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Nama Rektor IPB
Nama Rektor IPB Masuk Dalam Penjaringan Bakal Calon

Prof. Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc

BOGOR, KOMPAS.com — Nama rektor Institut Pertanian Bogor Prof Herry Suhardiyanto tercatat masuk dalam penjaringan
bakal calon rektor periode 2012-2017, yang diusulkan oleh unit-unit kerja dan himpunan alumni perguruan tinggi itu.

"Dari 55 nama bakal calon, nama rektor IPB masuk dalam penjaringan yang telah diusulkan," kata Ketua Majelis Wali Amanat
IPB, Prof Dr MA Chozin, di Bogor, Jumat (22/9/2012).

Chozin mengatakan, Rektor IPB masih memiliki kesempatan untuk maju dalam pemilihan rektor kali ini karena ia baru satu
periode memimpin.

Selain Rektor IPB, semua wakil rektor yang kini menjawab juga masuk dalam daftar penjaringan bakal calon yang telah
diusulkan oleh unit kerja, dosen, dan himpunan alumni perguruan tinggi itu.

"Semua wakil rektor ikut masuk, kecuali satu orang, yakni Arif Imam Suroso, Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis,"
katanya.

Chozin mengatakan, dari 55 nama bakal calon rektor IPB yang telah terdata, 52 orang berasal dari internal kampus,
sedangkan tiga orang lainnya berasal dari luar, yakni Bustanul Arifin, Roy Sembel, dan Imam Suseno.
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"Mereka bertiga ini alumni IPB, seperti Pak Bustanul Arifin masih mengajar aktif, begitu juga Imam, kecuali Roy juga aktif di
bisnis," katanya.

Chozin menambahkan, dengan banyaknya nama yang masuk, harapannya ada banyak pilihan untuk mendapatkan yang
terbaik.

"Yang berat pengerucutannya karena pasti lewat seleksi cukup ketat. Dari 55 nama akan diambil sebanyak 30 orang, lalu
diseleksi lagi sembilan nama, menjadi enam dan tiga," katanya.

Terkait nama rektor dan wakil rektor yang masuk dalam bursa bakal calon rektor. Pada saat seleksi dan pemilihan raya, yang
bersangkutan harus mengajukan cuti selama proses pemilihan berlangsung.

"Namun, tentunya ini tidak akan memengaruhi tugas dan jabatan rektor. Rektor tetap akan menjalankan tugas dan
kapasitasnya bila ada tamu kenegaraan yang berkunjung," katanya.

Sumber : ANTARA
Editor :Benny N Joewono

page 2 / 2

