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FBS-Karangmalang. Pukul 08.00 WIB telah siap rektor, anggota senat, tamu undangan dan
perwakilan mahasiswa di Ruang Seminar gedung PLA FBS UNY. Selasa (20/9) menjadi hari
istimewa pasalnya penyampaian visi misi dan arah pengembangan FBS 2011-2015 oleh
bakal calon dekan dilakukan hari itu.
Tata tempat berletter U memudahkan para hadirin untuk menatap langsung ketiga bakal
calon dekan FBS, Prof. Dr. Endang Nurhayati, Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati, dan Prof. Dr
Zamzani. Anggota senat mengapit bakal calon dekan yang persis menghadap tamu
undangan, dosen, dan perwakilan mahasiswa.
Acara dimulai setelah MC menyerahkan kepada Pimpinan Rapat (Prof. Dr. Pratomo Widodo),
sambutan ketua panitia pemilihan dekan FBS, kemudian pembacaan CV bakal calon,
dilanjutkan penyampaian visi-misi. Penyampaian visi-misi diawali sesuai nama yang diurutkan
abjad diawali oleh Prof. Dr. Endang Nurhayati, Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati, dan terakhir
Prof. Dr. Zamzani. Visi-misi mereka meliputi 4 poin penting, bidang Tri Dharma Pendidikan:
Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, bidang PPM, bidang
Manajemen, dan bidang Sarana dan Prasarana.
Setelah ketiganya rampung, pimpinan rapat membuka kesempatan bertanya untuk para
hadirin. Karena waktu yang dibatasi untuk penanya hanya sampai 09.45 WIB maka hanya
dipilih 6 penanya yang kesemuanya merupakan dosen dan kebanyakan bergelar Profesor.
Ada beberapa pertanyaan menarik yang muncul antara lain dari Ibu Suwarsih Madya:
bagaimana pendapat bakal calon tentang adanya jurusan pendidikan dan non kependidikan
dan bagaimana membuat kedua jurusan ini saling insklusif; dari Bapak Haryadi: tentang
konsep implementasi kewirausahaan; dari ibu Siti Perdi Rahayu: tentang apa yang akan

dilakukan untuk proses kaderasisasi kemanajerial-an yang ada di FBS agar tidak terkesan
hanya orang-orang itu saja yang terlihat juga tentang kesejahteraan kesehatan dan
kesejahteraan keluarga baik dosen dan karyawan, pertanyaan ini banyak mendapat apresiasi
dari hadirin yang ada.
Sayangnya, ketersediaan waktu mebuat bakal calon dekan hanya diberikan waktu 5 menit
untuk menjawab pertanyaan. “Ya, kurang puas dengan alokasi yang sedemikian pendek
sehingga membuat pertanyaan tidak bisa terjawab semua dengan rinci dan menutup
kesempatan mahasiswa untuk bertanya,” ungkap wakil mahasiswa dari BEM, Ikhwanul
Habibi. Hal senada juga disampaikan teman-teman ormawa lain.
Acara selesai pukul 10.05 dan tamu undangan dipersilahkan meninggalkan tempat karena
akan dilanjutkan dengan rapat tertutup Senat sekaligus pemilihan langsung Bakal Calon
Dekan. Pemilihan berlangsung dihadiri oleh anggota senat, undangan dan rektor yang
kesemuanya berjumlah 52 orang. Seharusnya 54 tetapi 2 orang anggota senat tidak bisa
hadir. Proses pemilihannya sebagai berikut, para peserta dipanggil satu persatu untuk
mengambil kartu suara dan dilanjutkan pemilihan dengan cara menandai X atau melingkari
nama calon dekan yang dipilih setelah itu kartu suara dimasukkan kedalam kotak suara.
Pemilihan ini seperti telah dijelaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan Dekan FBS bahwasanya
35% hak suara adalah milik rektor sesuai statuta dan 65% merupakan hak suara senat.
Setelah selesai, dilakukan penghitungan suara yang dipimpin oleh Pimpinan Rapat dan
diawasi oleh Tim Pemantau serta saksi-saksi dan hasilnya dari 52 suara tersebut jumlah
suara terbesar 37 diraih oleh Prof. Dr. Zamzani disusul Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati
sebanyak 12 Suara dan Prof. Dr. Endang Nurhayati mendapatkan 3 suara. Dengan ini
dipastikan pula bahwa Dekan FBS UNY periode 2011-2015 adalah yang mendapat suara
terbanyak. (Fitri A)
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