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UMY M iliki Lima Wakil Rektor
YOGYAKARTA - Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Gunawan 
Budiyanto melantik lima wakil rektor baru 
untuk masa jabatan 2017-2021. Kelima 
wakil rektor tersebut diharapkan dapat men
jawab tantangan global yang dapat mengacu 
menuju cita-cita Indonesia berkemajuan.

Kelima Wakil Rektor tersebut, yaitu Dr 
Ir Sukamta MTIPM sebagai Wakil Rektor I 
Bidang Akademik, Dr Nano Prawoto SE 
MSi sebagai Wakil Rektor H Bidang Sumber 
Daya Manusia, Dr Suryo Rratolo MSi Ak 
CA AAP-A sebagai Wakil Rektor IH Bidang 
Sumber Daya Keuangan dan Aset, Hilman 
Latief MA PhD sebagai Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK, 
serta Dr Achmad Nurmandi MSc sebagai 
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan 
Internasional. Kelima wakil rektor tersebut 
mengemban tugas lima tahun.

‘ 'Pemberian amanah ini menjadi tantan
gan global yang harus direspon. Ada empat 
darma yang perlu diperhatikan yaitu penga
jaran, penelitian, pengabdian, dan pembi
naan Al Islam. Di bawah komando pimpinan 
universitas yang baru, diharapkan kualitas 
pembelajaran dapat meningkat,” pinta 
Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) UMY, 
Prof Syamsul Anwar di sela-sela pelantikan.

Ia mengatakan, UMY merupakan salah 
satu pelopor utama dalam gerakan pemba
haruan. Sehingga diperlukan lembaga yang 
dapat menjadi bagian proses dakwah 
Muhammadiyah secara keseluruhan. 
Kepemimpinan

Majelis Dikti Litbang PP M uham
madiyah, Prof Edy Suandi Hamid menam
bahkan tantangan tersebut terjawab dengan 
adanya kompetensi dan kemampuan 
kepemimpinan. Jabatan pimpinan menuntut

kemampuan kepemimpinan yang dapat 
mempengaruhi orang lain dalam bekerja 
sama.

Ia menjelaskan saat ini banyak universi
tas swasta mengantongi akreditasi A sehing- 
ga tantangan untuk bersaing dengan univer
sitas lainnya semakin berat. Pada 2013, baru 
ada tiga PTS terakreditasi A, salah satunya 
UMY. Namun tantangan sekarang semakin 
berat karena makin banyak PTS yang telah 
terakreditasi. "UMY harus memiliki sesu
atu berbeda dari yang lain, dan harus berani 
mengambil start untuk akreditasi interna
sional,” tandasnya.

Rektor UMY Dr Gunawan Budiyanto 
MP memberikan apresiasi kepada pejabat 
lama yang telah bekerja sama dengan baik. 
Ia berharap dapat bekerja sama dengan baik 
bersama pejabat baru dalam mewujudkan 
amanah Muhammadiyah .(D19-45)


