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LAPORAN REKTOR
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TAHUN 2008

Yang saya hormati,
Sri  Sultan  Hamengku  Buwono  X,  Gubernur  Provinsi  Daerah 
Istimewa Yogyakarta,
Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat,
Pimpinan dan anggota Senat Akademik,
Pimpinan dan anggota Majelis Guru Besar,
Pimpinan dan anggota Dewan Audit,
Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah KAGAMA,
Para pejabat sipil dan militer,
Para pimpinan unit kerja dan segenap mahasiswa, dosen, dan 
tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada,
Para tamu undangan serta hadirin yang saya muliakan,

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur ke 
hadirat Allah swt. yang atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kita 
telah diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan untuk hadir 
pada Rapat Universitas dalam rangka memperingati Dies Natalis 
ke-59 Universitas Gadjah Mada. 

Tema Dies Natalis ke-59 tahun ini  adalah “Melalui  Satu Abad 
Kebangkitan Nasional Menuju Kemandirian Bangsa Menghadapi 
Tantangan  Global  di  Bidang  Kesehatan”  yang  kepanitiaannya 
sepenuhnya dipercayakan kepada Klaster Kesehatan. Untuk itu, 
pidato dies natalis pagi ini, yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. 
dr. Hardyanto Soebono, Sp.K.K.(K.), juga akan mengedepankan 
wawasan  tentang  pembangunan  bidang  kesehatan  demi 
kesejahteraan bangsa.
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Sebagai garda depan perguruan tinggi di Indonesia, Universitas 
Gadjah Mada (UGM) akan terus berperan serta secara aktif dan 
proaktif  dalam  turut  mendukung  upaya-upaya  pembangunan 
masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.  

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya melaporkan 
kebijakan,  program,  dan capaian  universitas  sepanjang tahun 
2008.

Panduan  kebijakan  yang  dilaksanakan  sepanjang  tahun  2008 
adalah  Renstra  (Rencana  Strategis)  UGM  tahun  2008−2012 
yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat. Dengan Renstra 
tersebut, pada tahun ini UGM menapakkan langkah baru pada 
siklus  perencanaan  jangka  menengah.  Implementasi  Renstra 
UGM  dilakukan  dengan  beberapa  kegiatan  antara  lain 
Pengembangan  Sistem  Indikator  Kinerja  Berjenjang  dan 
Indikator  Kinerja  Kunci   dalam rangka proses pengembangan 
Rencana  Operasional  2008−2012,  Penyusunan  Standar 
Pelayanan  Minimal,  dan  Penyesuaian  Aplikasi  Program 
Simabeka (Sistem Informasi Manajemen dan Anggaran Berbasis 
Kinerja).  Proses  untuk  melaksanakan  amanat  Renstra  dan 
Rencana  Operasional  telah  dilakukan  dengan  meningkatkan 
partisipasi  bottom  up melalui  mekanisme  penyusunan  RKAT 
(Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) dan RKT (Rencana 
Kinerja  Tahunan).  Saya  menyampaikan  terima  kasih  kepada 
segenap  warga  UGM  yang  telah  berperan  serta  dan 
memberikan  dukungan  pada  kegiatan-kegiatan  tersebut 
sehingga perencanaan di UGM dapat dilakukan secara terpadu.

Sepanjang tahun 2008, penyelenggaraan kegiatan akademik di 
UGM berjalan lancar dan dinamis. Upaya-upaya untuk mencetak 
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lulusan yang cerdas dan bermoral baik telah menjadi tradisi yang 
senantiasa  memperoleh  sentuhan  inovasi  pada  18  fakultas, 
Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi. Secara keseluruhan 
UGM menyelenggarakan 68 program studi S1, 24 program studi 
diploma, dan 67 program studi  pascasarjana.  Program profesi 
diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi, Kedokteran, Kedokteran 
Gigi,  Kedokteran Hewan,  Ekonomika dan Bisnis,  dan Hukum; 
sementara program bertaraf internasional telah diselenggarakan 
di  berbagai  fakultas.  Perlu  diketahui  bahwa  UGM  secara  de 
facto telah  memiliki  banyak  program  bertaraf  internasional 
meskipun pengajuan akreditasi dari lembaga internasional saat 
ini sedang diproses oleh beberapa fakultas. 

Tingkat  selektivitas  mahasiswa  baru  UGM  cukup 
menggembirakan dengan rerata 1 berbanding 22. Sementara itu, 
rerata  lama  studi  tahun  akademik  2007/2008  lebih  pendek 
dibanding tahun sebelumnya, yakni 4,73 tahun pada kelompok 
eksakta dan 4,53 tahun pada kelompok noneksakta. Berkaitan 
dengan  hal  itu,  masa  studi  tercepat  S1  relatif  sama  dengan 
tahun sebelumnya, yaitu 3,15 tahun untuk kelompok eksakta dan 
3,29 tahun untuk kelompok noneksakta.

Saat  ini  UGM  melayani  pendidikan  dan  pelatihan  yang 
mencakup  peserta  dari  54  negara.  Pada  masa  mendatang, 
jumlah mahasiswa luar  negeri  akan ditingkatkan.  Jumlah asal 
negara  mahasiswa luar  negeri  akan ditingkatkan menjadi  100 
negara  pada  tahun  2012  demi  terwujudnya  lingkungan 
internasional kampus.

Untuk  meningkatkan  efisiensi  pembelajaran  dan  menjaga 
kualitas  lulusan,  UGM  menerapkan  peraturan-peraturan 
akademik dan penjaminan mutu secara konsisten.  Mahasiswa 
yang memperoleh prestasi akademik bagus dengan masa studi 
normal  mendapatkan  penghargaan  dan  dorongan  untuk 
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mengikuti  berbagai  lomba  atau  kompetisi  bidang  akademik, 
penelitian  maupun  kewirausahaan,  baik  nasional  maupun 
internasional.  Arena  pembelajaran  mahasiswa  yang  bersifat 
nonformal semakin mendapatkan perhatian dari universitas.

Pembelajaran berbasis SCL (Student Centered Learning)  yang 
telah  kita  laksanakan  sejak  tahun  2006,  baik  yang 
diimplementasikan  oleh  fakultas  maupun  oleh  individu  dosen 
dan/atau  team  teaching,  sedang  dalam  proses  peningkatan 
berkelanjutan melalui siklus peningkatan mutu tahunan. Proses 
tersebut  memberikan  gambaran  nyata  tentang  kemajuan 
penerapan paradigma SCL yang sekaligus akan menjadi bahan 
berharga dalam penyusunan rencana kerja yang lebih efektif dan 
efisien,  sesuai  dengan  fungsi  facilitating,  enabling,  dan 
empowering universitas. 

Mulai  tahun  2007  dikembangkan  SCL-Plus  yang  diberi  nama 
STAR (Student Teacher Aesthetic Role-sharing). Pada tahun ini 
UGM memberikan hibah kompetisi STAR kepada delapan dosen 
dari  berbagai  fakultas.  Penerapan  paradigma  STAR,  sebagai 
salah satu program unggulan UGM, telah dipresentasikan pada 
Konferensi Tahunan Tri Dharma Unggulan (Annual Conference 
on  Higher  Education  Exellence)  yang  diselenggarakan  oleh 
Ditjen Dikti pada tanggal 2 Desember 2008.

Pemanfaatan teknologi  informasi  dan komunikasi  pada proses 
pembelajaran akan terus-menerus diperluas, khususnya melalui 
program eLisa sebagai electronic learning karya cipta UGM.

Hadirin yang terhormat,

Penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  UGM 
diupayakan  untuk  peningkatan  pendidikan  dan  pengabdian 
berbasis penelitian bertaraf internasional yang mengarah kepada 
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peningkatan daya saing. Untuk itu, dilakukan beberapa langkah 
strategis  pengembangan  riset.  UGM  sebagai  universitas 
penelitian dan PT BHMN senantiasa melakukan pengembangan 
yang  bertujuan  untuk  (1)  meningkatkan  budaya  riset;  (2) 
meningkatkan  riset  inventif,  inovatif,  aplikatif,  kolaboratif,  dan 
multidisipliner;  (3)  meningkatkan  mutu  ilmiah  riset  bertaraf 
internasional  sebagai  basis  pendidikan  dan  pengabdian;  (4) 
meningkatkan  profesionalisme  dan  efisiensi  kelembagaan 
penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat;  dan  (5) 
reformasi organisasi dan peningkatan efektivitas organisasi.

Peningkatan  kemampuan  pengelolaan  penelitian  dan 
pengabdian  kepada  masyarakat  dilakukan  melalui  koordinasi, 
pendampingan dan penyeliaan kegiatan riset, dan pengabdian 
kepada  masyarakat  pada  28  pusat  studi,  18  fakultas,  dan 
Sekolah Pascasarjana. Dari kegiatan tersebut, sepanjang tahun 
2008 telah dikelola lebih dari 500 riset dan 130 tema pengabdian 
kepada masyarakat. 

Database riset  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  UGM 
merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kegiatan riset 
di  UGM  melibatkan  lebih  dari  10.000  orang-bulan  dalam 
kegiatan  riset  dan  20.000  orang-bulan  dalam  kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Dari kerja sama yang dilakukan 
di  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat 
(LPPM) selama tahun 2008 telah dikelola dana sebesar Rp31 
milyar dan menghasilkan aset masyarakat senilai  lebih kurang 
Rp100 miliar. Kemitraan dikembangkan dengan sekitar 150 mitra 
pembiayaan  KKN-PPM  (Kuliah  Kerja  Nyata-Pembelajaran 
Pemberdayaan  Masyarakat)  dan  500  UMKM  melalui  PKBL 
(Program  Kemitraan  Bina  Lingkungan)  dan  CSR (Corporate 
Social Responsibility) dari industri. 
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Untuk  meningkatkan  kemanfaatan  hasil-hasil  riset  ke  bidang 
industri,  pada  tahun  2007  LPPM  telah  membentuk  Bidang 
Layanan  Industri  melalui  pembentukan  Kantor  Representatif 
LPPM di Jakarta untuk memasarkan hasil-hasil riset UGM. 

Guna  pengembangan  riset  industri,  saat  ini  sedang  diproses 
pembentukan lembaga afiliasi  riset  industri.  Berbagai  program 
peningkatan kapasitas bagi perguruan tinggi lain telah dilakukan 
pula  oleh  LPPM  selama  kurun  waktu  2007−2008  pada  54 
universitas di Indonesia dan 8 universitas di luar negeri.  Kerja 
sama  ini  dapat  dianggap  sebagai  rintisan  yang  merupakan 
investasi.  Pelaksanaan program riset  bagi  peneliti  UGM telah 
mendorong upaya peningkatan mutu dan kredibilitas program. 
Salah  satu  capaian  dalam  pengelolaan  administrasi  telah 
membuahkan ISO 9001:2000 untuk program KKN-PPM. 

Kegiatan  penelitian  di  LPPM  UGM  tahun  anggaran  2008  ini 
difokuskan pada pengelolaan kegiatan penelitian dari beberapa 
sumber dana. Dana yang cukup besar diperoleh dari Program 
Riset Desentralisasi (dari DP2M Dikti), program penelitian kerja 
sama kemitraan  penelitian  pertanian  dengan  perguruan  tinggi 
dari  Departemen  Pertanian,  dan  Program  Insentif  Ristek  dari 
Kantor  Menteri  Negara  Ristek.  Penelitian  dengan  dana  DIPA 
UGM diarahkan untuk  peningkatan kemampuan peneliti  muda 
UGM. Dalam tahun 2008 ini  telah diluncurkan program Hibah 
Penelitian  Guru  Besar,  Hibah  Penelitian  Pascasarjana,  dan 
Hibah Riset Unggulan. Selanjutnya, program penelitian lain yang 
akan  meningkatkan  kerja  sama  universitas  dengan  industri 
maupun komunitas adalah program penelitian riset unggulan. 

Kegiatan  kerja  sama  dengan  pemerintah  pusat,  daerah,  dan 
lembaga internasional  dilakukan dengan memfasilitasi  tim ahli 
UGM.  Peningkatan  kapasitas  perguruan  tinggi  untuk 
mendampingi  pemerintah  daerah  dalam  percepatan 
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pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat 
dilakukan dengan pendanaan dari AusAid. 
UGM merupakan salah satu pendiri  CKNet-INA (Collaborative 
Knowledge Network Indonesia). Saat ini UGM tengah melakukan 
finalisasi  proses  pembentukan NGSC  (National  Geo  Science 
Center)  bekerja  sama  dengan  Bappenas,  BNPB,  dan  New 
Zealand GeoNuclear Science. UGM juga merupakan bagian dari 
jaringan global yang disponsori  oleh  United Nations University 
dalam program EfSD (Education for Sustainable Development) 
setelah UGM pada tahun 2007 menjadi satu-satunya perguruan 
tinggi  Indonesia  sebagai  anggota  RCE  (Regional  Center  for  
Expertise).  Dengan  posisi  tersebut,  UGM  telah  juga  menjadi 
satu-satunya  perguruan  tinggi  Indonesia  dalam  jaringan 
internasional  ProSPER.Net (Promotion  of  Sustainability  in 
Postgraduate Education and Research).

UGM  telah  aktif  berperan  serta  dalam  berbagai  pertemuan, 
seperti  di  Sendai-Jepang,  Kelantan-Malaysia,  Barcelona, 
Okayama  dan  Tokyo,  dan  Tongyeong-Korea.  Program  RCE 
Yogyakarta  yang  telah  dilakukan  adalah  Mapping  RCE 
Yogyakarta,  Workshop  Sustainable Development yang dihadiri 
Forum LSM se-DIY, dan Sosialisasi  Education for Sustainable 
Development yang  diikuti  oleh  5  wakil  pemerintah  daerah 
kabupaten/kota.

Pada tahun 2008 telah dilakukan KKN-PPM dengan 161 tema 
program, menempati 130 kecamatan dalam 53 kabupaten/kota. 
Program  tersebut  diikuti  oleh  5.478  mahasiswa  dan  55 
mahasiswa  internasional  dengan  melibatkan  188  Dosen 
Pembimbing Lapangan dan 16 koordinator kabupaten/kota. Saat 
ini, LPPM UGM juga ditunjuk sebagai pengelola dan evaluator 
Program  Hibah  KKN-PPM  Nasional  untuk  perguruan  tinggi 
seluruh Indonesia. 
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Pendampingan juga telah dilakukan kepada 300 UMKM di DIY 
dengan dana dari PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan 
Perbankan) antara Bank BNI dan UGM. 
Sebagai bentuk media komunikasi antarpeneliti di UGM dengan 
masyarakat  dan  industri,  pada  tanggal  26−30  Agustus  2008 
telah dilaksanakan UGM Research Week 2008. Research Week 
2008 tersebut diisi dengan Open Lecture oleh Prof. Dr. Yasuhiko 
Tabata dari  Kyoto University,  Seminar Hasil  Penelitian Klaster 
Riset,  Temu Mitra  dan Konsultasi  Kerja  sama,  Seminar  Riset 
Industri,  dan  Open  Campus (Pameran  hasil  penelitian  dan 
UMKM). 

Selama  tahun  2008,  LPPM  Jakarta  juga  menyelenggarakan 
berbagai kegiatan mini expo hasil riset industri dan diskusi panel 
tentang  Community  Development berbasis  KKN-PPM 
Mahasiswa. Mini expo juga dilaksanakan di daerah, misalnya di 
Pekanbaru, Provinsi Riau.

Kinerja LPPT (Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu) 
di  UGM  sudah  diakui  secara  internasional  dengan  akreditasi 
ISO-17025:2005.  Pada  tahun  2008,  ruang  lingkup  akreditasi 
tersebut  telah  diperluas  dengan  penambahan  10  buah 
parameter uji. 

Untuk  mendukung  kinerja  alat  riset  yang  memenuhi  jaminan 
mutu, selama tahun 2008 telah dilakukan berbagai kalibrasi alat-
alat. Selain itu, telah dilakukan pula kerja sama dengan industri 
dalam  bentuk  pembuatan  prototipe  berbagai  jenis  produk 
portabel (portable). 

Hadirin yang saya muliakan,

Dari  tahun  ke  tahun,  penampilan  mahasiswa  UGM  semakin 
membanggakan.  Di  samping  prestasi-prestasi  akademis  yang 
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menonjol,  semakin  banyak  mahasiswa  yang  berprestasi  di 
bidang  nonakademis.  Hal  itu  merupakan  hasil  pelatihan-
pelatihan soft skills yang selama ini diberikan. Dengan pelatihan 
tersebut,  mahasiswa  mulai  menampakkan  sisi  leadership dan 
entrepreneurship yang semakin menggembirakan. 

Pada tahun ini, mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas MIPA 
meraih  medali  perunggu  pada  ajang  ISOM  (International 
Scientific Olympiad on Mathematics) di Teheran dan IMC (15th 
International Mathematics Competition for University Students) di 
Bulgaria. 

Pada  ASEAN Youth Camp 2008,  Indonesia diwakili  oleh lima 
peserta  yang  semuanya  adalah  mahasiswa  UGM.  Sangat 
banyak  kompetisi,  lomba,  atau  kontes  tingkat  nasional 
dimenangkan oleh mahasiswa UGM, di antaranya menjadi yang 
terbaik  pada  Ganesha  Line  Follower  Robot  2008,  Kompetisi 
Pemikiran Kritis Mahasiswa 2008,  Innovative Entrepreneurship 
Challenge  3  ITB,  Inovasi  Agroteknologi  2008,  Young 
Entrepreneur  Award  2008,  Kompetisi  Karya  Tulis  Mahasiswa 
Lingkungan Hidup 2008, dan Shell Live Wire Business Start-Up 
Awards 2008. 

Dalam  bidang  olahraga,  mahasiswa  UGM  meraih  prestasi 
terbaik  tingkat  nasional,  antara  lain  pada  Invitasi  Nasional 
Softball  Putri  2008 dan Kejurnas Pencak Silat  2008 (Kategori 
Laga  Kelas  C  Putra).  Pembinaan  olahraga  yang  secara 
konsisten  dilaksanakan  universitas  juga  telah  diapresiasi  oleh 
Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang bekerja sama dengan 
Depdiknas,  melalui  penetapan  UGM  sebagai  Kampus 
Berprestasi Olahraga terbaik kategori Kampus Peduli Prestasi. 

Dalam  bidang  seni,  UKM  Kesenian  Jawa  gaya  Yogyakarta 
secara  rutin  mengadakan  pentas  di  Pentas  Wisata  Keraton, 
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sementara gaya Surakarta mengadakan pentas rutin Sendratari 
“Ramayana”  di  Candi  Prambanan.  Kontingen  Kesenian  UGM 
juga berkesempatan diundang pada Sixth ASEAN Youth Forum 
2008 di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Masih  banyak  prestasi  luar  biasa  dari  para  mahasiswa  UGM 
yang tidak mungkin disebutkan satu per satu saat ini. Semuanya 
telah membuat kita warga UGM merasa sangat bangga. Pada 
kesempatan  ini,  saya  sampaikan  ucapan  terima  kasih  dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada  saudara-saudara 
mahasiswa  yang  pagi  ini  berada  bersama-sama  kita.  Saya 
mohon para  mahasiswa  untuk  berdiri  sejenak.  (Terima kasih,  
silakan duduk kembali.) 

Hadirin yang saya banggakan,

Dalam rangka mewujudkan  good university  governance, UGM 
telah  menyerahkan  LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas  Kinerja 
Instansi  Pemerintah)  tahun  2007  ke  Departemen  Pendidikan 
Nasional dan semua  stakeholders universitas.  
 

Program-program Depdiknas juga telah berhasil dilaksanakan di 
UGM  dengan  hasil  baik.  Program  Hibah  Kompetisi  telah 
memberikan dana hibah kepada UGM yang terdiri atas Program 
Hibah  Kompetisi  A2,  PHK  A3,  PHK  B,  dan  Program  Hibah 
Kompetisi  Institusi.  Tujuan  program  ini  adalah  untuk 
meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran  dalam  rangka 
peningkatan  mutu  lulusan,  antara  lain  melalui  peningkatan 
atmosfer  akademik,  pola  pengelolaan  jurusan,  inovasi 
pembelajaran,  penelitian,  proses  pemberdayaan  masyarakat, 
dan pengembangan kemitraan. Pelaksanaan program tersebut 
telah dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Monev yang dibentuk. 
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Program  Pengembangan  Bidang  Ilmu  dari  Depdiknas  telah 
berhasil  melaksanakan pengembangan di  11  fakultas.  Semua 
fakultas dan unit pendukung yang tergabung dalam kegiatan ini 
telah  menyelesaikan semua kegiatannya dengan capaian fisik 
100%. 

Untuk  meningkatkan  kapasitas  manajemen  PT  BHMN,  UGM 
menerima bantuan pendanaan dari Bank Dunia melalui kegiatan 
I-MHERE (Indonesia-Managing Higher Education for Relevance 
and Efficiency). Program-program yang dilaksanakan bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas berbagai aspek yang 
mencakup sistem pengelolaan, regulasi, dan integrasi keuangan; 
teknologi  informasi  dan  komunikasi;  pengelolaan  aset,  SDM; 
serta transparansi dan  akuntabilitas. 

Dalam  bidang  manajemen  aset,  telah  berhasil  diselesaikan 
Simgeru (sistem manajemen gedung dan ruang) bagi gedung-
gedung utama di seluruh kampus UGM. 

Pada tahun ini telah dilakukan perbaikan-perbaikan sumber daya 
fisik dalam rangka peningkatan fungsi, di antaranya mencakup 
asrama mahasiswa,  residence house,  dan berbagai perangkat 
untuk meningkatkan mutu pelayanan keamanan, kesehatan, dan 
keselamatan.

Dalam  hal  manajemen  sumber  daya  personel  tenaga 
kependidikan,  pada  tahun  2008  UGM  telah  mengangkat  728 
tenaga honorer menjadi CPNS. Dengan demikian, jumlah tenaga 
kependidikan  UGM saat  ini  adalah  2.708  orang;  termasuk  di 
antaranya adalah 2 pustakawan yang telah menduduki jabatan 
fungsional  puncak,  yaitu  pustakawan  utama  dengan  pangkat 
Pembina Utama Madya golongan IV/d.
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Guna memenuhi kebutuhan dosen, pada tahun 2008 UGM diberi 
alokasi formasi CPNS sebanyak 84 formasi yang alokasinya ke 
fakultas  dilakukan  berdasarkan  perencanaan  SDM  fakultas 
masing-masing.
 

Kualifikasi  pendidikan  dosen  UGM  cukup  baik,  khususnya 
kualifikasi  pendidikan Doktor  (S3).  Setelah terjadi  peningkatan 
sebanyak 41 orang sepanjang tahun 2008, jumlah dosen UGM 
yang  bergelar  doktor  adalah  765  orang.  Dalam  upaya 
optimalisasi  kualitas  dosen,  universitas  memberikan  bantuan 
studi S2 dan S3 di dalam dan luar negeri sebanyak 105 orang 
yang  60  orang  di  antaranya  mendapatkan  beasiswa  dari 
Depdiknas.  Ada  pula  sejumlah  dosen  yang  memenangkan 
beasiswa dari berbagai sumber  internasional. 

Berkenaan  dengan  program  pemerintah  tentang  sertifikasi 
dosen,  248  Guru  Besar  UGM  telah  memperoleh  sertifikasi 
otomatis. Selain itu, diperoleh kuota sertifikasi untuk 270 dosen. 
UGM  juga  ditunjuk  sebagai  perguruan  tinggi  penyelenggara 
sertifikasi dosen dan UGM telah selesai memproses 704 berkas 
portofolio  dosen  dari  berbagai  perguruan  tinggi  negeri  dan 
swasta.   

Saat  ini  UGM  sedang  menyiapkan  sistem  SDM  yang  lebih 
komprehensif  dan  memiliki  daya  tarik.  Rancangan  sistem  ini 
telah  beberapa  kali  dipresentasikan  di  hadapan  lembaga-
lembaga  tinggi  terkait  di  lingkungan  UGM,  di  samping  telah 
didiskusikan  pula  pada  workshop bersama  para  pimpinan 
fakultas  dan  pimpinan  unit  kerja.  Sistem  SDM  UGM  saat  ini 
dalam proses pengesahan MWA. 

Manajemen  keuangan  mencatat  kemajuan  yang  cukup 
menggembirakan.  Pada  tahun  ini  tercatat  bahwa  aplikasi 
Simakun-Gama sebagai sistem penyusunan laporan keuangan 
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tahun 2007 telah digunakan oleh 385 dari 410 unit atau 94%. 
Audit eksternal Kantor Akuntan Publik Erwan Sugandhi & Jajat 
Marjat  terhadap  Laporan  keuangan  2007  UGM  memberikan 
opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Pada saat ini, 
UGM  masih  dipercaya  sebagai  Unit  Akuntansi  Pengguna 
Anggaran Wilayah DIY yang mengkoordinasikan 9 satuan kerja, 
di  antaranya  UNY,  ISI,  Kopertis  Wilayah  V,  dan  Lembaga 
Penjamin Mutu Yogyakarta.

Perlu  dilaporkan  pula  bahwa  pada  program  pemetaan 
perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia oleh Ditjen 
Dikti, UGM ditetapkan sebagai peringkat pertama. 

Hadirin yang budiman,

Pada  tahun  ini  UGM  meningkatkan  program  pengembangan 
karier  alumni  dan  menyediakan  akses  bagi  alumni  untuk 
berpartisipasi  dalam  pengembangan  UGM.  Selama  tahun  ini, 
telah dilakukan kunjungan melalui program road show ke enam 
belas  Pengurus  Daerah  dan  Pengurus  Cabang  KAGAMA  di 
Indonesia. Selain bertujuan untuk silaturahmi, kunjungan ini juga 
merumuskan  beberapa  program  bersama  antaralumni  daerah 
dengan UGM yang mencakup obligasi  alumni,  saham alumni, 
endowment fund alumni, dan ACSS (Alumnae Career Support 
System).

ACSS  merupakan  program  UGM  untuk  mendukung  alumni 
dalam meningkatkan pengetahuan. Salah satu program ACSS 
yang  akan  diluncurkan  bulan  Februari  2009  adalah  database 
Pembangunan  Daerah  yang  meliputi  33  provinsi  dan  442 
kabupaten/kota di Indonesia dan  database Riset UGM bekerja 
sama dengan LPPM. Beberapa pengurus daerah KAGAMA telah 
sepakat  untuk  melaksanakan  pelatihan  dan  ceramah  bidang 
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spesifik  untuk  meningkatkan  pengetahuan  alumni  di  daerah 
terkait dengan pembangunan daerah.
Pada  bulan  Oktober  2008  telah  diluncurkan  SIMPONI-UGM 
(Sistem  Informasi  Potensi  Alumni  UGM)  yang  dapat  diakses 
melalui  www.alumni.ugm.ac.id.  Sistem  informasi  yang  telah 
berisi  141.098 data alumni  (dari  sekitar  195.000 alumni  UGM 
saat ini) ini dapat melayani secara interaktif, yaitu setiap alumni 
dapat  melakukan  updating datanya  secara  langsung  melalui 
sistem  online.  Selain  itu,  SIMPONI-UGM juga  berisi  informasi 
tentang  berbagai  kegiatan  di  UGM serta  perkembangan  kota 
Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan sistem SIMPONI-UGM ini, 
alumni  diharapkan  dapat  mengetahui  informasi  antaralumni 
(melalui  database alumni)  dan  melakukan  korespondensi 
antaralumni.

Pengembangan  usaha  merupakan  bagian  integral  dari 
pengelolaan UGM. Saat ini, UGM memiliki saham mayoritas di 
beberapa badan usaha dan Yayasan UGM sejak tahun 2001. 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seluruh badan 
usaha  telah  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  tahun 
2007 dengan predikat  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dan 
predikat ini harus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

Pada  tahun  ini  telah  mulai  dilakukan  investasi  usaha  untuk 
meningkatkan kapasitas  University  Club,  pembangunan kantor 
pelayanan BPR Duta  Gama,  ekspansi  Swaragama,  perluasan 
kapasitas layanan GMC Health Center, usaha agro di Mangunan 
Giri Rejo, bengkel otomotif kerja sama dengan Fakultas Teknik 
UGM,  pengembangan/renovasi  Wisma  Kaliurang,  dan 
peningkatan layanan Kantor Pos UGM ke layanan logistik. 

Guna peningkatan kinerja  dan efisiensi  badan usaha,  saat  ini 
sedang  dilakukan  restrukturisasi  organisasi  dan  kepemilikan 
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seluruh badan usaha ke dalam konsep  holding company  yang 
akan sepenuhnya beroperasi mulai semester II tahun 2009.

Pelaksanaan  tugas  bidang  alumni  dan  pengembangan  usaha 
UGM  harus  dilakukan  secara  simultan  antara  universitas, 
fakultas, pusat studi, dan unit lain. Sejak bulan April 2008, telah 
dibentuk Forum APU-UGM (Forum Alumni dan Pengembangan 
Usaha) sebagai wadah koordinasi seluruh kegiatan alumni dan 
pengembangan usaha untuk mencari peluang dan memecahkan 
masalah  yang  timbul  secara  bersama-sama.  Hal  yang 
menggembirakan  adalah,  sesuai  dengan  kesepakatan,  setiap 
fakultas  telah  menetapkan  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi) 
kepada salah satu wakil dekan untuk menangani bidang alumni 
dan pengembangan usaha.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada bulan November tahun ini tercatat peristiwa penting terkait 
dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Bersama  Pimpinan  UGM 
tentang  Nilai-Nilai  Filosofi  UGM.  Pada  keputusan  tersebut, 
Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, dan 
Pimpinan  Universitas  telah  menetapkan  bersama  bahwa  nilai 
filosofi  UGM  adalah  Nilai-Nilai  Pancasila  dan  Nilai-Nilai 
Keilmuan.  Nilai-nilai  tersebut  telah  tumbuh  dalam  perjalanan 
sejarah  UGM.  Dengan  adanya  ketetapan  formal,  dikehendaki 
perjalanan UGM ke masa depan senantiasa mengaktualisasikan 
nilai-nilai filosofi yang telah ditetapkan. 

Terkait  dengan  nilai-nilai  filosofi  tersebut,  perkenankan  saya 
mengajak  seluruh  sivitas  akademika  UGM  untuk  senantiasa 
memaknai  karya-karya  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  sebagai 
aktualisasi  nilai-nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, 
kerakyatan,  dan  keadilan,  serta  nilai  universalitas  dan 
objektivitas ilmu. 
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Hadirin yang saya muliakan,

Seperti  kita ketahui bersama, pada tanggal 7 November 2008, 
sekitar pukul 14.45 WIB, badai angin telah menerpa lingkungan 
kampus UGM. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kerusakan 
fisik  pada  sebagian  aset  UGM,  seperti  terputusnya  jaringan 
internet dan aliran listrik. Kita bersyukur bahwa gangguan pada 
kedua jaringan tersebut segera dapat dipulihkan kembali tanpa 
mengganggu  proses  pembelajaran.  Pada  kesempatan  ini, 
perkenankan  saya  mengucapkan  terima  kasih  kepada  warga 
UGM dan pihak lain  yang telah secara spontan berpartisipasi 
dalam mengupayakan pemulihan kehidupan kampus sehingga 
kegiatan akademik kampus dapat berjalan normal kembali pada 
hari ketiga setelah peristiwa.
 

Hadirin yang berbahagia,

Pada  kesempatan  ini,  perkenankanlah  saya  menyampaikan 
keputusan Majelis Guru Besar UGM tentang pemberian Anugrah 
Hamengkubuwono IX tahun 2008. Setelah melalui pertimbangan 
yang cermat dan seleksi yang ketat, tim seleksi yang dibentuk 
universitas telah menyampaikan pertimbangan kepada Pimpinan 
Universitas  untuk  memberikan  penghargaan  tertinggi  UGM 
tahun 2008 dalam bentuk Anugrah Hamengkubuwono IX kepada 
seorang sastrawan dan budayawan nasional, Bapak Ajip Rosidi.

Mengutip pernyataan Prof. Dr. Faruk dari Fakultas Ilmu Budaya, 
Bapak Ajip Rosidi adalah sosok yang dapat melepaskan diri dari 
kecenderungan  polarisasi  dalam  banyak  hal,  antara  lain 
polarisasi  antara  kebudayaan  modern  dan  kebudayaan 
tradisional. Ketika kebudayaan modern dianggap sebagai pilihan 
yang  niscaya,  Bapak  Ajip  Rosidi  justru  sangat  bersemangat 
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berbicara  tentang  kebudayaan  tradisional.  Bapak  Ajip  Rosidi 
juga  dikenal  sebagai  sosok  yang  sangat  konsisten 
mengembangkan  kebudayaan  daerah.  Beliau  menjadi  salah 
seorang  pendiri  Yayasan  Kebudayaan  Rancagé  yang  sejak 
tahun 1988 secara  rutin  memberikan Hadiah Sastra  Rancagé 
kepada  orang-orang  yang  telah  berjasa  bagi  pengembangan 
bahasa dan sastra daerah, khususnya Sunda, Jawa, dan Bali.

Bapak  Ajip  Rosidi  juga  kita  kenal  sebagai  "duta  besar"  yang 
fasih menyampaikan  informasi tentang Indonesia kepada dunia 
luar, khususnya pada saat beliau menjadi dosen tamu di Jepang 
selama lebih dari dua puluh tahun. 

Anugrah  Hamengkubuwono  IX  tahun  2008  diberikan  kepada 
Bapak Ajip Rosidi sebagai penghargaan UGM atas darma bakti, 
komitmen,  dan  konsistensi  beliau  yang  layak  diteladani.  Atas 
nama segenap sivitas akademika UGM, saya ucapkan selamat 
kepada Bapak Ajip Rosidi beserta keluarga.

Demikian  laporan  Rektor  tahun  2008  sebagai  catatan  pokok-
pokok  pelaksanaan amanah yang diberikan oleh pemerintah, 
masyarakat,  dan  sivitas  akademika  UGM  kepada  Pimpinan 
Universitas  dalam  melaksanakan  tugas  sepanjang  tahun  ini. 
Melalui  Rapat  Universitas  yang  mulia  ini,  laporan  ini  kami 
sampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian hadirin 
yang saya muliakan.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

     Yogyakarta, 19 Desember 2008 

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. 
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