya 
dalam pencapaian visi UMY sebagai 
kampus yang Unggul dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi, 
yang berlandaskan nilai-nilai Islam 
demi kemaslahatan umat. Karena 
itu, misi yang dijalankan untuk men
capai visi tersebut bukan lagi Tri 
Dharma, namun Catur Dharma 
perguruan tinggi. Bukan lagi hanya 
menitikberatkan pada proses 
pengaplikasian pendidikan pengaja
ran, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat, tapi juga pada pemban
gunan karakter karena ini menjadi 
pintu masuk perjalanan karir 
panjang seseorang.

Gunawan mengingatkan 
kembali bahwa ada satu hal yang 
sering dilupakan oleh banyak orang, 
yakni metode komunikasi. Karena 
sepintar apa pun dosen, jika tidak 
diikuti dengan metode atau strategi 
komunikasi yang tepat, tidak akan 
bisa mencapai learning outcome 
yang diinginkan. Jadi, Gunawan 
kembali berpesan, secara pendidi
kan tidak bisa menjadi jaminan jika 
seorang doktor misalkan, bisa 
langsung memiliki strategi komu
nikasi yang bagus. Karena itu 
berkaitan dengan jam terbang, 
maka ia pun mendorong dan mem
berikan peluang seluas-luasnya 
kepada para dosen muda untuk 
terlibat dalam proses pembelajaran

secara utuh, dan melakukan 
upgrading kepada dosen 
yang lebih senior untuk teru: 
erus berusaha memperbaiki s 
komunikasinya.

la juga menginginkai 
seluruh civitas akademika UM 
itu pimpinan, dosen, kar> 
maupun mahasiswa yang ha 
tahun saja di UMY, tapi mereka 
diharapkan agar bisa mengai 
UMY sebagai bagian dari d 
Tidak perlu lagi malu untuk m 
kui bahwa ia adalah seorang c 
karyawan atau mahasiswa UM  ̂

"Saya berkeinginan 
civitas akademika ini betul- 
menganggap bahwa UMY ini a 
bagian dari dirinya. Bagian 
kehidupannya yang harus dia 
Bukan hanya berpikir apa yanc 
saya dapatkan dari UMY, tapi 
harus berpikir apa yang bisa 
perbuat untuk UMY," ujarnya.
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Segenap Civitas Akademika Mengucapkan


