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INFORMAN  

1. Lurah desa Tamantirta diwawancari pada tanggal 9 Februari 2015 

2. Dosen yang menangani pembinaan keagamaan Ghoffar Ismail diwawancari 

pada tanggal 13 Maret 2015 

3.  Pak Gita / Kepala SDM UMY diwawancari pada tanggal 26 Februari 2015 

 

4. Kepala Dusun Ngebel diwawancari pada tanggal 15 Februari 2015 

5. Ketua Takmir Masjid Al-Mutohharoh Ngebel diwawancari pada tanggal 21 

Februari 2015 

6. Ketua RT 07 Ngebel diwawancari pada tanggal 15 Februari 2015  

7. Mahasiswa/ Dosen/ Karyawan yang tinggal di sekitar Ngebel diwawancari 

pada tanggal  24 Februari 2014 

  

8. Kepala Dusun Gatak diwawancari pada tanggal 21 Februari 2015 

9. Ketua RT 05 Gatak diwawancari pada tanggal 22 Februari 2015 

10. Ketua Takmir Masjid di Gatak diwawancari pada tanggal 25 Februari 2015 

11. Mahasiswa/ dosen/karyawan yang tinggal di sekitar Gatak diwawancari pada 

tanggal 25 Februari 2015 

 

12. Kepala Dusun Geblagan diwawancari pada tanggal 25 Februari 2015  

13. Ketua Takmir Masjid Al-Muqorrobin diwawancari pada tanggal 22 Februari 

2015 

14. Ketua Takmir Masjid Al-Musyawaroh diwawancarai pada tanggal 28 Februari 

2015 

15. Ketua RT 05 di Nulis diwawancari pada tanggal 28 Februari 2015 

16. Mahasiswa/ dosen/karyawan yang tinggal di sekitar UMY Pak Rahmad 

sebagai Ketua Pimpinan Ranting diwawancari pada tanggal Senin, 16 

Februari 2015 
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17. Kepala Dusun Ngrame diwawancari pada tanggal Rabu, 25 Februari 2015 

18. Ketua RT Ngrame Pak Ngadino diwawancari pada tanggal Kamis, 26 

Februari 2015. 

19. Pengurus Takmir sekaligus karyawan Pak Triyono diwawancari pada tanggal 

25 Maret 2015 

20. Pengelola TPA diwawancarai pada tanggal Kamis, 26 Februari 2015. 
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Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Senin, 9 Februari 2015 

Pukul   : 09.15 – 19.35 

Lokasi   : di kantor Kalurahan Tamantirto Kasihan Bantul 

Informan   : Kepala Agama dan Kesra 

     

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Sigit Rahmatullah 

Alamat    : Gangin Rt 02 Dukuh Jetis, Tamantirto, Kasihan, 

Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 12 Oktober 1981 

Riwayat Pendidikan  :  SD   : SD N Kasihan 

       SMP   : SMP Mataram 

       SMA   : SMK Muhammadiyah 3 

Yokyakarta 

       Perguruan Tinggi : - 

Pekerjaan   : Perangkat Desa 

Motto Hidup   : Hidup Mulia, Mati Syahid 

 Diskripsi Pembahasan  : 

Keadaan geografis perbatasan di Tamantirta Kasihan Bantul meliputi  

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping 

Sleman 

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul 

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangunjiwo Kasihan Bantul 

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tirtonirmolo dan Ngestiharjo 
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Tentu sangat banyak pengaruh UMY bagi masyarakat, terutama dalam 

mengangkat taraf hidup masyarakat dalam perekonomian. Dalam bidang keagamaan 

pun banyak kontribusi UMY terutama dalam hal fisik seperti pembangunandan 

bantuan-bantuan berupa mushaf Al-Quran dan buku-buku. Namun, dalam pembinaan 

keagamaan masih kurang. Padahal mengingat UMY yang merupakan Universitas 

Muhammadiyah yang besar, hal ini tidaklah relevan. Seharusnya UMY mampu 

berperan dalam pembinaan keagamaan lebih maksimal. 

Dusun yang paling terkena dampak dari peran Dosen, Karyawan dan Mahasiswa 

UMY dalam pembinaan keagamaan yakni Ngebel, Gatak, Geblagan, dan Ngrame. 

Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Senin, 16 Februari 2015 

Pukul   : 13.25 – 14.00 

Lokasi   : di Unires Putri / Ruang Kepala TU FPB 

Informan  : Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Tamantirto Utara 

BIODATA NARASUMBER 

Nama     : H. Rahmad, S.I Kom 

Alamat   : Jl. Majid Baitussalam 27 C, Geblagan Tamantirto Kasihan 

Bantul 55183 

Tempat, Tanggal Lahir   : Ponorogo, 7 Mei 1964 

Riwayat Pendidikan        : SD N Ponorogo 

          SMP Ponorogo PGRI 

          SMA Hudaya Ponorogo 

          Perguruan Tinggi APMD Yogyakarta 

Pekerjaan       : Kepala TU FPB 
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Jabatan       : Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Pengalaman Organisasi   : Pemuda Muhammadiyah 

Diskripsi Pembahasan : 

 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 kebanyakan dari para civitas akademika 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.  

 Bagaimana aktif dalam pembinaan keagamaan? Untuk keislamannnya sendiri 

pun masih dipertanyakan. 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.   

Mengingat UMY merupakan AUM, Banyak sekali perannya di Ranting 

Tamantirto ini 

diantaranya : 

a. Pendapatan hidup masyarakat meningkat 

b. UMY membangun tempat-tempat ibadah 

c. Telah dibangunnya SD Tamantirto Utara 

d. Memberikan bantuan terhadap masjid-masjid seorang marghot yang 

membantu kegiatan ibadah di masjid tersebut. 
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Perlahan tapi pasti, kami 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, 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. Mahasiswa, 

Dosen, ataupun Karyawan UMY yang berperan aktif dalam Muhammadiyah tidak 

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

Kegiatan-kegiatan yang selama ini berlangsung : Tabligh Akbar setiap ahad pagi 

yang biasa disebut Pengajian Ahad Pagi (PAP) di Masjid Khusnul Khatimah, dihadiri 

oleh kurang lebih 200 orang baik itu anggota maupun simpatisam Muhammadiyah.

 Faktor pendukung dan penghambat kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan 

masyarakat di sekitar Kampus : Faktor pendukung dari segi anggaran, UMY banyak 

membantu. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya yakni dari segi geografis, 

karena berbatasan dengan ring-road maka pengajian ahad pagi yang hanya di satu 

tempat di masjid khusnul khatimah itu tidak banyak.     

 Apabila dalam masalah tabligh/ pembinaan keagamaan hanya diserahkan 

kepada pimpinan ranting saja, terus terang kami merasa kualahan. Sebab wilayah 

sekitar UMY yang begitu luas dengan medan dakwah yang beragam bahkan juga 

banyak pendatang,  pembinaan keagamaan di masjid-masjid sekitar UMY dirasa 

masih sangat minim.   

“suatu saat saya pernah diminta seorang ibu-ibu yang sudah tua, meminta saya 

untuk mengajarinya membaca Al-Qur’an. Hati mana yang tidak tersentuh 

mendengar penuturan si ibu tua ini?” 

Oleh karena itu harapan saya UMY mengutus 

mahasiswa/mahasiswi/dosen/karyawan untuk menjadi mubaligh/ mubalighat 

sebanyak kurang lebih 5 orang di setiap masjidnya. 
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Catatan Lapangan III 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Ahad, 15 Februari 2015 

Pukul   : 11.00 – 11.30 

Lokasi   : di kediaman Pak Kepala Dusun Ngebel  

Informan  : Kepala Dusun Ngebel 

  

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Heri Muryanto 

Alamat    : Ngebel RT 07 Tamantirto Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 18 Agustus 1976 

Riwayat Pendidikan  :  SD   : SD N Ngebel 

SMP   : SMP Muhammadiyah 1 

Gamping 

       SMA   : STM Pancasakti 

       Perguruan Tinggi : Teknik Mesin UMY 

angkatan 1996 

Pekerjaan   : Kepala Desa/ perangkat Desa 

Pengalaman Organisasi : Karang Taruna Desa, Pemuda 

Muhammadiyah.  

Diskripsi Pembahasan : 

Masyarakat dusun Ngebel terdiri dari 541 KK, 80% Islam, 20% non Islam. 

Kegiatan-kegiatan Keagamaan : 

a. TPA 

b. Kegiatan-kegiatannya ada TPA setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Beberapa 

mahasiswi dari unires ikut mengajar TPA masjid-masjid di dusun Ngebel.  
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c. Pengajian Ibu-Ibu sebulan sekali 

d. Tadarusan remaja seminggu sekali. 

Faktor pendukung Civitas akademika dalam pembinaan keagamaan di Dusun 

Ngebel diantaranya ialah, takmir masjid yang mengajukan permohonan bantuan 

kepada pihak unires agar mengirimkan mahasiswa/ mahasiswi untuk mengajar TPA, 

Dosen dan karyawan UMY yang ikut aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

dan menjadi pemateri pengajian-pengajian yang ada serta antusias warga Ngebel 

terhadap acara-acara keagamaan. pada tahun 2011 kami seorang mahasiswi 

melahirkan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman. Ia mengaku 

orang Ngebel, padahal mahasiswi ini pendatang. Sehingga mencoreng nama baik 

Dusun Ngebel. Kejadian minum minuman keras dan obat-obatan terlarang pun juga 

seringkali terjadi. Pelanggaran waktu jam kunjung antar mahasiswi dan mahasiswa 

yang paling sering terjadi.        

 Harapan Kepala Dusun Ngebel terhadap UMY yang memiliki pengaruh yang 

besar terhadap keberlangsungan kehidupan di masyarakat sekitar adalah  

- Kerjasama antara UMY dan masyarakat dipererat. 

- Setiap 5 bulan/ 3 bulan sekali diadakan pertemuan antara pihak UMY dan 

tokoh masyarakat. 

- Adanya sebuah prosedural yang jelas ketika para tokoh masyarakat akan 

melaporkan kenakalan-kenakalan mahasiswa yang kerap terjadi kepada 

pihak akademika UMY 
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Catatan Lapangan IV 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Selasa, 24 Februari 2015 

Pukul   : 13.45 – 14.10 

Lokasi   : di ruang TU FAI UMY 

Informan  : Sekretasris Takmir Masjid Al-Mutohharoh 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Mujiyono 

Alamat    : Ngebel Rt 07 Tamantirto Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 19 Juni 1967 

Riwayat Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Karyawan TU FAI UMY 

Diskripsi pembahasan  : 

Peran civitas akademika UMY dalam pembinan keagamaaan di lingkungan 

sekitar, terutama di Dusun Ngebel baik, diantaranya jamaah yang dulu kurang giat, 

menjadi lebih giat, ada kesadaran warga untuk men-support anak-anaknya ke TPA, 

dan tumbuh kelompok-kelompok majelis taklim. Namun untuk keaktifan peran 

mahasiswa/ mahasiswinya hanya ada pada saat KKN saja.    

 Peran civitas akademika, sejauh ini berjalan dengan lancar diantaranya 

mengirimkan pengajar/ guru agama di masjid, pengajian, kutbah Jum’at, TPA dan 

kultum tarawih. Dosen yang biasa ikut serta dalam memberikan ceramah diantaranya 

Pak Ghaffar Ismail, Syarif As’ad, Nurwanto, Gita Danupraja, Rahmad, dan 

Muhammad Yamin. Mahasiswa yang turut serta mengurus penceramah sekaligus 

sebagai marbot di Masjid Nurul Ikhlas bernama Syamsul Alam berasaldari Sulawesi 

Selatan. (Pak Mujitono TU FAI). 



10 
 

Catatan Lapangan V 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Ahad, 22 Februari 2015 

Pukul   : 16.15 – 16.45 

Lokasi   : di kediaman Bapak Dwijo 

Informan  : Ketua 2 Takmir Masjid Al-Muqorrobin 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Dwijo, S.H 

Alamat    : Geblagan RT 06 Tamantirta Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 19 Februari 1968 

Riwayat Pendidikan  : Perguruan Tinggi   

Pengalaman   : IRM 

Motto Hidup   : Jaya Dunia mati masuk surga 

Diskripsi Pembahasan  : 

 Dusun Geblagan terdiri dari 535 KK dengan prosentase penduduk muslim 

sebanyak 95%. Terdiri dari 7 RT dan terdapat 5 Masjid.     

 Peran mahasiswa, karyawan maupun dosen UMY dalam pembinaan 

keagamaan bagi masyarakat di sekitar kampus yang selama ini berlangsung berasal 

dari kemauan dan niat individu mahasiswa, untuk ikut ngajar TPA. Ada juga seorang 

mahasiswa yang berperan aktif di Takmir masjid Al-Muqorrobin.  Berikut struktur 

organisasi takmir masjid Al-Muqorobin 

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

         Dwijo, S.H. 

Sekretaris :  M. Jamroni, S.Pd 

         Jumiyanto 

Bendahara : Pandi Harjono 
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         Surajimin        

 Adapun kegiatan-kegiatan di masjid Al-Muqorrobin diantaranya 

1. TPA  

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

ustdz-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. 

2. kajian rutin malam jum’at bapak-bapak,  

3. Pengajian ibu-ibu, 

 “Selama ini, bantuan dari UMY tidak pernah dirasakan di masjid kami. Bahkan 

keberadaan UMY yang dekat dengan masjid ini seakan tidak ada efeknya. Kami 

hanya mendengar tentang bantuan-bantuan yang diberikan UMY terhadap masjid 

lainnya. Padahal kami juga malah menerima polusi dari keberadaan UMY berupa 

ulah-ulah mahasiswa yang sering terjadi seperti kebisingan naik kendaran, nge band, 

kurang sopan terhadap orang-orang sekitar dan lain-lain. Faktor pendukung 

diantaranya sarana prasarana dan sumber dana sudah ada, Sedangkan faktor 

penghambatnya SDM yang kurang, pengajar TPA yang kurang.   

 Harapan ketua takmir masjid Al-Muqorrobin yakni tidak melulu mengurusi 

kelompok masyarakat tertentu yang dekat link-nya dengan pihak penentu kebijakan. 

Apabila betul-betul ingin membantu, maka data masjid-masjid dan lembaga 

pendidikan seperti TK yang baru berdiri seperti di tempat saya ini di sekitar UMY 

kemudian beri bantuan secara merata. 
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Catatan Lapangan VI 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Ahad, 22 Februari 2015 

Pukul   : 16.15 

Lokasi   : di kediaman Bapak Dwijo 

Informan  : Ketua 2 Takmir Masjid Al-Muqorrobin 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Arif Haryono  

Alamat    : Rukeman Rt 03 no 43 Dukuh 2 Gatak Tamantirta 

Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Sleman, 28 Oktober 1960 

Riwayat Pendidikan  :  Perguruan Tinggi (S1, Hukum, UII) 

Pekerjaan   : PNS 

Jabatan   : Ketua PGRI 

Pengalaman   : PII (Pelajar Islam Indonesia), HMI. 

Motto Hidup   : Mencari ridho Allah 

Diskripsi Pembahasan : 

Peran dakwah yang dilakukan mahasiswa tidak ada. Hanya sebagian kecil yang 

berpartisipasi melaksanakan shalat jamaah di masjid dan mengajar TPA. Kebanyakan 

kurang peduli terhadap aktifitas keagamaan di masjid. Sedangkan untuk dosen dan 

karyawan ikut berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Dosen-dosen yang sering 

mengisi kajian diantaranya adalah Pak Gita Danupraja, Pak Rahmat, Pak Muhammad 

Yamin dan Pak Ghaffar Ismail. 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-
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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. 

  Dampak positif dari keberadaan UMY dalam pengembangan 

keagamaan tidak begitu signifikan, karena tidak digarap. Hal ini sangat 

memprihatinkan mengingat UMY yang begitu besar yang telah menara gading namun 

tidak membumi. Kegiatan-kegiatan UMY hanya sebatas di dalam UMY itu sendiri 

dalam hal akademisi, namun nonsen 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.  

 Seharusnya, 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.         

 Dampak negatif dari keberadaan UMY, justru dilakukan oleh anak-anak kos. 

Pergaulan antar mahasiswi-mahasiswa yang kurang sopan, ke kos lawan jenis sampai 

larut malam dan gaduh-gaduh mengganggu ketenangan warga. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang selama ini berlangsung di masjid Miftakhul Jannah diantaranya 

adalah Shalat berjamaah 5 waktu di Masjid, Tadarus ba’da shalat fardhu, Tafsir 
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Qur’an ba’da maghrib setiap malam senin, malam rabu dan malam jum’at. Pengajian 

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

sekali tiap hari kamis sore ba’da ashar-maghrib, TPA sepekan sekali, Tadarus remaja 

tiap malam minggu.  

Faktor pendukung dari kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut ialah sarana dan 

prasarana yang memadahi sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya 

kesadaran individu, terutama bagi mahasiswa/mahasiswinya untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.  Seharusnya UMY mampu memberikan warna 

bagi pengabdian masyarakat di bidang keagamaan. Mengingat notabene sebagai 

mahasiswa islam, muhammadiyah apalagi. UMY harus turun ke mayarakat. Tiap 

tahun denyut nadi jantung masyarakat terus berdetak, setidaknya Dharma Bakti UMY 

terhadap masyarakat dapat direalisasikan sebagai tindakan nyata, bukan hanya 

sekedar teori atau sebagai riset saja. 

 

Catatan Lapangan VII 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Ahad, 15 Februari 2015 

Pukul   : 09.45 -10.15 

Lokasi   : di kediaman Pak Poniman 

Informan    : Ketua RT 05 Gatak 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Poniman 

Alamat    : Godegan rt 05 Tamantirta Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 14 November 1954 

Riwayat Pendidikan  :  SD N Ngebel 

       SMP Piri 

       SMA Piri 
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Pekerjaan   : Pensiunan  

Motto Hidup   : Bekerja untuk Kesejahteraan keluarga. 

Diskripsi Pembahasan : 

Dosen, Karyawan dan Mahasiswa ikut serta dalam mengisi pengajian bapak-

bapak atau ibu-ibu adalah Pak Gita. Pengaruh UMY bagi masyarakat sekitar, 

terutama dalam bidang keagamaan adalah membantu pelaksanaan TPA, membantu 

pemeriksaan lansia di posyandu. Kejadian-kejadian istimewa yang terjadi di sekitar 

UMY terkait dengan pegawai dan mahasiswa UMY yang tinggal di lingkungan 

sekitar kampus, diantaranya pelanggaran jam kunjung lawan jenis, etika berkelakuan 

dan berbicara tidak sopan. Kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan yang selama ini 

telah dilaksanakan : TPA, Pengajian Bapak-bapak, pegajian Ibu-ibu setiap Rabu sore. 

Faktor penghambat kesadaran masyarakat dan mahasiswa yang masih kurang, faktor 

pendukung fasilitas yang memadahi.       

 Peran pegawai dan mahasiswa UMY dalam pembinaan keagamaan menurut 

Pak Poniman untuk mahasiswa masih jauh harapan dalam keikutsertaan, belum ada 

yang aktif karena mereka masih sibuk dengan kuliah dan kegiatan-kegiatannya. 

Sedangkan untuk Dosen dan Karyawan rata-rata ikut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan. Dosen, contohnya disini adalah Pak Abdul 

Majid. Kegiatan positif karyawan dan dosen ikut serta dalam kegiatan keagamaan 

namun untuk kejadian negatif justru seringkali dilakukan oleh mahasiswa-

mahasiswanya. Belum lama ini, di bulan Juni 2014, kos yang terdapat di depan rumah 

Pak RT pernah digrebeg oleh pihak kepolisian dikarenakan terdapat pesta narkoba 

yang melibatkan 2 mahasiswa UMY. Pak RT pada saat itu pun ikut serta menjadi 

saksi dalam persidangan.  Faktor pendukung kegiatan-kegiatan keagamaan adalah 

sarana tempat ibadah, balai rt dan lainnya sudah tersedia untuk mengadakan 

pertemuan pengajian, tadarus dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah kesadaran individu yang masih kurang untuk ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan. 
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Catatan Lapangan VIII 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Jum’at, 27 Februari 2015 

Pukul   : 16.30 – 19.00 

Lokasi   : Di kediaman Bapak Suhardi 

Informan  : Ketua Takmir Masjid Al-Musyawaroh 

  BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Suhardi 

Alamat    : Godegan RT 05 Tamantirto Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 10 Maret 1963 

Riwayat Pendidikan  : Universitas Widya Mataram jurusan Hukum 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Jabatan : Ketua Tamir masjid al-Musyawarah dan bendahara 

PRM    Tamantirto Utara 

Diskripsi Pembahasan : 

Peran Dosen dan karyawan dalam pebiaan 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, sedangkan karyawan diantaranya 

ada Pak Rahmad dan bu Bambang Maryam. 

Kegiatan-kegitan yang berlangsung antara lain :  

35 hari sekali pengajian umum malam selasa, TPA 4x sekali selama sepekan, 

pegajian Rabu sore untuk ibu-ibu, pengajian Aisyiah, dan pengakian FORKAM stahn 

sekali saat hari raya, serta pengajian remaja namun Risma saat ini kurang gerak. 
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Peran UMY terhadap masyarakat sekitar sangat besar. Kehidupan keberagamaan di 

Tmantirto berubah drastic. Dulu yang tadinya beragama kejawen, sekarang sudah 

memuhammadiyah. 

Peran UMY dalam hal fisik diantaranya : 

Membangun sekolah-sekolah 

Memberikan dana pembangunan masjid sebesar 600 juta  

Memberikan sumbangan bantuan untuk gedung PRM sebesar 40 juta 

Dibangunnya masjid Al-Falah Dusun Tempuran 

Masjid Al-Mubarok 

Selain itu, dampak negatifnya juga ada, yang justru dari mahasiswa/mahasiswi yang 

tidak sopan dan bebas bergaul. Bahkan pernah terjadi kasus Narkoba, Miras, 

Kriminal/Keributan. 

Catatan Lapangan IX 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Jum’at, 26 Februari 2015 

Pukul   : 10.00 – 10.35 

Lokasi   : di BSDM UMY 

Informan  : Kepala BSDM UMY (Gita Danupraja) 

Diskripsi Pembahasan :  

Peran civitas akademika baik Mahasiswa, dosen maupun karyawan dalam 

pembinaan keagamaan  perannya diantaranya adalah kutbah Jum’at, pembicara dalam 

pengajian, pengajar TPA, bagi masyarakat di lingkungan UMY. Sebagian besar yang 

menjadi public figure di masyarakat sekitar UMY adlah Dosen dan karyawan. 

Sebagian besar Dosen dan karyawan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

keagamaan masyarakat, hanya sebagian kecil saja yang tidak ikut terlibat. Sedangkan 
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untuk mahasiswa sebaliknya, hanya sebagian kecil saja yang terlibat dalam kegiatan 

keagamaan di sekitar kampus.       

 Bantuan UMY pada masyarakat sangat besar. Setiap tahunnya ada 3 milyar 

dana yang dihibahkan UMY untuk masyarakat sekitar. Permasalahan yang terjadi 

berkaitan dengan mahasiswa yang tinggal di sekitarnya, seharusnya menjadi 

tanggung jawab bagi masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh RT dan induk 

semang hal yang paling bisa mempengaruhi bagaimana mahasiswa bersikap. Apabila 

asrama kampus diperluas, tentu masyarakat juga akan protes karena pendapatan 

mereka berkurang.         

 Oleh karena itu, tanggung jawab kampus hanyalah ketika mahasiswa di 

kampus. Ketika mahasiswa di luar maka menjadi tanggung jawab keluarga dan 

masyarakat. Aturan ini sudah menjadi aturan umum yang diketahui bersama. Apabila 

terdapat kejadian-kejadian yang tak baik menyangkut mahasiswa UMY, maka 

seharusnya masyarakat juga melaporkan kepada kami. Kami akan sangat 

berterimakasih. 

Catatan Lapangan X 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Sabtu, 27 Februari 2015 

Pukul   : 16.35 – 17.00 WIB 

Lokasi   : Di rumah mas Irvan Zakaria 

Informan  : Ketua Komunikasi Remaja Masjid 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Irvan Zakaria 

Alamat    : Peleman Rt 04 Tamantirta Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 21 Maret 1987 

Riwayat Pendidikan  :  SD Rukeman 
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       SMP 1 Kasihan 

       SMA MAN 2 Yogyakarta 

       Perguruan Tinggi UMY jurusan PAI/ 2005 

Diskripsi Pembahasan :       

  Peran Dosen dan Karyawan dalam pembinaan keagamaan di sekitar 

UMY, terutama di masjid Khusnul Khatimah terbilang signifikan. Sedangkan untuk 

mahasiswa/ mahasiswinya sangat jarang sekali yang ikut serta dalam kegiatan 

keagamaan. Hanya ada sekitar 2 orang yang aktif, 2 pasif dan yang lainnya tidak 

sama sekali. Pengaruh UMY bagi masyarakat sekitar tentu sangat luar biasa bagi 

warga Geblagan terutama. Dalam pembangunan masjid, contohya masjid AL-

Musyawaroh dibantu sebesar 600 juta.       

  Kegiatan remaja masjid se-Tamantirta diantaranya adalah gema 1 

muharram di Masjid , donor darah dan tadarusan rutin keliling forum TPA 

Tamantirto. Kegiatan lainnya yang bersifat umum yakni pengajian rutin Ahad pagi. 

Factor  pendukungnya sarana prasarana yang memadahi, masa yang mudah untuk 

dikumpulkan, dan dana yang cukup. 

Sedangkan factor penghambatnya adalah ustadz yang monoton dan kurang 

menarik. Harapan pada mahasiswa/mahasiswi yang tinggal di kos-kosan lebih bisa 

memasyarakat, jaga sopan santun dan apabila memiliki ilmu dibagi untuk membantu 

mengajar TPA ataupun kejian-kajian khusus remja, dan lain-lain. 
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Catatan Lapangan XI 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Sabtu, 28 Februari 2015 

Pukul   : 18.30 – 18.45 WIB 

Lokasi   : Di rumah Pak Tugiyanto 

Informan  : Ketua RT 03 kampung Nulis, Geblagan 

Tamantirta Kasihan           Bantul 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : Tugiyanto 

Alamat    : Nulis, RT 03 Geblagan Tamantirto Kasihan Bantul 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 26 Maret 1977 

Riwayat Pendidikan  :  SLTA    

Diskripsi Pembahasan : 

Dosen dan karyawan seringkali ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

keagamaan sedangkan mahasiswa sama sekali tak ada yang mau terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan. Pengaruh UMY bagi masyarakat sangat besar, 

terutama di bidang perekonomian. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

melibatkan maysrakat, UMY memberikan bantun-bantuan saat hari raya,bingkisan-

bingkisan bagi kaum rais dan Pak RT. 

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah berlangsung diantaranya adalah 

pengajian rutin ibu-ibu, bapak-bapak takmir dan iqro’ khusus ibu-ibu. Faktor 

pendukungnya, dana mudah dicari UMY akan selalu memberikan sumbangan ketika 

sudah mengajukan proposal. Sedangkan factor penghambatnya kekurangan ustadz/ 

ustadzah TPA. Sedang pengaruh negatifnya keberadaan mahasiswa/mahasiswi kos-

kosan yang sering membuat keributan, miras, dan narkoba. 
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Catatan Lapangan XII 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Kamis, 26 Februari 2015 

Pukul   : 16.30 – 16.45 WIB 

Lokasi   : Di Masjid Nur-Rahmah 

Informan   : Pembimbing TPA Nur-Rahmah 

 

BIODATA NARASUMBER 

Nama    : 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 

 

Diskripsi Pembahasan : 

Untuk dosen dan karyawan berperan aktif dalam kegiatan keagamaan di 

sekitar kampus. Sedangkan untuk mahasiswa/ mahasiswinya tidak ada, bahkan malah 

memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Baik cara berpakaian maupun 

bergaulnya. Kegiatan-kegiantannya diantaranya ketika pagi, anak-anak TKA-TPA, 

sedangkan sore anak-anak TPA saja. Kegiatan berlangsung setiap hari kecuali hari 

jum’a dengan jumlah santriwan/santriwati yang tak tentu, kurang lebihnya ada sekitar 

40 santriwan/santriwati. Selain itu, ada kegiatan Mujadahan setiap ahad pagi. 

Yasinan, waqi’ah, al-mulk dari maghrib-isyak pada hari Jum’at. Setiap jum’at pon 

pengajian ibu-ibu sore, sedangkan bapak-bapak pengajian malam jum’at kliwon 

keliling antar rumah. 
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Catatan Lapangan XIII 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal   : Jum’at, 13 Maret 2015  

Pukul   : 06.15 – 06.38 WIB 

Lokasi   : Unires Putri 

Informan  : Ghoffar Ismail 

Hasil Pembahasan  : 

Sebagai lembaga pendidikan, UMY harus serta dalam denyut nadi 

kemasyarakatan sekitar, mengerti mengenai permasalahan-permasalahan serta turut  

menyelesaikannya. 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 
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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. 
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Wawancara dengan Dukuh Ngebel, 15 Februari 2015 

            

 

 

 

Peta Pedukuhan Ngebel 

Bukti pelanggaran peraturan yang telah dilakukan  

 oleh mahasiswa/mahasiswi UMY       

  

 

 

 

 

 

        Surat Pernyataan/ peringatan pelanggaran 



25 
 

 

 

 

 

  Masjid Al-Muqorrobin, Geblagan Rt 01 

 

 

 

 

 

 Ketua Takmir Masjid Al-

Muqorrobin 

 

 

 

 

 

Ketua Pimpinan Ranting Tamantirto Utara  

Sekaligus Ketua TU FPB 

 

   

Ketua Takmir Masjid Al-Mutohharoh, Ngebel 



26 
 

     Observasi di TPA Masjid Nur-Rohmah, Ngrame 
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