
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

1. Sejarah Berdirinya UMY 

 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lahir di tengah-tengah 

kota Yogyakarta karena didorong kesadaran dan tanggung jawab yang 

mendalam bahwasannya pendidikan termasuk pendidikan tinggi pada 

hakekatnya merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia. 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah merupakan salah satu 

dari bentuk dan jenis amal usaha Persyarikatan, yang struktur 

kelembagaannya bersifat formal, berjenjang dari tingkat pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi. Adapun bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan 

Muhammadiyah itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari 

pengembangan misi Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan, 

yang terkait secara substansional dengan pendidikan Islam yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana menjadi paham agama 

dalam Muhammadiyah, maupun secara kesejahteraan terkait pula dengan 

gagasan-gagasan dasar KH. Ahmad Dahlan dalam merintis dan 

membangun pendidikan Muhammadiyah. 



 Dalam pandangan KH. Dahlan, Muhammadiyah perlu 

mengembangkan pendidikan Islam yang dapat melahirkan : 

a. Manusia yang alim dalam ilmu agama; 

b. yangberpandangan luas, dengan memiliki ilmu pengetahuan umum; 

dan 

c. siap berjuang mengabdi untuk kegiatan Muhammadiyah dalam 

menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat (Rosyidi, 1984:49). 

Sejak itu terus dikembangkan pendidikan Muhammadiyah dan secara 

konsepsional pada tahun 1975 dirumuskan tujuan pendidikan 

Muhammadiyah sebagai berikut: 1) Terwujudnya pada diri sendiri dan 

berguna bagi masyarakat islam yang sebenar-benarnya, 2) Memajukan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk 

pembangunan masyarakat dan negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Pendidikan 

Muhammadiyah tersebut kemudian disempurnakan rumusan 

redaksionalnya yang disesuaikan dengan adanya perubahan rumusan 

tujuan Muhammadiyah pada tahun 1985. 

 Dalam mengembangkan pendidikan islam yang dapat 

melahirkan insan-insan yang sesuai dengan harapan tersebut, maka 

diskusi-diskusi tentang diberdirikannya Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dilaksanakan oleh para aktivis Muhammadiyah yang 

mengambil tempat di Madrasah Mu’allimin Yogyakarta. Setelah 



mengalami beberapa pembicaraan dengan para cendekiawan muslim 

Muhammadiyah dan pihak Dikdasmen PWM, berdasarkan keputusan 

hasil musyawarah Muhammadiyah Wilayah DIY mengeluarkan Surat 

Keterangan Nomor. A-1/01.E/PW/1981, tanggal 26 Maret tentang 

berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya 

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

E/1/1996/1982, tentang pengelolaan UMY, maka UMY pembinaannya 

berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara resmi 

berdiri pada tanggal 1 Maret 1981.Pada tahun berdirinya Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta berkantor di Jl. KHA.Dahlan No. 107 

Yogyakarta, sedang kegiatan kuliah masih menumpang di SPG 

Muhammadiyah I Yogyakarta yang terletak di Jl. Kapten Tendean 

Yogyakarta. Sehubungan dengan adanya petunjuk dari Koordinator 

Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V pada waktu berdirinya 

maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta digabungkan dengan 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah 

Yogyakarta berdiri sendiri. Dan selanjutnya mulai tahun 1984 semua 

kegiatan kesekretariatan dan perkuliahan diselenggarakan di Jl. HOS 

Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.Pada tanggal 17 Agustus 1995 

dimulailah pembangunan kampus terpadu UMY dengan peletakan 

batu pertama oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah (Bapak KH AR 



Fachrudin), yang sekarang diabadikan menjadi nama gedung kembar / 

Rektorat A dan B dan mulai digunakan untuk kegiatan administrasi 

dan perkuliahan pada tanggal 19 Agustus 1997(Panduan Akademik, 

2014/2015:7-9). 

2. Visi, Misi dan Tujuan UMY 

a. Visi 

 Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan 

ilmu dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai islam untuk 

kemashlahatan umat.  

b. Misi  

 Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan 

nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban: 1) Berperan sebagai pusat 

pengembangan Muhammadiyah; 2) Mendukung pengembangan 

Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keberagaman budaya; 

3) Menyeleggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan 

masyarakat secara professional; 4) Mengembangkan peserta didik agar 

menjadi lulusan yang berakhlak mulia, berwawasan dan 

berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Tujuan Umum 

 Terwujudnya sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, 

percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan. 



d. Tujuan Khusus 

1) Menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, akhlakul 

karimah dan etika yang bersumber pada ajaran islam serta 

memupuk ke-ikhlasan, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar 

yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa; 

2) Melaksanakan program pendidikan Ahli Madya, Sarjana, 

Pascasarjana dan Profesi yang menghasilkan lulusan yang 

memenuhi kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun 

internasional; 

3) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadi rujukan 

pada tingkat nasional dan internasional; 

4) Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang 

oleh nilai-nilai islam yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, 

kejujuran, kesungguhan dan tanggap terhadap perubahan; 

5) Menciptakan iklim akademik yang dapat menumbuhkan 

pemikiran-pemikiran terbuka, kritis-konstruktif dan inovatif; 

6) Menyediakan sistem layanan yang memuaskan bagi pemangku 

kepentingan / stakeholders; 

7) Menyediakan sumberdaya dan potensi universitas yang dapat 

diakses oleh perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah, 

swasta, industry, dan masyarakat luas untuk mendukung upaya-



upaya pengembangan bidang agama islam, sosial, ekonomi, 

politik, hukum, teknologi, kesehatan dan budaya di Indonesia; 

8) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi 

nasional maupun internasional untuk memajukan pendidikan, 

penelitian, manajemen dan pelayanan; 

9) Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan 

moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun 

sosial (buku panduan akademik 2014/2015: 13-14). 

B. Civitas Akademika UMY       

 Berdirinya lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi swasta Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ini tentu tak dapat lepas dari kerjasama yang 

baik antar tokoh-tokoh cendekiawan Muhammadiyah. Selain itu para civitas 

akademika baik itu karyawan, dosen maupun mahasiswa/ mahasiswi. Civitas 

akademika UMY Sebagai bagian dari keluarga lembaga pendidikan yakni 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tentu memiliki fungsi, tugas dan 

tanggungjawab.       

 Ada 3 fungsi seseorang ketika ia sudah masuk dalam lembaga 

pendidikan, termasuk Universitas yang dalam hal ini adalah civitas akademika 

UMY diantaranya adalah : 

a. Pribadi bertanggungjawab secara moral 

 Civitas akademika UMY hendaknya memiliki kepribadian 

yang dapat dijadikan contoh di masyarakat. Sebab, bagaimanapun juga 



ssia telah membawa nama baik UMY yang seharusnya mampu 

bertanggungjawab secara moral di masyarakat. 

b. Insan Akademik 

 Sebagai civitas  akademika UMY, tentu seorang karyawan, 

dosen maupun mahasiswa/mahasiswi harus memiliki fungsinya 

sebagai insan akademik. Diantaranya adalah rajin, berdedikasi tinggi, 

disiplin, jujur, amanah, dan cerdas. 

c. Anggota Muhammadiyah 

 Sudah menjadi kebijakan UMY bahwa setiap karyawan 

dan dosen diwajibkan untuk masuk dalam kepengurusan Pimpinan 

Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah ataupun 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sehingga para dosen dan karyawan 

hendaknya turut berkiprah dalam membina masyarakat. Bahkan untuk 

kenaikan jabatan setiap dosen/karyawan harus menyertakan surat 

keterangan aktif di ranting, cabang maupun daerahnya masing-masing. 

 Lembaga pendidikan termasuk UMY harus kembali ke 

masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat apalagi 

bagi masyarakat lingkungan sekitar. Oleh karena itu, UMY harus 

terlibat dalam permasalahan masyarakat sekitar dan turut serta 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Maka civitas 

akademika hendaknya senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan dan turut mengatasi segala permasalahan 



yang ada di masyarakat (wawancara dengan Pak Ghoffar Ismail tanggal 

13 April 2015). 

A. Profil Kampung Domisili Civitas Akademika Di Lingkungan Sekitar 

Kampus 

1. Sejarah Singkat Desa Tamantirto 

a. Sejarah dan Arti Nama Desa   

 Dibentuk pada tahun 1946, nama Tamantirto merupakan 

pemberian dari Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang dulu bernama 

Alas Ketoyan yang dalam bahasa Jawa mempunyai arti alas = hutan/ 

tempat, toyo = air.Kemudian pada tanggal 10 Desember 1946, yang 

bertepatan dengan hari Selasa Legi tanggal 15 Suro 1878/ 16 

Muharram 1366 H dijadikan hari lahirnya Desa Tamantirto dengan 

surya sengkala Rasa Wening Ambuka Praja. 

b. Sejarah Pembentukan Desa 

 Desa Tamantirto pada awalnya terdiri dari 3 Kelurahan, 

yaitu : 

1) Kalurahan Ngebel Lama 

  Lurah : Bapak Ranu Dimejo  

2)  Kalurahan Sumberan Lama 

Lurah : 1. Parto Sentono, 2. Cokro Atmojo,  3. Pawiro  



3) Kalurahan Kasihan Lama 

Lurah : 1. Suto Rejo, 2. Darmo Suwito,    3. Wiryo Sukarto 

Dari tiga kalurahan tersebut, pada tahun 1946 digabung 

menjadi satu dengan nama Kalurahan Tamantirto dengan 

susunan Perangkat Desa sebagai berikut:  

   Lurah  : Pawiro Diharjo 

   Carik  : Moecheni 

   Jogo Boyo : Muh. Usuf  (Mranggen) 

   Sosial  : Sastro Dimejo (Kembang) 

   Ulu-Ulu : Darmo Suwito (Ngrame) 

   Modin  : Pujo Suwarso (Rukeman) 

 Enam orang personil adalah cikal bakal Desa 

Tamantirto dengan Kantor Lurah dirumah Bapak Pawiro 

Diharjo, Selokambang Gatak Tamantirto, kemudian pindah 

dirumah Bapak Moecheni di Sumberan kemudian pindah 

dirumah Bapak Dwijo Martono di Tegalrejo dan menetap di 

Balai Desa Tamantirto hingga sekarang. 

2. Luas Wilayah  

Luas Wilayah Desa Tamantirto 672 Ha terdiri dari tanah warga, bangunan 

lembaga pendidikan dan non pendidikan serta persawahan 

3. Batas Wilayah 

a. Sebelah Utara     :Desa Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman 



b. Sebelah Selatan:Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan 

c. Sebelah Barat: Desa Ambarketawang dan Desa Bangunjiwo 

d. Sebelah Timur    :Sungai Bedhog, Desa Ngestiharjo, Desa Tirtonirmolo. 

4. Kondisi Geografis 

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 80-100 m 

b. Banyaknya curah hujan   :1.100-2.200 mm/tahun 

c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah 

d. Suhu Rata-rata    : 16-33
o
 C 

5. Orbitan (Jarak dari Pusat Pemerintahan/ Desa) 

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km 

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten   : 10 Km 

c. Jarak dari Ibukota Propinsi   : 7 Km 

d. Jarak dari Ibukota Negara   : 565 Km 

6. Desa Tamantirto terdiri dari 10 Pedukuhan dengan perincian : 

a. Pedukuhan Geblagan terdiri atas 7 RT, 

b. Pedukuhan Gatak terdiri atas 5 RT , 

c. Pedukuhan Ngebel terdiri atas 9 RT, 

d. Pedukuhan Ngrame Terdiri atas 6 RT, 

e. Pedukuhan Jetis terdiri atas 6 RT, 

f. Pedukuhan Jadan terdiri atas 7 RT, 

g. Pedukuhan Brajan terdiri atas 10 RT, 

h. Pedukuhan Gonjen terdiri atas 8 RT, 



i. Pedukuhan Kasihan terdiri atas 8 RT (Kasihan), 9 RT (Gunung 

Sempu), 

j. Pedukuhan Kembaran terdiri atas 8 RT. 

7. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel lokasi di 4 

Dusun yakni Ngebel, Geblagan, Gatak dan Ngrame dengan pertimbangan  

paling dekat dengan UMY. Berikut rincian lokasi penelitian : 

a. Pedukuhan Geblagan terdiri atas 7 RT, 

Rt 01 Geblagan  

  Rt 02 Tegalwangi 

  Rt 03 Nulis 

  Rt 04 Tegalrejo 

  Rt 05 Tlogo 

  Rt 06 Tlogo 

  Rt 07 Tlogo 

b. Pedukuhan Gatak terdiri atas 5 RT, 

Rt 01 Gatak dan Selokambang 

Rt 02 Selokambang dan Durenan 

  Rt 03 Rukeman 

  Rt 04 Rukeman dan Peleman 

  Rt 05 Godegan dan Bandaran 

c. Pedukuhan Ngebel 



Rt 01 Ngebel  

Rt 02 Ngebel 

Rt 03 Ngebel 

Rt 04 Kembang 

Rt 05 Kenalan 

Rt 06 Ngebel 

Rt 07 Ngebel 

Rt 08 Ngebel 

Rt 09 Ngebel 

d. Dukuh Ngrame terdiri dari 6 RT 

Rt 01 Tegalsari  

Rt 02 Ngrame 

Rt 03 Mranggen 

Rt 04 Tundan 

Rt 05 Gunung Buthak 

Rt 06 Ngrame 

8. Nama-nama Masjid yang ada di Dusun Geblagan, Gatak, Ngebel dan 

Ngrame : 

No Nama Masjid Letak 

1 Syiratal Mustaqim  Ngebel RT 01 

2 Al – Jannah Kembang Rt 04 

3 Al – Mutohharoh Ngebel  Rt 05 



4 Nur Rohman Tegalsari Rt 01 

5 Muttaqien Ngrame Rt 02 

6 Baiturrahman Tundan Rt 04 

7 Nurul Islam Gunung Buthak Rt 05 

8 Perum PKU Ngrame Rt 06 

9 Al-Amiin Godegan Rt 10 

10 Al-Falah Tempuran Rt 09 

11 Al-Fajar Tempuran Rt 08 

12 Baitunnafiq Tempuran Rt 07 

13 Baitussalam Geblagan Rt 01 

14 Al- Musyawaroh Tegalwangi  

15 Nurul Huda Nulis Rt 03 

16 Al- Mubarok Tegal Rejo Rt 02 

17 Al- Muqorib Tlogo Rt 05 

18 Nurul Ilmi Gatak Rt 01 

19 Al Muqorrobin Selokambang Rt 02 

20 Miftakhul Jannah Rukeman Rt 03 

21 Khusnul Khatimah Rukeman Rt 04 

22 Al- Musyawaroh Godegan Rt 05 

23 Al-Amien Godegan Rt 10 

 

Sumber : Dokumen Desa Tamantirto Kasihan Bantul. 

 

B. Profil Tokoh Masyarakat 

1. Pedukuhan Ngebel 

Beberapa tokoh masyarakat yang telah diwawancarai oleh peneliti 

diantaranya adalah : 



a. Kepala Dusun bernama Heri Muryanto, alamat rumah di Ngebel RT 

07 Tamantirto Kasihan Bantul. Merupakan alumni Teknik Mesin 

UMY angkatan 1996. Pengalaman Organisasi beliau adalah Karang 

Taruna Desa, Pemuda Muhammadiyah. Diwawancarai oleh peneliti 

pada Ahad, 15 Februari 2015 pukul 11.00  – 11.30 WIB di kediaman 

Pak Kepala Dusun Ngebel.  

b. Ketua Takmir Masjid Mutohharoh bernama Suharjiyono, alamat 

rumah di RT 09 Ngebel Tamantirto Kasihan Bantul. Tempat tanggal 

lahir Bantul,  26 Desember 1969, alumni UNY jurusan Teknik mesin, 

Pekerjaan PNS, pengalaman organisasi karang taruna, takmir, dan 

pimpinan ranting muhammadiyah. Diwawancarai pada Sabtu, 21 

Februari 2015 pukul 16.15 – 17.10 di kediaman Pak Suharjiyono. 

c. Sekretaris takmir masjid sekaligus karyawan TU FAI UMY bernama 

Mujiyono, alamat di Ngebel Rt 07 Tamantirto Kasihan Bantul. 

Tempat, tanggal lahir Bantul, 19 Juni 1967. Riwayat Pendidikan SMA. 

Diwawancarai pada Selasa, 24 Februari 2015 Pukul 13.45 – 14.10 

WIB di ruang TU FAI UMY. 

2. Pedukuhan Geblagan 

Beberapa tokoh masyarakat yang telah diwawancarai adalah :  

a. Kepala Dusun Geblagan bernama Triyono, alamat Geblagan RT 06 

Tamantirta Kasihan Bantul. Tempat, tanggal lahir Bantul, 24 Agustus 



1961 diwawancari pada  Rabu, 25 Februari 2015 pukul 11.30 - 11.45 

WIB di Kantor Kalurahan Tamantirta Kasihan Bantul 

b. Ketua 2 Takmir Masjid Al-Muqorrobin bernama Dwijo, S.H Alamat 

Geblagan RT 06 Tamantirta Kasihan Bantul. Tempat, tanggal lahir 

Bantul, 19 Februari 1968. Pemilik sekolah PAUD Tunas Islam di 

Tlogo, Tamantirto Kasihan Bantul. Diwawancarai pada Ahad, 22 

Februari 2015 Pukul 16.15 – 16.45 WIB di kediaman Bapak Dwijo. 

c. Ketua Takmir Masjid Al-Musyawaroh bernama Suhardi, alamat rumah 

Godegan RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul. Tempat, tanggal lahir : 

Bantul, 10 Maret 1963, alumni Universitas Widya Mataram jurusan 

Hukum. Pekerjaan Wiraswasta, Ketua Tamir masjid al-Musyawarah 

dan bendahara PRM Tamantirto Utara. Diwawancarai pada Jum’at, 27 

Februari 2015 Pukul 16.30 – 19.00 WIB di kediaman Bapak Suhardi. 

3. Pedukuhan Gatak 

Beberapa tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai diantaranya 

a. Kepala Dusun Gatak bernama Supriyanto, alamat SD Ngrukeman RT 

03 Tamantirta Kasihan Bantul. Tempat tanggal lahir : Bantul, 14 

September 1980. Riwayat Pendidikan: SMK. Diwawancarai pada 

Sabtu, 25 Februari 2015 pukul 16.30 – 16.55 WIB. 

b. Ketua Takmir masjid bernama Arif Haryono, alamat Rukeman Rt 03 

no 43 Dukuh 2 Gatak Tamantirta Kasihan Bantul, lahir di Sleman, 28 

Oktober 1960Alumni Perguruan Tinggi jurusan Hukum, UII. 



Pekerjaan PNS, Jabatan : Ketua PGRI, Pengalaman organisasi PII 

(Pelajar Islam Indonesia), HMI, PRM. Motto Hidup Mencari ridho 

Allah. 

c. Ketua RT 05 Gatak, bernama Poniman. Alamat Godegan rt 05 

Tamantirta Kasihan Bantul. Tempat, tanggal lahir :Bantul, 14 

November 1954 seorang pensiunan Polri. Diwawancarai pada Ahad, 

15 Februari 2015 Pukul  09.45 -10.15 WIB di kediaman Pak Poniman. 

4. Pedukuhan Ngrame 

Beberapa tokoh masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti diantaranya 

a. Dukuh Ngrame bernama Doto, alamat :Tegalsari Rt 01 Tamantirto 

Kasihan Bantul, tanggal lahir 10 Januari 1964, riwayat pendidikan 

SMP; 

b. Pembimbing TPA Nur-Rahmah bernama Daldiri, alamat : Ngrame, Rt 

02 Tamantirta kasihan Bantul. Tempat, tanggal lahir  Bantul, 7 

Februari 1964. Riwayat Pendidikan Pondok pesantren Krapyak dan 

UIN sastra Arab. Pekerjaan Guru Pesantren Krapyak. Diwawancarai 

pada Kamis, 26 Februari 2015Pukul 16.30 – 16.45 WIB Di Masjid 

Nur-Rahmah; 

c. Karyawan UMY yang tinggal di Ngrame bernama Triyono 

diwawancarai pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 16.30 WIB di rumah 

narasumber. 



C. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Peran Civitas Akademika 

dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Lingkungan Sekitar UMY

 Peran civitas akademika dalam pembinaan keagamaan masyarakat 

di lingkungan sekitar UMY selama ini telah berlangsung baik namun masih 

belum mencukupi. Pembinaan kegamaan yang selama ini dilakukan oleh para 

civitas akademika baik itu dosen, karyawan maupun mahasiswa/ mahasiswi 

UMY selama ini hanya bersifat sukarela saja. Belum ada penjadwalan yang 

pasti dan sistem yang strategis (wawancara dengan Pak Arif Haryono, ketua 

takmir masjid Miftakhul Jannah tanggal 25 Februari 2015).   

 Peran civitas akademika dalam pembinaan keagamaan, diantaranya 

adalah peran dalam membina masyarakat melalui pengajian-pengajian yang 

diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting maupun Cabang, ikut terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, menjadi pembicara pengajian-pengajian, 

khatib jum’at, turut mengelola masjid melalui takmir dan mengelola TPA 

sebagai lembaga pendidikan islam kecil dan non formal di kalangan 

masyarakat. Namun, diantara peran-peran tersebut belum menyebar secara 

merata di masyarakat lingkungan sekitar UMY. Sehingga para tokoh 

masyarakat masih berpresepsi bahwa dampak UMY dalam mencerahkan 

masyarakat masih kurang (wawancara dengan Bapak Dwijo ketua Takmir 

Masjid Al-Muqorrobin, tanggal 22 Feruari 2015).    

 Secara fisik, bantuan UMY untuk masyarakat memang sudah luar 

biasa. Tiap tahun digelontorkan dana sebanyak 3M untuk masyarakat sekitar. 



Apabila msyarakat butuh, langsung bisa mengajukan proposal. Namun 

tentunya seperti lembaga-lembaga yang lain, akan terdapat penyaringan-

penyaringan dari proposal yang telah masuk. (wawancara dengan Pak Gita 

Danupraja, kepala bagian SDM UMY tanggal 25 Februari 2015).  

 Namun informasi tentang bantuan ini masih belum merata juga. 

Seorang takmir masjid di lingkungan sekitar UMY mengaku tak pernah 

mendapatkan bantuan sedikitpun dari keberadan UMY. Padahal dia memiliki 

lembaga sekolah PAUD juga di rumahnya yang juga tak pernah mendapatkan 

bantuan apapun dari keberadaan UMY. Terlepas dari ia yang tak mau 

mengajukan proposal, seharusnya bantuan untuk masyarakat dari UMY perlu 

dikelola lebih jeli lagi. Setidaknya, masjid-masjid dan lembaga pendidikan di 

sekitar UMY tak ada yang terabaikan (wawancara dengan Dwijo, ketua takmir 

masjid Al-Muqorrobin tanggal 22 Februari 2015).    

 Secara fisik, UMY yang dikenal sebagai universitas swasta terbaik 

di Indonesia dengan upaya pencerahan umat sudah tersebar luas. Seperti 

bantuan terhadap pembangunan-pembangunan sekolah, masjid maupun rumah 

sakit muhammadiyah. Namun, pencerahan untuk masyarakat sekitar UMY itu 

sendiri masih kurang. Ibarat menara gading namun tidak membumi. Kritikan 

ini disampaikan oleh salah seorang ketua takmir masjid sekitar UMY. 

Iamengatakan bahwa UMY belum menggarap Tridharma perguruan tinggi 

yang ketiga yakni pengabdian masyarakat secara serius. Pengajaran dan 

pendidikan serta penelitian sudah sangat sistematis dan strategis di dalam 



kampus. Namun pengaplikasian ilmu terhadap masyarakat sekitar masih 

sangat kurang (wawancara dengan Pak Arif Haryono, ketua takmir masjid 

Miftakhul Jannah tanggal 25 Februari 2015).     

 Kegiatan-kegiatan UMY hanya sebatas di dalam UMY itu sendiri 

dalam hal akademisi, namun masih kurang dalam menggarap masyarakat dan 

menyelesaikan problem-problem sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. 

Kemudian notabene sebagai Universitas Muhammadiyah yang seharusnya 

mampu mengkaderisasi mahasiswa/ mahasiswinya pun menjadi pertanyaan 

besar bagi warga sekitar. Pasalnya mahasiswa/ mahasiswi justru menimbulkan 

masalah-masalah di lingkungan masyarakat dan hanya sebagian kecil saja 

yang turut bersosialisasi baik dengan warga sekitar. Mungkin disisi lain 

perekonomian masyarakat memang terangkat, namun secara moral 

mahasiswa/ mahasiswi masih belum mampu bertindak sebagaimana layaknya 

kader muhammadiyah yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Hanya 

segelintir mahasiswa/mahasiswi yang dapat dihitung dengan jari saja yang 

mau untuk mengabdi kepada mayarakat dengan mengajar TPA maupun 

mengurus masjid. Mengingat jumlah mahasiswa/mahasiswi UMY yang 

ribuan, itu tidak sebanding (wawancara denganPak Suharjoyono, ketua masjid 

Al-Mutohharoh tanggal 21 Februari 2015).    

 Dalam pembinaan keagamaan di masyarakat mahasiswa/ 

mahasiswinya UMY jelas masih jauh dari harapan. Peran dakwah yang 

dilakukan mahasiswa hampir tidak ada. Hanya sebagian kecil yang 



berpartisipasi melaksanakan shalat jamaah di masjid dan mengajar TPA. 

Kebanyakan kurang peduli terhadap aktifitas keagamaan di masjid. Mereka 

jarang sekali yang ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Peran 

mahasiswaUMY dalam pembinaan keagamaan hanya ada pada saat KKN saja 

aktifnya. Ada sekitar 2 orang yang aktif, 2 pasif dan yang lainnya tidak sama 

sekali. Hampir bisa dikatakan sangat jarang adanya mahasiswa yang aktif 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Seringkali mahasiswa memberi 

contoh yang tidak baik kepada masyarakat baik dalam hal berpakaian, bergaul 

maupun bergaya hidup. Bahkan sebagian mahasiswa justru membuat ulah 

yang meresahkan warga, seperti gaduh-gaduh sampai larut malam, mahasiswa 

masuk kos mahasiswi sampai larut malam, miras, narkoba dan lain sebagainya 

(wawancara dengan Pak Poniman ketua Rt 05 Gatak tanggal 21 Februari 

2015).         

 Dosen dan karyawan UMY telah diwajibkan untuk masuk dalam 

kepengurusan pimpinan Muhammadiyah dan wajib berdakwah di masyarakat 

(wawancara dengan Pak Ghoffar Ismail tanggal 13 April 2015). Namun di 

lapangan, ternyata banyak dikalangan civitas akademika yang kurang dalam 

berjuang di Muhammadiyah. 

“UMY yes, Muhammadiyah No. Apabila pesan KHA. Dahlan mengatakan 

hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah 

maka sebagian dari para civitas akademika UMY malah sebaliknya. Ini bukan 

hal yang tabu, permasalahan klasik yang hampir di setiap Amal Usaha 

Muhammadiyah ada, termasuk UMY. Tak pernah aktif di Muhammadiyah, 

namun karena pekerjaan menuntutnya harus membuat kartu anggota aktif 

Muhammadiyah mengaku aktif, kemudian bekerja si salah satu amal usaha 



Muhammadiyah. Hal ini sering terjadi di Tamantirto utara ini”(wawancara 

kepada Ketua Pimpinan Ranting, narasumber yang dapat dipercaya tanggal 16 

Februari 2015). 

 

 Para karyawan dan mahasiswa dalam pembinaan keagamaan 

memang cenderung masih pasif. Bahkan ada karyawan yang sholatnya hanya 

ketika sedang bekerja saja, mahasiswi memakai jilbab hanya ketika kuliah 

saja, mahasiswa sholat hanya ketika di kampus saja, dosen tak mau ikut andil 

dalam kegiatan-kegiatan Tabligh Muhammadiyah juga ada.  Mahasiswa, 

Dosen, ataupun Karyawan UMY yang berperan aktif dalam Muhammadiyah 

tidak banyak, kurang lebih hanya 30 % saja, 50% di organisasi lain, dan 20% 

tidak jelas (wawancara kepada Ketua Pimpinan Ranting,tanggal 16 Februari 

2015).         

 Terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap Muhammadiyah, 

para pendakwah dari pimpinan ranting maupun cabang mengajarkan sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah yang merupakan bagian dari pokok ajaran 

Muhammadiyah dalam hal ibadah dan pengamalan-pengamalan Sunnah tanpa 

langsung menampakkan diri sebagai Muhammadiyah. Dalam istilahnya 

“menggarami” yakni dapat dirasakan namun tak terlihat. Ya, ajaran 

Muhammadiyah mulai dikenal dan diamalkan oleh para jamaah. Hal ini 

dilakukan agar tidak terlalu menyinggung masyarakat. Sebab pada mulanya 

warga Tamantirto Utara ini banyak yang non Muhammadiyah. Namun masih 

ada di kalangan masyarakat yang masih belum mengenal Muhammadiyah, 

bahkan ajaran islam (wawancara dengan Pak Suhardi, Ketua Takmir masjid 



Al-Musyawarohtanggal 27 Februari 2015 dan Pak Rahmat, Ketua Pimpinan 

Ranting Muhammadiyah tanggal 16 Februari 2015).  

 Seharusnya, UMY melalui LPPI membuat program-program untuk 

masyarakat di sekitar melalui dakwah sosial, karena pada dasarnya 

kebanyakan penduduk asli adalah masyarakat umum bukan masyarakat islam. 

Oleh karena itu, seharusnya UMY mengadakan dakwah sosial sekaligus 

dakwah keagamaan dengan memanfaatkan potensi mahasiswa/mahasiswinya. 

Misalnya, dengan menerjunkan dokter-dokter UMY untuk pengobatan gratis 

dari masjid-masjid, menerjunkan mubaligh-mubaligh dari UMY, Khatib-

khatib Jum’at dijadwal, gerakan ekonomi masyarakat, penyimpanan 

kelompok usaha bersama, dll. Agar UMY membumi! Tidak hanya Menara 

Gading saja (wawancara denganPak Supriyanto, Dukuh Gatak tanggal 21 

Februari 2015 dan Pak Arif Haryono, ketua takmir masjid miftakhul jannah 

tanggal 25 Februari 2015).      

 Setiap tahun, UMY melahirkan ribuan sarjana yang ahli di 

bidangnya masing-masing. Idealnya, ribuan sarjana ini juga merupakan kader 

Muhammadiyah  yang sudah seharusnya andil di masyarakat dalam hal 

pembinaan keagamaan. Misalnya dakwah sosial, dengan mengadakan 

berbagai kegiatan sosial seperti Posyandu, Donor darah, dan lain-lain di 

masjid-masjid sekitar UMY. Melakukan pembinaan keagamaan dengan 

memanfaatkan mahasiswa/mahasiswi FAI, mengadakan penelitian dan riset 

terkait permasalahan-permasalahan di masyarakat dan membuat solusi dari 



permasalahan tersebut. Misalnya akibat banyaknya loundry, terjadi 

pencemaran air di lingkungan sekitar UMY, dari permasalahan tersebut dibuat 

sebuah penelitian dan solusi dari permasalahan (wawancara dengan Pak 

Supriyanto Dukuh Gatak tanggal 21 Februari 2015).   

 Pembinaan keagamaan di masyarakat bisa dilakukan dengan 

berbagai macam bentuk dan cara. Sebetulnya dengan menerjunkan 

mahasiswa/mahasiswi UMY baik itu yang masih aktif ataupun alumni di 

masyarakat sekitar justru menjadi wahana penerapan ilmu, ladang amal 

sekaligus mengangkat nama baik UMY di kalangan masyarakat Namun 

sayang, UMY belum mampu menggarap pengembangan masyarakat secara 

profesional sesuai dengan misi-nya (wawancara dengan Pak Supriyanta, 

Dukuh Gatak tanggal 21 Februari 2015 dan Pak Arif Haryono, Ketua takmir 

masjid Miftakhul Jannah tanggal 25 Februari 2015).   

 Meski demikian, tentu selama ini sudah sangat banyak pengaruh 

UMY bagi masyarakat, terutama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat 

dalam perekonomian. Dalam bidang keagamaan punbanyak kontribusi UMY 

terutama dalam hal fisik seperti pembangunandan bantuan-bantuan berupa 

mushaf Al-Quran dan buku-buku. Namun, dalam pembinaan keagamaan 

masih kurang. Banyak masjid sekitar UMY yang masih kekurangan da’i. 

Padahal mengingat UMY yang merupakan Universitas Muhammadiyah yang 

besar, hal ini tidaklah relevan. Seharusnya UMY mampu berperan dalam 

pembinaan keagamaan dengan lebih maksimal (hasil wawancara dengan Pak 



Sigit Rahmatullah, Kepala Agama dan Kesra Desa Tamantirto tanggal 9 

Februari 2015).        

 Jadi dapat disimpulkan bahwa peran civitas akademika dalam 

pembinaan keagamaan di lingkungan sekitar kampus menurut para tokoh 

masyarakat sudah berjalan baik.Namun, berlangsungnya pembinaan 

keagamaan tersebut hanya bersifat sukarela tanpa perencanaan yang 

sistematis.Masih banyak masjid lingkungan sekitar yang kekurangan da’i, 

khatib jum’at, maupun ustadz/ ustadzah TPA. 

 

D. Peran Civitas Akademika dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di 

Lingkungan Sekitar UMY      

 Peran UMY terhadap masyarakat sekitar sangat besar. Kehidupan 

keberagamaan di Tamantirto berubah drastis. Dulu, masyarakat sekitar UMY 

kebanyakan tak beragama dan kejawen. Namun setelah muhammadiyah 

masuk kemudian UMY didirikan di sana, dampaknya sangat besar. Karyawan 

dan Dosen yang mulai tinggal di sekitar kampus turut mewarnai kehidupan 

keberagamaan masyarakat (wawancara dengan Pak Suhardi, Ketua Takmir 

masjid Al-Musyawaroh tanggal 27 Februari 2015). 

 Peran Dosen dan karyawan dalam pembinaan keagamaan sudah 

bagus, hanya saja sebagian karyawan kurang berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan terutama dalam bermuhammadiyahnya. Dosen-dosen 

yang aktif diantaranya Pak Gita Danupraja, Pak Nurul Yamin dan Pak Abdul 



Majid, Pak Ghaffar Ismail sedangkan karyawan diantaranya ada Pak Rahmad 

dan bu Bambang Maryam. Bahkan Pak Gita yang sebagai Kepala bagian 

Sumber Daya Manusia UMY pun sangat antusias dalam menangani kegiatan-

kegiatan pembinaan keagamaan, Beliau seringkali mengisi kajian dan saat ini 

menjabat sebagai Ketua FORKAMI (Forum Komunikasi antar masjid dan 

mushola se-Tamantirto). FORKAMI seringkali mengadakan kegiatan-

kegiatan keagamaan pada saat-saat tertentu seperti Hari Raya Besar Islam 

(Idul Fitri dan Idul Adha), Maulid Nabi, Isra’Mi’raj, Jelang  Puasa, Nuzulul 

Qur’an, dll. (wawancara dengan Pak Arif Haryono, Ketua Takmir Masjid 

Miftakhul Jannah tanggal 25 Februari 2015). 

Berikut rincian peran civitas akademika UMY dalam pembinaan keagamaan 

di 4 Dusun sekitar kampus : 

1. Pedukuhan Ngebel 

Beberapa Dosen, Karyawan dan Mahasiswa yang menjadi 

pengurus takmir masjid : 

Rahmadiyanto (mahasiswa) : Sekretaris 

Mujiyono (karyawan)  : Anggota Takmir Masjid Mutoharoh 

Pak Bambang (karyawan) : Anggota Takmir Masjid Mutoharoh 

(wawancara dengan pak Suharjiyono, ketua takmir masjid Mutoharoh) 

Pak Syarif As’ad (Dosen) :  Pengurus Takmir Masjid Syiraatal Mustaqim. 

  Mahasiswa yang turut serta mengurus penceramah sekaligus 

sebagai marbot di Masjid Nurul Ikhlas bernama Syamsul Alam 



berasaldari Sulawesi Selatan (wawancara dengan Pak Mujiyono TU FAI 

UMY tanggal 24 Februari 2015)     

 Kegiatan-kegiatan Keagamaan di Dusun Ngebel diantaranya : 

a. TPA 

Kegiatan-kegiatannya ada TPA setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu 

(Masjid Mutoharoh). Beberapa mahasiswi dari unires ikut mengajar 

TPA masjid-masjid di dusun Ngebel.  

b. 25 hari sekali pertemuan Takmir 

c. Pengajian umum ahad pagi 

d. Pengajian Bapak-Bapak setiap malam sabtu 

e. Pengajian Ibu-Ibu sebulan sekali 

f. Tadarusan remaja seminggu sekali (wawancara dengan Pak 

Suharjiyono ketua takmir masjid Al-Mutohharoh, tanggal 21 Februari 

2015 dan Pak Heri Muryanto Dukuh Ngebel tanggal 15 Februari 

2015). 

2. Pedukuhan Geblagan        

 Dosen-dosen yang aktif dalam pembinaan keagamaan 

diantaranya Pak Gita Danupraja, Pak Nurul Yamin dan Pak Abdul Majid, 

sedangkan karyawan diantaranya adalah Pak Rahmad dan Bu Bambang 

Maryam. Kegiatan-kegiatan di masjid Al-Musyawaroh : 

a. 35 hari sekali pengajian umum malam selasa,  

b. TPA 4x sekali dalam sepekan, 



c. pengajian Rabu sore untuk ibu-ibu, pengajian Aisyiah, dan 

d. pengajian FORKAM setahun sekali saat hari raya, serta pengajian 

remaja namun Risma saat ini kurang gerak (wawancara dengan Pak 

Suhardi Ketua Takmir Masjid Al-Musyawaroh tanggal 27 Februari 

2015). 

Berikut ini struktur organisasi takmir masjid Al-Muqorrobin  

 Ketua       :  Sunardi, S.T. (Mahasiswa Fakultas Teknik UMY)  

                 Dwijo, S.H.      

 Sekretaris  :  M. Jamroni, S.Pd      

      Jumiyanto       

 Bendahara  :  Pandi Harjon      

      Surajimin       

 Adapun kegiatan-kegiatan di masjid Al-Muqorrobin diantaranya  

 a. TPA  

Diadakan tiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Jumlah santri 40 , 

sedangkan ustadz-ustadzah ada sekitar 15-16 orang namun yang aktif ada 

3-4 orang. Honor pengajar TPA 10 ribu sekali datang dari takmir. 

Beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa’ 100 ribu /bulan. 

a. Kajian rutin malam jum’at bapak-bapak,  



b. Pengajian ibu-ibu (wawancara dengan Pak Dwijo wakil ketua Takmir 

Masjid Al-Muqorrobin, tanggal 22 Feruari 2015). 

3. Pedukuhan Gatak 

 Civitas akademika UMY yang ikut serta dalam mengisi 

pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu adalah Pak Gita Danupraja. Pengaruh 

UMY bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang keagamaan adalah 

membantu pelaksanaan TPA dan membantu pemeriksaan lansia di 

posyandu.(wawancara dengan Dukuh Gatak Pak Supriyanto tanggal 21 

Februari 2015).        

 Kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan di Masjid  yang 

selama ini telah dilaksanakan :  

a. TPA,  

b. Pengajian Bapak-bapak,  

c. Pengajian Ibu-ibu setiap Rabu sore.  

Dosen-dosen yang sering mengisi kajian diantaranya adalah Pak 

Rahmat, Pak Muhammad Yamin dan Pak Ghaffar Ismail (wawancara 

dengan Pak Poniman ketua Rt 05 Gatak tanggal 21 Februari 2015).Bahkan 

Pak Gita Danupraja yang sebagai Kepala bagian Sumber Daya Manusia 

UMY pun sangat antusias dalam menangani kegiatan-kegiatan pembinaan 

keagamaan, Ia seringkali mengisi kajian dan saat ini menjabat sebagai 

Ketua FORKAMI (Forum Komunikasi antar masjid dan mushola se-



Tamantirto). FORKAMI seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan pada saat-saat terntu seperti Hari Raya Besar Islam (Idul Fitri 

dan Idul Adha), Maulid Nabi, Isra’Mi’raj, Jelang  Puasa, Nuzulul Qur’an, 

dll.         

 Kegiatan yang selama ini berlangsung di masjid Miftakhul Jannah 

antara lain : 

a. Tadarus ba’da shalat fardhu,  

b. Tafsir Qur’an ba’da maghrib setiap malam senin,  

c. Malam rabu dan malam jum’at, 

d. Pengajian Umum bapak-bapak, ibu-ibu, tua muda tiap bulan sekali, 

e. Pengajian ibu-ibu seminggu sekali tiap hari kamis sore ba’da ashar-

maghrib, 

f. TPA sepekan sekali,  

g. Tadarus remaja tiap malam minggu (wawancara dengan Pak Arif 

Haryono, ketua takmir masjid Miftakhul Jannah  tanggal 25 Februari 

2015). 

4. Pedukuhan  Ngrame 

Beberapa karyawan yang tinggal di dusun Ngrame berikut peran-

perannya di masyarakat.  

a. Nur Hasyim (Ketua Takmir masjid Nur-Rohmah) 

b. Bu Sukaswati 



c. Susi Herawati 

d. Tugiyono 

e. Joko 

f. Triyono (Ketua Takmir musholla Muttaqien) 

g. Widodo 

h. Diah 

 Beberapa Dosen yang tinggal di dusun Ngrame berikut peran-

perannya di masyarakat. 1).Ghoffar Ismail (penceramah, penasehat dan 

pembina Takmir-Takmir masjid); 2). Gatot Supangkat (wakil ketua takmir 

masjid Baiturrahman Tundan); 3). Zaini Munir (Penceramah dan pengisi 

Kajian Bapak-Bapak Tafsir Qur’an di Musholla Al-Muttaqien). 

(Wawancara kepada Bapak Triyono, Karyawan UMY tanggal 22 Maret 

2015). 

 Terdapat masjid Nur-Rohmah di Pedukuhan Gatak ini, namun 

kegiatan-kegiatan yang ada di masjid tersebut kebanyakan kegiatan NU. 

Berdasarkan survey dan wawancara dengan seorang tokoh yang 

merupakan guru di Ponpes Krapyak, masjid tersebut sangat aktif dalam 

melakukan pembinaan TPA setiap harinya. Kegiatan lainnya seperti 

mujahadahan, tahlilan dan yasinan (wawancara dengan Pak Daldiri, 

direktur TPA Masjid Nur-Rohmah tanggal 28 Februari 2015). 

 Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang diikutsertai oleh para 



civitas akademika biasanya dilaksanakan di Musholla Al-Muttaqin dan 

masjid-masjid lainnya. Kegiatan-kegiatannya antara lain : 

a. TPA setiap hari senin, rabu dan sabtu. 

b. Tadarus ba’da maghrib 

c. Pengajian Tafsir Qur’an setiap pekan sekali (Wawancara kepada 

Bapak Triyono, Karyawan UMY tanggal 22 Maret 2015). 

5. Kegiatan-Kegiatan Umum 

Terdapat beberapa peran civitas akademika dalam kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya khusus namun mencangkup lebih luas lokasinya sebagai berikut : 

a. TPA         

 Taman Pendidikan Al-Qur’an diselenggarakan di hampir 

setiap masjid se-Tamantirta. Sebagai pendidikan non formal di 

masyarakat, TPA dengan peserta anak-anak maupun dewasa dan orang 

tua memiliki peran yang cukup signifikan bagi kehidupan 

keberagamaan masyarakat. Selain baca tulis Al-Qur’an, pelajaran 

tentang islam berupa ke-tauhid-an/ aqidah, akhlak dan ibadah 

diajarkan di TPA. Biasanya pegelenggara adalah takmir masjid 

setempat, kemudian mahasiswa/mahasiswi ikut membantu mengajar 

dan mengelola TPA. Baik itu TPA untuk anak-anak maupun TPA 

untuk dewasa dan orang tua. Namun tak banyak mahasiswa/ 

mahasiswi UMY yang ikut serta mengajar TPA hanya sebagian kecil 

saja, bahkan permasalahan-permasalahan klasik di TPA masjid-masjid 



lingkungan sekitar UMY masih sama yakni kekurangan ustadz/ 

ustadzah TPA. (wawancara dengan Pak Sigit Rahmatullah, Kepala 

Agama dan Kesra Desa Tamantirto tanggal 9 Februari 2015). 

b. Forum Silaturahim Remaja Masjid se-Tamantirta   

 Forum ini diketuai oleh alumni FAI UMY bernama Irfan 

Zakaria yang merupakan warga asli Tamantirta. Menurut 

pengakuannya jarang sekali mahasiswa/mahasiswi yang turut serta 

dalam kegiatan-kegiatan remaja masjid maupun masyarakat. Hanya 

ada 1-4 mahasiswa/mahasiswi saja yang ikut dalam forum remaja 

masjid ini. Kegiatan remaja masjid se-Tamantirta diantaranya adalah 

gema 1 muharram di Masjid , donor darah dan tadarusan rutin keliling 

forum TPA Tamantirto. (wawancara dengan Irfan Zakaria ketua 

Forum Silaturahim Remaja se- Tamantirto) 

c. Pengajian Ahad Pagi (PAP) 

 Tabligh Akbar setiap ahad pagi yang biasa disebut 

Pengajian Ahad Pagi (PAP) di Masjid Khusnul Khatimah yang 

diadakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tamantirto Utara. 

Dihadiri oleh sekitar 200 orang, baik itu anggota maupun simpatisan 

Muhammadiyah. Pemateri Tabligh Akbar Ahad Pagi ini bergilir antar 

Dosen UMY, diantaranya adalah Ustadz Ghaffar Ismail, Ustadz Gita 

Danupraja, Ustadz Madjid, Ustadz Muhammad Yamin, Ustadz 



Nurwanto, dan Ustadz Rahmad (Pak Rahmad, Ketua Pimpinan 

Ranting Muhammadiyah tanggal 16 Februari 2015). 

d. Pendampingan sekolah-sekolah Muhammadiyah 

 Beberapa mahasiswa/ mahasiswi UMY diterjunkan untuk 

mengajar TPA di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekitar UMY 

(wawancara dengan Pak Ghoffar Ismail tanggal 13 April 2015) 

 

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Civitas Akademika dalam 

Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Lingkungan Sekitar UMY 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari faktor 

pendukung yang bersifat membantu kelancaran suatu kegiatan dan faktor 

penghambat pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para civitas 

akademika UMY. 

1. Faktor Pendukung 

a. Pemberlakuan wajib bagi para dosen dan karyawan untuk masuk 

dalam keanggotaan Pimpinan Ranting ataupun Cabang di tempat 

domisili dosen/ karyawan oleh Universitas (wawancara dengan Pak 

Ghoffar Ismail tanggal 13 Maret 2015). 

b. UMY menyediakan bantuan dana untuk masyarakat yang tak sedikit. 

Setiap tahunnya kurang lebih 3M dana digelontorkan untuk 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Biasanya, uang ini digunakan untuk 



pembangunan masjid-masjid, dan sekolah-sekolah (wawancara dengan 

Pak Gita Danupraja, kepala bagian SDM UMY tanggal 25 Februari 

2015). 

 Peran UMY dalam hal fisik diantaranya : 1) Membangun 

sekolah-sekolah; 2) memberikan dana pembangunan masjid Al-

Musyawaroh sebesar 600 juta; 3) memberikan sumbangan bantuan 

untuk gedung PRM sebesar 40 juta; 4) dibangunnya masjid Al-Falah 

Dusun Tempuran dan Masjid Al-Mubarok(wawancara dengan Pak 

Suhardi, Ketua Takmir masjid Al-Musyawaroh tanggal 27 Februari 

2015). Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut, maka sarana dan 

prasarana dalam pembinaan keagamaan tidak ada yang perlu 

dipertanyakan lagi.Sehingga para dosen, karyawan maupun 

mahasiswa/mahasiswi yang hendak melaksanakan tugasnya dalam 

peran pembinaan keagamaan juga semakin lancar. 

c. Ustadz/ Ustadzah TPA dan marbot masjid 

 Ustadz/ Ustadzah TPA dan marbot masjid dari kalangan 

mahasiswa/ mahasiswi diutus oleh UMY untuk turut serta dalam 

pembinaan keagamaan di masyarakat. 

d. Pemateri pengajian 

 Pemateri pengajian-pengajian di masyarakat biasanya 

berasal dari dosen atau karyawan UMY. 



e. Khatib dan Imam Shalat Jum'at. 

 Khatib dan Imam Shalat Jum’at juga terkadang berasal dari 

Dosen atau karyawan ataupun mahasiswa UMY. 

f. Antusias Masyarakat 

 Pembinaan keagamaan yang diselenggarakan baik itu dari 

Takmir, PRM, PCM maupun Ibu-ibu PKK tentu akan berjalan dengan 

baik apabila terdapat antusias yang baik pula dari masyarakat. Sejauh 

ini antusias masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

kemasyarakatan cenderung baik (wawancara dengan Irfan Zakaria, 

Pak Rahmad, dan Pak Poniman). 

2. Faktor Penghambat 

a. Kesibukan  

 Para civitas akademika dituntut untuk melaksanakan tugas 

sampai sore, sehingga waktu seringkali habis di kampus sehingga 

kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat (wawancara 

dengan Pak Triyono tanggal 22 Maret 2015). 

b. Kurangnya pemahaman dan motivasi  

 Terutama bagi civitas akademika yang dari keluarga non 

Muhammadiyah, pemahaman bahwa UMY termasuk dari amal usaha 

Muhammadiyah maka semua yang bekerja di UMY adalah warga 

Muhammadiyah yang bukan hanya mencari hidup di Muhammadiyah, 

namun juga menghidup-hidupi Muhammadiyah. Pemahaman seperti 



inilah yang terkadang belum dimengerti sebagian civitas akademika, 

sehingga surat keterangan aktif bermuhammadiyah sebagai syarat 

pekerjaan hanya dijadikan formalitas belaka (wawancara dengan Pak 

Rahmat, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah tanggal 16 Februari 

2015). 

c. Belum adanya suatu sistem yang sistemastis dan strategis 

 Kegiatan-kegiatan keagamaan yang selama ini berlangsung 

masih belum ada yang menggarap secara serius.Sehingga da’i-da’I 

belum merata, dan masjid-masjid seringkali kesulitan mencari 

pemateri kajian.Seharusnya pembianaan masyarakat yang merupakan 

bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk UMY dapat 

dilaksanakan dengan sistem yang sistematis dan strategis (wawancara 

dengan Pak Arif Haryono, ketua takmir masjid Miftakhul Jannah 

tanggal 25 Februari 2015). 

 Adapun berdasarkan atas survey data dari Pimpinan 

Ranting Muhammadiyah Tamantirto Utara, berikut karyawan dan 

dosen yang aktif dalam kegiatan pembinaan keagamaan di lingkungan 

sekitar Kampus : 

No Nama Profesi 

1  Rahmad  Karyawan 

2  Drs. MN Yamin, M.Si  Dosen 

3 Suranto  Karyawan 



4 Waluyo  Karyawan 

5 Wartiyono Karyawan 

6 Menik Trisakti  Karyawan 

7 Dr. Abd. Madjid M.Ag Dosen 

8 Drs. Purwadi  Dosen 

9 Subari  Karyawan 

10 Paryono  Karyawan 

11 Mujiyono  Karyawan 

12  Mulyadi  Karyawan 

13  Urbani Soeharno  Karyawan 

14 Maryam  Karyawan 

15 Sri Maryati  Karyawan 

16 Supriyanta  Karyawan 

17 Arif Widodo Karyawan 

18 Sigit Apriyantono  Karyawan 

19 Ghoffar Ismail Dosen 

20 Gatot Supangkat Dosen 

21 Zaini Munir Dosen 

 Dosen dan karyawan tersebut memiliki perannya masing-

masing dalam pembinaan keagamaan di lingkungan sekitar UMY. 

Sebagai contoh Pak Gita Danupraja, Pak Rahmad, Pak Muhammad 

Yamin, dan Pak Madjid sering memberikan ceramah-ceramah di 

wilayah Tamantirto Utara ini. Sedangkan Pak Zaini Munir dan Pak 

Gahoffar Ismail juga demikian, namun Pak Zaini Supangkat dan Pak 

Ghoffar Ismail lebih memiliki peran yang luar biasa. Keduanya 

membangun kos-kosan sekaligus dengan pembinaan keagamaannya, 



sehingga mahasiswa/mahasiswi yang tinggal di kos-kosan tersebut 

terkondisikan dan senantiasa berbaur di masyarakat, rajin ke masjid 

dan ikut acara muda-mudi di desa setempat (hasil wawancara dengan 

Pak Triyono, karyawan sekaligus warga Dusun Ngrame tanggal 25 

Maret 2015).         

 Namun demikian, peran UMY dalam pembinaan 

keagamaan di sekitar UMY masih belum merata. Dosen-dosen lain 

yang tidak tinggal di 4 Dusun tersebut namun sering mengisi 

pengajian diantaranya Pak Nurwanto dan Bu Akif Khilmiyah. Adapun 

dosen/karyawan lain yang berpotensi untuk melakukan pembinaan 

keagamaan belum mendapat giliran untuk mengisi pengajian, padahal 

banyak masjid di sekitar UMY yang membutuhkan da’i. (observasi 

peneliti) .         

 Selama ini LPPI UMY memang hanya melakukan 

pembinaan bagi mahasiswa baru saja, seperti OSDI (Orientasi Studi 

Dasar Islam) dan KIAI (Kuliah Intensif Agama Islam) Ada juga 

pembinaan untuk karyawan, namun belum menggarap perencanaan 

yang strategis untuk pembinaan keagamaan masyarakat di lingkungan 

sekitar kampus (wawancara dengan mas Khatami, salah satu staf LPPI 

UMY). Adapun LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan, 

Penelitian dan Masyarakat) belum merencanakan secara strategis pula 

dalam hal pembinaan keagamaan masyarakat sekitar UMY. 



 


