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► MILAD UMY

Universitas M uham m adiyah  
Yogyakarta (UMY) genap berusia 
36 tahun, 1 M aret lalu. Tema 
khusus yang diangkat mengiringi 
36 kampus tersebut adalah Fussion 
to Inovation. Apa m akna tema dan  
realisasinya ke depan? Berikut petikan 
wawancara wartawan Harian Jogja, 
A rif W ahyudi dengan Rektor UMY, 
G unawan Budiyanto.

W  W M Y kini sudah genap berusia 
M M 36 tahun, kira-kira langkah  

spesifik apa yang harus 
d ilakukan  ke depan?

Sudah saatnya UMY m asuk 
dalam  persaingan internasional. 
Ini un tuk  m enghadapi persaingan 
bebas ASEAN. Konsekuensinya di 
usia 36 tahun ini UMY harus sudah 
masuk ke atmosfer internasional. Baik 
dosennya m aupun m ahasiswanya 
serta institusinya.

Dosen misalnya adalah bagaimana 
kami meningkatkan sebanyak mungkin 
yang bisa m elakukan studi lanjut 
ke luar negeri. Kemudian kami 
mendorong dosen-dosen kami agar 
bisa tampil di seminar-seminar 
ataupun konferensi internasional. 
Bagi mahasiswa, kami sudah mulai 
m eningkatkan kelas berjalan atau

moving class.
Baru saja kam i ada kesepakatan 

kerja sama dengan Taiwan. Mereka 
melihat potensi di UMY dan mantap 
untuk melakukan pertukaran pelajar. 
Dengan begitu ada delapan kampus 
yang saat ini sudha bekerja sama 
dengan UMY. Jadi disamping dosen 
go internasional m ahasisw a dan 
institusinya juga harus go internasional. 
Sebagai institusi pendidikan UMY 
harus m asuk dalam  international 
networking di dalam asosiasi-asosiasi 
perguruan tinggi dan keilmuan. Ini 
m em ang agak berat yang harus 
kam i dorong. Tapi kalau tidak 
segera kam i kerjakan m aka akan 
terlambat karena roda berputar cepat 
sekali. Hanya fokus di dalam  terus 
kam i jelas ketinggalan.

Tema dalam 36 tahun ini Fussion 
to Inovation, m akna  dan konteks  
nyatanya seperti apa?

Kata kuncinya adalah inovasi. 
Jadi kam i sekarang bukan  sekadar 
mempelajari sebuah ilm u dan 
m enguasai sebuah ilmu. Sekarang 
ini bagaimana konsep pembelajaran 
kam i arahkan un tuk  m em buat 
sesuatu. Fussion to Inovation  itu 
begitu. Tidak hanya kam i seperti

memperbaiki konsep pembelajaran 
yang lebih bagus. Tapi bagaimana 
kami memakai ilmu tersebut untuk 
m enciptakan sesuatu. M emang ini 
berat, tapi seluruh stakeholder di 
UMY ini sudah sepakat untuk  
mengkreasikan sesuatu dari konsep 
keilm uan yang kam i ajarkan.

Tantangan yang a kan  dihadapi 
mewujudkan inovasi itu seperti apa?

Jelas kultur, m isalnya dari 
segi dosen. Dulu dosen itu bisa 
menghabiskan acara perkuliahan tepat 
waktu dengan sekian metode selesai 
sudah puas. Tantangannya sekarang 
adalah bagaim ana dosen itu harus 
punya pengalam an. Secara pribadi 
dia punya pengalaman menggunakan 
ilm u kem udian diajarkan kepada 
mahasiswanya untiik menyelesaikan 
suatu  masalah.

A rtinya  apakah dosen itu  perlu  
belajar lagi juga?

Benar sekali, dia juga harus belajar 
lagi. Dia harus menambah wawasan. 
Kalau dulu m ungkin tidak. Dulu 
barangkali tinggal buka-buka catatan 
kuliah tahun  lalu kam i tam bahi 
sedikit selesai. Tapi sekarang dosen 
harus punya studi kasus. Nah, kasus

ini harus kam i selesaikan dengan 
teori ini. Kasus ini di lapangan harus 
katni selesaikan sehingga dosen 
m em ang harus belajar lagi. Untuk 
m eningkatkan kualitas dosen itu 
tidak boleh berhenti belajar.

Tema m ilad tahun in i apakah  
juga merupakan upaya memotivasi 
m enuju  w orld class university?

Jelas sekali, karena kalau kam i 
bisa m endapatkan inovasi sesuatu 
karena pem aham an kam i terhadap 
ilmu bahwa sebetulnya kami ini siap 
bersaing. Salah satu kelebihan di 
luar negeri itu kan  karena banyak 
kuliah workshop. Jadi m ahasiswa 
bukan hanya sekadar memahami, tapi 
m ahasiswa juga bisa m engguakan 
ilmunya itu untuk menciptakan sesuatu. 
Untuk menyelesaikan masalah, 
m enciptakan sebuah sistem  kerja. 
Bahkan menciptakan purw arupa 
produk tertentu. Dengan inovasi 
ini tentu kam i berharap mereka 
akan melihat ada sesuatu yang bisa 
diciptakan UMY. Ini yang m enarik 
perguruan tinggi asing un tuk  m au 
menjalin kerjasama. Contoh riilnya 
adalah keberhasilan kami meyakinkan 
Taiwan u n tuk  bekerjasam a dalam 
bidang pertukaran mahasiswa.

Banyak negara di Asia T im ur  
menjadikan kawasan Asia Tenggara 
sebagai pangsa yang strategis. 
Bagaimana UMY menangkap  
itu?

Kami harus akui Asia 
Tenggara ini sangat seksi 
dalam hal bidikan ekonomi. 
Dinamisasi ekonomi dan 
perputaran modal itu 
yang paling seksi di Asi 
Tenggara ini. Itu yang 
m enjadi alasan kuat 
Tiongkok mengklaim  
Laut Tiongkok Selatah 
mengklaim  sebagai bagian 
wilayahnya, kam i juga harus 
melihat bagaimana mereka melihat 
kam i sebagai kekuatan baru.

Nah, yang harus kami lakukan 
adalah m eningkatkan posisi 
tawar kami. Anda butuh kami, 
jadi kam i juga boleh dong 
butuh Anda. Dengan begitu 
akan ada kesejajaran. Ada 
posisi taw ar yang imbang.
Ini yang harus kami sambut. 
Jangan bepikir nanti bersaing 
dan sebagainya. Yang harus 
dipikirkan adalah bagaim ana 
kam i bisa berdiri sam a tinggi.
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