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“Memasuki tahun baru ada pergantian kepemimpinan di UNY Kampus Wates. Pergantian
kepemimpinan ini pada Sekretaris Bidang I, Isroah M.Si. dan Sekretaris Bidang III,
Sunardianta, M.Kes. Peralihan kepemimpinan ini dikarenakan Isroah, M.Si. mendapat tugas
untuk menjadi Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Sunardianta, M.Kes diberi amanah
untuk menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keolahragaan, “ ungkap Ketua
Pengelola Bambang Saptono, M.Si. pada acara koordinasi UNY Kampus Wates pada Kamis
(31/12/2015) di Ruang pertemuan UNY Kampus Wates.
Selanjutnya, sebagai refleksi akhir tahun banyak kebijakan, kegiatan dan hal- hal yang tidak
sesuai dengan target ataupun harapan. “Tahun depan akan perlu ekstra kerja keras untuk
dapat memberikan yang terbaik untuk UNY Kampus Wates, pungkas Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Sunardianta, M.Kes juga menyampaikan terimakasih atas
kerjasamanya selama menjabat sebagai sekretaris bidang I sehingga segala kegiatan dapat
berjalan dengan baik. “ Saya juga tak lupa mohon maaf jika selama kepimpinan saya banyak
hal yang tidak berkenan. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris bidang II, Isroah
bahwa kepimpinannya yang baru saja setahun belum begitu banyak memberikan kontribusi

untuk pengembangan Kampus Wates. “Masih banyak pekerjaan yang masih belum tuntas
seperti penelitian PPM, akreditasi Administrasi Perkantoran dan persiapan memasuki masa
ujian dan perkuliahan baru.”
Suharjana, M,Pd sebagai Sekretaris bidang III merasa bahagia atas kepercayaan yang
diberikan. Sebagai putra Kulon Progo tentu menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk turut
memberikan sumbangsih dalam pengembangan pendidikan melalui kampus UNY. “Tapi tetap
saya membutuhkan dukungan dan akan senantiasa berkonsultasi dengan rekan dosen dan
karyawan untuk kemajuan UNY Kampus Wates,”pungkas Suhajana.
Sedangkan Siswanto, M.Pd. Sekretaris bidang I yang baru mengungkapkan bahwa kampus
UNY Wates bukanlah sesuatu hal yang baru. “Saya seperti ditakdirkan untuk kembali di
Kampus UNY Wates ini. Jarak bukanlah menjadi halangan untuk terus mengabdi dan
memberikan karya nyata untuk pengembangan kampus. Kedepannya pengembangan
kampus ada di luar jantung kota. Sehingga Kampus UNY Wates merupakan sebuah prospek
yang bagus untuk pengembangan kampus yang lebih baik lagi,” tutur Siswanto.
Acara yang dihadiri oleh para karyawan UNY Kampus wates ini diakhiri dengan pemberian
kenang-kenangan dan ramah tamah.
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