
 

 

 IV.   KEADAAN UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA 

 

A. Sejarah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Deskripsi   wilayah   merupakan   gambaran   umum   dari   keadaan penelitian  

untuk  membantu  proses  pemahaman  akan  permasalahan  yang akan diteliti. 

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY). 

Sebagai  sebuah  gerakan  sosial  keagamaan,  Muhammadiyah merupakan suatu 

fenomena modern saat mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ciri 

kemodernan tampak paling sedikit dalam tiga hal pokok: 

1.  Bentuk gerakannya yang terorganisasi. 

  
2.  Aktivitas pendidikan yang mengacu pada model sekolah modern untuk 

ukuran jamannya. 

3.  Pendekatan tekhnologis  yang digunakan dalam  mengembangkan aktivitas 

organisasi terutama amal usahanya. Ciri yang ketiga ini sesungguhnya 

memberi warna tersendiri bagi berbagai aktivitas Muhammadiyah pada 

periode awal. Baik yang berkaitan dengan pemikiran keagamaan yang 

dikembangkan maupun yang berhubungan  dengan  berbagai  model  

aktivitas  yang diselenggarakan (Ayu, 2011: 34). 
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didirikan oleh beberapa aktivis 

Muhammadiyah tahun 1981. Perhatian utama pada pengembangan SDM inilah yang 

juga mendorong para aktivis Muhammadiyah mengikhtiarkan  berdirinya  

universitas  di  Yogyakarta.  Niat  untuk mendirikan UMY telah ada sejak lama. 

Prof. Dr. Kahar Muzakiir dalam berbagai kesempatan melemparkan gagasan perlu 

didirikannya Univeristas Muhammadiyah.  Ketika  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  

Majelis Pengajaran meresmikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 

Yogyakarta pada tanggal 18 November 1960, secara eksplisit piagam pendiriannya 

mencantumkan FKIP sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah (Dok. 

Laporan Tahunan Rektor UMY: 2014). 

Hingga pada Maret 1981, melalui perjuangan yang keras beberapa aktivis  

Muhammadiyah  seperti  Drs.  H.  Mustafa  Kamal  Pasha,  Drs.  M. Alfian 

Darmawan, Hoemam Zainal, S.H., Brigjen. TNI.(Purn) Drs. H. Bakri Syahid,  K.H,  

Ahmad  Azhar  Basir,  M.A.,  Ir.H.M.Dasron  Hamid,  M.Sc., H.M. Daim Saleh, 

Drs. M. Amien Rais, H. M. H Mawardi, Drs.H. Hasan Basri, Drs.H. Abdul Rosyad 

Sholeh, Zuber Kohari, Ir. H.Basit Wahid, serta didukung oleh Ketua Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah saat itu, K.H.A.R. Fakhrudin dan Ketua Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah DIY H. Mukhlas Abror, secara resmi didirikan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemudian berkembang hingga saat ini (Ayu, 

2011: 34). 

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari 

empat unit kampus yaitu, kampus I berada di Jln. Hos Cokroaminoto. 17, kampus 
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perkuliahan mahasiswa berada pada tiga lokasi yaitu kampus yang terletak di Jln. 

Hos Cokroaminoto untuk mahasiswa Fakultas Pertanian dan   Teknik,   kampus   di   

Jln.   Sonosewu   untuk   mahasiswa   Fakultas Kedokteran dan kampus terpadu 

untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas 

Agama Islam, dan Fakultas Ekonomi (Ayu, 2011: 34). 

Pusat komputer berada di kampus I, begitu juga laboratorium Fakultaa 

Teknik dan Pertanian. Selain itu, terdapat kantor LP3, LPPI, LPM, PSW, dan 

Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) yang terletak 

di Jln. Kapten Tendean. Namun, seiring perjalanannya, saat ini Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta kedudukan kampus UMY telah terpadu di Jl. Lingkar 

Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan telah memiliki 10 program studi, antara 

lain 

1.   Politeknik UMY (D3) 

  
2.   Fakultas Agama Islam (S1) 

  
3.   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1) 

  
4.   Fakultas Pendidikan Bahasa (S1) 

  
5.   Fakultas Ekonomi (S1) 

  
6.   Fakultas Hukum (S1) 

  
7.   Fakultas Pertanian (S1) 

  
8.   Fakultas Teknik (S1) 

  
9.   Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (S1) 

  
10. Pascasarjana (S2 dan S3) 
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B. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Berdasarkan informasi yang didaptkan melalui website resmi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yaitu umy.ac.id. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: 

1.   Visi  

Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai islam untik kemaslahatan umat. 

2.   Misi  

a. Meningkatkan harkat manusiadalam upaya meneguhkan nilai-nilai 

kemanusiaan dan peradaban. 

b. Berperan sebagai pusat pengembangan Mhammadiyah untuk menyejahterakan 

dan mencerdaskan umat. 

c. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai 

keragaman budaya. 

d. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat 

secara professional. 

e. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa 

dan berakhlak mulias, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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C. Tujuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Berdasarkan informasi yang didaptkan melalui website resmi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yaitu umy.ac.id. Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a. Menguasai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi  

yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, akhlakul karimah dan etika bersumber pada 

ajaran islam serta memupuk ke-iklasan, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar 

yang relevan dengan pembangan bangsa. 

b. Menghaslkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadikan rujukan pada 

tingkat nasional dan internasional. 

c. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang menjadi rujuan pada tingkat 

nasional dan internasional. 

d. Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang ditopang oleh nilai-

nilai islam yang menjujung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan 

dan tanggap terhadap perubahan. 

e. Menciptakan iklim akademik yang dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran 

terbuka, kritis-konstruktif dan inovatif. 

f. Menyediakan sistem layanan yang memuaskan bagi pemangku 

kepentingan/stekeholders. 

g. Menyediakan sumberdya dan petensi universitas yang dapat diakses oleh 

perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintah swasta, lindustri, dan 
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masyarakat luas untuk mendukung upaya-upaya pengembangan bidang agama 

islam, sosial, ekonomi, polotik, hukum,teknologi, kesehatan dan budaya di 

Indonesia. 

h. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun 

internasional untuk memajukan pendidikan, penelitian,manajemen dan 

pelayanan. 

i. Menghasilakan lulusan yang memiliki intergritas kepribadian dan moralitas 

yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun sosial. 

2. Tujuan Khusus 

Terwujudnya sarjana yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia yang 

mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan. 
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D. Logo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Gambar 3. Logo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Lambang UMY Berbentuk gambar matahari dengan dua belas sinar yang 

memancar ke segenap penjuru, dengan warna kuning keemasan, diambil dari 

lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Di tengah-tengah matahari tertulis 

Muhammadiyah, dengan huruf arab yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. 

Pada lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf arab: "Asyhadu 

Anlaa ilaaha illa Allah", yang artinya "Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain 

Allah". Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat rasul dengan huruf 

arab: "wa Asyahadu anna Muhammadan Rasulullah", yang artinya "dan saya 

bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah".  

Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar 

dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. 

Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan 
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memancarkan sinar kehidupan rohani, yang intinya terletak dalam dua kalimat 

syahadat kepada siapapun yang di temuinya (Al-Anfal:24). 

Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu dua 

belas sahabat Nabi Isa AS yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan Agama 

Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawary yang memiliki 

semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam Amar ma'ruf 

nahi munkar di mana dan kapanpun juga dengan dilandasi motivasi semata-mata 

mencari keridlaan Allah SWT (As-Shaff:14). 

Lambang Matahari dijadikan inti lambang Universitas sekaligus memberikan 

penegasan bahwa UMY merupakan salah satu amal usaha Muhammadiya berdiri 

dibawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah dan oleh karena itu seluruh nafas, 

gerak dan aktifitasnya senantiasa wajib diselaraskan dengan keyakinan dan cita-cita 

hidup Muhammadiyah.Padi dan kapas yang melingkari matahari melambangkan 

kesejahteraan dan kemakmuran. 

UMY merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Persyarikatan 

Muhammadiyah, bertujuan untuk terwujudnya sarjana muslim berakhalq mulia, yaitu 

cendikiawan yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi, yang 

tugas utamanya mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur 

sejahtera. Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Pancasila sebagai 

dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. dan sekaligus melambangkan dinul 

islam yang ditegakkan di atas lima prinsip. Diluar padi dan kapas tertulis secara 

melingkar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Seluruh lambang berada di atas warna dasar hijau daun, melambangkan sifat 

kesabaran, ketelitian dan keihlasan, artinya bahwa dalam melaksanakan tugas 

utamanya seluruh unsur yang terlibat di dalam universitas harus dilandasi dengan 

prinsip kesabaran, ketelitian dan keihlasan semata-mata mencari Ridla Allah SWT. 

E. Gambaran Umum Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 8 fakultas strata 1 yang 

terdiri dari 23 pilihan program Studi. Selain itu terdapat pendidikan vokasi yang 

memiliki 3 program studi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga memiliki 

program Pasca Sarjana dengan 7 program studi untuk Magister dan 3 program studi 

untuk Doktoral. Berukut merupakan tebel distribusi mahasiswa aktif per program 

studi semester genap 2018/2019 

Tabel 5. Distribusi mahasiswa aktif per fakultas semester genap 2018/2019 

No. Program Studi 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Jumlah 

1. Teknik 641 598 541 531 222 135 54 2722 

2. Pertanian 404 300 306 307 62 24 19 1422 

3. FKIK 477 501 470 481 46 17 12 2004 
4. FEB 1051 989 824 771 239 133 56 4063 

5. ISIPOL 920 817 730 778 221 161 57 3684 

6. Hukum 363 362 390 384 124 63 23 1709 

7. Agama Islam 526 491 466 393 113 66 19 2074 
8. Pend. Bahasa 352 305 149 197 100 34 14 1151 

9.  Vokasi 238 180 171 78 29 4 0 700 

10. Pasca Sarjana        1252 
   Sumber : Biro Akademik UMY, 2019  


