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"Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda 
dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena 

itu hendaklah warga muda-mudi Muhammadiyah 
hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta 
menuntut ilmu pengetahuan (dan teknologi) di mana dan 
ke mana saja. Menjadilah dokter sesudah itu kembalilah 
kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan 

(propesional) lalu kembalilah kepada 
Muhammadiyah sesudah itu."



Salam
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Mahasiswa adalah subyek pokok pendidikan, 
pengembangan dan perkaderan. Mahasiswalah 
yang dididik di kampus-kampus perguruan ting-

gi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk menjadi 
sarjana-sarjana Muslim. Mereka dikembangkan untuk jadi 
intelektual dan pemimpin, bukan sekadar ilmuwan. Mereka 
dikader untuk jadi aktivis-aktivis Muhammadiyah.

Warta PTM Juli-Agustus 2016 ini menyoal pola-pola 
pengembangan mahasiswa. Sebagai bagian dari persyari-
katan Muhammadiyah, PTMA mendidik, mengembangkan 
dan mengader mereka dengan pola-pola tertentu dalam 
rangka merealisasikan visi Muhammadiyah, yakni mem-
bangun masyarakat yang berkemajuan. Pola-pola pengem-
bangan mahasiswa terus dimatangkan agar mampu secara 
efektif melahirkan sarjana intelektual, aktivis dan pemimpin 
seperti yang dicita-citakan Muhammadiyah.

Tulisan-tulisan lain di edisi kali ini merekam pelaksana-
an program-program kerja Majelis Diktilitbang PP Muham-
madiyah dan peristiwa-peristiwa penting yang dihelat oleh 
PTMA. 

 Selamat membaca.[]
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Muhammadiyah dilahirkan untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. 
Namun demikian, Islam yang sebenar-benarnya masih menjadi perdebatan dalam 

kaitan dengan wujudnya. Muhammadiyah sekarang memiliki istilah
 “Islam berkemajuan”.

POLA PENGEMBANGAN 
MAHASISWA

Untuk Mewujudkan Visi Muhammadiyah
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Dr. Chairil Anwar

 Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 
Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Periode 2015-2020

Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta dok. umy.ic..id

Islam bekemajuan diwujudkan dengan men-
jalankan perintah Allah SWT. dalam kehidu-
pan sehari-hari. Bagi Muhammadiyah, Islam 

berkemajuan adalah Islam yang berorientasi 
pada masa depan. Masa depan Islam yang ter-
cerahkan dan tidak menolak modernisasi tak lain 
merupakan visi Muhammadiyah.

 Untuk mewujudkan visi Islam berkema-
juan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal 
usaha yang berupa lembaga pendidikan, lembaga 
kesehatan, lembaga ekonomi dan lain-lain. Visi 
ini tentu sejalan dengan tujuan kita berbangsa 
dan bernegara, yaitu mewujudkan negara yang 
makmur, berkeadilan dan berkesejahteraan. Mu-
hammadiyah membuat lembaga-lembaga pen-

didikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebuah peran kebangsaan. Peran ini sangat sen-
tral dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang 
makmur, berkeadilan dan berkesejahteraan.

Lembaga-lembaga pendidikan, khususnya 
perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 
(PTMA), telah menunjukkan kemandiriannya. 
Dahulu, Muktamar Muhammadiyah dilaksana-
kan dengan bantuan pemerintah, tetapi sekarang 
Muktamar Muhammadiyah diselenggarakan 
secara relatif mandiri di perguruan tinggi Mu-
hammadiyah. Muktamar Muhammadiyah tahun 
2005 diadakan di Universitas Muhammadiyah 
Malang, Muktamar tahun 2010 di Univesitas Mu-
hammadiyah Yogyakarta, dan Muktamar tahun 
2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Banyak PTMA telah maju, mandiri dan mem-
bantu penyelenggaraan acara Muktamar Mu-
hammadiyah dan acara-acara Muhammadiyah 
lainnya.

Pengembangan sumber daya insani di PTMA 
merupakan bagian dari dakwah Muhammadi-
yah. Pada zaman sekarang, manusia harus men-
guasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), 
sebab abad 21 adalah abad ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Sejarah Islam ditulis dengan tin-
ta emas dalam kaitannya dengan ilmu pengeta-
huan. Lain halnya, Katolik memiliki sejarah yang 
kelam dalam hubungannya dengan ilmu penge-
tahuan dan teknologi. Iptek Islam pernah ber-
jaya, dan Islam sangat menganjurkan umatnya 
untuk menguasai Iptek dan tidak bertentangan 

Pola Pengembangan 
Mahasiswa
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Pertama, Kementerian Riset dan Teknologi 
(Kemenristekdikti) memiliki visi untuk mem-
bangun karakter anak bangsa yang jujur, cer-
das, tangguh dan peduli. PTMA juga berusaha 
wewujudkan visi tersebut, dan melahirkan lulu-
san PTMA yang memiliki karakter jujur, cerdas, 
tangguh dan peduli, dan ini tidak mudah. Per-
lu dilakukan usaha yang tepat untuk mereali-
sasikan visi tersebut. Kalau kita melihat PTMA 
dengan beragam kondisi, tentu perlu dilakukan 
usaha yang keras dan sungguh-sungguh untuk 
mewujudkannya. 

Karakter merupakan etika atau akhlak yang 
ideal dalam hubungannya dengan diri sendi-
ri dan orang lain. Karakter dan perilaku yang 
baik memancar dalam kehidupan di masyarakat. 
Karak ter juga terpancar dalam olahpikir, olah-
kalbu, olahraga, olahrasa dan olahkarsa sese-
orang. Sehingga, untuk menumbuhkan karakter 
mahasiswa yang ideal ini perlu ditempuh de-
ngan upaya yang sungguh-sungguh.

PTMA harus mengintegrasikan semua kom-
ponennya dalam pembentukan karakter maha-
siswa. PTMA mengoptimalkan Tri Darma Per-
guruan Tinggi, budaya organisasi di kampus, ke-
giatan kemahasiswaan, kegiatan keseharian dan 
budaya akademik di dalamnya. Sehingga, PTMA 
menjadi ruang untuk menyemai karakter-karak-
ter yang baik bagi keberlangsungan mahasiswa 
di masa depan. 

Kedua, Muhammadiyah memiliki keunggul-
an mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah-
an. Mata kuliah AIK di PTMA membawa misi 
Islam dan misi Muhammadiyah. Dengan AIK, 
PTMA diharapkan mampu mencetak kader-ka-
der Muhammadiyah yang unggul. Pendidikan 
karakter di Muhammadiyah lewat AIK meru-
pakan cirikhas PTMA. Maka, perkuliahan AIK 
perlu mencari format terbaik agar PTMA makin 
berkibar.

Yang terpenting adalah penguatan jalinan 
kerja sama antara PTMA dengan persyarika-
tan Muhammadiyah dalam mengembangkan 
karak ter mahasiswa. Majelis Diktilitbang sangat 
mendukung PTMA yang bekerja sama dengan 
persyarikatan Muhammadiyah, terutama de-
ngan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), 
Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) dan 
Pengurus Ranting Muhammadiyah (PRM). 

dengannya. Berbeda halnya, sejarah Katolik per-
nah bersitegang dengan para ilmuwan, sehingga 
muncul sejarah inquisitor yang bertugas meng-
hukum ilmuwan-ilmuwan yang tidak sejalan 
de ngan pendapat gereja Katolik. PTMA mendo-
rong pengembangan dosen dan mahasiswanya 
untuk menguasai Iptek dan mencetak lagi seja-
rah kejayaan Iptek Islam.

Pola Pengembangan Kemahasiswaan
Indonesia di masa depan menjadi milik ge-

nerasi muda. Indonesia memperoleh bonus de-
mografi yang di dalamnya anak-anak usia muda 
menjadi mayoritas penduduk di republik ini. 
Tahun 2010-2035 usia produktif menjadi raja, se-
hingga bonus demografi menjadi peluang bagi 
bangsa ini untuk memanfaatkannya. Usia pro-
duktif harus disertai dengan kemampuan yang 
tinggi untuk merekayasa masa depan. Penguasa-
an Iptek tentu menjadi salah satu syarat agar 
anak-anak muda bisa maju dan berkembang. 
Peran PTMA dalam menggodok sumber daya 
insani menjadi unggul dalam Iptek mutlak per-
lu dimainkan. Apa yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan sumber daya insani PTMA?

Yang terpenting adalah 
penguatan jalinan kerja 

sama antara PTMA 
dengan persyarikatan 

Muhammadiyah dalam 
mengembangkan karakter 

mahasiswa.



opini
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 Salah satu contoh bentuk kerja samanya adalah 
membuat peta dakwah bersama antara PTMA 
dan persyarikatan Muhammadiyah. Lembaga 
Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) bisa 
mendorong PTMA untuk bekerja sama dengan 
persyarikan Muhammadiyah di tingkat PDM, 
PCM dan PRM.

Selain itu, diperlukan ide-ide kreatif dalam 
mengenalkan Muhammadiyah kepada maha-
siswa-mahasiswa di PTMA. Satu contoh ide 
yang bagus ialah pelaksanaan program kuliah 
kerja nyata (KKN) mahasiswa-mahasiswa bebe-
rapa PTMA di lingkup ranting Muhammadiyah. 
Maha siswa-mahasiswa KKN itu beraktivitas 
di ranting Muhammadiyah dengan melaku-
kan pendataan berkaitan dengan Muhammadi-
yah. Pelaksanaan KKN untuk mengembangkan 
cabang dan ranting Muhammadiyah perlu di-
giatkan oleh kampus-kampus Muhammadiyah. 

Mahasiswa merupakan aset bagi bangsa dan 
juga bagi Muhammadiyah. Dulu Muhammadi-
yah dikembangkan oleh kader-kader Muham-
madiyah alumni dari Muallimin dan Muallimat.
Prof. Abdul Malik Fadjar, yang merupakan lu-
lusan Muallimin, waktu itu ditugaskan untuk 

mengajar di sekolah-sekolah di Sumbawa. Penu-
lis sendiri yang berasal dari Bangkalan Madura 
juga merasakan Muhammadiyah dan sekolah di 
taman kanak-kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul ‘Ath-
fal (ABA) yang didirikan oleh lulusan Muallimin 
Muhammadiyah. Di abad ke-21 ini, kita perlu 
meluaskan penyebaran kader-kader Muham-
madiyah lulusan PTMA.

Walaupun Muhammadiyah kritis kepada 
negara, visi dan misi Muhammadiyah dan peme-
rintah itu pararel, sejalan. Karenanya, Muham-
madiyah harus menjalin kerja sama dengan pe-
merintah. Kerja sama dengan pemerintah daerah 
harus dilakukan, jangan dijauhi. UMY, misalnya, 
pernah mengajak Gubernur Daerah Istimewa 
Yog yakarta (DIY) ke Jerman untuk melihat reali-
sasi program-program kerja sama antara UMY 
dan perguruan tinggi di Jerman berkaitan den-
gan pengembangan Fakultas Kedokteran. PTMA 
harus menjadikan pemerintah sebagai partner 
dalam mengembangkan kampusnya.[]

dok. kaderbijaksana.blogspot.com

Pola Pengembangan 
Mahasiswa
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Wawancara
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MENCETAK 
INTELEKTUAL,

BUKAN 
SEKADAR 
ILMUWAN

Dalam pendidikan, pembelajaran dan perkaderan 
di perguruan tinggi, mahasiswa merupakan 

subyek utamanya. Mahasiswa dididik, diajar 
dan dikader agar menjadi lulusan yang sesuai 

dengan visi dan misi PTMA secara khusus dan 
Muhammadiyah secara umum. 

Urusan kemahasiswaan ditangani tersendi-
ri oleh Wakil Rektor III di PTMA. Kali ini, 
Iwan Setiawan dari Warta PTM mewawan-

carai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, 
Alumni dan Kerjasama Universitas Muham-
madiyah Yogyakarta (UMY) Periode 2011-2013 
& 2013-2017, Bapak Sri Atmaja P. Rosyidi, S.T., 
M.Sc.Eng., Ph.D., PE. Wawancara dilakukan 
pada 10 Agustus 2016 di UMY.

Apa visi utama UMY dalam membentuk 
mahasiswa yang tangguh?

UMY ingin mengubah paradigma pengem-
bangan mahasiswa, yaitu mencetak mahasiswa 
intelektual, bukan sekadar jadi scientist, ilmuwan. 
Mencetak ilmuwan berarti mencetak mahasis-
wa yang memiliki kualitas ilmuwan belaka. IPK 
tinggi, tetapi berhenti sampai di situ. Lain haln-
ya, intelektual adalah mahasiswa yang memiliki 
kemampuan untuk berpikir dan mengejawan-
tahkan pemikirannya dalam proses akademik. 
Lulusan yang intelektual adalah lulusan yang 
mampu menjadikan potensinya jadi unggulan 
pada dirinya. 
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Mencetak Intelektual, 
BukanSekedar Ilmuwan 

Untuk menjaga intelektualitas, diperlukan 
parameter keunggulan komparatif dan keung-
gulan kompetitif. Adanya lomba, seperti Pekan 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Festival Al-
Quran, merupakan usaha untuk menunjukkan 
keunggulan kompetitif dan keunggulan kom-
paratif. Mengikutsertakan mahasiswa dalam 
lomba-lomba ini menjadikan mahasiswa terpacu 
untuk menunjukkan potensinya. Lomba-lomba 
ini akan memperlihatkan hasil pengembangan 
yang kita lakukan itu berhasil atau gagal. Sehing-
ga, kita perlu mempertemukan mereka dengan 

pesaing-pesaing dari kampus lain. Keunggulan 
komparatif dan kompetitif ini merupakan atmos-
fir baru bagi pengembangan mahasiswa

Bagaimana cara mempercepat pengembangan 
mahasiswa?

Kita perlu mengenali potensi mahasiswa. 
Mahasiswa itu memiliki kunci kekuatan yang 
luar biasa. Mahasiswa punya kreativitas, ideal-
isme, kecerdasan, sikap kritis dan kepekaan so-
sial. Bagian kemahasiswaan harus menangkap 
potensi-potensi tersebut pada diri mahasiswa, 



Wawancara
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dan kita menjadi fasilitator untuk mengembang-
kannya. Sebagai fasilitator, kita tentu mampu 
menangkap potensi-potensi mahasiswa dan 
memberi ruang kepada mereka untuk menun-
jukkan potensi mereka. 

Bagaimana cara membangun bidang 
kemahasiswaan yang kuat?

Semua komponen baik rektor, wakil rektor, 
biro dan lainnya memiliki visi yang sama, sehing-
ga bisa satu nafas dalam pengembangan PTMA. 
Kekompakan inilah yang menjadikan kampus 
baik. Perlu dibentuk tim yang kuat di universitas. 
Setelah itu, membangun sistem dalam pengem-
bangan kemahasiswaan. Kalau sudah ada sistem 
yang kuat, sinergi antarkomponen bisa dilaku-
kan. Selanjutnya, memberi keteladanan untuk 
mahasiswa. Wakil rektor bidang kemahasiswaan 
tidak boleh salah dalam berbuat. Sehingga, ket-
eladanan bagi mahasiswa merupakan hal yang 
harus dilakukan.

Bagaimana soal penjenjangan mahasiswa?
Universitas harus memiliki roadmap mulai 

dari semester pertama hingga semester akhir, se-
hingga ada penjenjangan kreativitas mahasiswa 
sesuai dengan lama belajar mereka. Proses ini ha-
rus dilakukan oleh prodi, fakultas hingga univer-
sitas. Harus ada pembagian tugas di antara rek-
torat, fakultas dan prodi. Bagian kemahasiswaan 
tentu yang paling utama dalam pengembangan 
kemahasiswaan. Pengembangan dan pembinaan 
kemahasiswaan dilakukan 24 jam dan terus-me-
nerus.

Apa kelebihan mahasiswa PTM dibandingkan 
dengan perguruan tinggi negeri (PTN)?

Mahasiswa PTM lebih berani dibandingkan 
mahasiswa PTN. Kalau kita punya sistem yang 
mampu membangkitkan potensi mahasiswa, 
pengembangan potensi mereka bisa dilakukan. 
Seperti di UMY, mahasiswa di kelas internasional 
ternyata memiliki keberanian dengan melakukan 
lompatan sampai bisa mengimbangi mahasiswa 
PTN. Kalau mahasiswa yang memiliki keberani-
an bisa dipoles dengan baik, niscaya keberanian 
mereka dalam melakukan ivonasi dapat menga-
lahkan mahasiswa PTN.

Adakah perbedaan antara pengembangan 
mahasiswa di PTM dan PTN?

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan 
pengembangan PTM dan PTN. Kelebihan PTN 
adalah proses masuk mahasiswanya, sehingga 
PTN memiliki input yang bagus. Di masyarakat 
pun, pilihan pertama adalah PTN, baru kemu-
dian swasta. Tetapi, kalau dilihat dari kualitas 
afektif dan psikomotorik, mahasiswa perguruan 
tinggi swasta (PTS) tidak kalah unggul. Sehing-
ga, upaya pengembangan mahasiswa di PTM 
harus lebih tinggi dibandingkan dengan PTN, 
bukan malah lebih rendah. Pengembangan yang 
dilakukan PTM dan PTN sebenarnya sama, yaitu 
penalaran, minat dan bakat. Kompetisi-kompeti-
si yang melombakan penalaran, minat dan bakat 
akan menunjukkan kualitas mahasiswa PTM. 
Dalam minat bakat, seperti Drum Band, Univer-
sitas Muhammadiyah bisa lebih baik dari PTN. 

Apa saja masalah-masalah dalam pengembangan 
mahasiswa PTM?

Masalah cukup banyak dan kompleks. Ada 
ungkapan bahwa bidang kemahasiswaan adalah 
air mata, dan bidang keuangan adalah mata air. 
Bidang kemahasiswaan adalah bidang yang pa-
ling banyak mengurusi masalah. Masalah yang 
sering timbul adalah masalah perilaku mahasis-
wa: narkoba di kalangan mahasiswa. Di UMY, 
mahasiswa yang kena narkoba langsung dike-
luarkan. Masalah pergaulan bebas di kalangan 
mahasiswa juga terjadi. Tidak hanya PTM, PTN 
juga ada masalah dengan pergaulan bebas. Di 
UMY, mahasiswa yang terindikasi dengan per-
gaulan bebas dan LGBT (lesbian, gay, biseksual 
dan transgender) langsung dikeluarkan. 

Tentang UKM yang diperbolehkan dan tidak diper-
bolehkan di UMY?

Unit Kreativitas Mahasiswa (UKM) di UMY 
berasal dari minat dan bakat. Syarat berdirinya 
UKM di UMY, pertama, tidak bertentangan de-
ngan norma Islam dan semangat Muhammadi-
yah. Tidak semua usulan pendirian UKM kita 
terima. Contoh saja usulan UKM Softball tidak 
kita terima, karena UMY tidak memiliki lapang an 
Softball. UKM Tarung Drajat tidak diterima, ka-
rena tidak ada kompetisinya di tingkat nasio nal. 
Sebenarnya, pengusulan UKM oleh  mahasiswa 
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Mencetak Intelektual, 
BukanSekedar Ilmuwan 

Membangun atmosfir 
kreativitas bagi mahasiswa 

merupakan peranan terpenting 
bidang kemahasiswaan. 

Kreativitas di bidang 
kemahasiswaan berefek pada 

pengembangan mahasiswa, baik 
di bidang PKM, kewirausahaan 

ataupun lewat UKM.


tidak ada pembatasan, dan pertimbangannya 
berkaitan dengan norma umum dan agama dan 
fasilitas yang bisa diberikan oleh kampus.

Apa sajakah ide-ide pengembangan mahasiswa 
UMY?

Di UMY, mahasiswa diberi reward, baik 
akademik dan non-akademik. Mahasiswa yang 
menang dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) penelitian bisa dibebaskan dari tugas 
penyusunan skripsi. Mahasiwa PKM dalam bi-
dang pengabdian masyarakat dibebaskan dari 
KKN. Ide-ide yang berkaitan dengan pengem-
bangan mahasiswa PTM harus dilakukan oleh 
semua komponen, tidak hanya kewajiban dari 
bidang kemahasiswaan. Dana untuk kemaha-
siswaan juga perlu dipersiapkan dengan baik, se-
hingga alokasi untuk pengembangan mahasiswa 
memiliki jumlah yang cukup. Komunikasi de-
ngan mahasiswa lewat lembaga kemahasiswaan 
juga perlu dilakukan. Jangan sampai mahasiswa 
dalam berkomunikasi justru dengan pihak lain, 
tetapi tidak dengan bidang kemahasiswaan. Bisa 
dilakukan dengan dengan jalur non-formal. Se-
misal dengan rapat di angkringan, ngaji bareng, 
rafting bareng, sehingga mahasiswa merasa men-
jadi keluarga di UMY.

Bagaimana posisi Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah (IMM) di UMY?

IMM merupakan bagian yang melekat di 
PTMA. Tidak boleh ada organisasi kemaha-
siswaan ekstra selain IMM. Otomatis IMM me-
rupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
kampus Muhammadiyah.

Apa yang menjadi unggulan dalam bidang kema-
hasiswaan UMY?

Unggulan kita yaitu kreativitas mahasiswa, 
bisa lewat penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Bisa dibuktikan lewat keikut sertaan 
UMY di PKM. Kewirausahaan juga menjadi 
ung gulan. UMY memiliki CEBI, yaitu Pusat 
Kewirausahaan Mahasiswa yang mendorong 
maha siswa untuk berwirausaha. Terkait dengan 
minat dan bakat, ada beberapa UKM unggulan 
di UMY. Drum Corps (DC) atau Marching Band 
salah satu unggulan kita. DC ketika tampil bu-
kan saja mewakili UMY, tetapi juga mewakili 

Muhammadiyah. Selain itu, Mahasiswa Pecinta 
Alam kita dorong untuk mencetak rekor Seven 
Summits, yaitu tujuh gunung tertinggi di dunia. 
Yang lain ada Tapak Suci yang berprestasi cukup 
bagus dan UMY juga punya event Tapak Suci 
Cup untuk SMA.

Bagaimana dengan kewirausahaan?
Mahasiswa tidak hanya diberi modal usaha, 

tetapi juga diberi kesempatan untuk menunjuk-
kan kreativitas mereka. Ini bisa menjadi pola 
pengembangan kewirausahaan di PTMA. Tar-
getnya bukan mahasiwa jualan pulsa, tetapi per-
encanaan bisnis mahasiswa dan ide-ide bisnis 
yang unik. Yang menempuh jalur wirausaha se-
cara serius akan dimasukkan ke dalam inkuba-
tor bisnis dan diberi kesempatan mendapatkan 
kredit usaha rakyat (KUR) dari bank.

Apa peranan paling penting Bidang 
Kemahasiswaan?

Membangun atmosfir kreativitas bagi ma-
hasiswa merupakan peranan terpenting bidang 
kemahasiswaan. Kreativitas di bidang kemaha-
siswaan berefek pada pengembangan mahasis-
wa, baik di bidang PKM, kewirausahaan atau-
pun lewat UKM.[]
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Tiga bulan belakangan kepala saya terasa 
seperti bercabang menjadi sepuluh. Juli, 
Agustus dan September adalah masa-ma-

sa puncak arus pertukaran mahasiswa ke dalam 
dan luar negeri. Kepala yang satu memikirkan 
persiapan penerimaan mahasiswa yang datang 
dari Tiongkok, kepala kedua untuk mahasiswa 
Thailand, kepala ketiga untuk mahasiswa Malay-
sia, kepala keempat untuk mahasiswa Vietnam, 
dan seterusnya untuk Laos, juga Ukraina. Cabang 
kepala berikutnya juga sibuk memikirkan arus 
pertukaran mahasiswa Indonesia ke Cina, Korea, 
Malaysia dan Thailand, baik yang akan belajar 
selama satu semester, dua tahun, maupun hanya 
KKN internasional selama 1 bulan.

Selama bekerja beberapa tahun di Kantor 
Urusan Internasional (KUI) Universitas Ahmad 
Dahlan, saya mengamati adanya pergeseran 

makna kata “bepergian”. Kini, bepergian tak se-
sakral dan tak sesulit zaman dahulu. Sekarang, 
sangat mudah bepergian keliling dunia. Inilah 
yang dinamakan globalisasi pendidikan, keti-
ka tempat merantau terjauh bukan lagi Pulau 
Jawa, ketika sering sekali membaca update sta-
tus Facebook mahasiswa: “Tadi sarapan di Jogja, 
sekarang makan siang di bandara KLIA Malay-
sia, nanti insya Allah makan malam di Hatyai 
Thailand”, tatkala latar belakang foto-foto profil 
Facebook mahasiswa adalah patung Buddha di 
Thailand, Twin Tower di Malaysia, patung singa 
Merlion di Singapura. 

Lain dulu lain sekarang, animo mahasiswa 
untuk membuat paspor tidak kalah dengan ani-
mo masyarakat dalam membuat E-KTP. Melepas 
mahasiswa ke Korea tak ubahnya membiarkan 
mereka pergi ke Kroya. Tiada orang sekampung 
dan kerabat-kerabat yang berbondong-berbon-
dong mengantar. Lain halnya ketika saya, se-
orang anak dari desa yang tidak tampak dalam 
peta Sulawesi Tenggara, pergi pertama kalinya 
ke Pulau Jawa, para tetangga dan sanak saudara 
melepas dengan perasaan haru-biru.

Internasionalisasi Tak Terelakkan 
Sebenarnya, internasionalisasi atau globali-

sasi dalam dunia pendidikan bukanlah topik 
baru. Sejarah menunjukkan terjadinya banyak 
interaksi pendidikan lintas negara. Sejarah Mu-
hammadiyah mencatat bahwa Kyai Ahmad Dah-
lan menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut 
ilmu di Makah dan Madinah. Sepulang dari sana, 
beliau membawa ide-ide baru tentang Islam yang 
berkemajuan. Selain itu, Muhammadiyah sudah 

LET’S GO INTERNATIONAL, 
STUDENTS!

Ida Puspita, M.A.Res.

 Dosen Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, Kepala Kantor Urusan Internasional UAD, 
Ketua Forum Kantor Urusan Internasional PTMA 
Nasional
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Let's Go International,
Students!

menunjukkan keterbukaannya terhadap sistem 
pendidikan Belanda, dan sikap terbuka ini di-
anggap cukup berani, tidak populer, dan menen-
tang arus sistem pendidikan Islam di masyarakat 
saat itu. Keterbukaan Muhammadiyah terhadap 
ide-ide pendidikan dari luar Indonesia terus ber-
lanjut, dan internasionalisasi pendidikan makin 
gencar.

Sekali lagi, internasionalisasi bukan topik 
anyar, tetapi akhir-akhir ini menjadi topik seksi 
dalam berbagai bidang, tidak terkecuali di bi-
dang pendidikan. Internasionalisasi perguruan 
tinggi sedang marak dibicarakan di kalangan 
akademisi. Ini disebabkan oleh beberapa aspek, 
di antaranya kemajuan teknologi yang membuat 
batas wilayah semakin memudar (borderless). 
Selain itu, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) tahun 2015 semakin menghilang-
kan sekat-sekat negara di wilayah ASEAN. 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidik-
an Tinggi (Kemenristekdikti) juga sedang gen-
car-gencarnya memberikan fasilitas dan dukung-
an dana untuk internasionalisasi per guruan 
tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui hi-
bah Penguatan Kelembagaan Kantor Urusan 
Internasional, hibah bantuan fasilitas kerjasama 
internasional, beasiswa program transfer kredit 
mahasiswa, dan lain-lain. Bahkan, pada tahun 

tional exposure and awareness) kepada para maha-
siswa, dosen dan karyawan. Untuk meningkat-
kan daya saing perguruan tinggi (PT) Indonesia 
dengan perguruan tinggi luar negeri, PTMA 
dituntut untuk memperhatikan peningkatan 
kualitasnya secara serius. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kualitas perguruan tinggi dengan 
lebih cepat adalah menjalin kerja sama dengan 
perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai 
reputasi baik. 

Beberapa PTMA telah melakukan lang-
kah-langkah aktif dalam meningkatkan daya 
saing globalnya, antara lain: (1) kerjasama kemi-
traan dengan institusi luar negeri, (2) membuka 
program gelar ganda, gelar bersama, dan trans-
fer kredit  dengan mitra luar negeri, (3) melaku-
kan penerimaan mahasiswa asing, (4) meng ikuti 
program pemeringkatan perguruan tinggi di 
tingkat internasional, (5) melakukan beragam 
aktivitas mobilitas/pertukaran mahasiswa, staf 
dan dosen, (6) membuat program kuliah kerja 
nyata (KKN) internasional, baik inbound (dari PT 
mitra luar negeri) maupun outbound (ke PT mitra 
di luar negeri), dan (7) membuat kelas interna-
sional, (8) publikasi bersama dengan PT mitra 
luar negeri. Kegiatan-kegiatan internasionalisasi 
tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya 
saing global melalui peningkatan kualitas dan 

dok.	http://lakubgt.com
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2016, Kemenristekdikti telah memasukkan aspek 
kerjasama luar negeri dan jumlah mahasiswa as-
ing yang kuliah di perguruan tinggi sebagai dua 
komponen yang dinilai dalam pemeringkatan 
atau clustering perguruan tinggi secara nasional. 
Internasionalisasi adalah fakta yang tak terelak-
kan. Menjadi global citizen merupakan kenis-
cayaan bagi sivitas akademika, termasuk maha-
siswa. 

Internasionalisasi perguruan tinggi secara 
umum berarti proses yang mengintegrasikan 
komponen internasional ke dalam tujuan, fung-
si atau pelayanan pendidikan. Di dalamnya ter-
masuk pengembangan kurikulum dan inovasin-
ya; pertukaran dosen dan mahasiswa, pengem-
bangan dan perluasan program studi; peman-
faatan bantuan teknologi untuk pembelajaran, 
pelatihan budaya, pendidikan untuk mahasiswa 
internasional; penelitian dan publikasi bersama. 

Saat ini, tidak sulit menemukan geliat inter-
nasionalisasi pada beberapa perguruan tinggi di 
bawah naungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 
(PTMA). Kampus-kampus Muhammadiyah dan 
‘Aisyiyah bersemangat untuk memberikan pen-
galaman dan pemahaman internasional (interna-

visibilitas perguruan tinggi terkait di tingkat in-
ternasional. 

Seribu Satu Beasiswa
Kuliah di zaman sekarang bagi mahasiswa 

PTMA sangat berbeda dengan kuliah sepuluh 
tahun yang lalu. Kesempatan belajar ke luar neg-
eri terbuka sangat lebar. Pemerintah Indonesia 
memberikan beberapa jenis beasiswa pertukaran 
mahasiswa, di antaranya melalui program ASE-
AN International Mobility for Students (AIMS), 
ASEAN + 3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan), dan 
lain-lain. Belum lagi, kesempatan beasiswa yang 
datang dari luar negeri seperti Erasmus Plus dari 
Eropa, Asia Europe Meeting (ASEM), dan se-
bagainya. Beasiswa untuk kuliah penuh dari pe-
merintah Indonesia dan pemerintah luar negeri 
juga banyak digelontorkan, misalnya lewat Lem-
baga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasis-
wa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI), Endeav-
our dan Australia Awards Scholarships (AAS), 
beasiswa pemerintah Brunei Darussalam, Cina, 
Korea, dan seterusnya. 

Kerjasama PTMA dengan mitranya di luar 
negeri juga dapat dimanfaatkan, karena sering 
menawarkan beasiswa kuliah parsial. Misalnya, 
universitas mitra menggratiskan biaya kuliah 
dan akomodasi selama durasi pertukaran, dan 
bahkan ada universitas yang memberikan bea-
siswa 50-100% sesuai dengan prestasi kuliah ma-
hasiswa. Biaya yang mahal untuk belajar ke luar 
negeri bukan alasan lagi. 

Mahasiswa harus aktif mencari peluang-pe-
luang beasiswa tersebut di internet dan aktif 
bertanya ke unit yang menangani kerjasama in-
ternasional di kampusnya. Mahasiswa juga per-
lu mempersiapkan diri dengan curriculum vitae 
yang “cantik”, seperti prestasi belajar yang ba-
gus, kemampuan bahasa asing, dan aktivitas-ak-
tivitas ekstrakurikuler lainnya yang mendukung 
proses. Prestasi dalam aktivitas ekstrakurikuler 
biasanya menjadi syarat dalam aplikasi beasis-
wa-beasiswa di atas.

Signifikansi Internasionalisasi
Para “Dahlan muda” seyogianya meniru 

teladan beliau pendiri Muhammadiyah ini da-
lam hal internasionalisasi pendidikan. KH Ah-
mad Dahlan belajar ke Arab Saudi dan kemudian 

Mahasiswa harus aktif mencari 
peluang-peluang beasiswa 

tersebut di internet dan aktif 
bertanya ke unit yang menangani 

kerjasama internasional di 
kampusnya. Mahasiswa juga 

perlu mempersiapkan diri dengan 
curriculum vitae yang “cantik”, 

seperti prestasi belajar yang bagus, 
kemampuan bahasa asing, dan 

aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler 
lainnya yang mendukung proses.
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melakukan perubahan di Indonesia. Al-Qur’an 
dan hadits Rasulullah Saw. juga menganjurkan 
umat Islam untuk bepergian atau melakukan 
perjalanan demi tujuan yang baik. 

Menuntut ilmu ke luar negeri akan memper-
kaya wawasan, pemahaman dan pengetahuan 
yang dapat ditularkan kepada teman, keluarga 
dan masyarakat di tanah air. Kita juga bisa be-
lajar tentang perbedaan budaya, menunjukkan 
sisi-sisi baik dari Indonesia yang mungkin jarang 
ditemukan di media, dan menjadi agen-agen 
dakwah Islam dan Muhammadiyah. Sebagai 
contoh kecil, pada suatu kesempatan mengikuti 
pameran pendidikan di Thailand, PTMA memin-
ta bantuan para alumni yang berasal dari negara 
ini selama pameran. Saya merasa terharu melihat 
para alumni dengan bersemangat menjelaskan 
tersebut dalam bahasa Thai sisi-sisi positif bela-
jar di Indonesia, mempromosikan pendidikan di 
PTMA, dan memperkenalkan apa itu Muham-
madiyah kepada para pengunjung stand pamer-
an.  

Tak kalah penting, persaingan yang semak-
in ketat di era globalisasi ini tidak bisa dianggap 
remeh. Hanya ada dua pilihan yang tersedia: 
bersaing atau tergilas. Sebagai contoh, dengan 

berlakunya MEA, mahasiswa harus mampu ber-
saing dengan penduduk ASEAN lainnya dalam 
lapangan pekerjaan. Mau tidak mau, mahasiswa 
harus membekali diri sejak sebelum lulus kuliah 
dengan pengalaman ASEAN-nya. 

Belajar di universitas-universitas mitra di ne-
gara-negara ASEAN dan luar negeri selama min-
imal satu semester, melakukan KKN internasion-
al di negara-negara ASEAN selama satu bulan, 
program pengalaman lapangan (PPL) interna-
sional di ASEAN selama empat bulan semua ini 
merupakan upaya untuk membekali diri dalam 
menghadapi persaingan di era MEA. De ngan 
pernah tinggal dan berinteraksi di masya rakat 
negara-negara ASEAN, minimal mahasiswa be-
lajar bahasa negara tersebut yang notabene bu-
kan bahasa Inggris. Sebab, MEA dan globalisasi 
menuntut mahasiswa untuk menguasai bukan 
hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa negara 
tertentu. 

Maka, sangatlah penting untuk memberikan 
pemahaman kepada para Dahlan muda yang 
berkemajuan bahwa MEA dan globalisasi adalah 
kesempatan, bukan ancaman.[]

Let's Go International,
Students!

dok.	www.supportbiz.com
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Daya saing mahasiswa di Indonesia secara 
keseluruhan masih tergolong rendah. 
Terbukti dua perguruan tinggi (PT) dari 

Indonesia saja yang masuk dalam 500 universi-
tas top dunia, padahal terdapat lebih dari 4.500 
kampus negeri dan swasta di negeri kita ini. Dari 
4.500 kampus, hanya 26 PT yang terakreditasi A. 
Artinya, mayoritas mahasiswa Indonesia kuli-
ah di PT yang belum mempunyai nama dalam 
kancah global dan terakreditasi B dan C atau ma-
lah belum terakreditasi PT. Data ini berimplikasi 
pada pengembangan intelektual mahasiswa.

Di sisi lain, mahasiswa berperan untuk mel-
akukan transformasi dan perubahan sosial, dan 
peran ini akan membangun hubungan yang erat 
antara mahasiswa dan masyarakat. Namun, pe-

ran ini belum dimainkan secara optimal. Apala-
gi, ada anggapan bahwa masih terdapat skat 
pemisah antara mahasiswa dan masyarakat. Eks-
pektasi yang besar dari masyarakat belum ber-
korelasi positif dengan apa yang dilakukan oleh 
mahasiswa. Sebagian mahasiswa masih berkutat 
dengan masalah pribadi.

Pengembangan intelektual sebagian maha-
siswa yang belum maksimal dan peran trans-
formatifnya yang belum optimal diperparah de-
ngan semakin menipisnya jiwa profetik dalam 
diri mahasiswa. Nilai-nilai keagamaan semakin 
hari semakin menipis. Pendidikan agama di per-
guruan tinggi belum mampu melahirkan maha-
siswa yang taat beribadah dan berakhlak mulia 
(Hajaroh, 1998).

Menjadi Mahasiswa Progresif, 
Transformatif dan Profetik

Imam Mahdi, S.I.P., M.A.
(Ketua Bidang Pengembangan Riset dan Keilmuan DPP IMM, 

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

dok.	@muhmmadiyah
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Gambaran buram pada sementara maha-
siswa ini menuntut telaah lebih jauh tentang 
metode pendidikan dan pengembangan cara ber-
pikir (nalar), sikap dan perilaku mahasiswa. Na-
lar mahasiswa diasakan sampai tataran intelek-
tual organik ala Gramsci atau Rausyan Fikir ala 
Ali Syariati. Dalam hal sikap dan perilaku, ma-
hasiswa dididik dan dikembangkan agar memi-
liki jiwa transformatif, mempunyai kapasitas 
dan kapabilitas untuk melakukan advokasi bagi 
kaum marjinal atau mustadh’afin di perkotaan 
dan pedesaan. Lebih penting lagi, nalar progre-
sif dan aksi transformatif didasari oleh nilai-nilai 
profetik.

Ciri Mahasiswa Progresif
Kata “progresif” berarti kemajuan atau 

berkemajuan. Mahasiswa yang memiliki nalar 
berkemajuan disebut mahasiswa progresif. Ma-
hasiswa progresif mempunyai kesadaran intele-
ktual yang tinggi. Mereka bergiat di kampus dan 
masyarakat dengan tujuan dan agenda-agenda 
intelektual yang jelas. 

Salah satu ciri mahasiswa progresif ada-
lah mempunyai budaya literasi, budaya baca. 
Kuntowjiyo menyebutnya dengan ungkapan 
“mencintai dan memasyarakatkan ilmu pengeta-
huan”. Dalam bahasa Amien Rais, “Mahasiswa 
baru disebut mahasiswa jika dalam dua minggu 
sudah melahap minimal satu buku.” Membaca 
bertujuan untuk menguasai ilmu, tetapi mem-
baca bukan satu-satunya cara untuk menguasai 
ilmu. Ilmu yang telah dikuasai harus dipraktik-
kan dalam amal perbuatan. Dalam istilah Mu-
hammadiyah, mahasiswa progresif memiliki 
“ilmu amaliah dan amal ilmiah”.

Setidaknya, terdapat dua keterampilan uta-
ma yang harus dikembangkan untuk menja-
di mahasiswa progresif: soft skill dan hard skill. 
Pengembangan soft skill berkaitan dengan emosi, 
bahasa, komunikasi dan moralitas. Pengembang-
an soft skill merupakan pembangunan keteram-
pilan yang berhubungan dengan orang lain (in-
ter-personal) dan juga diri sendiri (intra-personal) 
(Sailah, 2008).

Mahasiswa progresif harus memandang soft 
skill sebagai bagian yang tidak terpisahkan da-
lam proses pembelajaran. Urgensi soft skill terle-
tak pada pengembangan kapasistas mahasiswa 

untuk bisa menghadapi dinamika perubahan 
dan perkembangan zaman. Sayangnya, pengem-
bangan soft skill belum mendapat perhatian yang 
besar dari kampus-kampus. Maka, mahasiswa 
perlu mencari alternatif untuk meningkatkan ke-
mampuan dirinya.

Salah satu media terbaik dalam mengasah 
soft skill adalah organisasi mahasiswa. Di dalam 
organisasi, mahasiswa diharuskan untuk me-
lakukan problem solving bagi diri sendiri, organi-
sasi dan masyarakat. Selain itu, dinamika organ-
isasi akan membawa mahasiswa pada tingkat 
kedewasaan dalam bersikap dan bertindak.

Domain kedua ialah hard skill. Berbagai 
litera tur menyatakan bahwa hard skill hanya 
berkontribusi 20% dalam membantu seseorang 
untuk meraih kesuksesan, sedangkan 80% ke-
suksesan ditentukan oleh soft skill. Mahasiswa 
progresif juga mesti memiliki hard skill yang ting-
gi. Meskipun kontribusinya lebih kecil, hard skill 
tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, pada 
tataran administratif, hard skill masih dijadikan 
ukuran pokok dalam menentukan kemampuan 
mahasiswa. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ada-
lah contohnya. Mahasiswa progresif mempunyai 
hard skill dan soft skill yang baik.

Nalar mahasiswa diasakan sampai 
tataran intelektual organik ala 

Gramsci atau Rausyan Fikir ala Ali 
Syariati. Dalam hal sikap dan perilaku, 
mahasiswa dididik dan dikembangkan 

agar memiliki jiwa transformatif, 
mempunyai kapasitas dan kapabilitas 

untuk melakukan advokasi bagi 
kaum marjinal atau mustadh’afin 

di perkotaan dan pedesaan. Lebih 
penting lagi, nalar progresif dan aksi 
transformatif didasari oleh nilai-nilai 

profetik.



Menjadi Mahasiswa Progresif,
Transformatif dan Profetik
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Interaksi Mahasiswa dengan Masyarakat
Kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan 

sekitarnya menjadi poin penting untuk menjadi 
mahasiswa transformatif. Mahasiswa merupakan 
golongan kaum menengah (middle class) yang di-
harapkan mampu memperjuangkan kepenting an 
kaum marjinal. Perjuangan ini mengarah bukan 
pada pemuasan materi atau kekuasaan pribadi, 
tetapi untuk pengentasan masyarakat pinggiran 
agar mereka lebih berdaya.

Pramoedya Ananta Toer (1995) mengecam 
mahasiswa yang tidak melakukan transformasi 
sosial sebagai “hewan yang pandai”. Kemamp-
uan intelektual yang tinggi, tetapi tidak disertai 
dengan kepekaan terhadap realitas sosial hanya-
lah intelektualitas semu. Prasityo (2007) meng-
ingatkan bahwa mahasiswa itu berasal dari ma-
syarakat dan akan kembali ke masyarakat. Kal-
au semasa kuliah, mahasiswa tidak menjadikan 
masyarakat sebagai subyek perubahan, mahasis-
wa akan menemui kesulitan dalam membangun 
relasi dengan masyarakat.

Mengutip perkataan Antonio Gramsci da-
lam Roger Simon (1999), mahasiswa dibedakan 
jadi dua: intelektual tradisional dan intelektual 
organik. Intelektual tradisional serupa dengan 

hewan yang pandai. Intelektual organik berarti 
memiliki hard skill dan soft skill. Intelektual or-
ganik mempunyai kecerdasan intelektual dan 
melakukan transformasi sosial di masyarakat.

Di perguruan tinggi, transformasi sosial yang 
dilakukan oleh mahasiswa termasuk dalam ra-
nah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian 
masyarakat diarahkan pada dua hal, yakni pem-
bangunan (development) dan pemberdayaan (em-
powerment). Pembangunan membuat ma syarakat 
marjinal jadi masyarakat yang mapan. Sementa-
ra itu, pemberdayaan membuat masyara kat lebih 
berdaya untuk melakukan pembangunan.

Dalam praktiknya, konsep pemberdayaan 
yang dilakukan oleh kampus belum sepenuhnya 
mampu melakukan transformasi sosial. Sebab, 
waktu pelaksanaan pemberdayaan hanya satu 
atau dua bulan. Pemberdayaan oleh mahasis-
wa ini berbentuk kuliah kerja nyata (KKN) dan 
praktik pengalaman lapangan (PPL). Penyebab 
lainnya ialah KKN dan PPL ini masih dianggap 
sekadar sebagai kewajiban dan syarat mahasiswa 
untuk lulus kuliah. KKN dan PPL belum dipan-
dang sebagai panggilan sosial untuk member-
dayakan masyarakat. 

Sudah seharusnya mahasiswa menjadikan 
pemberdayaan tidak sebagai kewajiban kam-
pus semata, tetapi juga sebagai panggilan sosial. 
KKN dan PPL ini merupakan aktivitas belajar 
untuk melatih kepekaan sosial mahasiswa dan 
kemampuan transformasi sosialnya. Ekspektasi 
yang besar dari masyarakat hanya akan menjadi 
isapan jempol jika mahasiswa tidak melakukan 
pemberdayaan masyarakat sebagai panggilan 
sosial.

Nilai-Nilai Profetik 
Fondasi profetik transformasi sosial tertuang 

dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran (3): 110 (Kun-
towijoyo, 1991). “Kamu adalah umat terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
makruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya, Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka, ada yang 
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.” Ayat ini menunjukkan tiga fondasi 
profetik transformasi sosial, yaitu humanisasi, 
liberasi dan pengabdian kepada Allah. Prak-
tik pendidikan di perguran tinggi menjadi pro-

Sudah seharusnya mahasiswa 
menjadikan pemberdayaan tidak 
sebagai kewajiban kampus semata, 
tetapi juga sebagai panggilan sosial. 
KKN dan PPL ini merupakan aktivitas 
belajar untuk melatih kepekaan 
sosial mahasiswa dan kemampuan 
transformasi sosialnya. Ekspektasi 
yang besar dari masyarakat hanya 
akan menjadi isapan jempol jika 
mahasiswa tidak melakukan 
pemberdayaan masyarakat sebagai 
panggilan sosial.
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ses humanisasi, memanusiakan manusia. Paulo 
Freire (1999) merombak pendidikan model bank 
dan menyodorkan alternatif pendidikan model 
humanisasi. 

Pendidikan juga menjadi proses liberasi. 
Pendidikan membawa mahasiswa untuk terlepas 
dari kebodohan struktural dan kultural. Dalam 
kata-kata Erich Fromm, pendidikan harus men-
ciptakan biofili, kecintaan kepada segala yang 
memiliki kehidupan, bukan nekrofile, kecintaan 
pada segala yang tidak memiliki jiwa kehidupan. 
Terakhir, pendidikan mengarahkan manusia un-
tuk meningkatkan iman dan ibadahnya kepada 
Allah SWT.

Mahasiswa yang tidak memiliki kesadaran 
profetik memandang dan mempelajari kehidup-
an hanya dengan kemampuan akal rasional (rea-
son) ala John Locke atau dengan empirisme hu-
kum alam ala Isaac Newton. Tanpa kesadaran 
profetik ini, menurut Syafii Maarif, kehidupan 
manusia akan bergerak menuju kehancuran. Pa-
paran fondasi profetik yang disampaikan Kun-
towijoyo yang diilhami oleh Muhammad Iqbal 
dan Rouger Graudy merupakan gambaran ten-
tang hakikat kepribadian dan aktivitas mahasis-
wa itu sendiri. 

Secara lebih praktis, Sus Budiharto (2015) 
mengemukakan empat fondasi profetik, empat 
sifat kenabian. Pertama, mahasiswa harus memi-
liki sifat shiddiq, selalu menanamkan nilai-nilai 
kebenaran dalam dirinya. Mahasiswa-maha-
siswa yang masih melakukan pelanggaran hak 
kekayaan intelektual belum memiliki nilai-nilai 
kebenaran secara utuh dalam dirinya. Plagia-
risme bertentangan dengan sifat shiddiq.

Kedua, mahasiswa harus memiliki sifat 
amanah. Amanah berarti penuh dedikasi, pro-
fesional dan bertanggung jawab. Sifat amanah 
terlihat dalam kesunggguhan mahasiswa untuk 
menjalankan aktvitas sebagai sivitas akademika 
di kampus. Jika mahasiswa tidak sungguh-sung-
guh dalam melakoni perkuliahan secara luas, be-
rarti mereka belum bersifat amanah.

Ketiga, mahasiswa harus mampu menjalan-
kan sifat tablig, menyampaikan. Tablig dalam ta-
taran sederhana sama dengan komunikasi. Ko-
munikasi yang baik merupakan salah satu kar-
akteristik dari mahasiswa yang terdidik dengan 
baik. Tutur kata yang tepat ketika berhadapan 

dengan orang lain memang sangat dibutuhkan.
Keempat, mahasiswa harus mempunyai fa-

thonah atau kecerdasan. Sekarang, dikenal berag-
am kecerdasan, termasuk kecerdasan spritual. 
Kecerdasan spiritual mengarahkan mahasiswa 
untuk menyadari bahwa kehidupan tidak hanya 
berkutat pada masalah personal dan sosial, tetapi 
juga menyangkut Sang Khaliq.

Keempat fondasi tersebut sangat penting 
bagi kehidupan mahasiswa. Fondasi-fondasi ini 
serupa dengan hard skill dan soft skill. Namun, 
hard skill dan soft skill cerminan dari nilai-nilai 
universal yang dianggap baik, sedangkan empat 
sifat kenabian di atas memiliki makna transend-
ensi yang lebih dalam. Di dalam empat sifat ini, 
terdapat keimanan yang kuat sebagai fondasi ter-
dalam bagi mahasiswa.

Mahasiwa sebagai bagian dari masyarakat 
mempunyai peran penting. Secara personal, ke-
hidupannya harus bermuatan soft skill dan hard 
skill. Secara sosial, mahasiwa mempunyai andil 
besar untuk melakukan transformasi. Pember-
dayaan masyarakat dipandang bukan hanya se-
bagai kewajiban akademik, melainkan juga se-
bagai panggilan jiwa sosial. Secara keagamaan, 
progresivitas dan transformasi sosial harus di-
dasarkan pada nilai profetik yang mengarahkan 
manusia pada ibadah kepada Allah SWT, agar 
tidak terjebak dalam dinamika duniawi yang 
semu.[]

Menjadi Mahasiswa Progresif,
Transformatif dan Profetik

Belajar

Beribadah

Keluarga

Reflesing

Berorganisasi

Bekerja

Diskusi
Membaca
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 Perjuangan Tiada  Jeda
IKIP MUHAMMADIYAH MAUMERE



Uraian best practice ini ditulis berdasar-
kan wawancara dengan Bapak Erwin 
Prasetyo, S.T., tamatan Universitas Mu-

hammadiyah Yogyakarta dan kini Wakil Rektor 
I IKIPMu Maumere, pada awal Februari 2016 
di Solo. Best practice ini diharapkan bisa memo-
tivasi dan menginspirasi kader-kader dan kam-
pus-kampus Muhammadiyah lain untuk ber-
juang tiada henti dalam mewujudkan kampus 
dan masyarakat yang berkemajuan.

Berjuang di Tanah Abang
Perjuangan yang dahsyat dimulai ketika Di-

rektur Kelembagaan pada Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor 595/D5./2007 tertanggal 27 Februari 2007 
tentang Larangan Model Kelas Jauh Sabtu/Min-
ggu. Waktu itu, Ditjen Dikti berada di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
belum menjadi kementerian tersendiri. Pada saat 
penerbitan surat ini, IKIPMu Maumere merupa-
kan kelas jauh dari Universitas Muhammadiyah 
Kupang. Dengan penerbitan surat edaran terse-
but, kuliah kelas jauh ini harus berhenti. Konon, 
di daerah-daerah lain saat itu masih diselengga-
rakan kelas jauh, tetapi IKIPMu Maumere tak 
mau ambil risiko dan berpikir jauh ke depan.

Kemudian, pada tahun 2009 dibentuklah 
Panitia Pendirian IKIPMu Maumere dengan 
Ketua Dr. H. Jafar Umar, M.Sc. dan Sekretaris 
H. Sudirman Badu, M.Pd. Dua orang ini meru-

Perjuangan Tiada Jeda

 Perjuangan Tiada  Jeda

Kampus II, Univeritas Muhammadiyah Cirebon dok. umc.ac.id

Upaya	IKIP	Muhammadiyah	(IKIPMu)	
Maumere	untuk	menjadi	kampus	

yang	legal	dan	berkualitas	di	daerah	
yang	mayoritas	non-Muslim	patut	
diapresiasi.	Perjuangan	dari	titik	

nol	dengan	banyak	tantangan	yang	
keras	tiada	pernah	berhenti.	Kini,	

kampus	keguruan	di	Nusa	Tenggara	
Timur	ini	mulai	angkat	suara.	Upaya	
perjuangannya	telah	membuahkan	

hasil	dan	masih	terus	berlanjut.
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pakan dosen tetap Universitas Nusa Cendana 
(Undana) Kupang dan juga dosen Universi-
tas Muhammadiyah Kupang. Pada tahun 2010, 
Pak Jafar Umar meninggal dunia, dan kemudi-
an jabatan ketua panitia dipegang oleh Pak Er-
win Prasetyo. Demikian disebutkan dalam situs 
IKIPMu Maumere (www.ikipmu.wixsite.com/
ikipmu-maumere). 

Selanjutnya, panitia melengkapi syarat-
syarat pendirian institut, dan salah satu syarat 
pokoknya adalah ketersediaan dosen-dosen yang 
telah berijazah Strata 2 (S-2). Di sinilah masalah-
nya, karena IKIPMu Maumere belum memiliki 
banyak dosen lulusan S-2. Sumber daya manusia 
(SDM)-nya terbatas sekali.

Apakah mereka menyerah? Tidak. Bagaima-
na cara mendapatkan dosen-dosen dengan kual-
ifikasi S-2? Mereka meminta bantuan Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah dan perguruan ting-
gi-perguruan tinggi Muhammadiyah yang su-
dah mapan. Akhirnya, mereka mendapatkan 
tenaga-tenaga dosen S-2 untuk mengurus izin 
operasional, dan mereka bertekad untuk segera 
mengirim dosen-dosen yang masih berijazah S-1 
ke kampus-kampus lain guna mengambil pro-
gram pascasarjana.

Setelah semua syarat administrasinya leng-
kap, mereka mengirim surat usulan dan ber-

kas-berkas itu ke Ditjen Dikti pada tahun 2009. 
Sampai beberapa tahun, tiada tanggapan dari 
Ditjen Dikti. Sementara itu, pada bulan Agustus 
2012, tiba-tiba universitas lain di NTT mendapat-
kan surat keputusan (SK) pendirian dua pro-
gram studi S-1 baru pada Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP). Pak Erwin Prasetyo dan 
kawan-kawan terkejut, dan lalu menanyakan ke-
benaran informasi tentang pendirian dua prodi 
ini dan juga perkembangan berkas usulan dari 
IKIPMu Maumere. Keterangan yang diperoleh 
tidak memuaskan.

Tak hanya itu tantangannya. Pendirian IKIP-
Mu Maumere diprotes, dan demonstrasi terjadi 
di mana-mana. Gerbang dan pintu kampus di-
tutup oleh massa. Suasana gaduh. Koran-koran 
memberitakannya selama berhari-hari. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memanggil 
pengelola IKIPMu Maumere. Inilah tantangan 
yang berat di tanah yang sebagian besar pen-
duduk non-Muslim, tanah merah—abang dalam 
bahasa Jawa. Jumlah kaum Muslim di sana ha-
nya 10%.

Di tanah abang yang bertajuk Serambi Roma 
ini, bangunan pasar inpres (instruksi presiden) 
yang konon akan beralih fungsi jadi gedung se-
kolah justru sekarang menjadi gereja. Tak lama 
sebelumnya, IKIPMu Maumere memindah mas-
jidnya ke pinggir jalan. Gereja baru ini hanya 
berjarak lima puluh meter dari masjid tersebut. 
Pun, tanah yang telah diperuntukkan bagi Maje-
lis Ulama Indonesia (MUI) oleh Bupati Sikka kini 
tak jelas batas-batasnya. Di tepi-tepi tanah MUI 
itu sudah berdiri gereja-gereja Katolik dan Pro-
testan.

Berjuang di tanah abang ini memang tak gam-
pang. Namun, perjuangannya tak perlu disertai 
amarah yang meradang. Ini akan terasa le bih 
bermakna dan matang. Usahanya tiada pernah 
lekang. IKIPMu Maumere terus berjuang untuk 
menyongsong masa mendatang yang gemilang. 

Memanfaatkan Jaringan Muhammadiyah
Penerbitan SK untuk pendirian dua prodi 

FKIP di universitas lain di atas melecut para pen-
gelola IKIPMu Maumere guna menempuh cara 
lain dalam mengurus izin operasional. Mereka 
memanfaatkan jaringan Muhammadiyah dan 
Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggol-

Berjuang di tanah abang 
ini memang tak gampang. 

Namun, perjuangannya tak 
perlu disertai amarah yang 
meradang. Ini akan terasa 

lebih bermakna dan matang. 
Usahanya tiada pernah lekang. 

IKIPMu Maumere terus 
berjuang untuk menyongsong 

masa mendatang yang 
gemilang. 
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kan tujuan mereka. Pak Erwin Prasetyo sendiri 
kemudian menemui Pak Malik Fadjar, Pak Am-
ien Rais, Pak Nasrullah Larada, dan Pak Tjatur 
Sapto Edy di Jakarta. Tokoh-tokoh ini memban-
tu IKIPMu Maumere dengan bersemangat dan 
cepat untuk menyelesaikan masalah izin opera-
sionalnya.

Bapak-bapak itu kemudian menghubung-
kan Pak Erwin dengan pejabat-pejabat di  Ditjen 
Dikti. Pak Erwin dan kawan-kawan dari IKIPMu 
Maumere melakukan presentasi sebagai tindak 
lanjut pengusulan izin operasional di Ditjen Dik-
ti. Akhirnya, Pak Djoko Santoso yang kala itu 
menjadi Dirjen Dikti datang ke Maumere bersa-
ma Pak Amien Rais. Visitasi juga dilakukan, dan 
izin operasional pendirian delapan program stu-
di pada dua fakultas IKIPMu Maumere turun. SK 
Mendiknas ini bernomor 21/E/O/2013 tertanggal 
22 Januari 2013. Perjuangan mereka sesuai de-
ngan prosedur yang ada selama empat tahun 
akhirnya menuai hasil.

IKIPMu Maumere langsung memiliki Fakul-
tas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengeta-
huan Alam (FPMIPA) dan Fakultas Pendidikan 
Ilmu Sosial dan Humaniora (FPISHUM). FPMI-
PA terdiri dari program-program studi Pendidik-
an Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan 
Kimia dan Pendidikan Biologi. Sementara itu, 

FPISHUM terdiri dari program-program studi 
Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa dan Sas-
tra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris.

Masyarakat menyambut baik penerbitan 
izin operasional IKIPMu Maumere ini. Mereka 
sudah merasakan kontribusi kampus ini sewaktu 
masih menjadi kelas jauh dari UM Kupang dan 
merindukan program-program perkuliahannya. 
Di Maumere, banyak pegawai negeri merupa-
kan lulusan kampus ini, dan kualitasnya berbe-
da. Lulusan-lulusan sekolah menengah berbon-
dong-bondong mendaftar di kampus Muham-
madiyah ini, dan tercatat 300 orang mahasiswa 
baru pada tahun pertama. Rata-rata, jumlah ma-
hasiswa baru di IKIPMu Maumere sebanyak 300 
orang setiap tahun.

Dosen Tetap Non-Muslim
Lantaran keterbatasan SDM dosen dan kel-

angkaan dosen Muslim, IKIPMu Maumere ter-
paksa merekrut dosen-dosen non-Muslim. Sebe-
narnya, perekrutan dosen non-Muslim sebagai 
dosen tetap PTM melanggar Pedoman tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tetapi kondisi 
darurat memaksa pengelola IKIPMu Maumere 
untuk menempuh kebijakan ini. Awalnya, per-
bandingan jumlah dosen Muslim dan non- 

Kuliah	umum	pendidikan	kewarganegaraaan	oleh	
Prof.	Dr.	H.	bambang	Sumarjoko	UMS	dok.	IKIP	Maumere	
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Muslim kurang lebih 50:50.
Dalam merekrut dosen tetap non-Mus-

lim, Badan Pengurus Harian, rektor dan wakil 
rektor menyampaikan secara terbuka kepada 
calon-calon dosen tersebut. Kepada mereka, di-
tunjukkan Pedoman tentang Perguruan Tinggi Mu-
hammadiyah supaya mereka memahami ketika 
suatu saat mereka tidak lagi mengajar di IKIPMu 
Maumere. Dosen-dosen non-Muslim pun men-
gerti ihwal peraturan dan kebijakan ini.

Dosen-dosen tetap non-Muslim ini menga-
mpu mata kuliah-mata kuliah inti dan juga 
mata kuliah Agama Katolik dan Agama Kris-

ten. Dosen-dosen tersebut memang dibutuhkan 
untuk mengajar di prodi-prodi yang ada. Selain 
itu, IKIPMu Maumere juga secara kesatria mem-
berikan layanan pendidikan agama sesuai de-
ngan agama yang dianut oleh mahasiswa-maha-
siswanya. Apalagi, sebagian besar mahasiswanya 
beragama Katolik dan Protestan, sehingga IKIP-
Mu Maumere menyediakan dosen-dosen yang 
beragama Katolik dan Protestan dan ahli kedua 
agama ini untuk memberikan kuliah agama se-
cara khusus.

Di pihak lain, tidak semua perguruan ting-
gi dan sekolah Katolik dan Protestan di NTT 

Ospek	Maasiswa	baru	IKIP	Muhammadiyah	Maumere	dok.	IKIPmu	Maumere

UKM	musik		IKIP		Muhammadiyah	Maumere	dok.	IKIPmu	MaumereBadan	Eksekutif	Mahasiswa	IKIP		Muhammadiyah	Maumere	dok.	IKIPmu	Maumere



IKIPMu Maumere tidak akan 
berhenti menyekolahkan dosen-
dosennya. Mereka berniat untuk 
mengirim dosen-dosen lainnya 
dalam program pascasarjana 
reguler. Bahkan, mereka sudah 
berancang-ancang untuk 
mengirim beberapa dosennya 
guna menempuh program S-3 di 
luar negeri. 
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 memberikan pelayanan pendidikan agama se-
suai dengan agama mahasiswa dan siswanya. 
Mahasiswa atau siswa yang beragama Islam 
dan kuliah atau bersekolah di kampus atau se-
kolah Katolik dan Protestan tidak selalu mem-
peroleh mata kuliah atau mata pelajaran agama 
Islam. Realitas ini timpang dan harus dihadapi, 
serta menjadi medan perjuangan bagi IKIPMu 
Maumere dan kaum Muslim di NTT.

Bedol Dosen demi Kuliah S-2
Awalnya, sebagian dosen yang mengajar di 

IKIPMu Maumere masih berijazah S-1. Padahal, 
pemerintah mengharuskan dosen-dosen lulus-
an S-2 untuk mengajar di perguruan tinggi. La-
gi-lagi, ini merupakan tantangan bagi IKIPMu 
Maumere yang baru saja berhasil menyelesai-
kan masalah izin operasional. Lepas dari satu 
tantang an, masuk ke tantangan berikutnya.

IKIPMu Maumere menyambut tantangan 
ini dengan semangat dan mengambil langkah 
cerdas. Mereka bekerja sama dengan UM Ma-
lang untuk menyelenggarakan program khusus 
pascasarjana bagi dosen-dosen mereka. Dosen-
dosen ini tetap bisa mengajar dan sekaligus bisa 
kuliah S-2. Bukan dosen-dosen Pascasarjana UM 
Malang yang datang ke Maumere, karena kelas 
jauh sudah dilarang, melainkan dosen-dosen 
IKIPMu Maumere yang pindah ke Malang untuk 
mengikuti kuliah S-2 pada bulan-bulan liburan 
semester S-1 selama dua tahun. Ketika perkuliah-
an S-1 di IKIPMu Maumere libur, dosen-dosen-
nya hijrah ke UM Malang.

Sebanyak 67 orang dosen, Muslim dan 
non-Muslim, menjalani kuliah S-2 di UM Malang. 
Bedol dosen dilakukan demi kuliah S-2. Jumlah 
itu terdiri dari dosen-dosen IKIPMu Maumere 
dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidi-
kan (STKIP) Muhammadiyah Alor. Pengelola 
IKIPMu Maumere sengaja mengajak serta dosen-
dosen dari STKIP Muhammadiyah Alor. Bahkan, 
mereka juga menawarkan program ini kepada 
kampus-kampus lain yang non-Muslim, tetapi 
kampus-kampus ini terlambat dalam merespons 
tawaran tersebut. Program dan penawaran ini 
membuktikan bahwa Muhammadiyah menjadi 
rahmat bagi semua orang, Muslim dan non-Mus-
lim, untuk memajukan pendidikan di NTT.

Heroiknya, sebagian dosen peserta kuliah 
program pascasarjana di UM Malang ini menge-
luarkan biaya sendiri. Mereka merogoh kocek 
sendiri untuk biaya kuliah, transportasi dan 
akomodasi selama bermukim di Malang. Beta-
pa tampak nyata kesungguhan dosen-dosen itu 
untuk meningkatkan kompetensi diri dan kua-
litas perkuliahan di kampus mereka dan men-
ciptakan masa depan yang lebih maju. Sebagi-
an dosen lain memperoleh bantuan dana dari 
IKIPMu Maumere dalam mengikuti program 
S-2 ini. Pada tahun 2017, 67 dosen ini diharapkan 
lulus dan memiliki ijazah S-2, sehingga IKIPMu 
Maumere akan memiliki tenaga-tenaga pendidik 
yang telah memenuhi syarat yang digariskan 
oleh pemerintah.

IKIPMu Maumere tidak akan berhenti 
menyekolahkan dosen-dosennya. Mereka berni-
at untuk mengirim dosen-dosen lainnya dalam 
program pascasarjana reguler. Bahkan, mereka 
sudah berancang-ancang untuk mengirim beber-
apa dosennya guna menempuh program S-3 di 
luar negeri. Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang 
diharuskan bagi guru-guru disikapi dengan nada 
optimis oleh IKIPMu Maumere. Para pengelola 
IKIPMu Maumere penuh harap dan semangat, 
berpikir jauh ke depan, berhitung dengan cer-
mat, dan bergerak dengan cepat dan berani. Se-
cercah hasilnya kini pun sudah terlihat nyata.
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Membangun Gedung
IKIPMu Maumere tak hanya meningkatkan 

kompetensi dosen-dosennya, tetapi juga mem-
bangun gedung perkuliahan dan pertemuan. 
Mereka membangun gedung tiga lantai untuk 
ruang-ruang kuliah dan aula pertemuan. Sarana 
fisik ini penting untuk kegiatan perkuliahan dan 
kegiatan-kegiatan akademis dan ekstrakurikuler 
bagi mahasiswa dan dosen. Gedung yang bagus 
dan nyaman tentu sangat mendukung kesukses-
kan semua kegiatan itu. Apalagi, dosen-dosen-
nya berkualitas dalam mendidik dan menga-
jar. Lengkaplah sudah rintisan awal IKIPMu 
Maumere.

Namun, mereka berpikir keras untuk men-
cari dana pembangunan gedung. Sebagai kam-
pus baru, mereka tidak mempunyai dana tunai 
untuk membangun sendiri gedung itu. Sekali 
lagi, mereka memanfaatkan jaringan Muham-
madiyah. Mereka meminta bantuan PP Mu-
hammadiyah, UM Surakarta dengan Lembanga 
Wakaf Tunai (LWT)-nya, UM Malang, dan to-
koh-tokoh Muhammadiyah. Bantuan-bantuan 
ini berupa pinjaman lunak dan semacamnya.

Tak mudah untuk meyakinkan pihak-pihak 
tersebut bahwa IKIPMu Maumere membutuh-
kan bantuan dan benar-benar sanggup mengem-
balikan bantuan ini dengan mengangsur secara 
rutin. Sebab, kampus ini baru saja berdiri dengan 
segenap keterbatasannya. Namun, para pengelo-
la IKIPMu Maumere membuat perhitungan ke-
uangannya dengan teliti, membuat rencana dan 
program-program kampus dengan matang, dan 
mengeksekusinya secara mantap.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah didatangkan 
ke Maumere untuk memberi semangat dan 
mempromosikan kampus ini. Bapak M. Amien 
Rais, Bapak Abdul Malik Fadjar, Bapak Dahlan 
Rais dan lain-lain datang ke IKIPMu Maumere 
dengan senang hati. Sivitas akademikanya dan 
masyarakat sekitar kampus menyambut keha-
diran mereka dengan antusias. Sehingga, nama 
IKIPMu Maumere telah mendapat tempat di 
masyarakat Maumere dan bahkan NTT.

Sebab, kampus ini baru saja berdiri 
dengan segenap keterbatasannya. 

Namun, para pengelola IKIPMu 
Maumere membuat perhitungan 

keuangannya dengan teliti, 
membuat rencana dan program-

program kampus dengan matang, 
dan mengeksekusinya secara 

mantap.

dok.	IKIPmu	Maumere



Menggencarkan Kegiatan Akademis
Kegiatan-kegiatan seminar, lomba, pelati-

han, lokakarya dan sejenisnya digencarkan di 
IKIPMu Maumere. Kegiatan-kegiatan ini meng-
hidupkan suasana kampus dan menggairah-
kan iklim akademis dan kreativitas. Seminar 
mendiskusikan aneka masalah dan solusinya, 
mengasah kepekaan dan kecerdasan, dan meny-
osialisasikan masalah dan solusinya kepada ka-
langan akademisi, guru, masyarakat dan pemer-
intah. Lomba mendorong para siswa dan maha-
siswa untuk meningkatkan kualitas diri mereka 
dan mempromosikan kampus kepada pelajar-pe-
lajar sekolah menengah. Pelatihan dan lokakarya 
melatih para guru, dosen dan karyawan untuk 
berkarya secara lebih terampil dan giat.

Narasumber-narasumber dari PTM-PTM 
yang sudah maju dihadirkan. Pejabat-pejabat 
pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga 
didatangkan ke IKIPMu Maumere. Siswa-siswa, 
guru-guru, dan masyarakat luas berdatangan 
pula untuk berdialog dan diskusi dengan para 
narasumber. Kampus jadi lebih hidup dan ramai. 
Apresiasi masyarakat kepada kampus Muham-
madiyah ini akhirnya juga meningkat.

Syahdan, sekolah-sekolah dan instansi-in-
stansi swasta dan negeri serta masyarakat luas 
menerima dengan tangan terbuka kegiatan ma-
gang dan kuliah kerja nyata (KKN) mahasis-
wa-mahasiswa IKIPMu Maumere. Magang dan 
KKN ini ditangani dengan serius, sehingga se-
kolah-sekolah, instansi-instansi dan masyarakat 
merasakan manfaat dan nilai lebihnya. Magang 
dan KKN IKIPMu Maumere lebih disukai oleh 
masyarakat, seturut penuturan Pak Erwin.

Menjelang Muktamar Muhammadiyah ta-
hun 2015 di Makassar, Pimpinan Pusat Muham-
madiyah menunjuk IKIPMu Maumere untuk 
menggelar Seminar Pra-Muktamar XVII Mu-
hammadiyah. Seminar ini diselenggarakan pada 
hari Kamis 21 Mei 2016 dengan tema “Lanskap 
Pembangunan Kawasan Timur Menuju Indone-
sia Berkemajuan”. Seminar berlangsung dengan 
meriah dan sukses.

Mengejar Harapan
Perjuangan nan panjang dan dahsyat ter-

us bergulir sambil memupuk harapan. Pak Er-
win Prasetyo berharap kualitas pendidikan di 

Maumere dan NTT meningkat. Saat ini, kualitas 
pendidikan provinsi ini berada di deretan bawah. 
Semua pihak di daerah dan pusat diharapkan 
untuk bekerja keras demi meningkatkan mutu 
pendidikan dan, pada gilirannya nanti, mening-
katkan kualitas hidup seluruh masyarakat NTT. 

 IKIPMu Maumere mengambil peran aktif 
untuk mempertinggi mutu pendidikan di NTT. 
Kampus ini tiada henti berbenah di semua lini 
dan sektor untuk menjadi institut keguruan 
yang bermutu. Institut keguruan yang bermutu 
kiranya akan menghasilkan guru-guru yang ber-
mutu pula dan gagasan-gagasan pembangunan 
yang brilian. IKIPMu Maumere berusaha sekuat 
tenaga untuk memberikan kontribusi positif bagi 
dunia pendidikan NTT.

Amal-amal usaha Muhammadiyah lain di 
NTT juga diharapkan untuk berkembang mela-
ju. Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, sekolah menengah atas, ma-
drasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan 
madrasah aliyah milik Muhammadiyah tersebar 
di Flores dan pulau-pulau lain. Amal-amal usaha 
ini diperuntukkan bagi semua warga dan umat, 
tak cuma bagi warga Muhammadiyah yang jum-
lahnya sekitar 2% di NTT.

IKIPMu Maumere dan warga Muhammadi-
yah di NTT mengejar harapan tiada jera. Mere-
ka berjuang dengan segenap daya, dan hara-
pan-harapan itu mulai nyata.[]

Institut keguruan yang bermutu 
kiranya akan menghasilkan 
guru-guru yang bermutu 
pula dan gagasan-gagasan 
pembangunan yang brilian. 
IKIPMu Maumere berusaha 
sekuat tenaga untuk memberikan 
kontribusi positif bagi dunia 
pendidikan NTT.

Perjuangan Tiada Jeda
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JAKARTA.	 Batas	 antarnegara	 yang	 semakin	
kabur	 dan	 meningkatnya	 mobilitas	 para	 akade-
misi	telah	membuat	internasionalisasi	perguruan	
tinggi	 (PT)	 jadi	 tren	 global.	 Persaingan	 antar-PT	
di	 dalam	 dan	 luar	 negeri	 pun	 semakin	 terbuka.	
Perguruan	 Tinggi	 Muhammadiyah	 dan	 ‘Aisyiyah	
(PTMA)	sebagai	 institusi	pendidikan	swasta	me-
nyadari	 betul	 bagaimana	 harus	 mengambil	 pe-
luang	dalam	persaingan	tersebut.

Melihat	 potensi	 beberapa	 PTMA	 yang	 telah	
mapan	 secara	 kualitas—yang	 dibuktikan	 dengan	
akreditasi	 institusi—terdapat	 peluang	 besar	 bagi	
PTMA	dalam	membangun	jejaring	di	tingkat	inter-
nasional.	Membangun	kerjasama	lintas	negara	ini	

Internasionalisasi Kampus
WORKSHOP NASIONAL PTMA

membuahkan	 banyak	 manfaat	 bagi	 mahasiswa	
dan	 dosen	 untuk	 mengembangkan	 disiplin	 ilmu	
mereka.

Terkait	dengan	hal	tersebut,	PTMA	telah	me-
lakukan	 langkah-langkah	 aktif	 dalam	meningkat-
kan	daya	saing	global,	di	antaranya	(1)	kerjasama	
kemitraan	dengan	institusi	luar	negeri,	(2)	membu-
ka	program	double degree	dan	alih	kredit	de	ngan	
mitra	 luar	negeri,	 (3)	melakukan	penerimaan	ma-
hasiswa	asing,	dan	(4)	mengikuti	program	pemer-
ingkatan	perguruan	tinggi	di	tingkat	internasional.	
Kegiatan	internasionalisasi	ini	diharapkan	mampu	
meningkatkan	 kualitas	 dan	 visibilitas	 PTMA	 ter-
kait	di	tingkat	internasional.	

dok.	republika.co.id

kinerja
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Kesuksesan	 mengelola	 internasionalisasi	
PTMA,	 kerjasama	 internasional	 dan	 perekrutan	
mahasiswa	 asing	 perlu	 dibarengi	 dengan	 peny-
iapan	sumber	daya	manusia	 (SDM)	untuk	berad-
aptasi	 dengan	 atmosfir	 akademis	 international.	
Salah	satu	bentuk	penyiapannya	adalah	pelatihan	
bahasa-bahasa	 asing,	 minimal	 bahasa	 Inggris.	
Pelatihan	 bahasa	 Inggris	membekali	mahasiswa	
dan	 dosen	 PTMA	 untuk	 menghadapi,	 misalnya,	
Masyarakat	Ekonomi	ASEAN.	Penguasaan	baha-
sa	Inggris	juga	sangat	mendukung	karier	kerja	di	
kelak	kemudian	hari.

Internasionalisasi	tidak	harus	dilakukan	den-
gan	menggelar	kegiatan	ke	luar	negeri	atau	men-
girim	mahasiswa	dan	dosen	ke	luar	negeri.	Inter-
nasionalisasi	juga	bisa	diselenggarakan	di	dalam	
PTMA	 itu	 sendiri.	 Internasionalisasi	 di	 dalam	
PTMA	 berupa	 kegiatan	 peningkatan	 kompeten-
si	 internasional.	 Kegiatan	 ini	 terutama	 ditujukan	
bagi	mahasiswa	atau	staf	yang	tidak	bisa	pergi	ke	
luar	negeri.	

Majelis	 Pendidikan	 Tinggi	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	Pimpinan	Pusat	Muhammadiyah	
memandang	perlu	untuk	secara	sinergis	memban-
gun	reputasi	PTMA	melalui	(1)	kegiatan	konvensi,	
pertemuan	 ilmiah,	 publikasi	 dan	 seterusnya;	 (2)	
promosi	dan	branding;	(3)	program	yang	khas	ber-
dasarkan	keunggulan	komparatif	setiap	PTMA;	(4)	
penyelenggaraan	 kegiatan	 internasional;	 dan	 (5)	
pertukaran	mahasiswa	dan	staf	(staff and students 
mobility).	

Untuk	 itu,	 Majelis	 Diktilitbang	 PP	 Muham-
madiyah	 bekerjasama	 dengan	 Forum	 Kantor	
Urusan	 Internasional	 (FKUI)	 dan	Universitas	Mu-
hammadiyah	 Jakarta	 (UMJ)	menggelar	 bersama	
Workshop	Perguruan	Tinggi	Muhammadiyah	dan	
‘Aisyiyah	(PTMA)	se-Indonesia	pada	tanggal	18-19	
Mei	2016	di	kampus	UMJ.	Pertemuan	 ini	dihadi-
ri	 oleh	 70	 peserta	 dari	 PTMA	dan	 juga	Dr.	 Ir.	Hj.	
Paristiyanti	 Nurwardani,	 M.P.,	 Direktur	 Pembela-
jaran	pada	Direktorat	Jenderal	Pembelajaran	dan	
Kemahasiswaan	 di	 Kementerian	 Riset	 Teknologi	
dan	Pendidikan	Tinggi.

Workshop	ini	bertujuan	untuk	(1)	menjelaskan	
peluang	dan	tawaran	beasiswa	ke	luar	negeri,	(2)	
memaparkan	 Kebijakan	 Pengembangan	 Kerjasa-
ma	Internasional,	(3)	menyiapkan	mahasiswa	un-
tuk	mendapatkan	beasiswa	ke	luar	negeri	dengan	
mengundang	 narasumber	 dari	 Koninlijk	 Instituut	

voor	Taal	Land	en	Volkenkunde	(KITLV)	Indonesia,	
(4)	memaparkan	Program	Erasmus	Plus	dan	Inter-
national	Mobility	Program	dari	Uni	Eropa	dengan	
mengundang	narasumber	dari	Uni	Eropa	di	Jakar-
ta,	(5)	mendedahkan	peluang	kerjasama	ke	Inggris	
dan	pelatihan	penulisan	artikel	ilmiah	internasion-
al,	 dan	 (6)	 membahas	 program	 kerja	KUI	 PTMA	
selama	setahun.

KUI	telah	dibentuk	pada	2009	sebagai	wadah	
bagi	PTMA	se-Indonesia	untuk	maju	bersama-sa-
ma	 dalam	 internasionalisasi	 PTMA.	 Agenda	 ta-
hunan	KUI	yang	selama	ini	telah	terlaksana	antara	
lain	 adalah	 (1)	 penerimaan	mahasiswa	 Thailand	
Selatan	 melalui	 beasiswa	 Muhammadiyah	 dan	
kerjasama	 dengan	 pemerintah	 Thailand	 Selatan,	
Southern	 Border	 Province	 Administrative	 Center	
(SBPAC)	 dan	 (2)	 Workshop	 Internasionalisasi	
PTMA	Nasional.

Pertemuan	FKUI	di	UMJ	ini	mengevaluasi	pro-
gram	kerja	periode	2015/2016.	Program	kerja	KUI	
yang	terlaksana	dalam	satu	periode	ini	antara	lain:	
sharing	pengalaman	dan	best practices	melalui	me-
dia	mailing list	dan	grup	WhatsApp,	pertemuan	dua	
kali	dalam	setahun,	penyusunan	panduan	opera-
sional	KUI	(standardisasi	dokumen,	KKN	dan	PPL	
internasional	lembaga	pendidikan	tenaga	kepend-
idikan,	LPTK),	dan	penyusunan	standard operating 
procedure	(SOP)	seleksi	penerimaaan	mahasiswa	
baru	Thailand.	FKUI	 juga	pernah	menggelar	aca-
ra	 promosi	 Muhammadiyah	 di	 Thailand	 Selatan	
(SBPAC	 dan	 MEDAT).	 FKUI	 juga	 memfasilitasi	
penandatanganan	 Memorandum	 of	 Understand-
ing	 (MoU)	antara	beberapa	PTM	dan	Kyungdong	
University	Korea	Selatan	yang	diinisiasi	sejak	per-
temuan	FKUI	PTMA	di	UM	Palangkaraya.

Pertemuan	 FKUI	 juga	membentuk	 Pengurus	
FKUI	PTMA	Nasional.	Ida	Puspita,	M.A.	Res.	(Ket-
ua	KUI	Universitas	Ahmad	Dahlan)	dan	Erwin	Akib,	
Ph.D.	 (Ketua	 KUI	 Universitas	 Muhammadiyah	
Makassar)	terpilih	masing-masing	sebagai	Ketua	
dan	Wakil	Ketua	FKUI	PTMA.[]	 (Dewi	Setiyaning-
sih)
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Mendongkrak Akreditasi 
Prodi dan Institusi

WORKSHOP NASIONAL

MAKASSAR,	JAKARTA,	YOGYAKARTA.	Majelis	
Pendidikan	Tinggi	Penelitian	dan	Pengembangan	
(Diktilitbang)	 Pimpinan	 Pusat	 Muhammadiyah	
Bidang	1	 bekerja	 sama	dengan	perguruan	 tinggi	
Muhammadiyah	 (PTM)	 menyelenggarakan	 tiga	
Workshop	 Nasional	 “Peningkatan	 Akreditasi	 Pro-
gram	Studi”	 secara	maraton.	Workshop	 (lokakar-
ya)	pertama	dilaksanakan	pada	5-7	April	2016	di	
Universitas	Muhammadiyah	Makassar,	kemudian	
disusul	dengan	lokakarya	kedua	dan	ketiga	pada	
8-10	 April	 2016	 di	 Universitas	 Muhammadiyah	
Jakarta	dan	pada	12-14	April	2016	di	Universitas	
Muhammadiyah	Yogyakarta.

Workshop	 ini	 bertujuan	 untuk	 mendongkrak	
nilai	akreditasi	program	studi	(prodi)	di	PTM.	Data	
akreditasi	program-program	studi	di	PTM	menun-
jukkan	bahwa	500	prodi	(46%)	terakreditasi	C,	516	
(56,77%)	terakreditasi	B,	dan	69	(6,26%)	terakred-
itasi	 A.	 Pada	 tingkat	 institusi	 perguruan	 tinggi,	
PTM	yang	terakreditasi	C	sebanyak	50	(71,42%),	B	
sebanyak	18	(25,71%),	dan	A	sebanyak	2	(2,86%),	
serta	114	PTMA	lain	belum	mengajukan	akreditasi	
atau	belum	terakreditasi.	Dengan	lokakarya	ini,	di-
harapkan	program-program	studi	 yang	 terakredi-
tasi	C	dan	B	naik	ke	A,	dan	kelak	nilai	akreditasi	
institusi	perguruan	tinggi	juga	meningkat.

Prof.	Dr.	Edy	Suandi	Hamid,	M.Ec.	dan	Prof.	Dr.	
Ir.	Siti	Muslimah	Widyastuti,	M.Sc.	menjadi	nara-
sumber	utama	dalam	tiga	workshop	ini.	Keduanya	
merupakan	wakil	ketua	dan	anggota	Majelis	Dikti-
litbang	PP	Muhammadiyah,	serta	asesor	yang	ber-
pengalaman	 dalam	 akreditasi	 perguruan	 tinggi.	
Prof.	Edy	memaparkan	kondisi	PTM	dan	kebijakan	
Majelis	 Diktilitbang	 untuk	 meningkatkan	 akredi-
tasi	 program-program	 studi	 di	 lingkungan	 PTM.	
Majelis	Diktilitbang	menargetkan	semua	program	
studi	dan	institusi	di	PTM	mencapai	tingkat	san-
gat	baik	(B)	dan	unggul	(A).

Sementara	 itu,	 Prof.	 Siti	 mendedahkan	
kebijak	an	 akreditasi	 Badan	 Akreditasi	 Nasional	
Perguruan	 Tinggi	 (BAN-PT).	 Kebijakan	 akredita-
si	berkembang	dari	waktu	ke	waktu.	Sejak	tahun	
2013	sampai	sekarang,	BAN-PT	mengembangkan	
Sistem	Akreditasi	Nasional	 (SAN)	dan	 instrumen	
akreditasi	yang	baru	dengan	9	kriteria.	Sembilan	
kriteria	ini	ialah	visi	dan	misi,	tata	kelola,	mahasis-
wa	dan	 lulusan,	sumber	daya	manusia,	pembela-
jaran	dan	suasana	akademik,	penelitian,	pengab-
dian	 kepada	masyarakat,	 pembiayaan,	 dan	 kerja	
sama	dan	kemitraan	strategis.

Peserta	tiga	lokakarya	ini	berasal	dari	PTM	di	
wilayah	timur,	tengah	dan	barat.	Lokakarya	perta-
ma	di	Makassar	diikuti	oleh	63	orang	peserta	dari	
PTM	di	 Indonesia	bagian	timur.	Lokakarya	kedua	
di	Jakarta	dihadiri	oleh	paling	banyak	peserta,	yak-
ni	140	orang	dari	PTM	di	wilayah	barat.	Lokakaya	
terakhir	di	Yogyakarta	diikuti	oleh	41	orang	yang	
mewakili	PTM	di	wilayah	tengah.

Usai	mengikuti	 lokakarya,	para	peserta	kem-
bali	ke	kampus	mereka	masing-masing	untuk	ber-
benah.	Mereka	akan	meningkatkan	kualitas	kam-
pus	mereka	agar	semua	prodi	dan	 institusi	PTM	
terakreditasi	B	dan	A.[]

dok.	umy.ic.id

• visi dan misi
• tata kelola
• mahasiswa dan lulusan
• sumber daya manusia
• pembelajaran dan suasana akademik
• penelitian
• pengabdian kepada masyarakat
• pembiayaan, dan kerja sama
• kemitraan strategis.

9 KRITERIA AKREDITASI

kinerja
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TANGERANG.	 Seorang	 narasumber	 tentang	
akreditasi	pernah	secara	retoris	bertanya	kepada	
audiens,	 “Adakah	 di	 antara	 Ibu	 dan	 Bapak	 yang	
tidak	 tahu	 kepanjangan	 dari	 SPMI?”	 Sang	 nara-
sumber	mengajukan	pertanyaan	ini	lantaran	curi-
ga	 bahwa	 beberapa	 para	 pemimpin	 perguruan	
tinggi	 yang	 hadir	 dalam	 forum	 itu	 tidak	 menge-
tahui	 kepanjangan	 SPMI.	 Maklumlah,	 sebagian	
institusi	perguruan	tinggi	mereka	belum	mengaju-
kan	akreditasi	atau	belum	terakreditasi.

Di	 lingkungan	Muhammadiyah,	 terdapat	114	
(55,88%)	 dari	 204	 perguruan	 tinggi	Muhammadi-
yah	 dan	 ‘Aisyiyah	 (PTMA)	 yang	 belum	mengaju-
kan	akreditasi	atau	terakdreditasi.	PTM	yang	ter-
akreditasi	C	berjumlah	50	(71,42%),	B	sebanyak	18	
(25,71%),	dan	A	hanya	2	 (2,86%).	Angka	 ini	 tentu	
menuntut	 kerja	 keras	 PTMA	 dan	Majelis	 Diktilit-
bang.

Salah	satu	wujud	kerja	keras	itu	adalah	pelak-
sanaan	 “Workshop	 Penyusunan	 Sistem	 Penja-
minan	Mutu	Internal	(SPMI)	Perguruan	Tinggi	Mu-
hammadiyah-‘Aisyiyah”	 pada	 tanggal	 17-19	 Mei	
2016	 di	 Universitas	 Muhammadiyah	 Tangerang.	
Workshop	atau	lokakarya	ini	dilatari	oleh	data	ten-
tang	akreditasi	PTMA	di	atas:	lebih	dari	setengah	
institusi	PTMA	belum	terakreditasi.

Lokakarya	 ini	 secara	umum	bertujuan	untuk	
meningkatkan	 mutu	 PTMA	 melalui	 penguatan	
SPMI.	 Secara	 khusus,	 tujuan	 acara	 ini	 ialah	 (1)	
mendorong	 pemimpin	 PTMA	 dan	 lembaga	 atau	
badan	penjaminan	mutunya	agar	memiliki	quality 
awareness	 (kesadaran	 akan	 pentingnya	 kualitas)	
dalam	 mengelola	 perguruan	 tinggi,	 (2)	 mendo-
rong	 pemimpin	 PTMA	 dan	 lembaga	 atau	 badan	
penjaminan	mutunya	 agar	memahami	 kebijakan	
pemerin	tah	 tentang	 SPMI,	 dan	 (3)	 mendorong	
pemimpin	PTMA	dan	lembaga	atau	badan	penja-
minan	mutunya	supaya	mampu	menyusun	SPMI	
di	kampus	masing-masing.

Para	 peserta	 yang	 mengikuti	 lokakarya	 ini	
merupakan	 pemimpin-pemimpin	 PTMA,	 kepala/
ketua	 badan/lembaga	 penjaminan	 mutu	 PTMA,	

dan	sekretaris	badan/lembaga	penjaminan	mutu	
PTMA.	 Semua	 pesertanya	 berjumlah	 100	 orang	
dari	PTMA	di	seluruh	Indonesia.	Sebagian	PTMA	
mengirimkan	 satu	 orang	 peserta,	 dan	 sebagian	
lainnya	mengutus	lebih	dari	seorang	peserta.

Lokakarya	 ini	 menghadirkan	 narasum-
ber-narasumber	 dari	 Majelis	 Diktilitbang	 PP	Mu-
hammadiyah,	 Kementerian	 Riset	 Teknologi	 dan	
Pendidikan	 Tinggi	 (Kemenristekdikti)	 dan	 Tim	
Asistensi	Majelis	Diktilitbang.	Prof.	Dr.	Edy	Suandi	
Hamid,	 M.Ec.	 dari	 Majelis	 Diktilitbang	 menyam-
paikan	 ihwal	 kesadaran	 akan	 signifikansi	 kua-
litas	 PTMA.	 Narasumber	 dari	 Kemenristekdikti	
memaparkan	kebijakan	SPMI	di	perguruan	tinggi.	
SPMI	dan	SPME	(Sistem	Penjaminan	Mutu	Ekster-
nal)	mengarah	pada	budaya	mutu,	dan	ketiga	hal	
ini	merupakan	komponen	pokok	dalam	akreditasi	
institusi	perguruan	tinggi.

Sementara	itu,	anggota	lain	dari	Majelis	Dikti-
litbang	dan	anggota	Tim	Asistensi	memfasilitasi	
penyusunan	SPMI.	Dalam	lokakarya	ini,	penyusun-
an	SPMI	dibagi	ke	dalam	enam	sesi,	yakni	(1)	Ke-
bijakan	Mutu,	(2)	Manual	Mutu,	(3)	Standar	Mutu,	
(4)	 SOP	 Mutu,	 (5)	 Formulir	 dan	 Instruksi	 Kerja,	
dan	(6)	Audit	Mutu	Internal.	Harapannya,	dengan	
lokakarya	 ini,	 PTMA	 yang	 belum	 memiliki	 SPMI	
akan	 segera	 menyusunnya	 untuk	 meningkatkan	
kualitasnya.	 Tegasnya,	 PTMA	 wajib	 menyusun	
SPMI	untuk	mendongkrak	akreditasinya.[]

Wajib Menyusun Sistem 
Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI)

WORKSHOP NASIONAL

dok.	tangeranghits.com

29Edisi Juli - Agsutus 2016 Warta PTM



al	Dong	Hwa	University	(NDHU)	dan	National	Tai-
pei	University	of	Technology	(NTUT).	Dua	kampus	
lainnya	berada	di	Korsel,	yakni	Kyungdong	Univer-
sity	(KDU)	dan	Yongsan	University	(YSU)	di	Busan.

MoU	 ini	mendorong	peningkatan	kerja	sama	
internasional	PTM.	Kerja	sama	ini	memberi	kesem-
patan	kepada	dosen-dosen	dan	mahasiswa-maha-
siswa	PTM	untuk	kuliah	di	empat	perguruan	tinggi	
di	 Taiwan	 dan	 Korsel	 tersebut.	 Empat	 universi-
tas	 itu	 juga	 akan	 mengirimkan	 dosen-dosennya	
ke	 PTM-PTM	 untuk	mengajar	 bahasa	Mandarin.	
MoU	ini	juga	memudahkan	pertukaran	dosen	dan	
maha	siswa	dari	PTM	dan	empat	kampus	tersebut.

Dalam	realisasi	kerja	sama	ini,	misalnya,	KDU	
memberi	 kesempatan	 kepada	 mahasiswa-ma-
hasiswa	 PTM	 untuk	 mendapatkan	 gelar	 ganda	
(double degree)	 dengan	kuliah	 selama	dua	 tahun	
di	KDU.	Program	gelar	 ganda	 ini	memungkinkan	
mahasiswa	untuk	mendapatkan	dua	gelar	sarjana	
dari	dua	kampus	di	dalam	dan	luar	negeri.	Selain	
itu,	 mahasiswa	 juga	 memperoleh	 pengalaman	
kuliah	dan	hidup	di	Korsel	yang	industri	elektronik	
dan	mobilnya	maju	pesat.

Sejumlah	 mahasiswa	 UMS	 tengah	 menem-
puh	kuliah	di	NDHU	dan	KDU,	papar	Rektor	UMS,	
Prof.	 Dr.	 H.	 Bambang	 Setiaji,	 yang	 turut	 serta	
dalam	 rombongan	 delegasi	 ke	 Taiwan	 dan	 Kor-
sel.	Beliau	menambahkan	bahwa	KDU	juga	telah	
mengirimkan	 dosen-dosen	 bahasa	 Mandarin	 ke	
UMS.	 Beliau	 berharap	 program-program	 seper-
ti	 ini	 diperluas	 ke	 sepuluh	 PTM	 lain	 yang	 telah	
menanda	tangani	MoU.

Dalam	kunjungan	ini,	para	delegasi	juga	berk-
esempatan	 bertandang	 ke	 Samsung	 Innovation	
Museum	di	Seoul	Korsel.	Di	museum	ini	dipamer-
kan	 inovasi-inovasi	 elektronik	 yang	 diproduksi	
oleh	 perusahaan	 raksasa	 Samsung.	 Sementara	
itu,	di	Taiwan,	para	delegasi	melihat	langsung	ha-
sil-hasil	hilirisasi	riset	NTUT	yang	sudah	menjadi	
produk-produk	yang	dijual	di	pasaran.

Kita	 berharap	 kunjungan	 dan	 penandata-
nganan	MoU	ini	membawa	peningkatan	yang	sig-
nifikan	dalam	hal	kualitas	pendidikan,	penelitian,	
pengabdian	dan	dakwah	PTM.	Peningkatan	 kua-
litas	ini	diharapkan	juga	berimbas	ke	pengembang-
an	industri	nasional.[]	(Muhammad	Sayuti)

TAIWAN,	KORSEL.	Delapan	belas	delegasi	dari	
sebelas	 perguruan	 tinggi	Muhammadiyah	 (PTM)	
dan	 Majelis	 Pendidikan	 Tinggi	 Penelitian	 dan	
Pengembangan	(Diktilitbang)	Pimpinan	Pusat	Mu-
hammadiyah	 berkunjung	 ke	 kampus-kampus	 di	
Taiwan	dan	Korea	Selatan	(Korsel)	selama	25-31	
Mei	2016	untuk	menandatangani	Me	morandum	of	
Understanding	(MoU).	Delegasi	ini	merealisasikan	
kerja	sama	antara	kampus-kampus	Muhammadi-
yah	dan	kampus-kampus	di	Taiwan	dan	Korsel.

MoU	ini	memfasilitasi	kerja	sama	internasion-
al	antara	sebelas	PTM	dan	empat	kampus	di	Tai-
wan	dan	Korsel.	Sebelas	PTM	ini	ialah	Universitas	
Ahmad	Dahlan,	Universitas	Muhammadiyah	Yog-
yakarta,	 Universitas	 Muhammadiyah	 Surakarta,	
Universitas	 Muhammadiyah	 Purwokerto,	 Univer-
sitas	Muhammadiyah	 Surabaya,	 Universitas	Mu-
hammadiyah	 Jakarta,	 Universitas	 Muhammadi-
yah	Sumatera	Utara,	Universitas	Muhammadiyah	
Tapanuli	 Selatan,	 Universitas	 Muhammadiyah	
Palembang,	 Universitas	 Muhammadiyah	 Banjar-
masin,	 dan	 Sekolah	 Tinggi	 Ilmu	 Sosial	 dan	 Ilmu	
Politik	 (STISIP)	 Muhammadiyah	 Sinjai	 Sulawesi	
Selatan.	Dua	kampus	di	Taiwan	itu	adalah	Nation-

11 PTM Teken MoU 
Dengan Kampus Taiwan 
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Asrama	 mahasiswa	 yang	 dimiliki	 oleh	 se-
jumlah	 perguruan	 tinggi	 Muhammadiyah	 dan	
‘Aisyiyah	(PTMA)	tak	sekadar	tempat	tinggal	ma-
hasiswa,	tetapi	diharapkan	jadi	salah	satu	kawah	
perkaderan	Muhammadiyah.	Asrama	 juga	bukan	
hanya	 tempat	 yang	 disewakan	 untuk	 pelatihan,	
tetapi	 kawah	 candradimuka	 untuk	 mengader	
mahasiswa	agar	mereka	menjadi	aktivis	Muham-
madiyah.	Para	pengelola	asrama	mahasiswa	ten-
gah	memantapkan	 rancangan	perkaderan	maha-
siswa-mahasiswa	PTMA.

Pertemuan	 pertama	 tentang	 perkaderan	
Muhammadiyah	 di	 asrama	mahasiswa	 ini	 dilak-
sanakan	 dalam	 bentuk	 Semiloka	 Pengelolaan	
Asrama	PTMA	di	Universitas	Muhammadiyah	Ma-
lang	(UMM)	Inn	pada	18-20	Maret	2016	lalu.	Per-
temuan	ini	menghasilkan	beberapa	gagasan	ten-
tang	standar	pengelolaan	asrama	dan	pembentu-
kan	pengurus	asosiasi.	Ghoffar	Ismail,	S.Ag.,	M.A.,	
Ketua	Pengelola	Asrama	Mahasiswa	Universitas	
Muhammadiyah	 Yogyakarta,	 ditetapkan	 sebagai	
Ketua	Pimpinan	Harian	Asosiasi	Pengelola	Asra-

ma	PTMA	Periode	2016-2020.	Sekretaris	dan	Ben-
daharanya	adalah	Rohmat	Suprapto,	S.Ag.,	M.S.I.	
(Unimus	 Semarang)	 dan	 H.	 Wawan	 Kusnawan,	
S.S.,	M.Pd.I.	(Universitas	Muhammadiyah	Ponoro-
go).	 Penetapan	 ini	 tertuang	 dalam	 surat	 keputu-
san	Majelis	Diktilitbang.

Pertemuan	 kedua	 diadakan	 pada	 14-15	Mei	
2016	 di	 Kaliurang	 Yogyakarta.	 Pertemuan	 ini	
mematangkan	rumusan	Standar	Pengelolaan	As-
rama	Mahasiswa	di	PTMA.	Standar	 ini	 berisikan	
landasan	pemikiran;	visi,	misi	dan	tujuan	asrama;	
ruang	 lingkup	 standar	 program.	 Landasan	 pe-
mikiran	berisikan	latar	belakang	perlunya	standar	
pengelolaan	dan	filsafat	pendidikan	Muhammadi-
yah.

Visi,	misi	dan	tujuan	asrama	diturunkan	dari	
visi,	misi	 dan	 tujuan	Muhammadiyah	dan	pergu-
ruan	 tinggi	 Muhammadiyah.	 Asrama	 PTMA	 ber-
visi	 “mewujudkan	 kader	 Muhammadiyah	 yang	
beriman,	 bertaqwa	 kepada	 Allah	 SWT.	 dan	 bera-
khlak	 mulia”.	 Misinya	 adalah:	 (1)	 melaksanakan	
kegiatan	pembinaan	keimanan	dan	ketaqwaan	ke-
pada	Allah	SWT.,	(2)	mengajarkan	dan	mengamal-
kan	ajaran	agama	Islam	sesuai	dengan	Al-Qur’an	
dan	As-Sunnah,	dan	(3)	melaksanakan	pembinaan	
Keislaman	 dan	 Kemuhammadiyahan	 secara	 ter-
encana	dan	terlaksana	dengan	baik.

Adapun	 tujuannya,	 para	 pengelola	 asra-

Asrama Mahasiswa 
Sebagai Kawah 

Perkaderan
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ma	 merumuskannya	 dalam	 dua	 poin,	 yakni	 (1)	
berkembangnya	potensi	 insan	yang	beriman	dan	
bertaqwa	kepada	Allah	SWT	dan	berakhlak	mulia	
sehingga	 terwujud	masyarakat	 Islam	yang	sebe-
nar-benarnya	 dan	 (2)	 terbinanya	 Keislaman	 dan	
Kemuhammadiyahan	 yang	 mencerdaskan	 dan	
mencerahkan.

Kemudian,	ruang	lingkup	standar	programnya	
meliputi:	(1)	standar	kompetensi	lulusan,	(2)	stan-
dar	isi,	(3)	standar	proses,	(4)	standar	penilaian,	(5)	
standar	sumber	daya	manusia	(SDM),	(6)	standar	
sarana	 dan	 prasarana,	 (7)	 standar	 pengelolaan,	
dan	(8)	standar	pembiayaan.

Selanjutnya,	 semua	 itu	 diwujudkan	 dalam	
empat	bentuk	program	asrama,	yaitu	(1)	program	
satu	minggu,	(2)	program	satu	bulan,	(3)	program	
satu	 tahun,	 dan	 (4)	 program	 tiga	 tahun/sela-
ma	masa	 studi.	 Empat	 program	asrama	 ini	 juga	
disebut	dengan	istilah	Baitul	Arqam	Dasar,	Baitul	
Arqam	Lanjut,	Baitul	Arqam	Utama,	dan	Baitul	Ar-
qam	Paripurna.

Dengan	 adanya	 pengurus	 asosiasi	 asrama,	
standar	 pengelolaan	 asrama	 dan	 program-pro-
gramnya,	diharapkan	pengelolaan	asrama	maha-
siswa	di	semua	PTMA	akan	berlangsung	dengan	
lebih	 baik.	 Salah	 satu	 kawah	 candradimuka	 per-
kaderan	 Muhammadiyah	 di	 perguruan	 tinggi	 ini	
kiranya	akan	melahirkan	kader-kader	Muhammad-
iyah	yang	andal.[]

Pengurus Asosiasi Pengelola Asrama 
PTMA Periode 2016-2020

Pelindung
1.  Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2.  Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah

Pembina
1.  Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2.  Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 

‘Aisyiyah
3.  Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah
4.  Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat 

‘Aisyiyah
5.  Lembaga Pengembangan Pondok Pesanten (LP3) 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Harian
1.  Ketua : Ghoffar Ismail, S.Ag., M.A.   

   (UM Yogyakarta)
2.  Wakil Ketua 1 : H. Miseri, S.H. (UM Malang)

Wakil Ketua 2 : Muamaroh, M.Hum., Ph.D.
   (UM Surakarta)
Wakil Ketua 3  : Dr. Irwan Baadilla, M.Pd.
   (UHAMKA Jakarta)

3.  Sekretaris : Rohmat Suprapto, S.Ag.,   
   M.S.I. (Unimus Semarang)
Wakil Sekretaris : Yekti  Satriyandari, S.ST.,M.  

    Kes. (UNISA YOGYA)
4.  Bendahara : H. Wawan Kusnawan, S.S.,   

   M.Pd.I. (UM Ponorogo)         
Wakil Bendahara : Sri Yulia, S.Kp., M.Kep
   (STIKES Muhammadiyah   

    Palembang)

Divisi-divisi 
1.  Penguatan Ideologi dan Pengembangan Program

Ketua : H. Muh. Muhajir, Lc., M.A. 
             (PUTM Yogyakarta)
Anggota :  

 •  Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. (Unismuh 
Makassar)

 •  Suwali (UM Cirebon)
 •  Dede Kurniawan, S.Ag. (STIKES Aisyiyah 

Bandung)
 •  Badarudin (UM Pare-Pare) 
 •  Tutik Rusdyati, M.Kes.  (UM Sidoarjo)
 •  Suratun, S.Kep., Ns., M.Kep . (STIKES 

Muhammadiyah Palembang)
  

2.  Pengembangan Sumber Daya Insani
Ketua : Dr. Darodjat, M.Ag. (UM Purwokerto) 
Anggota : 

 • Nurul Hidayah, S.Pd. (UM Tasikmalaya)
 • Dr. Diah Karmiati, M.Psi. (UM Malang)
 • Wahyu Widayati, M.Kep. (STIKES 

Muhammadiyah Pringsewu Lampung)
 • Imam Muqoyyadi, S.Pd.I., M.Pd.I. (STIKES 

Aisyiyah Surakarta)
 • Rizal H. Arsjad, S.Ag., M.A. (STIKES M 

Menado) 
  

3.  Perluasan Kerjasama dan Jaringan
Ketua  : Dr. Farihen, M.Ag. (UM Jakarta)
Anggota : 

 • Umu Hani EN, M.Kes. (UNISA Yogyakarta)
 • S. Indriyani Dian, SH., M.Si. (STIKES PKU 

Surakarta)
 • Thonthowi, S.Ag., M.Hum. (UAD 

Yogyakarta)
 • Nursalim, S.Pd., M.Pd. (STIKIP 

Muhammadiyah Sorong)
 • Nur Hidayat, S.K.M. (STIKES 

Muhammadiyah Ciamis)
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Di Kota Medan, tempat Universitas Mu-
hammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 
berada, hampir tiap hari terjadi peng-

grebekan kasus narkoba. Masalah narkoba di 
Medan sangat akut dan berimbas pada kehidup-
an di masyarakat, termasuk di warga kampus. 
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kota Medan 
getol memerangi masalah yang akut sekali ini.

Rektor UMSU juga berusaha keras untuk 
menghilangkan peredaran narkoba di kam-
pus. UMSU menggandeng Kapolres dan Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan untuk 
melakukan kampanye antinarkoba di kampus. 
UMSU membuka posko pengaduan yang ber-
kaitan dengan kasus narkoba, sehingga siapa 
saja bisa melaporkan kasus narkoba di kampus. 
Selain itu, mahasiswa baru UMSU melakukan tes 
urin untuk mendeteksi narkoba. Kalau tes urinn-
ya positif, calon mahasiswa pemakai narkoba ini 
otomatis tidak lolos jadi mahasiswa UMSU, de-
mikian penuturan Bapak Rudianto, M.Si., Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan UMSU.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa 
masalah narkoba ini juga berkelindan dengan 
premanisme yang juga marak di Kota Medan. 
Medan itu sangat kental dengan premanisme. 
Organisasi kepemudaan (OKP) di Medan men-
jadi salah satu kontributor dalam aksi preman-
isme. Kuatnya OKP yang menguasai kehidupan 
masyarakat di Kota Medan juga berhubungan 
dengan maraknya kriminalitas di kampus-kam-
pus. Ideologi kepemudaan ini sudah sejak sekian 
lama masuk ke dalam satuan kemahasiswaan di 
kampus. 

Pihak kampus menghadapi kesulitan dalam 
menghilangkan jaringan OKP di kampus. Apa 
yang bisa dilakukan adalah membatasi jarin-
gan OKP yang masuk kampus. Satuan kemaha-
siswaan yang terkait dengan jaringan OKP tetap 
hidup di kampus, tetapi perannya dibatasi. Den-
gan membatasi peran dan jaringan OKP di kam-
pus, masalah narkoba dan kriminalitas di kam-
pus niscaya bisa ditangani. Solusi lainnya adalah 
mendorong secara intensif kegiatan-kegiatan 
kemahasiswaan yang positif untuk menyalurkan 
energi mahasiswa dan mengurangi kecenderun-
gan mereka untuk terlibat dalam narkoba dan 
premanisme.

UMSU juga mencari informasi aktivitas ma-
hasiswa-mahasiswa baru dengan menelusuri 
akun Facebook dan media-media sosial mereka 
yang lain. Kalau isi akun Facebook mereka tidak 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku, mere-
ka tidak akan diterima kuliah di UMSU. Maha-
siswa yang bertato juga tidak lolos menjadi ma-
hasiswa UMSU.[] (Iwan Setiawan)
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“Bermental Qur’ani Juara, Terbang Meng-
global Sebagai Jawara”, tema ini terpancang 
pada Festival Al-Qur’an di Universitas Muham-
madiyah Yogyakarta, 9-11 Agustus 2016. Untuk 
menjadi juara dan jawara dalam semua bidang 
kehidupan, tak pelak kaum Muslim harus ber-
jiwa Al-Qur’an. Kaum Muslim mesti mempela-
jari dan mengamalkan Al-Qur’an dengan cerdas, 
rendah hati dan kafah untuk mencapai keunggu-
lan dalam seluruh bidang kehidupan.

Karenanya, umat Islam perlu didorong se-
cara terus-menerus untuk menjadikan Al-Qur’an 
dan juga As-Sunnah sebagai tuntutan pokok. 

Festival Al-Qur’an ini merupakan sebuah upaya 
untuk mencapai tujuan itu. Festival Al-Qur’an 
mendorong mahasiswa, dosen dan staf di per-
guruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah 
(PTMA), serta umat Islam pada umumnya untuk 
mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an dan 
juga As-Sunnah sebagai tuntutan pokok. Dengan 
perkataan lain, festival ini menggiatkan kaum 
Muslim untuk menjadi juara dan jawara dalam 
mencintai Allah SWT.

Festival Al-Qur’an ini berisikan empat agen-
da pokok, yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an 
(MTQ), seminar, pertemuan PTMA, dan  pameran 
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dan bazar seni budaya Islam. MTQ melombakan 
10 cabang, yakni Tilawah al-Qur’an (Putra/Putri), 
Tartil al-Qur’an (Putra/Putri), Hifzhil Qur’an 1 
Juz (Putra/Putri), Hifzhil Qur’an 5 Juz (Putra/Pu-
tri), Hifzhil Qur’an 10 Juz (Putra/Putri), Hifzhil 
Qur’an 15 Juz (Putra/Putri), Hifzhil Qur’an 30 
Juz (Putra/Putri), Kaligrafi al-Qur’an (Putra/Pu-
tri), Fahmil Qur’an, dan Syarhil Qur’an. MTQ di-
peruntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi PTMA 
di seluruh Indonesia.

Dalam MTQ ini, UMY berhasil menggondol 
Juara Umum dengan perolehan 7 medali emas, 
5 medali perak dan 2 medali perunggu. Hasil ini 
disampaikan oleh Ketua Dewan Juri Festival Al-
Qur’an, Drs. H. Abdul Usman, M.Si., dalam acara 
penutupan di Sportorium UMY pada Kamis 11 
Agustus 2016. UMY menuai sukses ganda, yaitu 
menjadi Juara Umum MTQ dan penyelenggara 
Festival Al-Qur’an.

Seminarnya bertemakan “Reaktualisasi Al-
Qur’an bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Sains di Perguruan Tinggi Muhammadi-
yah/‘Aisyiyah”. Seminar ini berlangsung sela-
ma satu hari dengan tiga sesi pada hari Kamis 
11 Agustus 2016. Sesi pertama bersub-temakan 
“Metodologi Tasir Al-Qur’an untuk Pengembang-
an Ilmu Pengetahuan dan Sains” dengan nara-
sumber Prof. Dr. Yunahar Ilyas, L.c., M.Ag., Dr. 
Muchlis M. Hanafi, M.A., dan Dr. Saiful Bahri, 
M.A. Sub-tema sesi kedua adalah “Al-Qur’an 
untuk Pengembangan Sains” dengan pemateri 
Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, M.A, Dr. Agus 
Purwanto, M.Sc. dan Dr. Ir. Agus S. Djamil, M.Sc. 
Sesi ketiga mengambil tema “Al-Qur’an untuk 
Pengembangan Ilmu Sosial” dengan narasumber 
Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Djamalud-
din Ancok dan Dr. Hamin Ilyas, M.A.

Agenda lainnya ialah pertemuan-pertemuan 
PTMA yang membahas Badan Pembina Harian 
(BPH) PTMA, kemahasiswaan dan Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan (AIK). Tiga pertemuan ini 
dilakukan dalam waktu yang bersamaan di tiga 
ruang terpisah dengan peserta yang berlainan 
pula. Pertemuan antara BPH dari banyak PTMA 
membicarakan peran BPH dalam pengelolaan 
PTMA. Ini merupakan pertemuan pertama yang 
secara khusus melibatkan para BPH dari seluruh 
Indonesia dan membahas peran BPH.

Pertemuan yang mendiskusikan mahasiswa 

diikuti oleh para Wakil Rektor Bidang Kemaha-
siswaan (WR 3). Diskusi ini berfokus pada pola 
pengembangan mahasiswa untuk mewujudkan 
visi Muhammadiyah dan pada penyelesaian 
masalah-masalah yang menyangkut mahasiswa. 
Tiga narasumber hadir dalam diskusi ini, yakni 
Dr. Chairil Anwar dari Majelis Pendidikan Ting-
gi Penelitian dan Pengembangan PP Muham-
madiyah, Sri Atmaja P. Rosyidi, S.T., M.Sc.Eng., 
Ph.D., PE. yang merupakan Wakil Rektor III Bi-
dang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 
Periode 2011-2013 dan 2013-2017, dan Rudianto, 
M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Uni-
versitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertemuan tentang AIK dihadiri oleh para 
Wakil Rektor Bidang AIK dan juga dosen-dosen 
AIK. Kuliah AIK di PTMA dilengkapi dengan 
empat buku AIK yang sedang disusun oleh Ma-
jelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Buku per-
tama yang diterbitkan adalah AIK III: Kemuham-
madiyahan, yang akan segera didistribusikan ke 
seluruh PTMA.

Agenda terakhir, yaitu pameran dan bazar 
seni budaya Islam, diikuti oleh lembaga-lembaga 
Islam dan kedutaan besar negara-negara Islam. 
Lembaga-lembaga Islam ini meliputi Asia Mos-
lem Charity Foundation (AMCF) Jakarta, Muse-
um Istiqlal, Bait Al-Quran, PP Muhammadiyah, 
PTMA dan Diktilitbang PP Muhammadiyah, dan 
Asosiasi Pengelola Asrama (ASLAMA) PTMA. 
Sementara itu, kedutaan yang berpartisipasi ber-
asal dari negara-negara Saudi Arabia, Mesir, Uni 
Emirat Arab, Palestina, Maroko, Turki, Qatar, 
Malaysia, dan Burnei Darussalam.[]

dok. umy.ic.id
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Tahun ajaran baru 2016/2017 telah bergulir, 
dan perguruan tinggi Muhammadiyah 
dan ‘Aisyiyah (PTMA) menyambut ma-

hasiswa-mahasiswa baru. Beragam acara yang 
unik digelar oleh PTMA untuk menyambut kad-
er-kader baru Muhammadiyah. Acara-acara ini 
bertajuk Masa Taaruf, Pekan Taaruf, Silaturahmi 
Keakraban dan istilah-istilah serupa.

Acara-acara penyambutan mahasiswa baru 
ini dihelat dengan menghadirkan tokoh-tokoh 
nasional dan lokal. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) menghadirkan Ketua Umum 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. 
Haedar Nashir, M.Si. Universitas Muhammadi-
yah Purwokerto mandatangkan Gubernur Jawa 

Pembawa acara lima bahasa di UMY  dok. umy.ic.id
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Tengah, Ganjar Pranowo. Sementara itu, Wak-
il Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, hadir 
di Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk 
menyambut dan memotivasi mahasiswa anyar.

Salah satu acara penyambutan yang unik 
dilakukan oleh UMY. Acara ini dipandu oleh 
enam pembawa acara (master of ceremony, MC) 
dalam enam bahasa: Jawa, Arab, Jepang, Manda-
rin, Inggris dan Prancis. UMY hendak menunjuk-
kan kepada mahasiswa baru bahwa bahasa-baha-
sa lokal dan asing harus dipelajari di era Masyar-
akat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan 
bebas ini. Kader-kader Muhammadiyah mesti 
belajar dan menguasai bahasa lokal agar tak 
kehilangan jati diri dan juga bahasa asing agar 

Cara Unik 
Sambut Mahasiswa Baru
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Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Universitas Muhammadiyah Jember
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mampu berkomunikasi secara internasional.
Akan halnya Universitas Muhammadiyah 

Parepare, Sulawesi Selatan, Badan Pembina Ha-
rian (BPH)-nya memberikan beasiswa penuh ke-
pada mahasiswa baru hafidz Al-Qur’an 30 juz. 
Pemberian beasiswa ini menandai penyambutan 
mahasiswa baru dan menambah semangat mere-
ka untuk mengkaji dan mengamalkan Al-Qur’an 
secara lebih sungguh-sungguh.

Tak kalah menarik, Universitas Muham-
madiyah Bandung yang baru saja berdiri mem-
buat prangko UMBdg sebagai media sosialisasi 
kepada masyarakat dan calon mahasiswa baru. 
Prangko ini akan menuntun calon-calon maha-
siswa ke kampus yang terletak di daerah strategis 
di Jalan Palasari No. 9A Bandung dan berjarak 
hanya 150 meter dari Kantor Pengurus Wilayah 

Muhammadiyah Jawa Barat. Sebelas program 
studi telah dibuka dan siap menerima mahasis-
wa baru, antara lain Teknik Elektro, Teknik Infor-
matika, Kriya Fashion, dan Agribisnis.

Jumlah mahasiswa baru beberapa PTMA 
yang terekam di grup WhatsApp PTM Bersinar 
adalah sebagai berikut. Universitas Muham-
madiyah Riau menerima 1.192 mahasiswa baru, 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto 3.000, 
Universitas Muhammadiyah Aceh 1.867, Univer-
sitas Muhammadiyah Jember 1.830, dan Univer-
sitas Muhammadiyah Bengkulu 2.210.

Di PTMA, beribu-ribu mahasiswa dan kader 
baru Muhammadiyah tengah menyiapkan diri 
untuk membangun umat Islam, bangsa Indone-
sia dan dunia yang berkemajuan.[]

Galeri Sambut Mahasiswa Baru PTMA 



Universitas Muhammadiyah Riau  Universitas Muhammadiyah Malang
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Universitas Muhammadiyah Surabaya
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Pada	 tahun	 1970-an,	 Prof.	 Mukti	 Ali,	 seo-
rang	cendekiawan	Muslim	yang	 juga	kader	
Muhammadiyah,	 berkata,	 “Perkaderan	 di	

tubuh	 Muhammadiyah	 pada	 hari	 ini	 merupakan	
cermin	an	Muhammadiyah	yang	akan	datang.”	Per-
nyataan	Mukti	Ali	 ini	menegaskan	bahwa	proses	
perkaderan	yang	dilakukan	Muhammadiyah	pada	
hari	ini	menentukan	masa	depan	Muhammadiyah.	
Lantas,	 bagaimana	 praktik	 perkaderan	 Muham-
madiyah	pada	masa	sekarang?

Sebagian	 besar	 proses	 perkaderan	 di	 Mu-
hammadiyah	 dilakukan	 di	 organisasi-organisasi	
otonom	Muhammadiyah	(Ortom).	Dua	Ortom	yang	
melakukan	perkaderan	di	banyak	amal	usaha	pen-
didikan	 Muhammadiyah	 adalah	 Ikatan	 Pelajar	
Muhammadiyah	(IPM)	dan	Ikatan	Mahasiswa	Mu-
hammadiyah	 (IMM).	 IPM	mengader	 para	 pelajar,	
sedangkan	IMM	mengader	para	mahasiswa.	Per-
an	perkaderan	IPM	dan	IMM	perlu	terus	didukung	
oleh	 lembaga-lembaga	 pendidikan	 Muhammadi-
yah.	 Siswa	 dan	 mahasiswa	 di	 sekolah-sekolah	
dan	 PTMA-PTMA	 tak	 hanya	 bersekolah,	 tetapi	
juga	dikader	untuk	jadi	pemimpin	umat	dan	bang-
sa.

Sejarah IMM
IMM	merupakan	bagian	dari	Angkatan	Muda	

Muhammadiyah	 (AMM)	 yang	merupakan	 organi-
sasi	 otonom	 di	 bawah	 Muhammadiyah.	 IMM	
didirikan	 dengan	 tujuan	 untuk	 mengembangkan	
ideologi	Muhammadiyah,	yaitu	paham	dan	cita-ci-
ta	 Muhammadiyah.	 Sebagaimana	 kita	 ketahui,	
Muhammadiyah	mempunyai	cita-cita	atau	tujuan	

untuk	menegakkan	dan	menjunjung	tinggi	agama	
Islam	sehingga	terwujud	masyarakat	utama,	adil	
dan	makmur	yang	diridai	oleh	Allah	SWT.	

Rumusan	 tujuan	 tersebut	 termaktub	 dalam	
Anggaran	Dasar	Muhammadiyah	Bab	 III	Pasal	6,	
dan	 untuk	 mencapai	 tujuan	 ini,	 Muhammadiyah	
mau	 tidak	mau	 harus	merangkul	 semua	 lapisan	
masyarakat.	Masyarakat	kita	ini	heterogen,	memi-
liki	beragam	lapisan:	petani,	pedagang,	peternak,	
pegawai,	 pendidik,	 siswa,	 mahasiswa,	 dan	 sete-
rusnya.	Secara	khusus,	IMM	merangkul	mahasis-
wa.

Menjelang	 Muktamar	 Muhammadiyah	 sete-
ngah	abad	di	Jakarta	pada	tahun	1962,	diadakan-
lah	Kongres	Mahasiswa	Muhammadiyah	di	Yogy-
akarta.	 Pada	 tanggal	 15	 Desember	 1963,	 mulai	
diadakan	 penjajagan	 untuk	membentuk	 Dakwah	
Mahasiswa.	 Koordinatornya	 adalah	 Ir.	 Margono,	
Dr.	 Sudibjo	Markoes	 dan	Drs.	 Rosyad	 Saleh.	 Ide	
pembentukan	ini	berasal	dari	Drs.	Moh.	Djazman	
yang	waktu	itu	menjadi	Sekretaris	Pimpinan	Pusat	
Pemuda	Muhammadiyah.	

Tiga	bulan	setelah	penjajagan,	Pimpinan	Pu-
sat	 Muhammadiyah	 meresmikan	 berdirinya	 Ika-
tan	Mahasiswa	Muhammadiyah	pada	tanggal	29	
Syawal	1384	H	atau	14	Maret	1964	M.	Penanda-
tanganan	Piagam	Pendirian	IMM	dilakukan	Ketua	
Pimpinan	 Pusat	 Muhammadiyah	 saat	 itu,	 yaitu	
KHA	Badawi.	Resepsi	peresmian	 IMM	dilaksana-
kan	di	Gedung	Dinoto	Yogyakarta	dengan	penan-
datanganan	 “Enam	 Penegasan	 IMM”	 oleh	 KHA.	
Badawi.

IMM
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Enam	penegasan	ini	sebagai	berikut:	
1.	 Menegaskan	 bahwa	 IMM	 adalah	 gerak-

an	mahasiswa	Islam.
2.	 Menegaskan	 bahwa	 kepribadian	 Mu-

hammadiyah	adalah	landasan	perjuang-
an	IMM.

3.	 Menegaskan	 bahwa	 fungsi	 IMM	adalah	
eksponen	 mahasiswa	 dalam	 Muham-
madiyah.

4.	 Menegaskan	 bahwa	 IMM	 adalah	
organi	sasi	 mahasiswa	 yang	 sah	 de-
ngan	mengindahkan	 segala	 hukum,	 un-
dang-undang,	peraturan,	serta	dasar	dan	
falsafah	negara.

5.	 Menegaskan	bahwa	ilmu	adalah	amaliah	
dan	amal	adalah	ilmiah.

6.	 Menegaskan	bahwa	amal	IMM	senantia-
sa	diabdikan	untuk	kepentingan	rakyat.

	 Tujuan	 pertama	pendirian	 IMM	 ialah	mem-
bentuk	akademisi	Islam	dalam	rangka	melaksan-
akan	tujuan	Muhammadiyah.	Aktivitas	IMM	awal	
yang	paling	menonjol	adalah	kegiatan	keagamaan	
dan	perkaderan,	sehingga	sering	kali	IMM	dahulu	
disebut	sebagai	Kelompok	Pengajian	Mahasiswa	
Yogyakarta	(Fathoni,	1990:	102).

IMM di PTMA
IMM	di	PTMA	bukanlah	Unit	Kegiatan	Maha-

siswa	 (UKM),	 tidak	 bisa	 disejajarkan	 dengan	
Maha	siswa	Pecinta	Alam	 (Mapala),	Palang	Mer-
ah	Indonesia	(PMI),	Marching	Band	dan	lain-lain.	
IMM	merupakan	 bagian	 yang	 tidak	 terpisahkan	
dari	perguruan	tinggi	Muhammadiyah	dan	‘Aisyi-
yah	(PTMA).	Dalam	Statuta	Perguruan	Tinggi	Mu-
hammadiyah	pada	Bab	X	Pasal	28	ayat	2	disebut-
kan:	“Organisasi	kemahasiswaan	PTM	terdiri	dari	
Ikatan	Mahasiswa	Muhammadiyah	(IMM),	Dewan	
Perwakilan	 Mahasiswa,	 Badan	 Eksekutif	 Maha-
siswa	dan	Unit	Kegiatan	Mahasiswa	(UKM)”.

Karenanya,	 organisasi	 otonom	 IMM	 wajib	
ada	di	PTMA	di	seluruh	Indonesia.	 IMM	menjadi	
lahan	 untuk	 mencari	 dan	 menyemai	 kader-ka-
der	Muhammadiyah	yang	berhimpun	di	PTMA.	[]	
(Iwan	Setiawan)






