Rektor UGM Lantik Empat Wakil Rektor Baru
Friday, 28 Juli 2017 WIB, Oleh: Ika

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., melantik empat wakil rektor baru untuk masa
bakti 2017-2022. Pelantikannya, Jum'at (28/7) di Balai Senat UGM.
Keempat wakil rektor baru ini adalah drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D., sebagai Wakil Rektor Bidang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof.Dr.Ir. Bambang Agus Kironoto sebagai Wakil
Rekor Bidang SDM dan Aset, Dr. Supriyadi, M.Si., Akt, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Keuangan dan Sistem Informasi, dan Dr. Paripurna SH, M.Hum, LL.M sebagai Wakil Rektor Bidang
Usaha Kerja Sama dan Alumni. Keempatnya akan mengemban amanah sampai lima tahun
mendatang.
Rektor UGM menyampaikan selamat kepada para wakil rektor baru yang telah mengemban amanah
mengabdikan tenaga, pikiran, waktu untuk UGM selama lima tahun kedepan. Dengan keahlian dan
dedikasi secara bersama-sama diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan UGM.
"Tugas kedepan sangat berat, tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan dengan sinergi dengan seluruh
komponen di fakultas, prodi, dan laboratorium di lingkungan UGM untuk mencapai cita-cita
universitas," paparnya.
Panut menyebutkan kedepan UGM memiliki tantangan yang cukup berat baik di bidang pendidikan,
penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Dalam bidang pendidikan UGM dituntut mampu
mencetak pemimpin masa depan yang berkarakter mulia. Tidak hanya bisa menjadi pemimpin
pemimpin bangsa saja, namun juga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin unggul dalam berbagai
bidang.

"Terlebih melihat kondisi dewasa ini persatuan bangsa kurang kondusif sehingga mahasiswa mesti
dibekali 4 pilar bangsa yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka
Tunggal Ika," urainya.
Sementara dalam bidang penelitian, UGM dituntut dapat menemukan teknologi baru dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan untuk pengembangan kekayaan budaya. Dengan teknologi baru
ini diharapkan dapat menggeser paradigma pembangunan yang semula tergabung pada kekayaan
alam menjadi ekonomi produktif dengan memandatkan teknologi untuk pengelolaan sumber daya
alam.
Demikan pula dalam pengabdian masyarakat, UGM harus bisa memberikan kontribusi lebih bagi
kemaslahatan masyarakat. Menciptakan berbagai inovasi baru secara berkelanjutan untuk
mengangkat harkat masyarakat indonesia. Disebutkan Panut di wilayah DIY masih ada sebanyak 15
desa miskin. Hal ini patut menjadi perhatian UGM yang berada di wilayah DIY untuk turut andil.
Panut meyakini semua hal ini dapat terwujud melalui sinergi dan harmonisasi antar tim universitas
dengan seluruh komponen kampus di lingkungan UGM. Dengan kerja sama tersebut dapat
membawa UGM memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat luas.
Dalam kesempatan turut dilaksanakan serah terima jabatan wakil rektor periode 2012-2017 dan
wakil rektor periode 2017-2022. Tidak lupa Panut menyampikan ucapan terima kasih kepada para
wakil rektor sebelumnya yang telah memperbaiki diri dan membawa kemajuan bagi UGM. (Humas
UGM / Ika; foto: Firsto)
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