Rektor Melantik 24 Pejabat Baru di Lingkungan UGM
Thursday, 28 September 2017 WIB, Oleh: Gloria

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., melantik 24 pejabat baru di lingkungan UGM,
Kamis (28/9) di Balai Senat UGM. Para pejabat yang dilantik meliputi Direktur serta Kepala Unit di
lingkungan kantor pusat UGM, Direktur Rumah Sakit, serta Wakil Dekan di Fakultas Teknik.
Sebelum melantik para pejabat baru, Rektor UGM terlebih dahulu mengucapkan rasa terima kasih
dan apresiasi atas kinerja dari pimpinan yang menjabat pada periode sebelumnya. Para pejabat ini,
menurutnya, telah memberikan kontribusi yang berarti bagi UGM dalam 5 tahun masa jabatannya.
“Atas nama UGM dan atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Pengabdian Bapak Ibu selama 5 tahun telah memberikan kontribusi yang luar biasa, dan UGM telah
memperoleh berbagai prestasi luar biasa berkat Bapak Ibu semua,” ujarnya.
Dengan pelantikan pejabat baru ini, ia berharap agar kerja baik dan prestasi yang telah dijalankan
oleh pejabat yang terdahulu dapat diteruskan oleh pejabat baru, bahkan ditingkatkan untuk semakin
mendorong kemajuan UGM di masa mendatang.
Panut menuturkan, keterlibatan UGM dalam pembangunan berbagai daerah di Indonesia melalui
kegiatan tridarma yang dijalankan selama ini telah menjadikan keberadaan serta peran UGM
sebagai sesuatu yang dinantikan oleh masyarakat di daerah. Hal ini menjadi salah satu tantangan
yang harus dijawab oleh setiap orang yang telah diberikan tanggung jawab sebagai pimpinan di
UGM.
“Kehadiran UGM di daerah sangat ditunggu karena telah terbukti baik melalui KKN dan kegiatan
lainnya, UGM bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk bisa maju. Inilah tugas dari pejabat

baru, bagaimana UGM bisa terus berkontribusi agar keberadaan UGM bisa dirasakan di DIY dan
juga daerah-daerah lain,” jelasnya.
Untuk mewujudkan cita-cita serta menghadapi tantangan ke depan, Panut menekankan bahwa para
pimpinan harus dapat mengelola serta merangkul sumber daya manusia yang ada, termasuk para
mahasiswa dan tenaga kependidikan, untuk menciptakan suasana yang kondusif dan saling
bersinergi.
“Kita punya banyak cita-cita. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sinergis kita bisa mencapai
hasil yang kita inginkan,” pungkasnya mengakhiri sambutan.
Pejabat yang baru dilantik untuk periode ini di antaranya Dr. R. Suharyadi, M.Sc. yang diangkat
sebagai Direktur Kemahasiswaan menggantikan Dr. Drs. Senawi, M.P., Dr. Danang Sri Hadmoko,
S.Si., M.Sc. sebagai Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional menggantikan Dr. Anna
Marie Wattie, M.A., Amin Wibowo, M.B.A., Ph.D. sebagai Direktur Keuangan menggantikan Drs.
Haryono, Ak., M.Com, serta Arif Nurcahyo, S.Psi., M.A. sebagai Kepala Pusat Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan menggantikan Dr. Noorhadi Rahardjo.
Sementara itu, pejabat yang masih meneruskan masa jabatannya dalam 5 tahun ke depan di
antaranya Sekretaris Rektor, Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D., Direktur Pendidikan dan
Pengajaran, Dr.agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih, Direktur Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Ir.
Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D., Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi, Widyawan,
S.T., M.Sc., Ph.D., dan Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.
Berikut tautan untuk mengunduh daftar lengkap pejabat yang dilantik: unduh disini. (Humas
UGM/Gloria; Foto: Firsto)
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