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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep, implementasi dan
problem pendidikan multicultural di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK).
Fenomena di kampus muslim ini menarik, karena 70% dari total mahasiswanya yang
berjumlah 4500 an adalah non-muslim. Melalui teknik observasi lapangan, wawancara
mendalam, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa
stakeholder dapat disimpulkan bahwa mereka dengan penuh kesadaran memilih kuliah di
UMK tanpa paksaan dan merasa nyaman selama kuliah. Alasan mereka memilih UMK
adalah karena informasi positif dari alumni yang masih mempunyai hubungan saudara,
biaya pendidikan terjangkau dan fasilitas yang cukup memadai. Faktor lain adalah karena
image Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat dan toleran. Meskipun belum
punya grand desaign pendidikan multikultur, tetapi UMK sudah mempraktikanya melalui
beberapa kebijakan untuk mahasiswa non-muslim dalam berpakaian, mata kuliah Al
Islam dan Kemuhammadiyahan, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan.
Mereka tidak wajib berjilbab tapi wajib sopan. Mereka tetap mengambil mata kuliah AIK
tetapi dengan metode dan tujuan pembelajaran yang berbeda dengan mahasiswa muslim.
Demikian juga mereka diberi keleluasaan mengekspresikan potensi keagaamaan dalam
kegiatan ekstrakurikuler. Mereka juga tidak wajib aktif dalam kegiatan di organisasi
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Praktik pendidikan multikultur di UMK telah
memberi inspirasi dan warna baru tentang makna toleransi.

Kata Kunci : Pendidikan Multikultur, Universitas Muhammadiyah Kupang, Non-Muslim
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang
Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang
berevolusi. Meskipun telah berusia 70 tahun sejak kemerdekaannya pada tahun 1945,
Indonesia masih harus banyak belajar untuk menjadi negara-bangsa (nation-state). Sejak
berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Bentuk
negara yang dipilih adalah negara kesatuan. Dalam perjalannnya, demokrasi kesatuan di
Indonesia berjalan dengan penuh dinamika.1 Bahkan, di usia yang ke-71 tahun kerapkali
terjadi pergolakan akibat tafsir sejarah yang berbeda. Dalam tajuk suara Muhammadiyah
edisi September 2016, dikatakan bahwa konflik agama bukan melulu disebabkan oleh agama
namun juga aspek sosiologis masyarakat yang terus berubah sehingga diperlukan pandangan
konprehensif untuk memahami akar konflik baik untuk jenis konflik agama maupun konflik
sosial, atau kombinasi keduanya.2
Salah masalah penting terkait isu persatuan di republik ini adalah konflik horisontal
akibat perbedaan agama, ras, suku maupun nilai-nilai yang berlaku. Wajah multikultural
Indonesia ibarat api dalam sekam, yang bisa terbakar sewaktu-waktu jika ada pemicunya.
Indonesia merupakan salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Kondisi sosio-kultural
maupun geografis Indonesia sangat beragam dan luas. Pulau yang ada di wilayah Indonesia
berjumlah kurang lebih 13.000, terdiri dari pulau besar dan kecil. Populasi penduduk
berjumlah lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri dari 300 suku dengan bahasa daerah yang
berbeda berkisar 200 buah. Agama dan keyakinan yang dianut juga sangat beragam, yaitu

1
2

Firmanzah.2010. Persaingan,legitimasi kekuasaan, dan marketing politik. Jakarta.
Majalah Suara Muhammadiyah. Perang Tafsir Sejarah. Edisi Nomor.17 Tahun ke-101. 1-15 September 2016.
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Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai aliran kepercayaan. 3Dalam
agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha juga memiliki banyak varian. Dengan kata
lain, Islam yang dipahami tidak tunggal, ada Islam versi kelompok Ahlul Sunnah wal Jamaah
(Sunni), Syiah, Ahmadiyah, maupun Wahabi. Agama selain Islam, yaitu Katolik, Kristen,
Hindu, dan Budha juga mempunyai banyak varian di dalamnya.
Kondisi masyarakat yang plural dari sisi agama, ras, suku, budaya, dan bahasa, di satu
sisi adalah modal sosial bangsa. Modal sosial adalah energi kolektif masyarakat yang jika
dikelola secara benar dan efektif akan memberi kontribusi luar biasa terhadap perkembangan
dan dinamika masyarakat. Energi kolektif berupa kebersamaan, solidaritas, kerjasama,
toleransi, kepercayaan dan tanggung jawab akan melahirkan keharmonisan, keseimbangan,
keserasian dan keselarasan dalam masyarakat.Akan tetapi, di sisi lain, kondisi masyarakat
yang plural tersebut rawan dengan konflik, baik konflik antar agama, ras, dan suku maupun
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.Konflik Ambon, Poso, Sampit, kasus Syiah Sampang
Madura dan konflik Front Pembela Islam dengan Ahmadiyah adalah beberapa contoh konflik
yang muncul ke permukaan.
Menurut Nurcholis Madjid, multikulturalitas sesungguhnya merupakan keunikan
suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Secara fakta, tidak ada suatu masyarakat atau bangsa
di dunia ini yang benar-benar tunggal, uniter (unitary), tanpa ada unsur-unsur perbedaan di
dalamnya. Multikulturalisme telah menjadi paradigma yang tidak saja mengandaikan
hadirnya keragaman ekonomi, sosial dan budaya, akan tetapi juga juga peleburan antar
elemen ke dalam sebuah bejana sosial budaya yang selalu berubah secara dinamis dan
mencair. Multikulturalitas memang mengisyaratkan adanya perbedaan. Jika dikelola dengan
benar, multikulturalitas akan menghasilkan kekuatan positif bagi kemajuan bangsa. Akan
tetapi sebaliknya, jika tidak dikelola dengan benar, multikulturalitas akan menjadi faktor
3

M, Ainul Yakin, 2007. Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding, Untuk Demokrasi dan
Keadilan. Yogyakarta : Pilar Media. h.1
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destruktif dan menimbulkan konflik maupun kekerasan antar kelompok masyarakat yang
berkepanjangan.4
Untuk

menyelesaikan

masalah

tersebut,

diperlukan

sebuah

strategi

khususmelaluiberbagai bidang secara terpadu, yaitu sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya
dan pendidikan. Pendidikan merupakan landasan sekaligus media utama untuk membina dan
menumbuhkembangkan karakter bangsa yang identik dengan ramah-tamah, gotong-royong,
tangguh, dan santun. Pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan
strategi tersebut. Semangat multikultural sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab III, pasal 4 ayat 1 disebutkan
bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa.
Pijakan empiris penelitian ini adalah program pendidikan multikultural di Universitas
Muhammadiyah Kupang, Nusa Tengara Timur. Universitas Muhammadiyah Kupang
(selanjutnya disingkat Unmuh Kupang) menjadi fenomena menarik karena 70 persen
mahasiswa dari total 4.270 adalah non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa program
pendidikan multkultural telah berjalan di kampus ini. Unmuh Kupang telah menjadi rumah
yang nyaman bagi warga non muslim untuk mencari ilmu. Program pendidikan multikultural
di Unmuh Kupang akan dilihat dari perspektif studi politik pemerintahan, yaitu sebagai
sebuah kebijakan publik (public policy) mulai drai proses perumusan (policy formulation),
pelaksanaan (policy implementation), dan evaluasi (policy evaluation). Hal ini sekaligus
menjadi pembeda dengan studi yang sudah ada, yang rata-rata melihat pendidikan
multikultural dari perspektif studi ilmu pendidikan.5

4

Lebih lengkap, lihat Nurcholis Madjid, 2000. Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan. Cet. IV, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, h.7
5
Beberapa contoh antara lain studi yang dilakukan Dwi Fanda Larasati, dengan judul Implementasi Pendidikan
Multikultural Dalam Institusi Pendidikan, Laila Octaviani, Implementasi Pendidikan Multikulural di SMA
Taruna Nusantara Magelang, Erik Aditia Ismaya, studi tentang Pendidikan Multikultural di Yogyakarta, studi
yang dilakukan Ceceng Salamudin tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Tafsir al-Maraghi dan Al Misbah
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Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Nusa Tenggara Timur,
Unmuh Kupang yang didirikan pada tahun 1987, dalam usianya ke-27 tahun telah
menghasilkan output sejumlah 12.475. Alumninya telah bekerja di seluruh instansi swasta
maupun pemerintah. Unmuh Kupang terus menerus melakukan pembenahan secara fisik
dengan membangun gedung gedung baru yang representatif. Dari sisi kualitas Universitas
Muhammadiyah Kupang menduduki urutan ke-2 PTS se-Nusa Tenggara Timur, hal ini
berdasarkan penilaian akreditasi dari KOPERTIS Wilayah VIII karena mampu mampu
mempertahankan nilai akreditasi B untuk sebagian sebagian program studinya.Universitas
Muhammadiyah Kupang merupakan satu satunya Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara
Timur yang memiliki RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) sebagai asrama
mahasiswa yang nantinya akan menampung mahasiswa baru tahun akademik 2014/2015.
Kiprah Muhammadiyah melalui program pendidikan multikultural di Unmuh Kupang
telah memberi warna baru bagi kata “toleransi” yang sudah mulai meredup di bumi pertiwi.
Unmuh Kupang akan menjadi magnet tersendiri bagi para pengamat untuk mencari tahu
bagaimana sebuah toleransi diterapkan karena kuatnya unsur saling membutuhkan. Dalam
refleksi 103/100 tahun Muhammadiyah, Senin (19/11/2012), di Jakarta, mantan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa dari awal
berdirinya Muhammadiyah merupakan organisasi yang bersikap terbuka terhadap perbedaan,
termasuk perbedaan keyakinan agama. KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bergaul
dengan semua kalangan dan dengan semua pemeluk agama. “Bahkan dengan ateis pun tak
ada masalah,” tegas pendiri Yayasan Syafii Maarif yang akrab disapa Buya. Sikap terbuka
KH Ahmad Dahlan dilanjutkan oleh para penerusnya hingga saat ini. Semua kalangan

serta Implikasinya Bagi Pengembangan Materi Pelajaran al-Qur’an-Hadits di Madrasah Aliyah. Studi yang
dilakukan oleh Nunuk Hariyati tentang Analisis Rencana Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikultural :
Studi Kasus di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu dan Pendidikan Multikultural di PPMI Assalaam oleh
Drs. Abdullah, M.Ag
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mengakui Muhammadiyah sebagai “tenda bangsa”, tenda tempat berteduh semua anak
bangsa.
Muhammadiyah di da’wahkan di Nusa Tenggara Timur pertama kali mulai sekitar
tahun 1930, oleh kader Muhammadiyah dari Selayar Sulawesi Selatan yaitu husain Daeng
Maramba.6Sedangkan didaerah lain seperti

Ende Muhammadiyah disebarkan oleh Da’i

muballigh yang umumnya juga pedagang dari Jawa, Sumatera dan daerah lain termasuk Da’i
yang dikirim oleh Muhammadiyah. Untuk daerah Sumba Muhammadiyah di bawa oleh para
pendatang terutama PNS yang ditugaskan ke daerah ini oelh para da’i yang dikirim oleh PP
Muhammadiyah (lulusan Mu’allimin/Muallimat Muhammadiyah). Sedangkan untuk daerah
Kupang menurut penuturan dari para tokoh Muhammadiyah sekitar tahun 1950-1960 bermula
adanya Kepanduan Hizbul Wathan (HW).7Perkembangan Muhammadiyah dikota Kupang
menjadi semakin sangat pesat karena kota ini juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan
dan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Hampir semua instansi vertikal tingkat Propinsi,
sebagian besar pegawai didatangkan dari pegawai Negri sipil Pusat.Diantara PNS tersebut
adalah kader Muhammadiyah yang berasal dari berbagai daerah.Mereka juga memiliki
kontribusi terhadap perkembangan da’wah Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur.

1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah :
1. Apa yang menjadi latar belakang atau pertimbangan perumusan program pendidikan
multikulural di Unmuh Kupang, dari sisi historis, filosofis, sosiologis, politis,
geografis dan futuristik?

6

Beliau adalah saudagar sekaligus mubaligh Muhammadiyah menetap didaerah Geliting dan membangun masjid
Mujahidin dengan mimbar berlogo Muhammadiyah tahun 1937. LihatAchied, Z. 2014. Sejarah Universitas
Kupang. Hal 6
7
Lihat Achied, Z. 2014.Sejarah Universitas Kupang. HW yang dipelopori oleh Marjuki R Kalake membentuk
Kokam (Korp Komando Angkatan Muda Muhammadiyah) yang berpusat di kampung Solor berperan aktif
membantu TNI menumpas G30S/PKI. Hal 6
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2. Bagaimana proses perencanaan penyusunan program pendidikan multikultural di
Unmuh Kupang? Sejauh mana keterlibatan stakeholders dalam perencanaan tersebut?
3. Metode apa yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program
pendidikan multikultural di Unmuh Kupang dan bagaimana hasilnya?
4. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan
multikultural di Unmuh Kupang dan bagaimana cara mengatasinya?

1.3. TujuandanManfaatPenelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
Ada empat tujuan dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, menjelaskan latar belakang
atau pertimbangan historis, filosofis, sosiologis, politis dan futuristik dari program
pendidikan multikultural di Unmuh Kupang, NTT. Kedua, menjelaskan proses perencanaan
penyusunan program pendidikan multikultural di Unmuh Kupang, NTT. Ketiga, menjelaskan
metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan
multikultural di Unmuh Kupang, NTT. Keempat, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi
dalam implementasi program pendidikan multikultural di Unmuh Kupang dan cara
mengatasinya.

1.3.2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian, yaitu penjelasan tentang konsep dan pelaksanaan program
pendidikan multikultural di Unmuh Kupang, NTT dapat dimanfaatkan sebagai referensi
dalam pengembangan pendidikan multikultural di perguruan tinggi lain, baik PTM
(Perguruan Tinggi Muhammadiyah), PTS (Perguruan Tinggi Swasta) maupun PTN
(Perguruan Tinggi Negeri). Secara khusus, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai

6

bukti empirik untuk menepis stigma negatif terhadap Islam atau perguruan tinggi Islam yang
diidentikkan dengan intoleran.

1.4. Sistematika Penulisan
Laporan penelitian distrukturkan menjadi lima bab yaitu bab 1 berisi pendahuluan,
bab 2 berupa profil area penelitian, bab 3 berisi praktik pendidikan multikulturalisme di UM
Kupang. Berikutnya adalah bab 4 berisi masa depan pendidikan multikulturalisme dan
diakhiri dengan bab ke-5 yaitu kesimpulan dan penutup.

1.5. Tinjauan Pustaka
Bab ini akan menjelaskan konsep pendidikan multikultural yang mencakup
pengertian, dimensi, fase dan tujuan. Pendidikan multikultur adalah sebuah konsep atau
pemikiran yang tidak muncul begitu saja dalam ruang hampa. Sebagai hasil sebuah
kebijakan, maka ada kepentingan politik, ekonomi, sosial dan intelektual yang mendorong
kemunculannya. Pada awalnya, wacana pendidikan multikultural sangat bias Amerika karena
memiliki akar sejarah dengan gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penindasan terhadap
berbagai kelompok di Amerika pada era 1960-an. Lembaga pendidikan disosrot secara
khusus karena dianggap tidak sejalan dengan ide persamaan ras. Suara-suara yang menuntut
agar dunia pendidikan konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin massif
pada akhir 1960-an sampai awal 1970-an. Mereka menuntut persamaan kesempatan di bidang
pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari
konseptualisasi pendidikan multikultural.8

8

Dwi Fanda Larasati, Implementasi Pendidikan Berbasis Multikultural Dalam Institusi Pendidikan, Makalah
dalam Temu ilmiah Nasional Guru Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka

7

Untuk mendapatkan pijakan teoritis dalam penelitian ini. Perlu ditekankan beberapa
konsep dasar terkait studi ini yaitu (1) pendidikan kewarganegaraan; (2) Kewarganegaraan
Inklusif atau kewarganegaraan demokratis; (3) Pluralisme; dan (4) Multikulturalisme.

1.5.1 Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan merupakan kewajiban yang melekat pada institusi
pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga pendidikan swasta di
Indonesia. Hal ini sebagaimana dijumpai dalam berbagai Undang-Undang baik sisdiknas
maupun UU terkait Hak Asasi Manusia yaitu UU No.34 No. 1999, UU yang sudah lama
berlaku dan belum dihapuskan yaitu UU No.3 tahun 1946, UU no. 62 Tahun 1958 (tentang
kewargenegaraan). Di dalam pemberlakukan UU no Pemerintah Daerah atau otonomi daerah
kewajiban tersebut tidak hilang, bahkan harus semakin diperhitungkan sebagai upaya-upaya
reintegrasi menjaga negara kesatuan republik Indonesia.
Sampai dengan tahun 1972 barulah terdapat definisi yang tegas mengenai definisi
kewarganegaraan dan pendidikan kewargeneraaan yaitu dimulai dari seminar nasional
pengajaran dan pendidikan civics di Tawangmangu. Bahkan pada zaman Orde Baru, tepatnya
tahun 1966, ada pelarangan buku ajar yaitu buku dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru
Indonesia yang disusun oleh Supardo dan kawan-kawan. Pasca seminar tersebut lalu
dirumuskan definisi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut:

“ Pendidikan Kewargaan Negara yaitu suatu program pendidikan yang tujuan
utamanya adalah membina warga yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan
ukuran, ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan UndangUndang Dasar 1945.”

Dalam UU No.2 Tahun 2000 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa yang
dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat 2 menyebutkan
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bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan
Pancasila; (b) pendidikan agama; dan (c) Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup
pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN).9Pendidikan kewarganegaraan di perguruan
tinggi merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).

1.5.2. Kewarganegaraan Inklusif
Hefner (2007) mencatat bahwa hanya segilintir dari tantangan-tantangan terhadap
impian mengenai kewarganegaraan demokratis yang terasa lebih menakutkan daripada
terjadinya perpecahan-perpecahan ethnis, religius/agama, dan lingusstik yang tajam dalam
masyarakat. Sejak awal era modern, kelompok liberal di barat sudah menunjukkan psimisme
akan hadirnya tata pemerintahan yang demokratis di tengah masyarakat majemuk
(multikultur). Menurut J.S Miller (1958):
“institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara-negara terdiri dari
bangsa-bangsa yang berlainan. Di antara orang-orang yang tidak memiliki kesamaan,
khususnya jika mereka membaca dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang
berlainan, opini publik yang menyatu, yang perlu bagi bekerjanya pemerintahan yang
re[resentatif, tidak bisa hidup.”
Menurut Hefner dan juga peneliti situasi yang digambarkan Mill adalah sebuah ironi
dan paradok di mana Barat yang dilahirkan dari situasi beragam mengimajinasikan sesuatu
yang sama dengan ketakutan yang didramatisir. Pandangan seperti Mill di Barat tidaklah
sedikit. Mereka hebat dalam mengakomodir persoalan pluralitas di negaranya tetapi tidak
untuk negara-negara lain. Mereka benar-benar tidak siap menghadapi pluralitas budaya
(Hefner, 2007).10
Kesamaan lain dua konsep ini adalah bahwa keduanya terkait dengan keterlindungan
warga seluruhnya baik mayoritas maupun minoritas. Berbeda dengan kelompok Liberal yang
9

Dalam buku Agustian, Rio A & Julianti, Fitri. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Bangka Belitung:
Universitas Bangka Belitung Press

10

Robert W. Hefner, PoliitkMultikulturalisme: MenggugatRealitasKebangsaan. Yogyakararta: Impulse, 2007,
hal. 11.
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menyatakan bahwa perlindungan hanya perlu diberikan kepada individu dan jika sudah
dilakukan maka tidak perlu lagi menjamin hak asasi kelompok minoritas. Hal ini bisa
berakhir pada situasi dominasi oleh yang kuat atas yang lemah. Indonesia pernah
mengalaminya di masa lalu dan masih kerap muncul akhir-akhir ini dalam berbagai kasus di
lembaga pendidikan terkait pengajaran agama dan pengunaan jilbab (untuk menyebut
beberapa).

1.5.3. Pluralisme
Kewarganegaraan inklusif menyaratkan pelaksanaan demokrasi yang sejati yaitu
praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang menghargai
keberagaman ethnis, agama, suku, golongan, adat istiadat dan segala bentuk keragaman yang
ada di masyarakat. Nyaris setiap hari manusia dihadapkan pada fenomena pluralitas
(Abdullah, 2000) yaitu pada aspek warna kulit, ethnis, agama, bahasa, latar pendidikan, dan
sebagainya.

Menurut

Amin

Abdullah pluralitas bukanlah barang baru

sehingga

membicarakannya sama seperti ungkapan “to put new wine in the old botle” (memasukkan
minuman anggur yang baru ke dalam botol yang lama). Kepentingan politik, ideologi,
golongan biasanya semakin mempertajam isu pluralisme yang awalnya biasa-biasa saja
menjadi situasi penuh konflik dan ketakutan.
Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti kemajemukan atau keanekaragaman
dan “isme” yang berarti paham, jadi pluralism adalah paham kemajemukan. Dalam rangka
membentuk masyarakat beragama yang rukun dan damai, para ahli banyak menekankan
tentang pluralisme. Paham ini menitik beratkan pada aspek persamaan, dimana semua agama
itu sama, dalam artian banyak jalan menuju surga. Menurut kamus besar bahasa Indonesia
pluralisme didefinisikan dengan keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan
sistem sosial dan politiknya) kebudayaan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam
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suatu masyarakat (Robushka & Shepsle ; 1972) mengidentfikasi masyarakat majemuk itu
bercirikan atas tiga indikator yaitu keragaman ras, bahasa, agama, suka bangsa dan adat
istiadat. Dengan demikian, Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang
sangat tinggi. Menurut Robushka dan Shepsle, keberagaman di atas tidak mempunyai
korelasi yang positif terhadap perpecahan di sistem politik dan sosial. Masyarakat dengan
keadaan ini didefinisikan sebagai “masyarakat pluralistik”. Sementara sebaliknya, Furnival
memberikan definisi “plural society” sebagai masyarakat yang memiliki dua atau lebih tertib
sosial (social order), kelompok atau komunitas, yang hidup berdampingan satu sama lain
tanpa terintegrasi ke dalam satu kesatuan politik.11 Pertanda dari masyarakat majemuk adalah
tidak adanya common will ataukemauanbersamasebagaimana yang terlihatdalammasyarakat
Indonesia (Nasikun, 1995).
Struktur masyarakat Indonesia biasanya dilihat dari cirri khasnya yang tersegregasi
baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horisontal masyarakat Indonesia terbagi ke
dalam perbedaan suku, agama, adat, kedaerahan, dan sebagainya. Sementara secara vertikal
terbedakan akibat status sosial, kekayaan, dan pendidikan. Dampak dari cara pandang ini
terlihat ketika terjadi konflik di masyarakat. Beragam kasus konflik etnis di berbagai Negara
sejatinya dapat dilihat sebagai persoalan implementasi pemerintahan demokratis di tengah
masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Kemajemukan etnis sering berkelindan
dengan struktur ekonomi politik sehingga dengan mudah mengarah pada disintegrasi sosial.
Hal ini dipengaruhi paradigm dalam melihat sistem social masyarakat yang terlalu kuat
dengan pendekatan teori konflik. Sejatinya konflik dan integrasi adalah dua hal yang tidak
terpisahkan dan selalu mencari titik keseimbangan baru. Tradisi berkonsensus menjadi tolok
ukur mengenai prospek integrasi nasional.

11

Dalam Nasikun, 1995. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, hal.29
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Sebenarnya paham pluralism merupakan paham yang sudah cukup lama. Paham ini
muncul bersamaan dengan modernisasi negara-negara barat. Dengan kata lain paham ini
pada awalnya muncul dari belahan dunia barat,yakni Eropa. Dalam paham pluralisme agama
yang berkembang di Barat sendiri terdapat sekurang-kurangnya dua aliran yang berbeda:
yaitu paham yang dikenal dengan program teologi global (global theology) dan paham
kesatuan transenden agama-agama (Transcendent Unity of Religions). Kedua aliran ini telah
membangun gagasan, konsep dan prinsip masing-masing yang akhirnya menjadi paham yang
sistemik—saling menyalahkan yang lain.
Munculnya kedua aliran diatas juga disebabkan oleh dua motif yang berbeda,
meskipun keduanya muncul di Barat dan menjadi tumpuan perhatian masyarakat Barat. Bagi
aliran pertama yang umumnya diwarnai oleh kajian sosiologis motif terpentingnya adalah
karena tuntutan modernisasi dan globalisasi. Karena pentingnya agama di era globalisasi ini
maka hubungan globalisasi dan agama menjadi tema sentral dalam sosiologi agama.
Kesadaran mengenai keberagaman agama-agama walaupun semuanya terpancar dari
sumber yang sama merupakan masalah teologis yang amat penting bagi nabi Muhammad
sehingga di dalam Al Quran juga memberikan bimbingan masalah ini. Sudah menjadi
kebiasaan bahwa setiap agama mempunyai klaim kebenarannya masing-masing. Hal ini telah
jelas disingung dalam surat al Baqoroh ayat 113 dan 213. Semua ini sebenarnya memberikan
posisi islam berkemajuan Muhamamdiyah untuk membuktikan kekuatan rahmatan lil
alamien-nya yang selama ini sudah bergema. Amin Abdullah memberikan catatan penting
bagaimana peran ke depan Muhammadiyah. Ia mengatakan:
“...dalam mengarungi dunia global maupun dalam menghadapi kehidupan nasional
dan lokal yang syarat dengan dinamika pada sata ini dan masa depan, Muhammadiyah
sungguh membutuhkan visi dakwah yang multi-perspective dan sekaligus wawasan
elit persyarikatan yang tercerahkan. Muhammadiyah harus bersiap diri melakukan
dakwah multikultural dan dakwah global secara sistemik...”12
Amin Abdullah dalam artikelnya “Muhammadiyah di Tengah Pluralitas Keberagamaan” dalam buku
Rekontruksi GerakanMuhammadiyahPada Era Multiperadabanditerbitkanoleh UII Press, 2000.
12
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Salah satu pekerjaan berat juga adalah bagaimana dakwah praksis Muhamamdiyah
dalam konteks teologi pembebasan yang mana peran Muhammadiyah harus melampaui ego
sektarianisme sempit. Muhammadiyah sebagai gerakan pembantu atau pelopor haruslah dapat
melayani ummat secara luas dan memayungi keberagaman secara cerdas. Panggilan ini yang
menjadikan diskursus Muhammadiyah sebagai islam inklusive menjadi subur pasca reformasi
di Indonesia sebagaimana yang dirangkum dalam buku “Muhammadiyah dan Islam
Inklusive” yang diterbitkan Maarif Institute, Jakarta pada tahun 2005 silam. Meminjam
istilah Syafii Maarif, bahwa Dakwah Muhammadiyah itu merangkul dan tidak seperti politik
yang memecah.

1.5.4. Multikulturalisme
Multikulturalisme dan pendidikan multikulturalisme merupakan dua hal yang menjadi
kunci pemahaman dalam penelitian ini. Multikulturalisme secara etimologis sudah digunakan
sejak tahun 1950-an di Kanada. Longer Oxford Dictionary menjelaskan istilah
mulcticulturalism berasal dari kata multicultural yang menggambarkan masyarakat Kanada
sebagai masyarakat multicultural dan multilingual. Multikulturalisme menyarakatkan
kesederajatan atau egaliter antar kebudayaan yang ada.
Multikulturalisme memperjuangkan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi hukum,
politik dan sosial serta mendukung perjuangan kelompok-kelompok tersebut dalam
melestarikan identitas kulturalnya. Multukulturalisme tetap menekankan pentingnya budaya
politik kolektif yang menjamin kesatuan sosial. Di samping itu multikulturalisme juga hanya
legitim sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan individu dan karena itu
berpijak pada faham faham hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional.
Politik multikulturalisme adalah politik yang coba menerjemahkan faktum
multikulturalitas sosial ke sebuah tatanan dan kondisi politik institusional. Politik
13

multikulturalisme sangat penting dijalankan sebab dalam kondisi sosial, politik, ekonomi dan
kultural measyarakat moderen dan postmoderen, elemen-elemen reproduksi sosial yang
penting seperti identitas kelompok, bahasa, budaya yang hanya dapat bertahan dalam dimensi
publik membutuhkan jaminan dan dukungan politik negara. Politik multikulturalisme
menentang model liberalism yang selama Orde Baru diterapkan. Menutut Otto Gusti (2016)13
cita-cita dasar multikulturalisme ialah menjawab pertanyaan tentang bagaimana menata
kehidupan bersama yang setara, damai dan dalam suasana saling pengakuan dalam sebuah
masyarakat yang plural secara etnis, rasial, kultural dan religius tanpa adanya rujukan
normatif bersama (budaya dominan).
Secara konseptual, pendidikan multkultural dimaknai sebagai pendidikan mengenai
keragaman kebudayaan dalam rangka merespon perubahan demografis dan kultural di
lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan.14 Pendidikan adalah suatu
cara untuk mengajarkan keragaman (teaching diversity). Pendidikan multikultural
menghendaki rasionalitas, etis, intelektual, sosial pragmatis inter-relatif, yaitu mengajarkan
nilai inklusivisme, pluralisme dan saling menghormati semua orang serta kebudayaan.
Pendidikan multikultural memiliki lima dimensi, yaitu content integration (mengintegrasikan
berbagai kelompok dan budaya untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan
teori dalam mata kuliah), the knowledge construction process ( membawa siswa untuk
memahami implikasi budaya ke dalam pelajaran), an equity paedagogy ( menyesuaikan
metode pengajaran dengan cara belajar siswa yang beragam), prejudice reduction (
mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka,

13

sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/07/21/multikulturalisme
Lebih Lengkap lihat Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.
175-176
14
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exercise( melatih kelompok berpartisipasi kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh staf
dan siswa yang berbeda). 15

1.6. Metode Penelitian
1.6.1 jenis Penelitian dan Data
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis etnografi. Metode
etnografi akan digunakan dalam pengumpulan data. Menurut Nasution, penelitian kualitatif
menggambarkan realitas yang kompleks.16 Realitas dalam penelitian kualitatif dipandang
sebagai sesuatu yang subjektif dan multiple.17Jenis data meliputi data primer dan sekunder.
Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait
dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek
penelitian.18 Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan
informan. Sedangkan data sekunder merupakan semua informasi yang kita peroleh secara
tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian
(ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.19
Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundangundangan, literatur-literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Pemahaman tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
pendidikan multikulural akan dilakukan melalui (1) observasi ke Unmuh Kupang, NTT, (2)

15

James Banks, Multicultural Education : Historical Development, Dimension, and Practice, Review of
Research in Education, 1993
16
S. Nasution, MetodePenelitianNaturalistik –Kualitatif, (Bandung :Transito, 1988), hal. 12-14
17
John W. Creswell, Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches, (California : SAGE 1994),
hal.5
18
Rahmawati, Dian Eka. 2011. Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta. Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
19
Ibid
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wawancara dengan mahasiswa, dosen, karyawan, dan eksternal stakeholders. Rangkaian ini
semua dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai apa yang disebut
Berger & Luckman (1997) sebagai makna “realitas sosial” di dalam kehidupan kampus
dengan pola interaksi keragaman budaya di dalamnya. Kenyataan sosial dalam hal ini sangat
beragam ada yang subyektif, obyektif, dan intersubyektif. Menurut Berger dan Luckman,
teori sosialogis harus mampu menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat itu terbentuk
dalam proses terus-menerus yang merupakan praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan
mengantarkan kepada peneliti apakah sebuah realitas itu sejatinya hanya hiperealitas atau
sejenis simulacra sehingga hanya ditemukan pada ritual-ritual kehidupan yang dangkal, tanpa
makna. Misalnya, apakah kampus multicultural itu sebagai kenyataan yang tidak pura-pura
atau sebaliknya, hanya formalitas atau sejenis branding lembaga pendidikan. Di dalam ilmu
sosial, kontruksi makna atas tindakan intersubyektif tidak mudah dilakukan bahkan seringkali
terjebak dalam kubangan positifisme.
Selain itu juga digunakan teknik (3) dokumentasi yaitu dengan membaca tulisan atau
kitab karangan mereka, dan melakukan penelusuran terhadap pustaka atau literatur yang
terkait dengan konsep maupun praktik pendidikan multikultural baik di Indonesia maupun
negara lain. Data deskriptifinidiperolehdaridokumen-dokumen, catatan lapangan, ucapan
responden, buku-bukuilmiah, majalah, buletin, tabloid dankoran. Menurut Herdiansyah, studi
dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang
subjek.20 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan
observasi. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. 21
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Ibid Hal 143
Gunawan, S.Pd., M.Pd, Imam. 2013. “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”. Yogakarta: Bumi
Aksara, Hal: 144, 160 – 161, & 176.
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Teknik observasi ke kampus Unmuh Kupang, NTT, interaksi, FGD, dan wawancara
mendalam dengan civitas akademika Unmuh Kupang adalah untuk menjaga objektivitas dan
menghindari bias pemahaman dalam penelitian ini dengan mengkonfirmasi berbagai
informasi yang diperoleh sebelum melakukan studi lapangan.

1.6.3 Teknik Analisa Data
Analisis data dilakukan melalui teknik kualitatif, yaitu melakukan analisis untuk
memperoleh gambaran dan kategori yang kemudian dipolakan. Pola-pola yang ditemukan
kemudian diinterpretasikan maknanya sesuai dengan model analisis penelitian. Analisis ini
berbentuk induktif, yaitu membangun teori dari data dengan menyajikan data-data terlebih
dahulu kemudian

dianalisis, dan akhirnya diambil kesimpulan. Upaya interpretasi data

melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis melalui beberapa tahapan,
Pertama, reduksi data yang bertujuan untuk menyeleksi, memilah, memilih, dan
mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan tema tertentu. Reduksi data yang
dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian
diidentifikasi agar lebih mudah dan focus. Kedua, display data yaitu menyajikan data dalam
bentuk sketsa, sinopsis, dan matriks. Ketiga,adalah tahap penarikan kesimpulan. Proses
analisis akan dilakukan dengan mengikuti siklus interaktif yang tentunya juga sudah
dilakukan sejak awal pengumpulan data.
Setelah dilakukannya identifikasi pada data kemudian data dideskripsikan dalam
bentuk sajian yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan. Sehingga proses
analisis dimulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan
obeservasi untuk dianalisis. Dalam analisis kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan
dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tetang sesuatu.
Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan treatment, baik mengarahkan agar
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responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpensikan makna keluar dari obyek
yang diteliti. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian
mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini
kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan
bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan.

1.7. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) yang
berada di Kota Kupang, Nusa tenggara Timur. Kota Kupang dikenal dengan yang tingkat
kemajemukannya sangat tinggi. Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini dipilih karena
beberapa alasan yaitu pertama, tingkat prosentasi mahasiswa non-muslim yang sangat besar
(+/- 70%) dan keberadaan tenaga pengajar yang non-muslim serta beragam organisasi
mahasiswa berbasis agama yang tidak pernah dipersoalkan keberadaannya. Hal lain yang
menarik adalah UMK mendatangkan dosen agama dari kampus lain untuk memberikan
pelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim. Kedua, banyakya koonflik bernuasa SARA
(Suku, Agama, Ras, Aliran Kepercayaan) di kawasan Indonesia timur ternyata tidak terjadi di
Kota Kupang. Orang bilang, Kupang tidak pernah konflik alasan perbedaan agama. Bahkan,
walikota yang non-Muslim di kota ini justru membantu pembangunan Masjid yang sekian
lama tertunda.
Ketiga, barangkali yang menarik adalah ‘pelembagaan’ model pendidikan di UMK
apakah mempunyai kontribusi positif bagi perbaikan pelayanan akademik di lingkungan ini
dan juga bagi tumbuhnya kesadaran berbangasa dan bernegara yang lebih demokratis.
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BAB II
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG DI KOTA MULTIKULTURAL:
SEJARAH, AGAMA, DAN IDEOLOGI PENDIDIKAN

2.1. Pendahuluan
Universitas Muhammadiyah Kupang resmi didirikan pada tanggal 21 September 1987
dengan visi misi “sebagai pusat pendidikan tinggi yang berkualitas dalam pengembangan
sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian menurut tuntunan
Islam”. Tentu saja nilai-nilai Muhammadiyah ini tidak secara ‘saklek’ diupayakan tetapi
seperti pada umumnya Muhammadiyah selalu fleksibel dan adaptif terhadap situasi sosial
yang mengitarinya. Keberadaan PTM (Perguruan Muhammadiyah) di Jawa sangatlah berbeda
dengan situasi PTM di lingkungan di mana mayoritas pemeluk agama bukan Islam.
Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia
secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab yaitu berani
mengambil keputusan dan tindakan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala
konsekuensi yang ditimbulkannya. Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Kupang dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan
religiousitas, kecakapan, keterampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap
pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dengan harapan agar kelak para lulusan
Universitas Muhammadiyah Kupang dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan
memadai dalam bidang masing- masing, mampu melakukan penelitian dan bersedia
mengabdikan diri demi kemaslahatan masyarakat, umat dan bangsa. Untuk mempraktekkan
ilmu dan menerapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika, maka perlu
suatu media yang mendukung. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah media yang
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efektif dan edukatif yaitu dengan menerjunkan mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat agar
mereka dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat.1
Setidaknya ada dua point penting dalam statute2 UM Kupang yang merupakan
dokumen tahun 2012. Pertama, Persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu
organisasi kemasyarakatan, didirikan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan
dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah. Disamping mengemban misi sebagai gerakan
tajdid, Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjawab amanat UUD 1945 sebagaimana
tersebut di atas juga menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan mulai dari pendidikan
prasekolah sampai Perguruan Tinggi yang tersebar diseluruh tanah air. Kedua, Perguruan
Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi yang
dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, berbasis pada masyarakat,
bersinergi dengan perjuangan umat dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia
sebagai kader Persyarikatan, kader umat sekaligus sebagai kader Bangsa yang memberi
inspirasi, motivasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
Karena alasan tersebut di atas, perlu bagian ini menjelaskan setting sosial-politik Kota
Kupang khususnya dan NTT pada umumnya untuk memberikan gambaran khas yang
kemudian direspon oleh kebijakan Muhammadiyah dalam membentuk suatu pusat lembaga
pendidikan. Barangkali juga dibenarkan, Muhammadiyah di Kupang berusaha memberikan
kontribusi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang baik.
2.2.Gambaran Kota Kupang dan NTT
Tercantum dalam pengantar materi panduan KKN Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Kupang
Penyusunan Statuta ini didasarkan pada ketentuan sebagai beirkut (1) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional; (2) UU RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Menteri
Pendidikan Nasioanal RI No.85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Pergurun Tinggi; (4)
Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April
2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; (5) Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 Tanggal 12 Sya’ban 1433H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran
Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
1
2
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Kota Kupang yang notabene mempunyai tingkat kemajemukan sangat tinggi,
membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul mampu berdiri di tengah- tengah
masyarakat dan menjadi perekat di antara mereka. Sosok walikota yang bisa mempersatukan
berbagai etnis dan agama mutlak dibutuhkan. Unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Aliran
Kepercayaan) sangat mudah dijadikan alat pemecah belah untuk meraih kepentingan dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika isu SARA mulai termakan maka tak ayal
lagi akan mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat. Faktor keamanan adalah
kebutuhan pertama setiap manusia, menurut Abraham Maslow.
Ketika warga Kota kehilangan rasa aman lagi dalam menjalankan aktifitas maka
mustahil akan memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih strategis. Apabila situasi sudah pada
taraf rawan kerusuhan, maka pembangunan hanyalah seperti membangun istana pasir. Tanpa
mengesampingkan faktor ekonomi yang juga menjadi penentu tingkat keamanan, namun
krisis keamanan yang ditimbulkan sifatnya lebih sporadis dibandingkan krisis keamanan yang
ditimbulkan oleh unsur SARA yang sifatnya laten. Kota kupang selama ini masih sangat
relative kecil dibandingkan kota-kota lain yang kerap terjadi perang sebagimana catatan
Gerry Van Klinken (2010) dalam bukunya “Perang Kota Kecil…”.
Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai Propinsi kepulauan kareana memang terdiri
dari banyak pulau.Jumlahnya lebih dari 500 pulau besar maupun kecil, baik yang bernama
maupun tidak. Pulau besar antara lain P Flores, P Timur, P Sumba, P Alor. Sedangkan pulau
yang tergolong kecil yang memiliki nama antara lain, Semau, Rinca, Komodo, Permaan,
Kojadoi dan masih banyak lagi. Kepulaun yang ada di Nusa Tenggara Timur sebelumnya
merupakan bagian dari wilayah sunda kecil. Pada tahun 1958 wilayah sunda kelapa
dikembangkan menjadi tiga proponsi yang masing masing memiliki ciri khas, propinsi Bali
bagian paling barat dengan ciri khas Hindu, propinsi Nusa Tenggara Barat bagian tengah
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dengan ciri khas islam dan profinsi nusa Tenggara Timur, bagian timur dari wilayah sunda
kecil dengan mayoritas Kristen baik Katholik maupun Protestan.3
Nusa Tenggara Timur beriklim tropis musim hujan lebih pendek sekitar 4 bulan
(Desember-Maret) dibandingkan musim kemarau yang panjang sekitar 8 bulan (AprilNovember).Oleh kareana itu Nusa Tenggara Timur memiliki ciri khas sebagai pertanian
lahan kering dan memiliki ladang savana yang luas dimanfaatkan oleh penduduk lokal
sebagai tempat pengembala ternak.Banyaknya pulau yang ada membuat Nusa Tenggara
Timur memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan potensi perikanan dan sektor hasil
kelautan yang cukup banyak.Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya di manfaatkan
karena terbatasnya penduduk yang mengeksploitir potensi yang ada hal ini sangat
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan penangkapan yang masih
terbatas, penggunaan alat serta teknologi penangkapan maupun pengolahan yang masih
relatif sederhana.
Sejak provinsi ini didirikan, memicu kedatangan para penduduk dar daerah lain.
Pendatang yang boleh dikatakan dominan antara lain, Jawa/Madura (PNS dan Pedagang),
Minang/Sumatera Barat (Pedagang), Bugis, Buton dan Maksar yang umumnya sebagai
pedagang dan nelayan. Para pendagang dari provinsi yang telah disebutkan diatas juga
membawa misi keagamaan, karena mereka umumnya beragama Islam.
Masyarakat Nusa Tenggara Timur, sebagian besar beragama Kristen Katholik lebih
dari 55%, Kristen Protestan sekitar 35% dan Islam hanya sekitar 10%.4 Penduduk muslim
terutama yang tinggal di perkotaan umumnya adalah PNS dan pedagang sedangkan yang
tinggal didaerah pantai atau pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tingkat
toleransi keagamaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, boleh dikatakan cukup baik.Baik dari
aspek hubungan antar agama maupun hubungan antar etnis atau suku yang ada.Namun
Achied, Z. 2014. Sejarah Universitas Kupang. Kupang.Hal 1
Achied, Z. Ibid Hal. 3

3
4
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sejarah pernah mencatat hubungan antar agama dan etnis di Nusa Tenggara Timur juga
pernah terganggu pada sekitar tahun 1995-2000. Misalnya peristiwa yang terjadi di kota Ende,
Maumere, Antambua, Kupang dan lain-lain. 5Akibat gesekan dan gangguan hubungan antar
etnis maupun agama tersebut bisa mengakibatkan kerugian materi maupun akibat yang lebih
luas seperti terganggunya perekonomian daerah dan tersendatnya laju pembangunan daerah
ini.
Umat islam Nusa Tenggara Timur boleh dikatakan minoritas karena jumlahnya hanya
sekitar 10% menurut Badan Pusan Statistik Kab. Kupang pada tahun 2012 penduduk Kristen
Protestan

mencapai

85,69%.

Sedangkan

penduduk

yang

beragama

islam

hanya

2,73%.7Kehidupan umat islam sebagian besar masih berpendapatan rendah, tingkat
pendidikan relatif rendah bila dibandingkan dengan agama non Islam lainnya. Paham
keagamaan masih tergolong sangat lokal, kuat dengan nuansa etnis dan masih berpegang
teguh tradisi yang diwarisi dari nenek moyang dan turun temurun. Namun perekembangan
umat islam Nusa Tenggara Timur cukup baik. Baik dari aspek perkembangan jumlah umat,
tingkat pendidikan, pendapatan dan kesejahteraan maupun hubungan internal antara sesama
islam. Jumlah sarana ibadah seperti masjid dan mushola terus mengalami peningkatan
terutama setelah tahun 1990.Perkembangan lembaga pendidikan islam terus mengalami
peningkatan, baik berupa madrasah, sekolah umum dan pondok pesantren. Dengan
perkembangan lembega pendidikan islam memiliki peran penting dan diharapkan tercipta
solidaritas serta toleransi yang lebih baik atar kehidupan beragama.
2.3 Muhammadiyah di NTT
2.3.1

Muhammadiyah

Achied, Z. Ibid
https://kupangkab.bps.go.id/ Kabupaten Kupang Dalam Angka 2013

5
7
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Muhammadiyah di da’wahkan di Nusa Tenggara Timur pertama kali mulai sekitar
tahun 1930, oleh kader Muhammadiyah dari Selayar Sulawesi Selatan yaitu husain Daeng
Maramba.7Sedangkan didaerah lain seperti

Ende Muhammadiyah disebarkan oleh Da’i

muballigh yang umumnya juga pedagang dari Jawa, Sumatera dan daerah lain termasuk Da’i
yang dikirim oleh Muhammadiyah. Untuk daerah Sumba Muhammadiyah di bawa oleh para
pendatang terutama PNS yang ditugaskan ke daerah ini oelh para da’i yang dikirim oleh PP
Muhammadiyah (lulusan Mu’allimin/Muallimat Muhammadiyah).Sedangkan untuk daerah
Kupang menurut penuturan dari para tokoh Muhammadiyah sekitar tahun 1950-1960 bermula
adanya Kepanduan Hizbul Wathan (HW).8Perkembangan Muhammadiyah dikota Kupang
menjadi semakin sangat pesat karena kota ini juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan
dan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Hampir semua instansi vertikal tingkat Propinsi,
sebagian besar pegawai didatangkan dari pegawai Negri sipil Pusat.Diantara PNS tersebut
adalah kader Muhammadiyah yang berasal dari berbagai daerah.Mereka juga memiliki
kontribusi terhadap perkembangan da’wah Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur.
Tahun 1979 patut di catat adanya peristiwa penting yaitu terselanggaranya
Musyawarah Muhammadiyah Cabang Kupang pertama kali di Kantor MUI NTT kompleks
masjid raya Nurussaadah Kupang.Musyawarah itu menghasilkan program kerja dan pimpinan
Muhammadiyah cabang Kupang.Kegiatan awal Muhammadiyah seperti pengajian diadakan
secara berkeliling dari rumah ke rumah sangat efektif untuk menjalin silarurahmi di
lingkungan Muhammadiyah.Sedangkan keberhasilan pendidikan Muhammadiyah di Kota

Beliau adalah saudagar sekaligus mubaligh Muhammadiyah menetap didaerah Geliting dan membangun masjid
Mujahidin dengan mimbar berlogo Muhammadiyah tahun 1937. LihatAchied, Z. 2014. Sejarah Universitas
Kupang. Hal 6
8
Lihat Achied, Z. 2014.Sejarah Universitas Kupang. HW yang dipelopori oleh Marjuki R Kalake membentuk
Kokam (Korp Komando Angkatan Muda Muhammadiyah) yang berpusat di kampung Solor berperan aktif
membantu TNI menumpas G30S/PKI. Hal 6
7
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Kupang yang dimotori oleh Drs D Nurdin, 9 juga menginspirasi tumbuhnya sekolah dan
madrasah Muhammadiyah di seluruh Nusa Tenggara Timur.
Pada tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah yang sangat menumental, bahkan
merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat islam di Nusa Tenggara Timur. Langkah awal
mengumpulkan Cabang Muhammafiyah se Nusa Tenggara Timur (Oktober 1984) pada forum
Koordinator Wilayah Nusa Tenggara Timur, lalu menyepakati:
1. Mengubah

membentuk

dan

menetapkan

struktur

organiasi

Cabang

Muhammadiyah Kupang menjadi Muhammafiyah Wilayah Nusa Tenggara Timur
(sesuai ketentuan AD/ART Muhammadiya)
2. Pimpinan Muhammadiyah wilayah sudah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah
cabang yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3. Mensukseskan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 dan
masing-masing daerah mengirimkan utusannya.
Seusainya Mukhtamar ke-41 di Surakarta utusan dari Nusa Tenggara Timur yang
terdiri dari Mustafi Siregar (Alor), H Abdul Hamid (Sikka), Ndese PM (Ende) dan dari
Kupang Amiruddin Karim dkk segera konsolidasi dan menggunakan momentum lebaran
Iedul Fitri untuk menyenggarakan Syawalan di Masjid Muhammadiyah Kota Kupang.Drs d
Nurdin Mengusulkan agar Islamc Centre dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan,
akan lebih baik jika dapat merintis Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Nama dan
jenis Perguruan Tinggi yang sudah disepakati dan diusulkan oleh tokoh umat diluar jajaran
Muhammadiyah Drs H Mansyursyah Arkiangyaitu Universitas Muhammadiyah Kupang.
Guna

mensukseskan

pendirian

amal

usaha

lembaga

pendidikan

tinggi

Muhammadiyah maka Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan Kopertis VIII
Drs D Nurdin sebagai ketua Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Wilayah Nusa Tenggara Timur dan nantinya
akan menjadi rektor UM Kupang pada Upacara Penyerahan Izin Operasional untuk jenjang S1 oleh Kopertis
VIII 57. Lihat 31
9
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membentuk sekaligus mengesahkan Panitya pendiri UM Kupang antara lain: Drs D Nurdin
sebagai ketua merangkap anggota, Drs Zainuddin Achied sebagai sekretaris merangkap
anggota. Adapun anggota lain adalah, Drs Munanjar Widiyatmika, Drs Sukendro, Drs
Rahmat Nuri, Drs Wakidi, Drs H Moh Ja’far, Drs HM Ramli, Drs R Susasmi, Drs Ahsin A
Hamid, Drs Giaman HS dan Drs Mohammad Abdurrahman. Selain itu dalam tugasnya
Panitya dibantu oleh angkatan muda dilingkungan Muhammadiyah.
2.3.2

Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Kupang
Rapat Kerja Nasional PTM se-Indonesia Sebagai Tonggak Bersejarah UM Kupang.

Rapat kerja diselenggarakan di Yogyakarta atas prakarsa dan undangan PP Muhammadiyah
Majlis Diktilitbang. Rekarnas Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia, pada bulan
maret 1991 dibuka oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud RI) didampingi
oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Direktur Perguruan Tinggi
Swasta (Dirgustiswa). UM Kupang Diwakili oleh Drs H Zainuddin Achied, memaparkan
Rencana Pendirian UM Kupang dan pemassalahnanya.
Setelah pertemuan Rapat Kerja Drs H Zainuddin Achied kembali ke Kupang dengan
disambut antusias oleh Drs Nurdin, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kupang beserta
Jajaran UM Kupang beserta staf Dosen selanjutnya

mengadakan pertemuan guna

melaporkan hasil pertemuan pada Rapat Kerja di Yogyakarta. Dalam rapat itu Drs H
Zainuddin Achied memaparkan hasil perjalannya.Memang hasil yang dicapai UM Kupang
pada semester genap 1990/1991 belum sepenuhnya memuskan semua pihak khususnya
mahasiswa. Namun sebagian besar mahasiswa sudah merasa tenang sudah dapat melihat
masa depan yang lebih terang.
Bulan september 1991 adalah puncak kebahahagiaan warga kampus UM
Muhammadiyah khususnya dan warga Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur pada
umumnya. Pada bulan september ini ijin operasional program studi di lingkungan UM
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Kupang telah diterima, secara resmi Kopertis VIII menyerahkan ijin Operasional Program
Studi di Lungkungan UM Kupang. Upacara tersebut dilakukan secara khidmat dengan
upacara adat dan kesenian tradisional.Pada tahun ini juga Ujian Negara Cicilan (UNC)
pertama kali diikuti oleh mahasiswa jenjang DIII.Hasil ujian pertama kali diselenggarakan
memberikan

hasil

yang

menggembirakan

akhirnya

wisuda

pertama

kali

di

selenggarakan.Momotum tersebut meningkakan kepercayaan masyarakat kepada UM
Kupang.Lembaga pendidikan tinggi satu satunya yang bersirikan Islam di nusa Tenggara
Timur.Ciri tersebut di jiwai oleh semangat dan nafas Muhammadiyah. Semua mahsiswa UM
Kupang tidak terkecuali bagi mahsiswa non muslim wajib mengikuti mata kuliah keislaman
dan kemuhammadiyahan. Mahasiswa non muslim di UM kupang sekitar 75% dari jumlah
mahsiswa keseluruhan.
Kompleks Islamic Centre ini sekarang menjadi Pusat kegiatan Muhammadiyah dan
Amal Usahanya terutama kampus UM Kupang. Kampus UM Kupang saat ini telah
berkembang pesat.Nampaknya memiliki barokah yang besar untuk gerakan Muhammadiyah
maupun pemukiman disekitar kompleks ini. Selain UM Kupang juga ada amal usaha lainnya
seperti, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SD
Muhammadiyah II, TK ABA III, Panti asuhan Putra ‘Aisyiyah, Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah,
Gedung da’wah Muhammadiyah/Kantor Wilayah Muhammadiyah NTT, Poliklinik ‘Aisyiyah,
Rumah Susun Sewa untuk mahasiswa dan warung ‘Aisyiyah.
Universitas Muhammadiyah Kupang resmi didirikan pada tanggal 21 September 1987,
liku-liku perjuangan hidup yang mesti dihadapi dengan tabah dan sabar oleh para tokoh dan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur untuk mendirikan sebuah
Perguruan Tinggi Islam di Nusa Tenggara Timur.Universitas Muhammadiyah Kupang
beralamat di jalan KH.Ahmad Dahlan No 17 Kupang Nusa Tenggara Timur.
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Adapun Visi dan Misi Universitas Muhammadiayah Kupang adalah, Visi “Sebagai
pusat pendidikan tinggi yang berkualitas dalam pengembangan sumberdaya manusia dan
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian menurut tuntunan Islam”. Misi Universitas
Muhammadiyah Kupang antara lain. Pertama, menyenggarakan pendidikan tinggi yang dapat
menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak muia, berbudi pekerti yang
luhur, mandiri, inovatif, kompetitif, berdisiplin dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni (IPTEKS).Kedua, menyenggarakan penelitian untuk melakukan pengkajian,
pengembangan dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sesuia
dengan pengetahuan nasional.Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat
dengan mengamalkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
dana/atau kesenian untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.
Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam di
Nusa Tenggara Timur Universitas Muhammadiyah Kupang menawarkan berbagai program
studi sebagai berikut:
No

Program Studi JP

SK Dikti

Tgl SK

SK Akreditasi

Nilai

1

Pendidikan

980/D/T/2007

23/04/2007s.d.23/04/

045/BAN-

C

2011

PT/Ak-

S1

Biologi

VIII/S1/X/2004
2

Bahasa &

S1

975/D/T/2007

Sastra

23/04/2007

017/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

Indonesia
3

Pemanfaatan
Sumberdaya
Perikanan

B

IX/S1/X/2005
S1

3705/D/T/K-

22/10/2009

022/BAN-

VIII/2009

s.d.22/10/2011

PT/Ak-

B

IX/S1/XII/2005
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4

Agrobisnis

S1

974/D/T/2007

Perikanan

23/04/2007

024/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

B

VIII/S1/VI/200
4
5

Manajemen

S1

976/D/T/2007

23/04/2007

022/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

C

IX/S1/XII/2005
6

Akutansi

S1

977/D/T/2007

23/04/2007

020/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

C

IX/S1/X/2005
7

Sosiologi

S1

3544/D/T/K-

30/09/2009

005/BAN-

VIII/2009

s.d.30/09/2013

PT/Ak-

C

VIII/S1/V/2005
8

Kesejahteraan

S1

979/D/T/2007

Sosial

23/04/2007

027/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

C

XI/S1/X/2008
9

Antropologi

S1

978/D/T/2007

Sosial

23/04/2007

008/BAN-

s.d.23/04/2011

PT/Ak-

B

IX/S1/V/2005
10

Pendidikan

Dj.11/424/200

Agama Islam

5

Dalam materi mukodima yang terdapat di dalam statute UM Kupang setidaknya dapat
dikutipkan beberapa hal berikut. Pertama, bahwa salah satu prasyarat penting bagi terciptanya
kemajuan suatu bangsa adalah adanya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Manusia
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berkualitas dapat tercipta melalui lembaga pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang
amat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin perkembangan dan
kelangsungan bangsa itu.
Kedua, kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-undang
Dasar 1945 adalah tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat
dimaksud, diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan
Nasional. Hal ini disadari karena persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu
organisasi kemasyarakatan, didirikan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan
dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah. Disamping mengemban misi sebagai gerakan
tajdid, Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjawab amanat UUD 1945 sebagaimana
tersebut di atas juga menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan mulai dari pendidikan
prasekolah sampai Perguruan Tinggi yang tersebar diseluruh tanah air.
Ketiga, perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah
dibidang

pendidikan

tinggi yang dijiwai

dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam

dan

Kemuhammadiyahan, berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat dan
merupakan investasi strategis sumberdaya manusia sebagai kader Persyarikatan, kader umat
sekaligus sebagai kader Bangsa yang memberi inspirasi, motivasi dan kontribusi dalam
mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.
Terakhir, Universitas Muhammadiyah Kupang, merupakan salah satu Perguruan
Tinggi Muhammadiyah mengemban tugas Persyarikatan dalam upaya bersama pemerintah
mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualisasi upaya dimaksud
adalah dengan menyelenggarakan catur dharma Perguruan Tinggi yaitu pembinaan dan
pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat. Sebagai Universitas, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
jawabnya menyelenggarakan catur dharma harus berpedoman pada Statuta (terlampir).
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2.3.3. Jaringan Muhammadiyah Kupang
Sebagaimana pola organisasi Muhammadiyah, Pendidikan Tinggi di lingkungan
Muhammadiyah dikelola secara sentralistik menginduk pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
yaitu majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Hal ini mempunyai konsekuensi pada
penyeragaman kurikulum dan juga menegerial. Konsep berjejaring dapat membawa banyak
manfaat namun juga tantangan di dalam praktik penyelenggaraannya. Sampai tahun 2016 ini,
setidaknya tercatat 176 Perguruan Tinggi di Lingkungan Muhammadiyah se Indonesia baik
berupa Universitas, sekolah Tinggi, Akademi, dan sebagainya.
Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-undang Dasar
1945 adalah tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Tanggung jawab masyarakat
dimaksud, diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan
Nasional. Hal ini disadari karena persyarikatan Muhammadiyah merupakan salah satu
organisasi kemasyarakatan, didirikan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan
dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah. Disamping mengemban misi sebagai gerakan
tajdid, Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjawab amanat UUD 1945 sebagaimana
tersebut di atas juga menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan mulai dari pendidikan
prasekolah sampai Perguruan Tinggi yang tersebar diseluruh tanah air.
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BAB III
SALIB TERANG DI BAWAH SANG SURYA:
PRAKTIK PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DI UM KUPANG

3.1.Latar Belakang
Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis,
suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Disisi lain, masyarakat Indonesia dikenal
sebagai masyarakat multicultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang
budaya dan agama yang beragam. Karena kemajemukan itu, Indonesia sering dikatakan
sebagai Negara yang multi etnis dan multi-agama. Seperti yang disampaikan oleh Suprioko
(2004) Kemajemukan dan multikulturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan apabila
dikelola secara benar, kemajemukan dan multikultaritas menghasilakan kekuatan yang positif
bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan
multikulturalitas bisa menjadi factor destruktif dan menimbulkan bencana dahsyat. Konflik
dan kekerasan social yang sering terjadi antara kelompok masyarakatmerupakan bagian dari
kemajemukan dan multikulturalitas yang tidak bisa dikelola dengan baik.1
Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh seluruh lapisan pemegang kepentingan
maka akan menjadi bom waktu munculnya gesekan konflik yang timbul di masyarakat, maka
perlu suatu desain khusus yang disusun dengan serius oleh pemerintah baik melalui lembaga
pendidikan dan lembaga agama untuk membuat kerangka pendidikan yang berkarakter
toleransi dan tenggang rasa, apabila hal ini terus menerus terjadi pebiaran sangat dipastikan
konflik dan kekerasan sosial di Indonesia akan terus terjadi.
3.2.Muhammadiyah dan Multikulturalisme

Tobroni. 2007. Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan multikulturalisme.
Yogtakarta. Nuansa Aksara. Hal 279
1
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Pertanyaan mendasar dari laporan penelitian ini adalah (1) bagaimana design
pendidikan Multikulturalisme di lingkungan pendidikan Muhammadiyah khususnya di UM
Kupang; (2) jika sudah terdapat desain, bagaimana implementasi dan infrastruktur di
universitas untuk mendorong efektifitas pelaksanaan pendidikan berbasis pluralitas dan
multikulturalisme?
Dalam bagian awal bab ini, perlu kiranya memberikan beberapa pemahaman
konseptual mengenai pluralism dan multikulturalisme agar dapat ditarik perbedaan dan
persamaan serta bagaimana dan kapan dua kata ini dapat dipertukarkan. Secara sederhana
menurut Robert W Hefner (2007) baik pluralisme atau multikulturaslisme keduanya
mengarahkan pada tujuan terwujudnya gagasan dan praktik ‘kewargenaraaan inklusif”.
Untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi warga secara egaliter (setara) yang dilakukan
oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengimbangi dominasi Negara dalam memayungi
praktik pluralism oleh warganegara. Kekuatan sipil dalam hal ini yang menjadi
keunggulannya adalah aspek kemandirian dan kesukarelaan (volunterisme). Kekuatan ini
menjadi penentu untuk pelaksanaan praktik kehidupan yang saling menghargai baik dalam
wawasan pluralitas budaya atau agama.
Hefner (2007) mencatat bahwa hanya segilintir dari tantangan-tantangan terhadap
impian mengenai kewarganegaraan demokratis yang terasa lebih menakutkan daripada
terjadinya perpecahan-perpecahan ethnis, religius/agama, dan lingusstik yang tajam dalam
masyarakat. Sejak awal era modern, kelompok liberal di barat sudah menunjukkan psimisme
akan hadirnya tata pemerintahan yang demokratis di tengah masyarakat majemuk
(multikultur). Menurut J.S Miller (1958):
“institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara-negara terdiri dari
bangsa-bangsa yang berlainan. Di antara orang-orang yang tidak memiliki kesamaan,
khususnya jika mereka membaca dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berlainan,
opini publik yang menyatu, yang perlu bagi bekerjanya pemerintahan yang
re[resentatif, tidak bisa hidup.”
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Menurut Hefner dan juga peneliti situasi yang digambarkan Mill adalah sebuah ironi
dan paradok di mana Barat yang dilahirkan dari situasi beragam mengimajinasikan sesuatu
yang sama dengan ketakutan yang didramatisir. Pandangan seperti Mill di Barat tidaklah
sedikit. Mereka hebat dalam mengakomodir persoalan pluralitas di negaranya tetapi tidak
untuk negara-negara lain. Mereka benar-benar tidak siap menghadapi pluralitas budaya
(Hefner, 2007).2
Kesamaan lain dua konsep ini adalah bahwa keduanya terkait dengan keterlindungan
warga seluruhnya baik mayoritas maupun minoritas. Berbeda dengan kelompok Liberal yang
menyatakan bahwa perlindungan hanya perlu diberikan kepada individu dan jika sudah
dilakukan maka tidak perlu lagi menjamin hak asasi kelompok minoritas. Hal ini bisa
berakhir pada situasi dominasi oleh yang kuat atas yang lemah. Indonesia pernah
mengalaminya di masa lalu dan masih kerap muncul akhir-akhir ini dalam berbagai kasus di
lembaga pendidikan terkait pengajaran agama dan pengunaan jilbab (untuk menyebut
beberapa).
Secara konseptual, pendidikan multkultural dimaknai sebagai pendidikan mengenai
keragaman kebudayaan dalam rangka merespon perubahan demografis dan kultural di
lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan.3 Pendidikan adalah suatu
cara untuk mengajarkan keragaman (teaching diversity). Pendidikan multikultural
menghendaki rasionalitas, etis, intelektual, sosial pragmatis inter-relatif, yaitu mengajarkan
nilai inklusivisme, pluralisme dan saling menghormati semua orang serta kebudayaan.
Pendidikan multikultural memiliki lima dimensi, yaitu content integration (mengintegrasikan
berbagai kelompok dan budaya untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan
teori dalam mata kuliah), the knowledge construction process ( membawa siswa untuk
Robert W. Hefner, Poliitk Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakararta: Impulse, 2007,
hal. 11.
3
Lebih Lengkap lihat Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.
175-176
2
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memahami implikasi budaya ke dalam pelajaran), an equity paedagogy ( menyesuaikan
metode pengajaran dengan cara belajar siswa yang beragam), prejudice reduction
( mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka,
exercise ( melatih kelompok berpartisipasi kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh
staf dan siswa yang berbeda). 4
Multikulturisme secara epistimologis marak digunakan pada tahun 1950-an di Kanada.
Menurut Longer Oxford Dictionary istilah multiculturalism berasal dari kata multicultural.
Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabra kanada, Montreal Times yang menggambarkan
masyarakat Motreal sebagai masyarakat “multicultural dan multilingual”. Multikulturalisme
bukan hanya sekedar wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena
dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup
bersama masyarakat.
Jika melihat sejarah hidup perjuangan Muhammadiyah, sebenarnya gerakan ini sangat
ramah dengan ide-ide pendidikan multikluturalisme. Muhammadiyah adalah gerakan islam
dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang bertujuan untuk membangun masyarakat Islam
yang sebenar-benarnya dengan gagasan islam berkemajuan atau ide-ide pembaharuan dalam
dakwahnya. Sejak berdiri pada tahun 1912, Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan
yang terbuka untuk semua (education for all).Lembaga pendidikan Muhammadiyah
menerima siswa tanpa memandang latar belakang agama, etnis, kewarganegaraan dan
ekonomi (non-discrimination).Sekolah sebagai amal usaha Muhammadiyah memiliki tiga
fungsi yaitu pendidikan, amar ma’ruf nahi munkardan pengkaderan.5
Dari kasus UM Kupang, kesimpulan yang melabeli bahwa kelompok islam modernis
seperti Muhammadiyah dianggap tidak apresiatif terhadap pluralism dan kebudayaan lokal
James Banks, Multicultural Education : Historical Development, Dimension, and Practice, Review of
Research in Education, 1993
5
Abdul & Fajar. 2009. Kristen Muhammadiyah, Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan. Hal 18
4
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sangatlah tidak tepat. Karena faktanya di Kupang, Muhammadiyah Nampak berdiri di atas
semua golongan agama dan ethnis. Banyak penelitian soal Muhammadiyah sebelumnya
seperti yang dilakukan oleh Nakamura, James L. Peacock, Ahmad Jainuri, dan Alwi Shihab
yang menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah sangat menekankan pengamalan Islam
Tauhid atau islam murni, para pendiri dan tokoh Muhammadiyah pada umumnya bersikap
terbuka dan toleran terhadap tradisi masyarakat dan pemeluk agama lain, khususnya
Kristen/katolik.
Sebagai contoh, barangkali Universitas Muhammadiyah Kupang adalah salah satu
dari beberapa PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) yang mahasiswanya mayoritas
bukan pemeluk agama Islam apalagi Muhammadiyah. Di Kupang lebih dari 70 mahasiswa
UMK non-muslim dan situasi ini sudah berjalan puluhan tahun (sejak 1989). Beberapa
karyawan dan dosen juga ada yang non-muslim, bahkan ada ketua jurusan antropologi yang
merupakan pemeluk agama Kristen. Dituturkan oleh Muhammad Ihwan, sekretaris LP3M
UM Kupang bahwa selama ini tidak pernah terjadi kemelut di dalam kampus yang dipicu
oleh persoalan agama. Informasi ini juga dibenarkan oleh dua dosen yang non-muslim yang
berhasil kami temui.
Muhammadiyah memiliki ideologi sosial yang terbuka.Ideologiprularis dalam
muhammadiyah berakar pada prinsip relativisme pemahaman agama dan ijtihad. Dalam
prinsip relativisme tersebut, muhammadiyah terbuka terhadap paham dan ide-ide baru dari
manapun datangnya. Keterbukaan Muhammadiyah terhadap pluralism keagamaan nampak
jelas dalam pembaharuan pendidikan Muhammadiyah yang meliputi, adopsi sistem sekolah
model belanda, pengajaran studi sekuler dan diterimanya siswa non-muslim dan abangan
dalam sekolah Muhammadiyah.
Beberapa penelitian tentang model atau pola pendidikan agama menunjukkan bahwa
sikap prularisme dapat dibentuk melalui pendidikan dapat dibentuk melalui pendidikan.
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Penelitian Ruswan, Jeny Elna Mahupale, Yaya Khisbiyah (2004). Ruswan6 meneliti
perbandingan sikap mahasiswa dihubungkan dengan pendidikan agama yang beragam. Dari
hasil uji statistik dihasilkan bahwa mahasiswa yang mempelajari agama-agama memiliki
sikap toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya mempelajari satu
agama saja. Jeny Elna juga menemukan hal serupa dari penelitiannya di Bali. Ia
menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pendidikan agama berwawasan pluralis atau
multicultural dengan peningkatan sikap, perilaku, dan wawasan pluralitas siswa.7 Selain itu,
pendidikan kebudayaan juga mempunyai peran setara dengan pendidikan agama-agama
tersebut sebagaimana temuan Khisbiyah.8 Outcome demikian ini menjadi sangat penting
untuk menjadi perekat kehidupan berbangsa sekaligus sebagai langkah antisipatif dari gejala
konflik horizontal atau sengketa iman.
Konflik dan kekerasan sosial merupakan masalah penting ditengah realitas
sosiokultural Indonesia sepanjang sejarah. Sepanjang masa-masa prakemerdekaan Indonesia,
seputar kemerdekaan, seputar pergantian kekuasaan tahun 1965, sepanjang zaman Orde Baru,
semasa kejatuhan pemerintahan Soeharto, selama pemerintah Orde Reformasi hingga hari ini,
kehidupan bangsa Indonesia penuh diwarnai tragedy social dan konflik yang berujung pada
terjadinya tindak kekerasan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pratek kekerasan telah
diawetkan secara merata oleh masing-masing generasi dan lintas generasi, dalam sejarah
perjalanan bangsa Indonesia bahkan melalui praktik kurikulum dunia pendidikan.9
4. Profil Narasumber
Dalam pelaksanaan penggalian data yang dilakukan dengan tekhnik FGD dan
wawancara selalu diupayakan untuk mendapatkan peserta yang respresentatif dari aspek
Abdul & Fajar.Ibid Hal 21
Jeny Elna Mahupale, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural: Analisa hubungan dan Pandangan Agama
terhadap Pandangan Sikap Perilaku Pluralis, Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007.
8
Yayah Khisbiyah dan Atiqa Sabardila (ed), Pendidikan Apresiasi Seni: Wacana dab Praktik Toleransi
Pluralisme Budaya, (Surakarta: PSB-UMS, 2004).
9
Ibid. hal 280
6
7
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ethnis, agama, usia, profesi/kepegawaian,dan afiliasi gerakan mahasiswa. Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih obyektif bagaimana praktik
kehidupan kampus dengan civitas academica yang beraneka warna. Dalam penelitian ini
FGD dilaksanakan sebanyak tiga kali dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam untuk
melengkapi dan mengkonfirmasi beragam hasil diskusi di FGD. Ada apun FGD yang
dilaksanakan terbagi menjadi tiga klaster yaitu dosen-pegawai, mahasiswa, dan pimpinan
gerakan mahasiswa di lingkungan UM Kupang.
Ada pun identitas responden peserta FGD pada tangal 29 April 2016 dapat dilihat
sebagaimana table berikut ini:
Table 3.1 Peserta FGD klaster Mahasiswa
No

NAMA PESERTA

1

Stivania Marlyn Nabut

2

Risto Bako

3

Costodia M. Medonca

JENIS KELAMIN

AGAMA

Perempuan

Katolik

Laki-laki

Protestan

Perempuan

Katolik

4

Ahmad Alep

Laki-laki

Islam

5

Marianus Mau

Laki-laki

Protestan

6

Geral Loyme

Laki-laki

Protestan

7

Emilia Bria

Perempuan

Katolik

8

Rahmat Taufik

Laki-laki

Islam

9

Sri Munawaroh

Perempuan

Islam

10

Burhan Ansari

Laki-laki

Islam

11

Heni M. Nomleni

Perempuan

Protestan

FAK/JUR
FPi / PSP
FPi / AGP
FIS / Kesos
FIS /
Antropologi
FIS / Sosiologi
FE / Akuntansi
FE / Manajemen
FAI / Tarbiyah
FAI / Syariah
FKIP / PBSI
FKIP / PBSI
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FKIP / PBSI

12

Emilia Margi Asa

Perempuan

Katolik

13

Ahmanat Mustafa

Laki-laki

Islam

14

Stepanus Bili Dangga

Laki-laki

Katolik

15

Desi Oktavia Do Hina

Perempuan

Protestan

FKIP / Biologi
FKIP / Biologi
FKIP / Biologi

Table 3.2 Peserta FGD klaster Dosen dan Karyawan
No

NAMA

JENIS
KELAMI
N

1

Chairul Pua Tingga,
S.Sos., MM

Laki-laki

2

Wellem
Nggonggoek,
S.Sos., M.Hum

Laki-laki

Protestan

Rote

Dosen

FIS /
Antropolog
i

3

Muhammad
Maulana

Laki-laki

Islam

Alor

Karyawan

FIS

4

Budi Herawati

Perempua
n

Islam

Jawa

Karyawan

FE

5

Fauziah Lamaya,
SE., M.Hum

Perempua
n

Islam

Flores Timur

Dosen

FE /
Akuntansi

6

Akbar Yusuf, SE.,
M.Si

Laki-laki

Islam

Alor

Dosen

FE /
Akuntansi

7

Marwan Gozali,
S.Ag., M.Ag

Laki-laki

Islam

Lembata

Dosen

FAI /
Tarbiyah

8

Anton, S.PdI.,
M.PdI

Laki-laki

Islam

Bima - NTB

Dosen

Kabag
Mawa/BA
AK

9

Muhran, SE., MM

Laki-laki

Islam

Ende

Dosen

Kabag
Keuangan/
BAUK

10

Suryawati Duka

Perempua
n

Islam

Alor

Karyawan

FKIP

AGAMA

ASAL
DAERAH

PEKERJA
AN

FAK/JUR

Islam

Ende

Dosen

FPi / AGP
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11

Sunu Hastuti. S.Pd.,
M.Pd

Perempua
n

Islam

Trenggalek Jatim

Dosen

FKIP /
PBSI

12

Ernawati, S.Si.,
M.Si

Perempua
n

Islam

Bugis

Dosen

FKIP /
Biologi

13

Arifin. S.Pd., M.Pd

Laki-laki

Islam

Bima - NTB

Dosen

Sek. UPT
Puskom

14

Mahfud, S.Pd., M.Si

Laki-laki

Islam

Manggarai

Dosen

Sek.
PPMAI

15

Ihwan, S.Pd., M.Si

Laki-laki

Islam

Bima - NTB

Dosen

Sek. LP3M

Sementara dari peserta FGD klaster gerakan mahasiswa diwakili hampir seluruh
organisasi mahasiswa selain IMM yaitu organisasi mahasiswa Katolik, Kristen, HMI,
KAMMI, GMNI, organisasi kedaerahan. IMM tidak terlibat di FGD klaster terakhir ini
karena pimpinan organisasi intramahasiswa ini telah mengikuti di klaster mahasiswa yang
sudah banyak memberikan informasi.

3.4.Sejarah Multikulturalisme di Kupang
Sejarah multikulturisme di Kupang dimulai sejak masuknya bangsa Portugal dan
Belanda di Nusa Tenggara Timur. Kedua bangsa ini datang dengan visi misi yang berbeda,
salah satu diantaranya adalah menyebarkan ajaran agama yang dianut, bangsa portugis
membawa ajaran katolik dan Belanda membawa ajaran protestan. Saat itu secara politis
Portugal dan Belanda membagi wilayah NTT, potugis masuk ke wilayah Flores, Solor, Flores
Barat, Wai Kusi, Timur Tengah Utara, Belu sampai ke Timor-timor. Belnada memperoleh
wilayah Kupang, Sabu, Rote, Timur Tengah Selatan, Sumba. Perwilayahan di NTT dibagi
menjadi protestan dan katolik. Kemudian kebudayaan pluralis pada dasarnya multikulturisme
di Kupang tumbuh dari setiap individu dikarenakan daerah di NTT masyarakat yang
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berdomisili sejak lahirtelah dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan, sehingga kerukunan
dan toleransi telah terpupuk sejak dini. Sejarah mencatat ketika kerusuhan yang terjadi pada
tahun 1998 ada cerita menarik bagaimana masyarakat local yang tidak terlibat dalam
kerusuhan

membantu menyelamatkan

harta benda

masyarakat

pendatang

dengan

memberikan tanda salib disetiap rumah atau pertokoan milik pendatang, artinya dalam situasi
yang cukup mencekam akibat dampak me;etusnya kerusuhan dan rovokasi dari luar itu sikap
saling ,menjaga dari kalangan masyarakat kupang masih dipertahankan, walaupun demikian
masih banyak potensi konflik di kupang yang sewaktu waktu bisa meletus karena kekuatan
elitis masih sangat kental terasa, sehingga disinilah fungsi elit dalam menekan akar rumput
agar tidak terprovokasi.
3.5.Desain Pendidikan Multikultur di Unmuh Kupang
Ada dua infrastruktur yang dapat mendorong keberadaan praktik pendidikan
multikulturalisme di lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, dukungan Negara dan
Muhammadiyah dapat menjamin keberlanjutan model pendidikan ‘kenyataan sosial” ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Muhamamdiyah dapat merepresentasikan Negara di dalam
Negara sehingga mempunyai kapasitas untuk mengintervensi desain kelembagaan dalam
pengajaran di lembaga pendidikan formal.
1. Dukungan Negara
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang
sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan
istilah mayarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia
yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan
dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu
(Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikurtural memiliki
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makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti
apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.
Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari
kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi
geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh
sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut
terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini
berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.
Abdul Munir Mulkhan yang merupakan pengurus Majelis Dikti PP Muhammadiyah
spernah memberikan apresiasi atas rencana presiden Jokowi untuk memperjuangkan
pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan apek
nasional dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-bhineka-an yang
Tunggal Ika. Ppasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2015 ini juga bertekad
tidak akan memberlakukan lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasionaltermasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional. Hal ini penting agarBhinneka Tunggal Ika tidak
hanyamenjadi jargon.Menurut Prof. Munir Mulkhan, praktik pendidikan yang menggunakan
model penyeragaman atau monokultur dengan mengabaikan keunikan dan pluralitas seperti
yang selama ini dijalankan memasung pertumbuhan pribadi kritis dan kreatif setiap anak
didik.
Negara perlu mengagendakan pendidikan multicultural sejak dini diharapkan agar
anak didik tidak hanya memiliki jalan tunggal menjalani hidup kebangsaan hingga gagal
mengatasi problem kehidupan yang kompleks dan terus berkembang. Masyarakat yang
demikian akan lebih kuat dan tidak gampang terpfovokasi oleh isu-isu politik.
Multikultural pada umunya dapat terjadi di Indonesia disebabkan beberapa hal antara
lain karena letak geografis, akibat perkawinan campur dan juga faktor iklim. Di banyak
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daerah atau Negara lain juga disebabkan oleh urbanisasi, transmigrasi, dan imigrasi.
Multikultural di Indonesia bersifat normatif. Multikulural normatif adalah petunjuk
tentang berbagai kepentingan yang membimbing pada pengakuan yang lebih tinggi mengenai
kebangsaan dan identitas kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Multikultural
normatif di Indonesia pertama kali diamanatkan dalam UUD 1945. Ketentuan di dalam UU
menyatakan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia mencakupi berbagai kelompok etnis. Mereka
telah berbagi komitmen dalam membangun bangsa Indonesia.
Politik multikulturalisme menentang model liberalism yang selama Orde Baru
diterapkan. Menutut Otto Gusti (2016)10 cita-cita dasar multikulturalisme ialah menjawab
pertanyaan tentang bagaimana menata kehidupan bersama yang setara, damai dan dalam
suasana saling pengakuan dalam sebuah masyarakat yang plural secara etnis, rasial, kultural
dan religius tanpa adanya rujukan normatif bersama (budaya dominan).
Multikulturalisme memperjuangkan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi hukum,
politik dan sosial serta mendukung perjuangan kelompok-kelompok tersebut dalam
melestarikan identitas kulturalnya. Multukulturalisme tetap menekankan pentingnya budaya
politik kolektif yang menjamin kesatuan sosial. Di samping itu multikulturalisme juga hanya
legitim sejauh tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan individu dan karena itu
berpijak pada faham faham hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional.
Politik multikulturalisme adalah politik yang coba menerjemahkan faktum
multikulturalitas sosial ke sebuah tatanan dan kondisi politik institusional. Politik
multikulturalisme sangat penting dijalankan sebab dalam kondisi sosial, politik, ekonomi dan
kultural measyarakat moderen dan postmoderen, elemen-elemen reproduksi sosial yang
penting seperti identitas kelompok, bahasa, budaya yang hanya dapat bertahan dalam dimensi
publik membutuhkan jaminan dan dukungan politik negara.

10

sumber: http://kupang.tribunnews.com/2014/07/21/multikulturalisme
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Dari berbagai sumber, pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa isi budaya
(cultural content) di dalam kurikulum sekolah menempati urutan kedua, sedangkan yang
utama adalah bagaimana mencapai kemajuan akademis. Pendidikan Multikultural di Kanada
tergantung di mana pendidikan multietnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi,
politik, dan sosial masyarakatnya.
2. Dukungan Muhammadiyah
Kota Kupang disebut mantan ketua Umum PP Muhammadiyah, Professor Dien
Syamsuddin, sebagai “miniatur Indonesia” memang tepat mengingat keragaman ethnik dan
agama ada di kota ini, ada juga di Universitas Muhamamdiyah Kupang sejak berdirinya yaitu
tahun 1987. Terdapat pendiri yang non-Muslim, juga ada ketua jurusan antropologi yang juga
pemeluk agama Katolik. Dari aspek mahasiswanya, bisa dikatakan dari 4000an mahasiswa
70%nya adalah non-muslim. Namun demikian, belum pernah ada konflik selama ini. Bahkan,
mahasiswa non-muslim mengikuti dua mata kuliah wajib yaitu bahasa arab dan Islam & keMuhamamadiyah-an. Ini dianggap sebagai praktik kehidupan dan menjaga harmoni sesame
yang sangat baik (best practice). Seorang peserta FGD, Drs Ipi de Rosari, mengatakan bahwa
ciri khas NTT adalah budaya harmoni—masyarakat lebih mengutakaman damai untuk
banyak hal sehingga tidak mudah terprovokasi oleh keadaan. Praktik yang demikian sangat
gampang terlihat di dalam kampus. Salah satu dosen UMK beraga Ngonggoek, yang
beragama Protestan mengakui bahwa ada rasa kenyamanan bekerja di lembaga
Muhammadiyah karena ada penghargaan atas perbedaan. Bapak Ipi sudah mengajar sejak
1987 di UMK.
Dalam konteks desain multikulturisme di Universitas Muhammadiyah Kupang
belumterdapat desain khusus yang tertuang dalam kurikulum pendidikan untuk mahasiswa
disana yang integrative dalam kontek kurikulum dan kebutuhan sosial.Banyak mahasiswa
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yang mengetahui UMK bukan dalam konteks penyelenggara pelayanan pendidikan yang
merupakan organisasi Islam tetapi lebih dibangun sebagai suatu kesadaran mencari
pengetahuan dan mendapatkan perubahan kelak setelah berada di dunia kerja. Kekuatan ini
berada pada alumni atau keluarga yang telah lulus dari UMK. Hal ini dibenarkan dari salah
seoang responden yang mengatakan:
“…saya dari manggarai, flores. Datang ke kupang dengan kakak. Saya dengar-dengar
ada Universitas di Kupang Namanya Universitas Muhammadiah. Saya sangat tertarik,
tetapi saya tidak melihat dari sisi islamnya, saya merasa bahwa inilah universitas yang
bisa menampung segala etnik dan agama. Tidak memandang islamnya tetapi saya
memandang dari segi pendidikannya.”
Sebenarnya, secara tidak langsung keberadaan kampus Muhammadiyah juga memiliki
berperan dalam mengurangi konflik, hal tersebut bisa terjadi karena mahasiswa yang
menempuh pendidikan di Muhammadiyah yang sebelumnya tidak mengerti gerakan
muhammadiyah dan cenderung antipasti terhadap muhammadiyah berangsur-angsur
memahami makna gerakan muhammadiyah sehingga mampu merubah mind set yang
menggagap muhammadiyah berbeda sehingga konflik antara organisasi islma hamper tidak
ada di Kupang. Universitas Muhammadiyah Kupang merupakan barometer dan tolah ukur
perguruan tinggi yang mempunyai keberagaman baik etnis dan agama yang mempunyai sikap
toleransi tinggi hal tersebut ditunjukan dengan jumlah mahasiswa non muslim sebesar 7075%.
Unutuk mengubah mind set baik kolektif maupun individual bangsa Indonesia dalam
menghadapi persoalan sosio-kultural, pendidikan dipandang sebgai faktor penting dalam
menumbuhkembangkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan multikultural. Pendidikan
dalam persepektif ini boleh dipandang sebagai upaya pendewasaan manusia, pembebasan
manusia dari tindak anarkhisme, atau trandensi diri manusia atas nilai manusia atas nilai-nilai
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multicultural dalam kehidupan berbangsa, sehingga kehidupan sosiokultural makin baik
kualitasny. Kesadaran multicultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama
sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa taupun
agama11.
Untuk mengubah pola pikir masyarakat salah satu strategi pendidikan multikultur di
UMK adalah dalam memperkenalkan islam kepada mahasiswa non-muslim agar stigma yang
melekat tentang muslim adalah “teroris” oleh kalangan non muslim bisa diluruskan, strategi
tersebut melalui matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ( AIK ) yang mempunyai 3
tahapan, yang pertama mempelajari islam secara khusus, kedua mempelajari sejarah islam,
yang ketiga kemuhammadiyahan. Matakuliah ini diajarkan dengan harapan agar semua
mahasiswa mengenal muhammadiyah dengan baik sehingga setelah mendapatkan
pemahaman timbul sikap toleransi antara umat baik nonmuslim dan muslim. Dengan adanya
mata kuliah ini, mahasiswa non-muslim dapat mengetahui secara umum mengenai islam dan
Muhammadiyah serta menambah pengetahuan mereka.
Dalam hal pembelajaran ke-Muhamadiyah-an dibagi menjadi dua kategori, pertama
yaitu kemuhamadiyahan dasar untuk non-muslim sehingga ketika mereka telah selesai
menempuh pendidikan di UMK mereka mampu menyampaikan muhammadiyah secara benar,
ke dua kemuhamadiyahan mendalam untuk muslim yang berisikan materi materi aqidah,
sehingga pemberian materi ini mampu menekan konflik horizontal di NTT khusunya di
Kupang sendiri, seperti yang kita ketahui banyak konflik yang terjadi akibat kurangnya
informasi atau miss informasi tentang islam dan organisasi islam salah satunya
muhammadiyah yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berdampak terjadinya
intoleransi baik sesama islam ataupun antar pemeluk agama. Menurut beberapa narasumber,
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praktik pelaksanaan AIK di Universitas Muhammadiyah Kupang ini secara langsung mampu
menekan efek resistensi pasca kerusuhan 98 pada waktu itu situasi di NTT kupang khusunya
antara kelompok saling mencederai sehingga dengan diberikan mata kuliah ini turut
membantu mencairkan suasana.
Strategi lain yang coba dikembangkan oleh UMK Selain itu, pengenalan terhadap
bahasa arab juga diberikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dalam proses
pembelajaran bahasa arab dibagi menjadi dua kelas yaitu non muslim dan muslim. Seperti,
adanya kelas katolik khusus dan kelas islam. Materi yang diajarkan merupakan materi yang
sederhana dan berkaitan dengan keseharian. Seperti pengucapan kata “Bapa” dengan
menggunakan bahasa arab merupakan salah satu bentuk proses pembelajaranya. Penggunaan
bahasa arab diberikan untuk pemahaman bagi mahasiswa non muslim bahwa bahasa arab itu
bukan hanya milik orang islam saja dan menghilang pemikiran bahwa arab itu islam,
sehingga tidak ada phobia terhadap penggunaan bahasa arab bagi mahsiswa non-muslim dan
cara ini kembali bertujuan meluruskan pandangan mahasiswa non-muslim terhadap islam
sendiri yang mempunyai nilai-nilai perdamaian..
Bukan hanya mata kuliah AIK saja yang diterima oleh mahasiswa muslim dan non
muslim, tetapi mereka juga mendapat mata kuliah dalam hal untuk memperdalam agamanya
masing-masing.Hal ini ditunjukan dengan adanya pelajaran agama masing-masing bagi non
muslim. Pembelajaran dilakukan dengan disediakan ruangan khusus, seperti ruang kuliah
agama protestan dan katolik berada di aula besar. Besar kecil ruangany belajar ini ditentukan
seberapa banyak mahasiswanya. Pembelajaran agama non islam di UMK mendatangkan
secara khusus Romo dan Pendeta secara rutin agar mahasiswa non muslim terfasilitasi tanpa
membedakan agamanya.
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Desain semacam ini hanya satu-satunya yang diterapkan oleh perguruan tinggi islam
yang memfasilitasi mahasiswa non islam dalam mendalami ilmu agamnya masing-masing
artinya sikap toleransi yang diterapkan di kampus ini sangtlah tinggi dengan harapan agar
semua mahasiwa baik yang muslim dan non muslim menjaga kenyamanan dan kedamaian
baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus. Desain semacam ini patutlah menjadi
percontohan oleh lembaga lain agar tidak ada saling mencurigai antara satu golongan dengan
yang lain yang menyebabkan perpecahbelahan masyarakat yang merugikan dampaknya.
Seperti yang dijelaskan Madjid (2000) Pada dasarnya, agama Islam tidak
bertentangan

denganmultikulturalisme.

Bahakan

agama

Islam

sejalan

dengan

multikulturalisme tersebut. Ajaran-ajaran Islam banyak yang menjelaskan tentang pentingnya
menghargai perbedaan dan saling menghormati perbedaan tersebut. Jika kita coba merinci,
maka ajaran Allah itu adalah sebagai berikut : (1) kita diingatkan bahwa seluruh umat
manusia pun diciptakan Allah berbeda-berbeda, karena dijadikan oleh Nya berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku. (2) Itu semua tidak lain agar kita saling kenal dengan sikap menghormati.
(3) Kita tidak boleh membagi manusia menjadi tinggi rendah karena pertimbanganpertimbangan askriftif atau kenisbatan, seperti kebangsaan, kesukuan, dan lain-lain. (4)
dalam pandangan Allah, manusia tinggi dan rendah hanyalah berdasarkan tingkat ketaqwaan
yang telah diperolehnya. (5) manusia tidak akan mengetahui dan tidak diperkenankan menilai
atau mengukur tingkat ketaqwaan sesamanya. Allah yang Maha Tahu dan Maha Teliti12.
Artinya UMK telah menerapkan nilai-nilai islam dalam desain pendidikan multikultur dalam
proses pembelajaran dan kesehariannya tanpa memandang latar belakang kesukuan, etnis dan
agama.
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Gorski dan Covert (tahun) mencoba mendifinisikan pendidikan multikultural secara
lebih rinci sebagai berikut :13
a. Setiap siswa harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangakan potensi
dirinya
b. Mempersiapkan setiap siswa untuk berpartisipasi secara kompeten dalam masyarakat
interbudaya
c. Guru dipersiapkan agar dapat membantu belajar setiap siswa secara efektif tanpa
memandang latar belakang budaya yang berbeda
d. Sekolah-sekolah harus berpartisipasi aktif dalam mengakhiri segala bentuk penindasan
e. Pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dan pengalaman
siswa
Dalam proses kesempatan mengembangkan potensi mahasiswa belum mendapatkan
perhatian khusus oleh pihak UMK, seperti yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa
UMK mengatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan seperti BEM dan DPM tidak berjalan
sebagaimana mestinya karena adanya tumpang tindih antara lmbaga mahasiswa dan lembaga
internal kemahasiswaan muhammadiyah, sehingga dampaknya tidak hanya menyebabkan
berhentinya kreatifitas dan wawasan mahasiswa bahkan berdampak ketidak haronisan
mahasiswa UMK.
Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan tenaga pendidik yang memadai dan
berkompeten. Ada hal menarik dari tenaga pendidik di UMK ini, yaitu terdapatnya tenaga
pendidik dari agama non muslim yang menjadi satu – satunya dan terakhir di UMK.
Walaupun terdapat ketentuan bahwa penerimaantenaga pendidik dan karyawan hanya untuk
orang muslim saja. Adanya tenaga pendidik dari non muslim merupakan hasil pertimbangan
Tobroni. 2007. Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan multikulturalisme.
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atas pengabdian dan jasanya terhadap UMK. Selain itu pihak UMK juga mendorong kepada
mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan seperti HMI, IMM terlibat langsung dalam
perayaan Natal di Kupang sehingga kegiataan ini mampu menanamkan sikap toleransi
sesama umat beragama di Kupang.
Akan tetapi ada satu permasalahan besar yang belum mendapat perhatian khusus dari
universitas muhammadiyah Kupang yaitu mendesain kordinasi lembaga mahasiswa.
Permasalahan-permasalahan antar lembaga mahasiswa atau organisasi mahasiswa terus
menerus dibiarkan tanpa ada desain khusus untuk menciptakan toleransi atau demokrasi
dalam kampus UMK ini ibarat menyimpan api dalam sekam yang suatu ketika bisa
membesar dan menimbulkan konflik yang akan merusak keharmonisan. Artinya desain dan
kejelasan dan keterbukaan dari lembaga Muhammadiyah untuk mahasiswa yang tidak
tergabung dalam organisasi ortonom karena selama ini yang dirasakan oleh mahasiswa UMK
ada perlakuan yang berbeda yang menyebabkan kecemburuan sosial yang tidak jarang
menimbulkan gesekan-gesekan kecil, apabila ada keterbukaan oleh UMK kepada mahasiswa
non-ortom yang sebelumnya antipati terhadap organisasi kemahasiswaan Muhammadiyah
bisa kemudian bekerja sama dalam hal meningkatkan lingkungan yang harmonis dan
toleransi.
4. Praktik Pendidikan Multikultural
Dari penelitian lapangan dapat diperlihatkan bahwa UMK belum mempunyai desian
pendidikan multicultural yang teingrasi dengan beragam urikulum seperti AIK dan
pendidikan kewarganegaraan. Temuan kami juga tidak ada semacam up grading pegawai
atau tenaga pengajar untuk membekali pengetahuan multiculturaisme untuk memperbaiki
pelayanan kepada mahasiswa yang sangat plural.
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Secara terinci Magsino (1985) mengidentifikasi 6 jenis model Pendidikan
Multikultural:
1. Pendidikan “emergent society”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari
keanekaan budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional.
2. Pendidikan kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan
khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah
memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah
dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan
di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta
norma dominan dalam masyarakat.
3. Pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk
memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang
berbeda. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan
budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan
Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang
berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme.
4. Pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan model ini adalah mempertegas adanya
kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme
dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan.
5. Pendidikan “accomodation and reservation” yang berusaha untuk memelihara nilainilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan.
6. Pendidikan Multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk
memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok
spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara
cross-cultural dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan
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yang lain. (Tilaar, 2004).

Jika

mengacu

pada

gagasan

Tilaar

tersebut

di

atas nampaknya

praktik

multikulturalisme di UM Kupang belum mempunyai kekuatan dalam aspek pelembagaan
(institusionalisasi). Hal ini ditunjukkan dari buku acuan pendidikan kewarnegaraan yang
diterbutkan oleh majelis DIKTI PP Muhamamdiyah dan LP3M Yogyakarta belum
mengakomodir model pendidikan multikultural. Walau demikian, sudah ada cukup muatan
pendidikan demokratis di dalamnya yaitu terkait pengheragaan atas pluralitas dan juga
keterbukaan terhadap nilai-nilai keberagamaan. Hefner memberikan kesaksian bahwa
pemahaman terhadap nila-nilai demokrasi dan masyarakat sipil tidak selalu berkorelasi
posistif terhadap terwujudnya praktik kehidupan model ‘kewarganegaraan inklusif’ yang
menjadi subtansi demokrasi.
Paul R. Carr& Thomas R. Klassen (2006) melihat salah satu persoalan
ketidakberhasilan pendidikan multikultural adalah dikarenakan keengganan institusi untuk
melakukan pendataan berbasis ethnis untuk dijadikan bahan mendesain kutikulum dan
kapasitas tenaga kependidikan. Sejatinya, bukan hanya dalam pendidikan di universitas tetapi
juga sejak di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga menjadi temuan di UM Kupang
sehingga perlu melakukan pembenaan yang berguna untuk perbaikan kemampuan pelayanan
yang baik untuk peserta didik.
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BAB IV
MASA DEPAN PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DI PTM

4. 1. Pendahuluan
Integrasi adalah masalah sosial yang tidak pernah selesai; ia selalu menghadapi
kekuatan-kekuatan oposisinya yaitu kekuatan-kekuatan disintegrasi. 1 Kemunculan beragam
ujian sosial di dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai keuntungan untuk semakin
memperkuat unsur-unsur integrasi sosial budaya politik, di saat yang sama juga dapat
menjadi ancaman sangat serius dikarenakan kelompok-kelompok sosial yang pro status quo
dan gagal membangun interaksi sosial politik budaya yang lebih egaliter. Pertentangan yang
timbul dari keadaan ini kadang-kadang Nampak sebagai pertempuran memperebutkan
symbol, tetapi di balik itu semua bisa jadi ada kepentingan besar yang lebih kongkritdan
mendasar.
Karakter masyarakat majemuk sendiri sebetulnya adalah non-komplementer sehingga
tidak bisa bersatu. Bentuk idealisasi kehidupan masyarakat majemuk dalam ke-bhinekaan
tunggal Eka dinilai juga belum sebagai proses yang selesai tetapi terus mengalami dinamisasi
yang tidak linear. Muncul respon yang beragam di kalangan masyarakat. Salah satunya
adalah bagaimana buku “fikih Kebhinekaan” yang digagas oleh Maarif Institute sebagai
sebuah keniscayaan sejarah. Haedar Nashir (2016) menuliskan bahwa:

“…kebhinekaan itu tetap tumbuh berproses dan tidak pernah final mengikuti hokum
kehidupan umat manusia yang berinteraksi sosial secara dinamis. Di dalamnya ada
dinamika antara consensus dan konflik, persiangan dan kerjasama, idealisasi dan jalan
pragmatis, nilai ideal dan kepentingan, serta beragam dialektika khas dunia 2
Kuntowijoyo dalam bukunya Budaya dan masyarakat, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999), hal.113.
Haedar Nashir dalam ‘memahami wawasan kemajemukan bangsa’ yang dimuat dalam Majalah Suara
Muhammadiyah. Perang Tafsir Sejarah. Edisi Nomor.17 Tahun ke-101. 1-15 September 2016, hal.16-18.
1
2
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Perkembangan lembaga pendidikan Islam terus mengalami peningkatan, baik berupa
madrasah, sekolah umum dan pondok pesantren. Dengan perkembangan lembega pendidikan
islam memiliki peran penting dan diharapkan tercipta solidaritas serta toleransi yang lebih
baik atar kehidupan beragama. Sebagai pemetaan atas kontruksi realitas yang ada di UM
Kupang terkait bagaimana gagasan, pelaksanaan, dan refleksi terhadap model pendekatan
nilai-nilai multikulturalisme di perguruan tinggi milik Muhammadiyah di Kupang ini.
Dalam bagian ini, akan disajikan beberapa perspektif yang dihasilkan dari lapangan
yaitu perspektif dari dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan pimpinan gerakan
mahasiswa di lingkungan universitas. Tentu saja, ada beberapa narasumber yang mempunyai
latar belakang beragam memberikan pandangan yang beragam walaupun sebenarnya berasal
dari status kepegawaian yang sama (sama-sama Dosen tetapi dari kultur NU, atau NonMuslim misalnya).

4.2. Perspektif Civitas Akademika
4.2.1. Perspektif Dosen dan Pegawai
Dalam laporan yang menarik adalah bagaimana peserta FGD membangun kesadaran
akan biografi dirinya yang dinamis dan rata-rata mempunyai penerimaan yang baik terhadap
kehidupan multicultural. Pengalaman ini menjadi penting untuk dibaca sebagai kapasitas
personal mengenai sikap pribadi dan makna hidup di tengah keragaman. Ini juga salah satu
pijkan berharga untuk mendesain pelayanan pendidikan berbasis multikulturalisme sebagai
local contain atau apa yang disebut sebagai pendekatan asset lokal.
“Saya akan menceritakan masa kecil saya, saya lahir dipulau komodo, tempat saya
agak jauh dari kota, dan bisa dibilang asih primitive. ditempat saya hanya ada sekolah
SD . untuk tingkat sekolah menegahnya harus migrasi menyebrang pulau yang
arusnya cukup menantang.dan dipulau saya mengenai keanekaragaman entnis,
memang banyak enis bima, kebetulan saya (gak jelas)kalau di komodo ada etnis
sendiri memeng untuk campuran perkawinan kami lebih dekat dengan suku bajo
padahal kami suku manggarai namun tidak bisa bahasa manggarai. kami memang
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beberapa ada suku bajo. untuk pulau komodo semua pulau itu semuanya bahasa bajo.
Semua pulau tentangga selai pulau komdo mempunyai suku sendiri. Orang bilang itu
suku campuran ada suku manggarai ada suku bima, di pulau komodo. kebetulan
disana , hamper pulau disana semua nya muslim sejak saya SMP itu sudah mulai
keanekaragaman etnis, agama (apatatuah nama tempatkah) banyak muncul …TIDAK
JELAS Banyak bugis dan bajo sehingga saya sekolah disana itu sudah ada banyak
etnis, nasaap dan agama juga. sampai SMA JUGA SAYA dilabuhan bajo ibukota
manggarai depan sekarang sama juga SMP SMA juga disana. pas kuliah nya saya
dikupang.”
Kapasitas personal ini belum tentu terlembaga dengan baik di dalam perguruan Tinggi
karena seringkali ada korsa etnis tertentu di dalam pembentukan struktur kepegawaian atau
pengurus yayasan. Artinnya, UMK punya tantangan serius untuk betul-betul mewadahi
keragaman ini. Tidak semua entitas UMK juga berlatar belakang agama yang sama dan
bahkan tidak semua mengenal Muhammadiyah sejak kecil. Salah satu peserta menyampaikan
demikian:
“…dulu saya anti muhamadiyah pak . anti apanya ya karena dengar omong mulut gini
gini banyak banget yang bilang beda agak lain dengan organisasi lainya. Memnag
dikampung memang ukan pelaku NU tapi saya elihat kayaknya NU. aa e masih demo
dia itu mereka itu tidak sepemahaman ternyata setelah saya masuk NU kupang saya
melibatkan diri dengan organisasi muhamadiyah saya baru tau muhamadiyak ini ya
dari pengalaman saya seperti ini . saya mau mengambil benag merah ternyata kalau
kita mau memutuskan , kitaharus juga terlibat jangan hanya melihat dari kulitnya
belum tentu kulitnya sama dengan isinya, mungkin itu pengalaman dari saya ternyata
dengan saya masuk nu justru saya lebih kemuhamadiyah.”
Profil berikutnya adalah Bapak Ibi, Dosen Katolik di UMK yang sudah puluhan tahun
berkiprah di sini turut membesarkan jurusan antropologi dan juga memberikan rasa
kenyamanan pada mahasiswa non-muslim di UMK ini. Sangat menarik untuk menceritakan
profilnya sebenarnya. Berikut adalah penuturan langsung dari bapak Ibi
“selamat pagi semua nama saya ibi, hanya 3 huruf.saya asal dari sela wesi kami
terpengaruh benar dengan budaya portugis.sehinnga Nama kampong saya entah siapa
nenek moyang memberi nama pinjaman dari portugis de rosalio sekarang nama saya
de losari mungkin terlalu panjang nama asli portugis itu.
Masa kecil saya diberbagai tempat , saya lahir dibali karena ayah saya guru disana ,
tetpi itu orang flores mengimpor guru-guru karena pendidikan diflores dianggap lebih
maju sehingga salah satu lembaga pendidikan katolik di bali menginfor ayah saya,
sehingga saya lahir disana mungkin dalam perjalanan kembali keflores masa kecil
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saya sebagian di flores di adonara salah satu pulau di sulawesi timur . masa kecil saya
disana kebetulan dikampung saya itu satu kota kecil yang setengah berbagi dua,
sebagian katholok sebagian islam muslim . di daerah pelabuhan itu muslim agak
kedalam itu khatholik . dan masa kecil saya hidup dipinggir laut sehingga sebagian
saudara-saudara yang muslim banyak beraktivitas dilaut saya juga sedang dilaut
sangat pandai berenang.
Sejak kecil kami hidup begaul bersama dengan lintas kelompok lintas agama.
Bagi saya misalnya musim bulan puasa suatu yang menyenangkan karena kami selalu
diantar kolak setiap sore hari. Terutama ketiaka bulan keterima haji saya ingat betul
waktu itu haji yang pergi haji cuma satu atau 2 orang tokoh disana, dan ingi berain
rebana itu dan teman saya ikut dan kahirnya ikut juga bersama-sama sehingga sejak
kecil memang tidak pernah ada rasa berbeda antara kami . karena , juga dalam
beberapa keluarga tetangga saya itu saudara sekandung sebagian muslim apa karena
menikah dengan saudara yang muslim atau satu pun keturunan satu keluarga dan
selam itu soal-soal sepertiitu tidak pernah dianggap sebgai sebuah perbedaan.
Kemudian dalam perjalanan hidup setelah belajar di sekolah ke SMA , ATMD belajar
kembali kebali kemudian saya studi s2 di uii memeng ada banyak hal yang berbeda
yang saya rasakan disbanding pengalaman nasa kecil saya itu. Terus terang saja saat
bulan puasa dijakarta banyak sekali khotbah-kotbah yang kemudian saya teringat
masa kecil saya yang tidak pernag dengar khotbah seperti ini terus terang. gini ya
suasannya tapi ya sudah kemudian bagi saya sesuatu yang memperkaya hidup saya.
Lalu kembali ketirakatan kemuhamadiyah dosen udapan 86 pulang kesini . diteriman
jadi dosen di udyawidana kemudian senior saya pak alh. Sarifudin romang itu guru
sekaligus dosen senior saya sekaligus guru saya karena 3 tahun dia mengajar dikelas
saya selalu bersama dengan beliau. Dia panggil mari sisni sebentar ikut sya mengajar.
Seteah 6 bulan kau bisa pokok bahasan apa saya melihat dia sebagai lebih guru sya
dan dialah yang pertama mengejak dia kesini, ayo kita sama-sama kemuhamadiyah
pusat . hingga sampai sekarang saya masih , walau pun tetap saya mengajar
diwidyadana tetapi masih ada waktu karena kebetulan satu-satunya juarusan
antropologi s1 antropologi, s2 antropologi sehungga cinta saya kepada antropologi
membuat saya bersama-sama prof helm disini .”

Capaian level pendidikan, taruhlah contoh, derajat Strata dua sedikit banyak pengaruh
pada sikap keberagaman yang mulai dimaknai dari kerja keras seseorang. Hambatan kultural
seperti sikap meterialistik di dalam ethnis tertentu juga dapat diminimalisir dari ppengetahuan
dan pencapaian pendidikan tinggi. Salah satu peserta mencontohkan bagaimana Bugis
mendahulukan uang ketimbang pendidikan. Pengalaman spiritual pun cukup menarik
bagaimana dosen memulai karirnya di lembaga Islam (Muhammadiyah). Seorang dosen
membeirikan informasi demikian:
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“…Kalau saja kita ikut terlibat itu berarti kita tau prosesnya dari mana kemana itukan
suatu cirri dari saya sendiri. Kemudian berikut sya masuk di muhamadiyah ini setelah
say lulus s1 yang merupakan kebanggaan masuk sebagai dosen di muhamdiyah. Terus
terang dulu s1 belum berjilbab tapi kemudian karena mengajar dimuhamadiyah dan
diwajibkan berjilbab alamdulilah sampai sekarang ber jilbab. Itu merupakan
pengalaman dan sekaligus menambah keagamaan untuk masuk kemuhamadiyah di
sini.”
Ada juga dosen yang memang dibesarkan dalam satu lingkungan keluarga yang
sangat religious yaitu di keluarah Air Mata yang merupakan keluarahan yang pertama kali
islam masuk di Kota Kupang. Seusai SD, ia sudah dikirim orang tuanya ke pondok di jawa
Tengah yaitu di Muntilan, Magelang selama enam tahun. Setelah itu ia melanjutkan sarjana
di Bandung mengambil . kemudian saya 6 tahun kemdian dari situ setelah tamat saya diminta
orang tua jangan kembali kemudian teruskan kebandung. Dibandung sampai s1 itu
pendidikan agama islam. Tahun1998 Ia diminta orang tua kembali mengabdi di kupang
karena orang tua sudah ingin ia membantu di kampong. Lalu singkay cerita ia kemudian
diterima menjadi tenaga honorer universitas Muhamadiyah Kupang. Beberapa lama
kemudian ia dikirim ke jawa untuk mendapatkan gelar S2 dan kembali ke UMK. Pengalaman
hidup multicultural ia sampaikan begini:
“Tetapi ada hal yang menarik didalm lingkungan keluarga saya itu meganut pahm
memang agama structural multi etnis dan multi agama yang luar biasa (tidak jelas) .
kemudian Tentu saja orang tua kami ini orang tua yang dating dari kalangan yang
berbeda dari struktur itu juga berbeda . kemudian orang tua saya ini nenek moyangnya
adalah pao agama khatholik yang kemudian kami disini keluarga besar itu juga adalah
sebagian khatolik dan sebagian lagi muslim.Tapi yang menarik saya lagi disini bahwa
orang tua kami itu dianggap sebagai sesepuh dari keluarga yang khatholik jadi kalau
ada kegiatan yang kami kegiatan yang mengandung unsure islam itu dari keluarga
khatholik itu mampir membantu bahkan mereka itulah tulang punggung dari keluarga
kami . tapi ada hal yang menarik bahwa kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan adat itu
kami justru melbatkan mereka artinya dari pihak keluarga orang tua kami itu
menganggap mereka itu kakak dari paman yang mempunyai hak dan punya
wewenang untuk mengambil keputusan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik .
dan kemudian kami dalam keluarga memang sangat beragam dan alhamdulilahnya
tercipta keluarga yang harmonis dan kami disini keluarga menganut paham faktor
cinta damai yang luar biasa.Dan sampai sekarang ini kami punya keluarga ada
undangan pak dr jon ural sementara mengambil program study di universitas gunung
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sari itu paman kami dan juga kakak kandung kami dari mamah kami. Dan itu juga
memang mempunyai faktor agamanya tidak sama karena beliau khatolik, tetapi
sangat luar biasa dan belaiu sangat menciptakan keluarga apa pun itu selalu
mengedepankan kekeluargaan.”
Dan inilah yang memberikan gambaran bahwa sesungguh nya mereka menganut
paham keberagaman yang sangat luar biasa dimana situasi di atas menunjukan sebuah
gambaran sikap kehidupan untuk kerukunan antar umat beragama dan juga sikap tentang
toleransi beragama. Hal itu menjadi prinsip berkeluarga yang terpenting.
Akbar Yusuf, seorang dosen dari suku alo. Alo terkenal dari Pulau Sue. Pada
umumnya mereka mempopulerkan asal seseorang itu jika tidak berasal dari pantai, pasti dari
gunung. Orang yang digunung biasanya dikategorikan non islam dan yang dipantai pada
umumnya beragama islam. Yusu memiliki nenek dari gunung jadi secara biologis ada
hubungannya antara gunung yang dipantai sebagaimana asal Yusuf yang dilahirkan di pantai.
Ia mengakui dengan pengalaman ini ia berinteraksi dengan siapa pun itu biasa tanpa merasa
kaku

tidak

merasa

beda.

Karena

pengalaman

pribadi

itu,

Yusuf

memaknai

bahwa“keberagaman atau perbedaan adalah satu dari berbagai rasa”. Ia juga menyampaikan
bahwa budaya tempel hidung di NTT biasanya kalau orang sabu atau rote kalau sudah saling
silaturahmi awal itu sapaannya dari hidung karena hidung memiliki nilai integrasi sosial yang
kuat.
Pengalaman Yusuf ini tergolong sangat berharga. Setelah ia tamat

SMEA dari

Kalpahi ia melemar kerja di Um Kupang sebagai clening service disini. Pada tahun 2001
sambil bekerja sebagai clearning service ia mengambil kuliah dengan semangat belajar itu
ibadah dan pintu perubahan adalah pendidikan. Beberapa tahun kemudian Yusuf diterima
sebagai dosen tetap di UMK.
Pengalaman masa kecil di desa dengan beberapa ethnic yang berbeda mungkin jarang
dialami di pedesaan di Jawa, namun di NTT hal itu sangat mudah ditemukenali seperti
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bagaimana orang bugis hidup berdampingan dengan ethnic Rote. Kedua ethnic ini secara
sederhana jelas mempunyai agama yang berbeda satu sam lain. Pergulatan bathin yang sangat
menarik dicatat dari pengalaman pak Wilhem yang merupakan ketua jurusan antropologi di
UMK yang beragama Kristen sejak tahun 1997.Menurutnya, pengalaman yang berharga
adalah ketika bisa bergaul besama saudara-saudara berlatar belakang berbeda-beda. Dengan
demikian, seseorang mengetahui bahwa toleransi umat beragama di Kota Kupang ini
merupakan salah satu contoh untuk mungkni daerah-daerah lain di Indonesia.
Pengalaman tidak kalah menarik disampaikan oleh Khoirun. Ia sebenarnya berasal
dari keluarga ‘darah biru’ di Ende. Ia tidak nyaman hidup di dlaam kultur feudal sehingga ia
‘melarikan’ diri dengan belajar di Pesantren di Jawa, di Jombang. Untuk mendapatkan
pengalaman kebebasan ia termasuk yang berani menikah dengan keluarga biasa yang tentu
saja tidak mendapatkan restu dari keluarganya sendiri. Pengalaman persingggungan budaya
itu ditunjukkan dalam statemennya:
“...alhamdulilah di pesantren saya banyak pengalaman, tidak ada pembatasan karena,
disanapun kita sama orang tidak mengenal saya dari seorang berdarh biru atau apa
tidak. akhirnya saya memposisikan mau beteman dengan siapa pun kalau ibarat saya
kuliah mau pacaran dengan siapapun tidak dibatasi tetapi ya mengenai pacaran
hubungan mentok disitu pak. Jadi ketika sampai lapor keorang tua, orang tua Tanya la
dia dari keluarga mana .itu yang membuat saya aduh ini kayaknya tidak tiur banget ya
kalau bahasa sana.”
Pergolakan hidup di tengah masyarakat plural memang kadangkalah bukan urusan
personal saja. Artinya, perlu penyikapan dan kemauan belajar sebelum menyimpulkan keliru.
Salah dosen muda bernama sulastuti yang asli dari jawa memberikan kesaksian bagaimana ia
berhasil beradaptasi di lingkungan Kupang. Bahkan dalam era demokrasi yang dianut bangsa
ini masih terdapat pola piker yang lebih memperkuat konsep nasionalisme dengan
menegasikan eksistensi kebudayaan lokal. Ini tantangan yang sering terlihat dalam
pengambulan kebijakan. Model demokrasi liberal yang dianut atau dipraktikkan di Negara ini
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selalu dianggap mengancam eksistensi budaya lokal atau politik lokal (hak-hak masyarakat
adat dan sebagainya).
“…kalau pengalaman pribadi. Banyak sekli pengalman pribadi saya ketika ada
dikupang ini. Pertama orang timur seneng putar musiknya kenceng. Pertama kali saya
dengar say shoc. Ini kok orang gak punya aturan banget sich puar music kenceng tapi
sya juga tidak negur karena itu sudah tradisi buakna tradisi sich tapi lebih kebiasaan
disini. jadi tradisi yang dibudidayakan.”
Di dalam dirinya ingin sekali menyampaikan kepada tetangga agar jika mau putar
music tidaki di saat jam istrahat orang. Tapi lama-kelamaan music keras tidak menjadi
persoalan serius. Terkait dengan keberagaman tentu bisa melihat banyak fakta yang terjadi
seperti adanya konflik antar suku dan agama itu mungkin salah satunya tidak saling
memahami artinya kita tidak bisa menghargai hak asasinya orang lain. Beberapa orang
menganggap penhormatan atas hak asasi menjadi penting sebagai media awal memahami hak
orang lain berarti ada upaya baik untuk berbuat adil dimanapun lokasinya baik sebagai
mayoritas maupun minoritas. Terutama bagi yang mayoritas perlu menyamakan konsepsi
atau presepsi bahwasannya setiap individu memiliki hak dan kewajiban masing masing untuk
hidup dan menjalankan aktivitasnya masing-masing.
Senada dengan pandangan hefner soal “kewargaan inklusif”, menurut Haryatmoko
(2014) dalam masyarakat plural, seringkali tuntutan teokrasi berlawanan dengan konsep
bangsa. Kansep nation yang menjadi pamahaman meanstream selalu bertumpuh pada budaya
yang sama, Bahasa yang sama, dan agama yang sama dan itu juga seringkali menjadi
komoditas politik elit. Maka dengan demikian, solidaritas di masyarakat yang beragam
dianggap sebagai pengandaian yang jauh panggang dari api. E.Gellner (1983) menuliskan
bahwa suatu bangsa akan terbentuk jika anggota-anggota masyarakat saling mengakui hakhak dna kewajiban-kewajiban masing-masing karena status mereka sama. Kalaupun Negara
teokrasi melindungi minoritas, sebenarnya mereka tidak memiliki akses yang sama. Di UMK
sangat jelas akses menjadi pegawai atau tenaga pendidik tidak serta merata dibuka secara
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lebar untuk semua kalangan. Terbukti hanya ada satu dosen tetap beragama Kristen dan satu
dosen tamu beragama katolik. Itupun belum tentu tercatat sebagai pegawai tetap dengan
dokumen administratif yang sama dengan lainnya. 3
Sedikit atau banyak pemerintah Kota Kupang mempunyai andil dalam menjaga
keberagaman di UMK sehingga menjadi penting juga untuk melihat milai-nilai apa dari
pendiri

kampus ini UMK ini terkait dengan isu kemanusian isu keberagaman dan itu

bagaimana di praktekan dalam kehidupan struktur organisasi atau puncak pejabat universitas
kemudian kurikulum yang diberlakukan apakah juga sudah memberikan kredit bagi kearifan
lokal. Pertanyaan mendasarnya juga adalah apakah ada desai kurikulum pada saat pendirian
mungkin sudah betul-betul diniatkan untuk menerima beragam agama atau golongan?. Dari
pemaparan peserta sepertinya memang dari awal sudah diketehui konsekuensi pendirian
kampus ini walau tidak ada desain kurikulum yang mendukung keberagaman di lingkungan
universitas.

Sangat

mungkin

outsider

menyimpulkan

bahwa

pendirian

kampus

Muhammadiuah di Kupang adalah amal usaha bisnis yang dikembangkan Muhammadiyah
dan bukan misi kemanusiaan atau dakwah. Namun hipotesis ini bisa tidak benar sama sekali
jika memang ditemukan fakta-fakta dari misi kemanusiaan yang betul-betul terlihat
diperjuangkan secara sistematis, massif, dan berkelanjutan
Sejauh pengalaman dan pengamatan peneliti di NTT ini basis budayanya sebenarnya
mempunyai basis budaya beragam etnis suku bangsa denganberbagai perbedaan latar
belakangnya. Akan tetapi, dari semua perbedaan itu ada empat hal utama dalam budaya NTT.
Orang NTT itu prinsip dasar kebudayaannya adalah harmoni. Pertama harmoni kemudian
yang ke dua mistis kemudian didukung oleh sesuatu yang magis dan yang terakhir simbolik .
jadi 4pilar utama budaya masyarakat NTT yang dapat dipelajari dan rasakan kehidupan
diberbagai etnis tersebut. Lambat laun, itu menjadi prinsip dasar. Dan ituterbawa pada pribadi
Di Banyak PTM ada SK kepegawaain yang bermacam-macam: fiktif tetap, SK BSDM, SK Rektor, atau SK
Badan Pengurus Harian. Semuanya punya derajat legitimasi yang berbeda-beda.
3
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semua warga NTT tidak peduli latar belakang etnisnya apa tapi yang tinggal di NTT cukup
lama 4 hal tersebut dapat diresapi. dan itu terbawa diberbagai aspek kehidupan diberbagai
lembaga dan sebagainya. Jadi tidak heran orang NTT sejk awal itu harmoni karena ikatan
kekerabatan, kekeluargaan begitu kuat. Jadi 4 prinsip itu dan dipraktekan dalam kehidupan
sehari-hari dalam berbagai lingkungan sehingga daam kenyataanyya faktanya menunjukan
disetiap etnis di NTT setiap suku bangsa 1 keluarga besar, setiap suku atau klan itu
kekerabatan itu selalu saja ada 2 minimal kelompok agama dalam 1 keluarga .
Sehingga sejak awal memang masyrakat NTT tidak merasa keberagaman itu adalah
sesuatu yang luar biasa tetapi dilihat sebagai hal yang biasa. Saudara muslim dan saudara
yang khatolik dan lalu melakukan pernikahan antar agama itu tidak terlalu luar biasa.
Kemudian tokoh-tokoh dalam masyarakat NTT terutama yang muslim sebagai kelompok
minoritas di NTT ini sangat terbuka menerika perbedaan dan menghargai silaturahmi
sehingga Bapak Mukarim (ketua MUI) ini selalu hadir di undang acara kegamaan apa saja.
Hal itu memberi kesan yang kuat terutama bagikalangan agama Kristen sebagai mayoritas di
NTT. Beliau punya pengaruh luar biasa dalam upaya mempersatukan dan mempererat relasi
antar etnis dan agama.
Menurut Pak Welham, jika disurvei pada orang khatolik dan orang Kristen di NTT
salah satu tokoh yang paling diidolakan adalah Gus Dur dan Azumardi Azra. Terus terang ia
mengakui bahwa pengaruh kedua tokoh itu sangat kuat di Kupang.

Kalau kalangan

menengah keatas jadi secara nasional ada beberapa tokoh itu membuat tidak ada alasan untuk
mencari perbedaan apalagi permusuhan di sini.
“Terus terang itu pengalaman saya sehingga memang ada akhirnya saya beruntung
karena saya dinggal di NTT kalaupun pernag belajar dibali sekian tahun. Lahir di sana
tinggal dijakarta sekian tahun pergi. Tetapi terakhir saya pergi ke NTT karena
sayamerasa berbaahagia sekali tinggal di NTT kami tidak pernah saling. Dan
pengalaman saya tinggal dilingkungan tempat tinggal saya awal-awalnya ada masjid
lalu suara toa nya agak.. namun dalam perjalanan selanjutnya rang menerima tu
sebagai sesuatu yang harusnya begitu.”
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Pengalaman Pak Ibi sebagai dosen UMK yang beragama katolik memang sangat unik.
Beliau masuk sebagai dosen di UMK tahun 1987 karena diajak dosen seniornya. Lalu sejak
awal ia merasa tidak ada perasaan khwatir walau ada teman-teman mengatakan “untuk apa
kamu kesitu apak kurang di universitas khatolik atau ?” jawabannya pak Ibi sangat menarik:
“… saya bukan itu dan bagi saya pribadi misalnya muhamdiyah menjadi kampus
kedua saya setelah kebetulan saya mengajar di undana tetapi saya disini enjoy sekali
at home sekali gitu ya. Dan tidak pernah merasa bahwa, tidak merasa ada sesuatu
yang membatasi gerak gerik saya atau dan bagi saya ya apa yang saya buat bagi
lebaga ini , bagi kemaslahatan NTT terutama. Lulusan kita kedepan saya kira itu
yang penting.”
Kalau nilai-nilai yang diterapkan atau yang diyakini Muhamadiyah yang menjaidkan
tenaga pengajar nyaman itu adalah “ideology terbuka”nya atau etos berkemajuan dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Sejauh yang saya pahami menerima perbedaan sebagai sesuatu
keniscayaan lalu terusteran terkesan saya selama ini tidak terkesan demostratif begitu artinya
apa ya? Berjalan biasa normal saja lalu membangun relasi-relasi yang bagus dengan berbagai
pihak . sehingga terus terang kalau mahasiswa yang kembali kebudaya tadi mahasiswa non
muslim masuk kemuhamadiyah saya kira tidak ada beban psikologis apapun gitu,menurut
saya begitu kesan, tidakmelihat, tidak eksklusif begitu.
Dan secara umum di NTT terkesan tidak ada kelompok –kelompok keagamaan yang
cenderung eklusif. Beda dengan pengalaman saya ditempat lain dan dikampung saya itu ada
kelompok pendidikan yang eklusif sekali kesan saya tidak ada itu juga termasuk
muhamadiyah. Sehingga, justru dikalangan Kristen mungkin, khatolik ada juga yang snagat
eklusif misalnya dari kalangan seminaris itu memang mereka tertutup sekali . tetapi terus
terang untuk lembaga pendidikan termasuk kemuhamadiyah kesan saya ya tidak eklusif
sehingga tidakmenimbulkan prasangka atau keculigaan apa-apa pun terhadap kehadiran
lembaga ini.
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Karena kampus Muhamadiyah semua tempat mewajibkan mata kuliah al islam dan
Kemuhadiyahan. Menurut Pak Wilm atau bapak IBI hal ini bisa dianggap sebagai
konsekuensi dari kampus Islam di mana ada visi organisasi untuk memberikan pemahaman
sejarah dan nilai-nilai Muhammadiyah. Terkait apakah mungkin dibuat tidak perlu masuk
SKS bagi non Muslim nampaknya belum banyak pimpinan perysarikatan mempunyai
pandangan akan hal ini. Pak Wilhem memberikan responnya:

“…barang kali saya masuk soal keteknisnya. Karena saya cukup lama dijurusan yang
mengotak-atik kurikulum yang tetunya kita bisa melepaskan diri terlepas dari kurikulum yang
diatur oleh lembaga sendiri atau secara nasional jadi kurikulum institusi itu memang ada AL
islam dan terkenal dengan haika dan agama itu sdah nasional ya jadi selama ini, sejak
berdirinya kampus ini itu materi agama itu masing-masing memang sudh diatur sedemikian
rupa sehingga tidak harus semua belajar satua agama tapi sesuai denganeyakinan dengan
mahasiiswa itu sendiri. Katakanlah dia katolik ada pendeta atau romo yang dating bawa
materi agama katolik.”
Ketika ditanyakan sejak tahun berapa itu terjadi?Jawabannya adalah sejak awal
berdiri sehingga ini bukan hal baru sekarang tapi sejak awalnya berdiri peletakan dasar
awalnya itu sudah ada mata kuliah pluralism. Sudah diatur dengan agama yang dianut diasuh
oleh dosennya. Kalau protestan dari kalangan pendeta dan itu semua fokusnya dikampus. Ada
ruangan memamng sudah disiapkan jadwal dan pengajarnya untuk agama katolik, agama
protestan, dan hindu. Jadi Materi haika kurikulum materi institusi seperti AIK dimaknai
sebagai upaya mempelajari bagaimana mengenal organisasi Muhamadiyah. Artinya, selain
mahasiswa bisa menimba menimba ilmu yang umum sesuai dengan jurusan juga dapat
mempelajari mengenal materi-materi organisasi Kemuhamadihan itu sendiri
Sejak 87 sampai sekarang itu tidak ada gesekan-gesekan atau konflik di UMK.
Menurut peserta FGD, selama ini tidak ada konplain serius dari mahasiswa terkait AIK dan
Bahasa Arab hanya ada yang merasa kesulitan itu benar adanya. Di UMK, bahasa arab yang
diajar kan itu memang ada 2 versi. Versi pertama untuk mahasiswa non muslim yang lebih

63

sederhana. Sedangkan kalau versi untuk muslim itu agak sedikit mendalam sehingga
dipahami oleh mahasiswa yang non muslim. Kadang hasil akhiryang didapatkan mahasiswa
non-muslim itu justru lebih baik dari pada mahasiswa yang muslim. Sehingga tidak ada hal
yang sangat luar biasa tetapi malah biasa-biasa saja. Bahkan kehidupan dikampus ini dinilai
sama dengan kampus swasta-swasta umum yang lainnya. Tidak ada karakter eklusif.
Selama ini tidak ada perbedaan antara teman-teman yang muslim maupun non musim.
Kalau pun pengaturan, pendestribusian soal beasiswa dan sebagainya itu diatur oleh warek 3.
Tetapi, ini berdasarkan prestasi walaupun dia itu non muslim tetapi memilki berprestasi jelas
dia harus mendapatkan hak mendaptkan itu. Itu yang diterapkan selama ini. Jadi tidakmelihat
apa karena saudara dia lalu atau dari asal dia dari satu kampong lalu diprioritaskan saya kira
disini tidak ada. Disini berdasarkan prestasi dari pada yang diminta oleh persyratanpersyaratan itu tadi. Jadi dilihat dari kompetensi, potensi dari mahsiswa itu sendiri.
Pengamatan dari bapak ibu dosen terkait dengan bagaimana keberagaman organisasiorganisasi berbasis kedaerahan di kampus ini atau dilingkungan sekitar kampus ini itu seperti
apa? Misalnya kalau dijawakan banyak IKPM Lampung, ikpm banyak sekali dan kadangkadang mengarah ke sentiment dan ada juga berfungsi sebagai forum komunikasi, memberi
bantuan kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar kos misalnya di sediakan asrama
untuk mahasiswa semester 1 dan 2 dan semester 3 disarankan keluar dari asrama . seperti apa
monggo yang mau berbagi tentang organisasi berbass kedaerahan..
Pengalaman terlibat organisasi kedaerahan mungkin mempunyai makna penting bagi
seseorang. Walaupun satu daerah takan tetapi bisa menjadi sangat beragam kultur. Misalnya
Salah satu dosen dari manggarai barat tergabung dalam organisasi kedaerahan yang berisi
tidak satu agama saja karena ada yang muslim ada yang non-muslim ada juga yang campur.
Itu juga ikatan mahasiswa magarai misalnya pokoknya semua mahasiswa manggarai dan
memang mereka pada dasarnya mereka awalnya dari instusi nasional IMM dan mereka juga

64

terlibat dalam organisasi local . kalau untuk organisasi kedaerahan yang memiliki asrama itu
hanya satu. Ikmal mungkin satu-satunya yang mempunyai asrama sendiri. Untuk keaktifan ya
walau pun selama ini kami tidak tau dan tidak terlalu memantau. Tetapi saya lihat dari
pergerakan mereka miminta proposal minta bantuan minta rantangan mau apa ? mau kegatan
biasanya seperti itu. Dan hampir semua daerah di NTT ini untuk organisasi mahasiswanya
ada rata-rata dan mereka juga selain itu juga terlibat dalam organisasi nasional.
Kalau menurut penuturan salah satu dosen, sebenarnya hubungan antar organisasi
kedaerahan di Kupang tidak mengarah kepada seperioritas. Misalnya,mahasiswa bugis tidka
merasa lebih unggul dari pada yang lain dengan mengunakan symbol-simbol tertentu selam
kegiatan. Yang terjadi justru, jika ada kegiatan mereka saling mengundang misalnya
organisasi kalau ada musawarah atau pembukaan kegiatan mereka selalu mengundang. Selain
organisasi nasional mereka juga mengundang organisasi kedaerahan.
4.2.2. Perspektif Mahasiswa
Pertama beberapa informasi mengenai awal mula mahasiswa mengenal UM Kupang.
Pertama, mendapatkan informasi dari alumni. Misal, seorang mahasiswa memilih kampus
UMk karena telah mendapat informasi dari temen-teman UMK bahwa kampus ini sangat
bagus khusunya biologi daripada kampus-kampus lain akreditasinya bagus. Orang tua yang
support juga menjadi penting akan kelanjutan pendidikan sebab orang tua perlu tahu bahwa
UMK tidak banyak yang beragama muslim tapi lebih dominan Non muslim dan mereka
berinteraksi satu sama dengan sangat menjaga toleransi.
Kedua, alasan ekonomi. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya
sangat lemah, menurut oengakuan mahasiswa, pada umumnya mereka pertama kali datang ke
kupang tidak daftar di UMK tetapi di Universias nusa cendana dan kalau tidak lolos atau
pendaftaran sudah ditutup mereka akan mendaftar ke UM Kupang.
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“karena registrasi di UMK sangat murah. Sebetulnya bukan hanya hanya karena itu
tetapi juga system pendidikan sangat terstrktur itu dibuktikan ketika saya masuk di
kampus ini. Bahan ketika sudah masuk saya mlihat tidak ada disriminasi bahkan di
kampus ini diperkenankan membuka organisasi mitra kampus. Bukan hanya IMM
saja tetapi juga organisasi KMK dengan kluarga krsten protestan.”
Beberapa calon mahasiswa tidak serta merta percaya akan situasi UM Kupang di
dalam kemajemukannya. Tidak sedikit yang awalnya ada ketakutan tertentu sebagai
mahsiswa bragama non-muslim yang memutuskan masuk di UMK yang merupakan lembaga
muslim. Berikut adalah komentar mereka:
“Sebelum memutuskan masuk memang ada perasaan ragu dan takut karna
sebelumnya dari SD smpai SMA saya bereskolah di lembga katolik. Ada keraguan
bagaimana sih ketika saya masuk nanti tetapi ketika berdiskusi dengan tman-teman
dan senior yang sudah lama berada di kupang, mereka mengatakan bahwa Perlakuan
yang ada di kmpus ini tidak membeda-bedakan. Kita kuliah sama sperti di kmpuskampus lain seperti dikampus Kristen dan katolik . di kmpus ini juga kita
mendapatkan pelajaran tentang agama kita agama katolik.”
“…pertama kali saya masuk kesini saya tahu dari alumni UMK juga tetangga saya.
Mungkin pertama kali saya tidak tertarik. saya masuk ke poltek 2 smester kemudian
keluar dari poltek karena ikut tes tentara. Karena tidak lulus, saya kemudian kuliah ke
malang selama 2 smster jga plamh lagi ksisni ada pmbukaan dari kemenham
Alhamdulillah saya tdak lulus juga. Tetangga saya telpon sudah kmu hbis kuliah tidak
usaha kmu kuliah di kupang saja biar dkat dengan kampong halaman. Saya berasal
dari flores timur larantuka. Saya berada di lingkungan kisten saya muslim keseharian
saya bermain di lingkungan-lingkungan gereja. saya sudah seperti saudara kandung
dengan teman-teman Kristen.”
Ketika ditanya apa yang paling menarik dengan hidup di lingkungan kampus yang
orang-orangyang berbeda agama? Pertama, ketika hari raya. Baik hari raya ummat Kristen
atau ummat islam itu sangat menyenangkan bagi beberapa mahasiswa. Contohnya kemarin
ada paska. Ketika ada upacara keagaamaan seperti pasca istilahnya kalo disana kita kenal
istilah opo atau oposisi itu tim keamanannya dari orang muslim. Itu sudah turun temurun.
Kedua, biaya pendidikan yang terjangkau. Bagi mahasiswa bersal dari keluarga miskin,
mereka melihat muhammadiah punya kebijakan yang sangat bagus. Misalnya, mahasiswa
bisa melakukan registrasi umpama Rp 1.500.000 mereka bisa regis dulu dengan Rp.750.000
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ketika baru mau ujian baru dilunasi. Selain itu juga interkasi dengan dosen yang baik dan
dapat memberikan solusi soal keuangan dan masalah-masalah prestasi belajar.
Pertama kali masuk UMK. kakak saya 2 alumni UMK . berbicara menarik sebenarnya
untuk pertama tidak. saya pertama kali masuk universitas undana sebagai universitas negeri
tapi tidak lolos. Tidak ada keinginan untk masuk UMK karena kakak berdua sudah di sana
akhirnya saya cari yang lain salah satunya kampus kesehatan tapi terlalu mahal karena
ekonomi orang-orang NTT menengah ke bawah. Akhirnya orang tua memutuskan untuk
ambil di UMK . Alhamdulillah slesai dngan regis yg dimudahkan dan saya merasa bahwa
mngkin ini satu-satunya universitas di NTT yang universitas islam. Selama ini Saya dari SD
SMP SMA bergabung dengan orang-orang Kristen namun ternyata ktika masuk UMK juga
sama. Kita sma-sama bergabung juga. Di NTT toleransinya tinggi sekali. Sebetulnya dengan
pengalaman masa smp dan masa kecil memudahkan untuk berinteraksi dengan orang yang
beragam.
Pengunaan istilah non muslim itu tidak membuat anda terdiskriminasi. Ketika mereka
mendapatkan mata kuliah AIK, komentar mereka cukup menarik:
“…karena sejak sd smp sma berada di lingkungan Kristen. Saya sangat kaget ketika
masuk dan meraa kesulitan menerima pelajaran bahasa arab. . tangan saya sngat kaku
menulis tulisan arab. Dan disitu saya merasa bahwa itu tantangan yg berat bagi saya,
beruntung jga dsen memberikn soal yg tdak slit Karen desen jga mengrti bhwa sbgai non
muslim ksulitan dengan hal itu., puji tuhan akhirnya saya bisa lulus.
Manfaat AIK bagi mereka dari kesan yang tercatat adalah mereka mendapatkan
pengetahuan baru dari hal yang tidak pernah tahu, jadi tahu. Karena banyak teman-teman dari
univ lain bertanya tntang bagaimana pelajaran bahasa arab di UMK mereka menjawab
dengan optimis “bahwa slama kita mau pasti bisa.”
Kalau di sini alumni UMK kalo dlu tmn2 menceritakan bhwa UMK kmps trbaik
karena regis bisa dicicil 2 kali. Saya tertarik ktika msih di smp dan sma guru bahasa
indonesia bertanya ke kami siapa yang punya cita-cita jadi guru kemudian saya menjawabnya
ingin jdi guru tamat Sma. Krena saya kurang mampu saya brtnya ke guru sya bertanya
bagaimana cara melanjutkan?. Kemudian setelah tmat SMA saya bekerja di sebuah toko.
Setelah itu ada teman mengajak di kmpus UMK kemudian sya brpkir sejenak. Bagaimana
pun caranya saya harus masuk karena regis persemester dibayar 2 kali. Tman-teman dan
tetangga banyak yang ngolok karena saya kuliah di UMK yang basisnya islam. Saya berpikir
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bukan hanya muslim saja yg masuk agama yang berbeda masuk di sini. Makulnya bukan saja
keislaman. Puji tuhan saya brsyukur saya bercerita kepada mama. cerita knapa nona knapa
tidak masuk di tendepa saja. saya brpikir aduh mama saya tidak mampu. Saya tidak ada
teman untuk temani saya, biar saja saya masuk di UMK.
Beberapa

mahasiswa

kesulitan

mengikuti

pelajaran

yang

dituturkan

dari

pengalamannya tentang pelajaran bahasa arab.
“Kalo arab ter;lalu sulit disaat kmi mau blajar bahsa arab yang paling sulit menulis
dan membaca tulisan arab . krena blm prnh blajr di smp dan sma. Belajar tentang AIK
membuat kita organisasi bagaimana cara2 bersama2 dengan teman. Saya sbnarnya
pngen ikut orgnisasi tapi sngat sulit Karen tdak ada wktu krena saya tinggal di rumah
orang.”

Ada juga yang mengakui bahwa:
“selama belajar AIK dan bahasa arab mngkin bahasa arab lebih rumit, AIK bagus
karena kita bsa tahu mhammadiah scra organisatiris dan ideologis. Kta jdi tau tujuan
muhammadiah untuk mencerdaskan bangsa tanpa melihat latar belakang agama.
“Untuk makul AIK secara spesifik tentang ilmu kemuhammadiaan yang penting
untuk dipelajarai. Knapa AIK untuk non muslim ? karena mahasiswa UMK tidak
hanya menuntut ilmu kejuruan tetapi pling tidak ketika keluar dari muhammadiah
ketika

masyarakat

menyinggung

tentang

muhammadiah

dapat

mnjlaskan

muhammadiah. apa itu muhammadiah.
Sebenarnya menurut kamu dengan belajar kmuhammdiahan itu apakah kita bsa
menerima perbedaan di masyarakat?
“…iya betul. Muhammadiah menjadi sebuah gerakan alam yang kita tahu pendirinya
Ahmad Dahlan. Muhammdiah ini didirikan untuk semua ummat tidak menutup
kemungkinan bahwa Muhammadiah untuk semua orang.”
Ketika peserta FGD ditanya apakah ada kesulitan berinteraksi selama belajar di UMKupang
ini. Koskodia marta, Mahasiswa jurusan Kesejahteraan Sosial asal dari Timur Leste,
beragama Katolik, ia menuturkan:.
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“Pengalaman berkesan di Muhammadiah yang pertama dari mata kuliah AIK dan
bahasa Arab. Menurut saya dari dosen tersebut sangat toleransi. Saat mata kuliah
bahasa Arab dia membagi muslim dan non-muslim. Pelajaran yang diberikan antara
muslim dan non-muslim memiliki nilai kesulitan yang berbeda-beda. Patut saya
apresiasi karena Muhammadiah membuka diri untuk mahasiswa non-muslim. Terus
mereka tidak pernah membeda-bedakan mana yang muslim dan non-muslim seperti
agama Katolik dan Protestan. Contohnya mereka tidak pernah membeda-bedakan
muslim dan non-muslim di organisasi ketika kami meminta ijin agar kegiatan kami
mendapat dukungan.”

Ada juga mahasiswa yang awalnya kuliah di Muhammadiah hanya ikut arus saja.
Waktu itu saya sempat kuliah di UNRIS jurusannya sangat bertolak belakang dengan IQ saya.
Di sana tidak ada mata kuliah agama Katolik kalau disini ada. Dosennya juga S2 agama
Katolik. Sebelum masuk ke sini banyak orang yang bilang jangan masuk ke sana ntar kamu
disuruh pakek jilbab. Tidak mungkin saya disuruh pakai jlbab saya bilang. Dari jurusan yang
sama dengan dia ada 3 orang asli Timur Leste
Stefani Amerina asal Manggarai jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
semester 6 dan beragama Katolik. Kesan dia pertama masuk Muhammadiah sebenarnya
bukan niat dari awal kuliah di Muhammadiah karena saat tes di Undana saya diterima di dua
fakultas sekaligus yaitu fakultas Kimia dan Matematika. Tapi kenapa memilih Kampus
Muhammadiah?
“Karena jiwanya bukan seorang jiwa guru yang harus mengajar di dalam kelas
harus duduk. Jiwa saya tipe-tipe jiwa petualang. Jadi saya pikir-pikir kenapa saya
harus kuliah di tempat yang saya tidak suka. Kenapa saya pilih Muhammadiah ?
karena kakak saya yang sekarang sudah bekerja di Manggarai dulu juga lulusan
Muhammadiah. Dia blang tipe kamu ni cococknya di fakultas Perikanan. Kesan
pertama masuk Muhammadiah saya rasa pertama saya takut. Masuk Muhammadiah
buat apa? Disana mau bergaul dengan siapa? Apa yang harus saya lakukan disana?
tapi kata kakak tidak apa-apa di sana itu mereka orangnya baik. Tidak ada intimidasi.
Tidak ada perbedaan agama suku dan ras. Terus saya bilang oke. Kalau begitu saya
masuk.”
Jadi, yang memberi informasi adalah saudaranya yang dulu alumni dari UMK. Hal ini
juga didukung oleh orang tuanya yang meyakinkan bahwa tidak apa nona masuk saja di
Muhammadiah. Iya selanjutnya saya masuk muhammadiah karena diberikan kemudahan
seperti fasilitas, seperti uang registrsi bisa dibayar 2 kali. Kemudian yang membuat saya mau
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masuk Muhammadiah karena ada beasiswa bidik misi. Kata bapak, kuliah di mana saja tidak
apa-apa. Kalau waktu bisa diputar kembali sejak awal masuk kuliah saya akan memilih
kampus Muhammadiah .
Ketika peserta ditanyakan bagaimana pengalaman mendapatkan pelajaran mata kuliah
ke-Muhammdian dan bahasa Arab beberapa menjawab cukup menantang.

“…iya pertama saya gugup cukup menantang, bahsa arab ini harus tulis dari mana?
Kiri atau kanan saya bingung. Tulisnya bagaimana? Tapi karena dosen yg mngajar
sangat baik, jadi saya dapat menerima semua pelajaran itu dan akhirnya lulus.”

Beberapa mahasiswa mendapatkan informasi cukup baik bagaimana kultur
pendidikan di Muhammadiyah. Dan juga bagaimana interaksi dengan mahasiswa asal daerah
yang sama. Hal ini disampaikan dalam petikan wawancara berikut:
“Kalau di Jawa, asrama-asrama itu sebetulnya ada juga fungsi menolong untuk
mahasiswa daerah yng memiliki ekonomi lemah dan tidak mampu membayar
kontrakan rumah sendiri. Kadang lebih pada forum sharing informasi saja kepada
adik-adik di kampung bahwa di sini ada perkumpulan mahasiswa daerah. Berikutnya
apakah ada kegiatan universitas dengan target atau tujuan misalnya membangun
kebersamaan setiap menjelang hari raya Islam atau Natal kemudian dikumpulkan
banyak mahasiswa atau kemah.”

Dinilai oleh mahasiswa, jikalau kegiatan bersama itu ternyata sangat menghargai
keberadaan satu sama lain dalam artian salah satunya adalah libur bersama. Pada saat
perayaan hari raya Paskah, kampus Muhammadiyah diliburkan. Secara tidak langsung
menurut mahasiswa adalah praktik menghargai perbedaan. Hal yang sama di kota Kupang,
ketika ada hari raya muslim kampus lain atau kantor pemerintahan juga diliburkan dan
dilaksanakan kegiatan bersama-sama menjalin kebersamaan. Pengalaman di UMK, bagi
mahasiswa non muslim adalah lebih kepada multietnik dimana suasananya terbangun dengan
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baik. Tidak pernah di kampus Muhammadiah terjadi bentrok fisik antar agama atau etnik. Ini
membuktikan bahwa kehidupan kampus menghargai pluralisme.4
“Kalau Muhammadiah Makasar kayaknya tidak ada. Katanya mahasiswa diwajibkan
menggunakan jilbab. Kalau di sini persoalan hablum minannas kita toleransi tetapi
persoalan hablumminallah tidak ada toleransi.

Ketika tahun 2013 ada kegiatan

seminar dari DIKTI, tim dikti mengatakan bahwa satu-satunya kampus di Indonesia
yang menghargai keberagaman itu yaitu di UMK, maka kemudian ada stigma yang
kemudian beliau sampaikan

perbedaan itu idak harus disama-samakan

namun

persamaan itu tidak harus dibeda-bedakan.”5
Ungkapan mahasiswa di atas nampaknya sangat serius jika dilihat dari perkataan tidak
ada toleransi dalam akidah. Dalam pemahaman teologi kebinekaan yang dimiliki mahasiswa
muslim relatif masih sederhana sehingga ada potensi di dalam interaksi dialogis akan sangat
melukai sesama warga belajar. Hal ini kemudian menjadi mendesak perlunya materi-materi
yang menyangkut bagaimana membentuk karakter penghargaan kepada sesama yang tulus
dan humanis.

4.2.3. Perspektif Gerakan Mahasiswa
Tujuan FGD adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi antar gerakan mahasiswa
dan bagaimana penerimaan atau penghargaan terhadap perbedaan di dalam komunitas
mahasiswa yaitu perbedaan antar etnik, antar organisasi dan antar agama. Bagaimana
kemajemukan atau pluralitas tersebut diterima atau mengalami penolakan seperti apa.
Kemudian juga mungkin menceritakan secara singkat kenapa bisa sampai kuliah disini.
Misalnya dari awal apakah UMK memang menjadi tujuan awal atau karena alasan lainnya
misalnya dikarenakan tidak diterima di perguruan tinggi lainnya.
Alasan mendaftar sebagai mahasiswa di perguruan tingi Islam ternyata beragam
begitu juga kesan mendapatkan pendidikan di kampus yang berwarna seperti UM Kupang ini.
Beberapa menjadi mahasiswa karena alumni, karena hanya mempunyai kesempatan untuk
4
5

Wawancara mahasiswa UMK tanggal 1 April 2016 di Masjid UM Kupang.
Ibid.,
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mendaftar di UMK, ada juga dikarenakan biaya yang relatif terjangkaur, dan juga karena
mendapatkan informasi bahwa di kampus ini mahasiswa non-muslim sangat banyak dan tidak
ada masalah yang menimpah keberadaan komunitas plural tersebut.
Ada juga yang melihat bahwa pengalaman hidup masa kecil di tengah masyarakat
yang heterogen dapat memperkuat praktik pendidikan multikulturalisme di perguruan tinggi.
Edward, misalnya, salah satu mahasiswa UMK peserta FGD yang menceritakan bahwa ia
sejak kecil sudah mempunyai teman yang beda agama jadi toleransinya sudah dari awal.
Makanya dengan hadirnya kampus Muhammadiah Kupang, ini salah satu keuntungannya
adalah dapat membantu membentuk karakter mahasiswa yang toleran di tengah banyak isuisu yang beredar seperti Gafatar dan terorisme yang dapat berakibat pada disintegrasi sosial
sehingga perlu kerja keras untuk membangun kebersamaan dan sikap toleran antar
mahasiswa dan warga. Menurut Edward, dengan memperlajari AIK, mahasiswa non-muslim
dapat mengenal lebih dalam bagaimana itu islam dan juga bisa mengenal bagaimana
penerimaan agama Kristen katolik hindu mengenai nilai-nilai kebaikan agama lain. Hal ini
akan berdampak baik timbal balik sehingga ketika ada isu yang beredar seseorang tidak
gampang terprovokasi atau terlibat pada konflik membabi buta.
Aktifis pergerakan mahasiswa, seperti halnya dosen, mereka melihat UMK
berhasulmenjadi tolak ukur untuk NTT dalam memegang toleransi

dan saat ini sudah

didengungkan oleh gubernur NTT juga agar segenap masyarakat NTT ketika hari raya baik
Islam maupun kristen semua warga diharuskan menjaga toleransi antar ummat beragama,
bukan hanya agama tetapi juga suku ras dan budaya seluruhnya. Itu merupakan ungkapan
Gubernur yang belum lama ini dicanangkan. Walikota Kupang juga mempunyai gagasan
yang hampir sama.

72

Kebebasan akademik 6 di UMK cenderung relatif baik dalam konteks kekaryaan
namun ada banyak aspek perlu diperbaiki misalnya dalam kontek hubungan sesama organiasi
kemahasiswaan, antar pemeluk agama, demokrasi, pandangan politik, juga hubungan
mahasiswa (customer) dengan penyelenggara pendidikan (provider) dalam meninkatkan
pelayanan akademik. Menurut Rasyid, praktik saling menghergai di BEM mungkin lumayan
baik dengan indicator terdapatnya kesempatan beradu argument dan saling berbagi gagasan
dari setiap OKP pada saat pemilihan BEM karena mereka mempunyai calon masing-masing.
Mereka menyangkan bahwa fungsi BEM melemah karena OSPEK menurut peraturan Dikti
yang keluar, ospek diambil alih oleh dosen. Dengan demikian, otomatis peran mahasiswa
diperkecil , sekarang pandangan dari beberapa dosen bahwa mahasiswa harus focus ke
akademis tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu untuk aktivisme sosial. Sementara
BEFAI cenderung ‘adem ayem’ karena sesama muslim mereka mengatakan mempunyai cara
komunikasi yang baik yaitu berbicara secara pendekatan yang lebih intens. Memang kita
juga punya rayon disitu karena tingkat rendah PMIIdi Fai makanya dirayon. Ada beberapa
rayon, di perikanan juga ada
beberapa saat ini

cuman lagi focus di akademis. Alhamdulillah juga baru

baru dilantik komisariat juga baru dilantik cabang juga. Menurut

Kebebasan akademik yang diatur dalam statute UM Kupang pasal 24 antara lain berisi: (a) Dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas berlaku
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; (b) Kebebasan akademik merupakan
kebebasan civitas akademika dilingkungan UMK untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara
bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma. (c) Kebebasan mimbar akademik merupakan
wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara
terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.;
(d) Otonomi keilmuan merupakan ototnomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah
menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik; (e) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk
memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan
keIslaman; (f) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di
Universitas Muhammadiyah Kupang merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib
dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk
merugikan pribadi lain dan/atau semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi
yang melakukannya; (f) Jabaran ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan
otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan
Senat Akademik.
6
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pengakuan mahasiswa, pernah gak terjadi baku hantam antar organisasi gerakan mahasiswa
yang dimulai dari mulut sempat dorong juga karena ada yang berkaitan dengan argumentasi,
selebaran. Pada saat itu, penyelesaiannya dibicarakan dengan duduk bersama difasilitasi oleh
fakultas, ujung-ujungnya duduk, lari ke fakultas lari ke dekan, kemudian dikasik arahanarahan seperti ini seperti ini, sudah tidak lagi, jalannya seperti biasa lagi.
Persoalan lainnya adalah ketidakseteraan posisi antar organisasi mahasiswa karena
hanya ada satu yang dikategorikan intra kampus, sementara yang lainnya extra kampus.
Seorang peserta diskusi mengatakan:

“… cuman kalo untuk sekarang kita mau berbiacara secara faktanya mungkin
organisasi intra kampus bisa dikatakan lagi perang, cuman BEM, BEM F dan DPM
mati, mati total kalo untuk di FKIP, sudah sekitar 4 tahun bahkan saya sendiri waktu
itu sempat diaklamasi cuman karena tarik ulur karena kecemburuan antar organisasi
akhirnya mundur, akhirnya tidak sempat padahal sknya dekan sudah siap tinggal
tanda tangan cuman karena ada tendensi dari luar, nah karena kita berpikir basis.”

Menurut pengakuan aktifis mahasiswa, persoalan kurang aktifnya BEM dan BEMF
itu sebenarnya permasalahannya terletak pada salah satu organisasi yang dominan di kampus
ini yaitu IMM. Misalnya pertemuan, pertemuan untuk membahas agenda kegiatan
kemahasiswaan OKP-OKP lain tidak diundang. IMM sebagai organisasi kampus yang ‘syah’
ini masih menyisakan persoalan di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah karena secara
tidak langsung ini mempunyai nuansa “diskriminatif” namun juga mendapatkan pembenaran
secara ideologis—dimana PTM adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang notabene
juga diharapkan sebagai media penyemai kader-kader Muhammadiyah. Banyak pimpinan
Muhammadiyah berdalih bahwa dengan menjadikan IMM sebagai satu-satunya organisasi
intra kampus itu menjadi pembeda dengan kampus lainnya (PTN atau PTS yayasan lainnya).
“Mungkin itu juga sempat kami rasakan disini, karena disini kan kebetulan organisasi
intra kampus hanya IMM kalo seandai ada organisasi lain yang masuk mencari dana
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kadang dosen yang lain juga kurang setuju begitu. Malah dibilang nagapin masuk
organisasi lain sedangkan di kampus ini punya organisasi , kadang ada perbedaan
perlakuan juga . kalo mengenai rekan-rekan kami sesama organisasi kita sama-sama
berbaur, tapi kalau mengenai dosennya ada sedikit perbedaan anatara organisasi atu
dengan organisasi lain.”7
Terkait dengan kegiatan dan proposal dari PMII atau lembaga mahasiswa lainnya,
mereka mengakui belum pernah memasukkan proposal di UMK terutama kepada Rektor
karena mereka tahu pasti tidak diberikan bantuan seringkali di persulit. Nada-nada kecewa itu
nampaknya sangat serius.
“…karena itu kita bisa lihat struktur dari atas Muhammadiah pasti ada di bawahnya
IMM, otomatis ketika dari PMII PMII arahnya dan serongnya ke NU ini kan jelas struktur
hirarkinya. Sedangkan di atasnya saja masih berdiri kokoh gabung di MUI meskipun gabung
itu menuai pro dan kontra, ketika turun ke bawah kita bisa ambil cerminan dari atas, dari
atasnya seperti apa memang kita yang dikatakan oleh sahabat dari KAMMI memang betul
juga. Itu saya bisa katakana bahwa dominan dosen di Muhammadiah adalah alumni dari IMM
dan secara otomatis bahwa ketakutan tidak memiliki basis bahkan ketakutan untuk disaingi
oleh sesama organisasi muslim ada KAMMI ada PMII ada HMI ada bebarapa lagi, mungkin
nanti HTI sudah masuk di sini juga cuman belum nampak dia punya pergerakan seperti apa
baru hanya kami, kami juga alhamdulillah masih bisa ketemu langsung karena selama ini
juga saya membangun relasi susah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada abang juga bisa
mempertemukan saya dengan KAMMI , sehingga bisa bangun relasi.”
Mengenai materi AIK ada juga pendapat mahasiswa yang relatif lebih menerima demi
menjaga hermoni baik dalam diri sendiri atau dalam beriteraksi dengan pihak universitas:

7

wawancara dengan pengurus PMII di UMK, 3 April 2016 di selasar Masjid UMK.
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“…yang pertama sudah jelas dari segi materi AIK otomatis kita pro dan kontra,
cuman dari kami itu semua sudahlah. apapun yang mereka yakini sudahlah. Kami
jalannya di jalan masing-masing, kita tidak menjustifikasi bahwa anda salah kami
benar, kami tidakseperti itu . kami jalan, ya selama anda merasa benar . silahkan.
Kenapa tidak. Nah berkaitan dengan proposal kenapa kami tidak berani karena
memang seperti itu, strukturnya jelas.”
Kritik keras mahasiswa kerap kali belum mendapatkan wadah yang tepat sehingga
kadang mereka menyalurkan di sosial media seperti Facbook. Di UMK, ada juga grup untuk
semua mahasiswa di UMK di facebook. Siapapun boleh masuk di sana baik dosen maupun
mahasiswa. Pernah ada mahasiswa yang melemparkan statemen di group terbuka tersebut:
“…bahwa kita berada di bawah gedung yang sama, logo yang sama, jas yang sama,
rector yang sama, kenapa kita pecah, kenapa kita dipisah-pisah . apakah kita ini terdiri
dari suku, ras golongan agama sedangkan disini menjunjung tiggi budaya toleransi.
Saya sengaja mengeluarkan statemen seperti itu karena saya tdak mempunyai hak
Undang undang pokok untuk datang diskusi, terus terang kita disini sebagai tamu.
Justru kami mengharapkan bahwa gerakan itu dari mereka sedangkan kita tahu
dinamika yang ada di kampus mungkin karena kita berbeda-beda makanya seandainya
kalo mereka kita lihat dari struktur yang katanya mereka dalam orgnisasi intra
kampus , ini juga yang menuntut lemahnya BEM , karena apa? Mereka ada,
seandainya presiden kampus ada otomatis peran dari IMM berkurang, otomatis
mereka tidak punya mandat. Sedangkan kita ketahui bahwa setiap ospek seharusnya
materi keorganissian kalo memang berani berikan kami ruang lingkup silahkan
berikan surat. Satau hari full di depan cipayung daerah berdiri , PMII itu seperti apa
KAMMI itu seperti apa GMNI seperti apa PMKRI seperti apa , harus ada
keterbukaan.”

Dominasi gerakan mahasiswa atas organisasi lain bisa jadi menjadi benih
ketidakpuasan mahasiswa di PTM ini. Misalnya, IMM yang mengambil alih seluruh proses
OSPEK atau Mataf dan tidak melibatkan organisasi lain. Parahnya lagi, ada upaya
mempersulit organisasi lain untuk mengadakan open recruitmen anggota. Beberapa
mengadakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal ini nampaknya sangat tidak berwawasan
multiculturalisme sehingga perlu ada upaya untuk memberikan ruang bagi siapa saja di
lingkungan akademik ini. Seorang peserta menyampaikan:
“…malahan itu langsung diambil alih oleh IMM , malahan ada statemen yang keluar,
ini mungkin dari sudut pandang saya terus terang saya minta maaf Karena ada adik
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saya sendiri yang masuk , mengatakan bahwa seandainya kalo tidak masuk IMM
maka tidak akan wisuda dan itu saya pertanyakan kepada adik yang baru-baru pidato
wisuda adalah ketua umum PMII cabang Kupang , kenapa wisuda padahal pidato
untuk seluruh mahasiswa, itu pertanyaan saya , untuk kau dan kau teruskan untuk
semua kau. Itu pertanyaan yang kau sampaikan ke senior, bilang kenapa seperti itu
sedangkan ada GMNI juga seperti itu, tahun lalu HMI juga seperti itu , bilang kenapa
seperti itu, kalau kita mau main fair ya silahkan . 2 hari materi keorganisasian masuk
yg dipimpin oleh mereka-mereka, sedangkan yang kita ketahui bahwa kami semua
janganan bisa mengamil peran itu, kami bahkan masih main sunyi senyap seperti
bahasa yang kami kenal di PMII.”

Perwakilan GMNI mengaku selama ini tidak pernah memasukkan proposal di
Universitas, tapi pernah melakukan bagi proposal dengan istilah “geser” (gerakan seribu).
waktu itu pas ada kegiatan seminar IMM yang diselenggarakan di aula atas untuk cari dana
pada tahun 2015 menggunakan proposal. Saat itu juga mereka diprotes oleh IMM karena
dianggap menyalahi prosedur dan kalau masih mau melanjutkan harus melalui IMM dan
aturan universitas. GMNI merasa ini bukan persoalan di bawah atau di luar naungan
universitas karena kegiatan sosial. Komunikasi dengan IMM memang tidak mudah, bahkan
GMNI mengatakan sampai saat ini tidak pernah melakukan diskusi apapun dengan IMM,
kecuali dengan PMII, mitra GMNI di kampus ini terdiri dari PMII, PMKRI dan GENKA.
IMM jelas bukan mitra.GMNI berfikir rasional saja lurus saja, tidak mungkin kita buat
permasalahan padahal kita sudah belajar bahwa kita bersifat nasionalisme. Berbicara
nasionalisme itu artinya perlu menghargai satu sama lain. Tidak pernah gerakan mahasiswa
UMK melakukan aksi anarkis tapi mereka juga kurang mendapatkan apresiasi yan setara.
Karena mereka berpikir bahwa IMM itu adalah organisasi di bawah naungan kampu, sudah
mereka terima. Tapi ingat kalau memang organisasi di bawah naungan kampus kita butuh
supaya BEM dan apapun itu dinonaktifkan semua karena sudah ada IMM. Itu sempat muncul
dari statemen gerakan mahasiswa lain sebagai sindiran atau protes. Tapi selama ini IMM
sudah mengatur banyak hal dan tidak melibatkan elemen mahasiswa lainnya.
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Memang kita sadar kita punya dasar tersendiri kenapa kita tidak bisa membuat anarkis,
tapi sebenarnya bisa karena jika kita bilang kita mahasiswa, kita punya hak. Cuman ketika
kita bentang lagi otomatis yang harusnya menyuarakan adalah Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM)

yang membawa nanungan kampus, dia yang punya mandat.

Seharusnya dia yang bisa merangkul kami-kami di sini. Saya bilang harusnya berani, fight
dengan kita, bukan saya mau tantang, saya hanya bilang keterbukaan itu perlu, Gusdur pun
bilang begitu kok, keterbukaan itu perlu. Kita kumpul-kumpul semua seperti ini kita dengar
dari GMNI ini punya bagaimana, PMKRI gimana. Kalo dia takut otomatis kita beri justifikasi
bahwa kampus Muhammadiyah tidak mau pegang itu kan seperti itu. Terus kita tidak ini juga
karena mereka adalah lembaga IMM. Saya bilang sebenarnya mereka ini bukan memperkuat
mahasiswa tetapi memperlemah. Karena kita ketahui dulu-dulu ada demo mereka
memperlemah mahasiswa, kasih pecah mahasiswa. Perannya yang kurang, saya bilang kalau
mereka intra kampus terus terang 100% saya dukung, intinya tetap dulu bahwa mereka intra
kampus, itu pengumuman nasional, kita suruh nasional supaya keluar dari Cipayung Klub,
dan memang mereka belum pernah masuk ke Cipayung karena sejarahnya Cipayung hanya 5
UKP. Berbicara seluruh pemegang ekstra kampus supaya fight dengan kita, oke fight saya
bilang tidak menjadi masalah, intinya berikan ruang gerak kami sudah tuntut lebih bahwa
harusnya kita demo, kita demo. Kenapa saya bilang kalau kita mau anarkis, nggak, kita basis
kok, saya bilang kita semua di sini punya basis, dari KAMMI juga punya basis, dari FAI bisa
turun saya bilang, nah tinggal kontek bagaimana ini kita demo kah masalah ini? Cuman ruang
lingkup kita dibatasi karena ada peran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, nah harusnya
mereka ini yang berani tanya di jurusan FKIP itu bagaimana masalahnya apa, nah kumpul
semua masalah di jurusan, suarakan. Waktu baru-baru demo juga belum ada satu orangpun
IMM yang berani orasi, karena mereka terikat oleh lembaga. Beda dengan kammi, saya
bilang sekalipun saya biologi, yang katanya tahun-tahun sebelumnya dipersulit ketika demo,
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saya bilang saya tidak bermasalah ketika saya menyuarakan aspirasi, kok ini masalah kita
seluruh mahasiswa.
Mungkin bisa disimpulkan secara sederhana bahwa IMM sebagai organisasi intra
kampus belum aspiratif.Mahasiswa tidak memandang bahwa kita ini dari GMNI , PMII,
sebenarnya statusnya disini sama sebagai mahasiswa. Mereka berusaha menyadari menjadi
aktifis kalau hanya diluar kampus. Kita mahasiswa cuman kita sudah aktivis karena kita
akademisnya di kampus diluar kita aktivis. Ketika di ruang lingkup kampus itu kan jelas-jelas
identitas mahasiswa, IMM punya mandat yang jelas sebagai ‘pemilik’ kampus.Karena tidak
ada ruang berexpresi di dalam kampus, gerakan mahasiswa biasanya aksi di luar dan
bergabung dalam aliansi. Ada yang mempelopori termasuk yang di capayung untuk joint
bukan hanya dengan OKP namun dengan LSM, aliansi-aliansi sekitaran Kupang.
Ini harusnya menjadi koreksi dan evaluasi bagi UMK agar memberikan ruang yang
‘adil’ bagi warga belajar di universitas. Dengan demikian, nuansa multicultural akan dapat
dirasakan dan direvitalisasi. Tanpa itu, desain lembaga pendidikan model multikulturalisme
belum menjadi kenyataan bagi mahasiswa pergerakan. Belum adanya tanda-tanda upaya
untuk memberikan advokasi atas situasi timpang atau membingungkan ini. Advokasi dalam
hal ini diartikan sebagai “usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan
mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap-maju atau
incremental” (Fakih, 2001). Jadi advokasi tidak dimaksud sebagai langkah litigasi namun
lebih pada fasilitasi dialog di antara civitas academika UM Kupang. Dengan mediasi seperti
diharapkan harmini kampus tetap terjaga dan masing-masing warga belajar menjadi subyek
atas upaya-upaya perubahan. Hal ini mendekati apa yang dikonsepsikan oleh Mansour fakih
sebagai ‘advokasi kuntuk keadilan sosial’—di mana langkah advokasi meletakkan korban
kebijakan sebagai subyek utama. Dalam hal ini, kepentingan mahasiswa sebagai kepentingan
pokok yang perlu diperjuangkan bersama-sama. Hambatan ideologis kemudian menjadi besar
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lantaran situasi ini terjadi di lingkungan perguruan Tinggi yang dikelola oleh organisasi Islam
yang pasti melekat di dalamnya visi misinya dan nilai-nilai dasar perjuangannya. Tenaga
pendidik mempunyai posisi yang strategis untuk menyemai nilai-nilai islam yang dapat
melindungi dan memproteksi semua kalangan (rahmatan lil alamin).

4.3. Pembahasan: Tantangan dan Peluang
Dari ketiga perspektif di atas sebenarnya masih ada pertanyaan yang penting untuk
dijawab. Apakah UM Kupang layak menyandang sebagai kampus model multicultural?
Bagaimana tantangan yang akan dihadapi apabila model kampus majemuk ini dibenarkan?
Apa infrastturktur yang akan dapat mendukung potensi-potensi yang besar akan berseminya
kampus yang manusiawi dan menghargai kebudayaan lokal yang beragam. Beberapa jawaban
antara lain.
Pertama, urgensi pendidikan multicultural atau intercultural adalah untuk menjawab
tantangan konflik dan kekerasan yang disebabkan isu SARA di Indonesia seperti di Sambas,
Sampit, Maluku, Poso, Ambon, Aceh dan Papua. Ini adalah tantangan bangsa Indonesia.
Muhammadiyah perlu menjadi bagian dari solusi atas semua masalah tersebut dan mencegah
sejak dini potensi-potensi negative kekerasan budaya. Kekerasan sistemik ini menantang
semua pihak termasuk lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya perdamaian yang
berlandaskan nir kekerasan, hak asasi manusia, persamaan, kebabebasan, tenggang rasa,
solidaritas, dan perlindungan terhadap sumberdaya alam. 8 Oleh karena itu pendidikan
multicultural setidaknya menyangkut tema (1) pendidikan intercultural dan (2) toleransi.
Dengan pendekatan intercultural seseorang tidak malu dengan latar belakang dan identitas
personalnya dan dengan sikap toleran akan memungkinkan terjadi proses asimilasi budaya,
mencari persamaan ketimbang perbedaan. Untuk melihat model multikulturalisme di dalam
8

Brenes & Wessells dalam edisi khusus Peace andConflict: Journal of Peace Psycology, Volume 7, tahun 2001.
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kampus sebenarnya dapat dilihat dari apakah ada upaya yang bisa dilakukan di lingkungan
pendidikan untuk mengurangi masalah prasangka (prejudice) dan mencari cara efektif untuk
mengubah tingkah laku kolektif dalam mengatasi prasangka (Tobroni at.al, 2007, hal.285).
Gorski dan Covert memberikan petunjuk mengenai bagaimana kriteria sebuah
lelmbaga pendidikan dinilai sedang mengembangkan pendidikan model multicultural yaitu
dengan melihat beberapa aspek antara lain: (1) setiap siswa harus mempunyai
Mahasiswa atau siswa bukan berdiri sendiri namun juga dipengeruhi oleh system
sosial di sekitarnya. Menurut Banks (1993) variabel-variabel yang dapat mempengatruhi
tingkah laku peserta didik adalah gender, ras, kelas sosial, agama, ethnis, serta variabel
lainnya sebagaimana tergambar di bawah ini:
Gender

Tingkah Laku
mahasiswa/siswa

Ras/etnis

Variable lain

Kela sosial

Pengecualian
Agama

Gambar

1:

Variabel

yang

mempengaruhi tingkah laku

siswa (diadopsi dari konsep Banks)

Lebih lanjut Gorksi memberikan guidance bagaimana sebenarnya tujuan pendidikan
multicultural dan prinsip-prinsip di dalamnya. Tujuan pendidikan multicultural antara lain
sebagai berikut, untuk:
1. Setiap mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi
2. Mahasiswa belajar bagaimana berlajar dan berpikir kritis
3. Mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan

81

4. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa/mahasiswa
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda.
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai
latar belakang berbeda;
7. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda
8. Mengembangkan identitas ethnis, nasional, dan global.
9. Mengembangkan keterampilan ketrampilan mengambil keputusan dan analisis
secara kritis sehingga siswa/mahasiswa dapat membuat pilihan yang lebih baik
dalam kehidupan sehari-hari.
Ada pun prinsip-prinsip di dalam melaksanakan pendidikan model ini adalah (1)
pemilihan materi harus terbuka secara budaya didasarkan pada pilihan mahasiswa/siswa.
Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi
yang berbeda; (2) isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan
persamaan lintas kelompok; (3) materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks
waktu dan tempat; (4) pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa peserta didik ke kelas; (5) pendidikan
hendaknya memuat model belajar yang interaktif agar suaya mudah dipahami.
Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas harus dilihat sebagai
sebuah system sosial di mana terdapat beragam unsur yang saling mempengaruhi secara
berkelanjutan. Pendidikan multicultural tidak akan berhasil tanpa pemikirna integral terhadap
system sosial yang ada dan hidup di lingkungan tersebut. Salah satu variabel yang penting
untuk diperhatikan adalah apa yang disebut sebagai ‘hidden curriculum’. Dalam hal UMK,
hidden

curriculum

adalah

nilai-nilai

ideologi atau teologi

Muhammadiyah.

Jika

Muhammadiuyah memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan, maka spirit ini harus
menjadi nilai-nilai yang diyakini kebaikannya oleh semua warga belajar di dalamnya.
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4.3.1 Tantangan Pendidikan Multikulturalisme
Kedua, UM Kupang yang jumlah mahasiswanya semakin besar juga akan diikuti
dengan tantangan yang semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi untuk memperkuat
model pendidikan multikulturalisme antara lain;
1. Wacana mengenai gagasan islam inklusive dan pluralism yang pernah mencuat di
lingkungan Muhammadiyah melalui Maarif Institute rupanya masih sangat elitis dan
belum menyentuh tenaga kependidikan di lingkungan Muhammadiyah di daerah yang
kesehariannya berhadapan dengan situasi plural seperti halnya di NTT. Hal ini terlihat
dari minimnya dialog antar ummat beragama di lingkungan pendidikan. Hal ini
berdampak pada paradigm pendidikan agama yang diikuti belum mempunyai
landasan operasional yang mudah diimplementasikan di dalam masyarakat pluralistik.
2. Belum adanya upaya pemetaan dan evaluasi hasil capaian AIK di PTM khususnya di
perguruan tinggi dengan mayoritas mahasiswanya adalah Non-Muslim sehingga tidak
ada perspektif bagaimana pandangan mahasiswa terkait kewajiban mendapatkan mata
kuliah Kemuhammadiyahaan, al islam dan Bahasa Arab bagi mahasiswa non-muslim.
Hal ini perlu diupayakan jawabannya sebab sangat mungkin jika ini kewajiban akan
ditengarahi sebagai upaya menggiring ke faham agama Islam. Sudah ada wacana di
linkungan PP Muhammadiyah akan pentingnya memposisikan AIK sebagai model
“Muhammadiyah studies” yang dapat dipelajari siapapun dalam rangka membangun
pemahaman.
3. Belum adanya model kurikulum dari DIKTI PP Muhammadiyah untuk merumuskan
AIK yang responsive terhadap keberagaman untuk mendukung pembelajaran
berwawasan multikultural di PTM seluruh Indonesia. Untuk menubah mindset baik
kolektof maupun individual bangsa dalam menghadapi persoalan sociocultural,
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pendidikan dianggap sebagai faktor penting dalam menumbuhkembangkan kesadaran
multikulturalisme ini.akan lebih baik lagi jika upaya membangun penghargaan atas
nilai-nilai keragaman ini juga dilakukan oleh Negara sejak usia dini di lembaga
pendidikan.
4. Di internal UMK juga belum terdapat upaya pembuatan kurikulum mata kuliah
kewarganeraan yang responsive terhadap kenyatana sosial di PTM yaitu keberadaan
ethnis dan agama yang berbeda-beda.

Menjadi tantangan bagi penyelenggara

pendidikan untuk mempunyai kespakatan informal maupun consensus yang
mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan pluralisme. Dengan upaya pelembagaan
pendidikan multikulturalisme, ke depan, UMK sebagai institusi pendidikan akan lebih
tangguh dan mempunyai output yang lebih kuat karena dukungan publik.
5. Tidak ter-update-nya wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik di
universitas misalnya program pelatihan dan penguatan kapasitas tenaga pendidik dan
pegawai

untuk

memberikan

pelayanan

pendidikan

berdasarkan

nilai-nilai

multikulturalisme.
6. Belum adanya tradisi sharing nilai-nilai kemajemukan antar stakeholder dalam rangka
untuk saling mendapatkan masukan dari peserta didik terkait pengajaran AIK dan
Bahasa Arab di lingkungan PTM yang notabene mempunyai mahasiswa mayoritas
non-Muslim.
7. Masih dirasakan praktik diskriminasi halus oleh penyelenggaran pendidikan di UMK
terhadap organisasi mahasiswa extra kampus.
8. Belum dirasakan kehadiran BEM sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperkuat
kebersamaan di dalam kemajemukan. Ketika BEM vakum seperti sekarang ini banyak
hal yang seharusnya dapat dilakukan mahasiswa menjadi tidak memungkinkan
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mislanya untuk memberikan pengenalan gerakan mahasiswa, kemandirian, kebebasan,
dan nilai-nilai keberagaman antar mahasiswa.
9. Dominasi IMM menjadi konsern banyak aktifis pergerakan. Menurut mereka kalau
memang IMM mau berperan sepenuhnya, organisasi didalam sini dihilangkan
semuanya termasuk BEMnya kita hilangkan oke, aspirasi mahasiswa ditampung disitu,
menyuarakan. Tapi sekarangkan belum ada kejelasan ekstra kampus dia juga, intra
kampus dia juga. Jadi disini terjadi peran ganda.
4.3.2. Peluang Praktik Multikultralisme
Ada pun kekuatan atau Peluang UM Kupang dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Keberadaan UMK sebagai lembaga pendidikan yang diminati mahasiswa non-Muslim
diantaranya adalah karena citra Muhammadiyah yang toleran. Kebaraadan PTM di
Kupang ini bukan dilihat sebagai institusi agama Islam an sich tetapi lebih pada
penyelenggaraan pendidikan umum. Fakta bahwa di UMK yang didominasi oleh
mahasiswa non-muslim (70-75%) berpuluh tahun ini menjadi tolak ukur untuk kita,
bahwa kampus kita diminati bukan karena satu dua hal namun karena tingkat toleransi,
karena di Muhammadiah menjaga toleransi.
2. Mengikuti Keontjaraningrat, bahwa kekuatan Islam sebagai mayoritas adalah sebagai
salah satu titik integrasi nasional di tengah masyarakat Indonesia yang mejemuk ini.
Kehadiran beragam agama dan ethnis di perguruan tinggi sangat memungkinkan
secara dewasa dapat dikembangkan sebagai model kekuatan sosial yang tangguh
untuk mensikapi potensi disintegrasi di tengah masyarakat yang transisi. Dengan
optimisme yang serupa, Muhammadiyah sebagai kekuatan Islam moderat yang
memiliki pengaruh besar dapat digunakan sebagai peredam, mediator, fasilitator, dan
menjadi uswah hasanah untuk membangun kehidupan beragama, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
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3. Calon mahasiswa, khususnya dari kalangan non-Mulsim lebih didorong oleh ‘fakta’
lulusan dari UMK yang diidentifikasi dari keluarga yang bersangkutan bagaimana
proses pembelajaran dialami, dan juga keberhasilan setelah mengenyam pendidikan di
UMK.
4. Walau pun belum ada grand design yang tertulis sebagai kampus multikulturalisme,
namun praktik pendidikan yang mengedepankan aspek penghargaan atas perbedaan
(nilai pancasila) sudah cukup dipraktikkan terlebih juga mendapatkan dukungan sosial
dari struktur sosial dan politik di Kota Kupang sebagai kota dengan praktik toleransi
yang baik.
5. Dalam rangka memperkuat toleransi multikulturalisme didalam kampus sehingga
tidak ada kekhawatiran bahwa banyak toleransi ini belum

stabil lebih gampang

dipatahkan karena sebab yang sederhana. Bagi mahasiswa yang belum punya dosa
sejarah punya gagasan untuk membangun spirit kebersamaan ethins agama yang
beragam. Gagasan kembali ke bhineka tunggal ika (berbeda-beda tetapi satu) yaitu
sebagai warga bangsa Indonesia.
6. Mahasiswa sangat kritis semakin meningkat merupakan keuntungan tersendiri bagi
upaya penguatan praktik multikulturalisme. Mereka mengkritik keras bahwa selama
inikemajemukan dan toleransi hanya dibicarakan tanpa implementasi oleh negara.
7. Ada kesadaran bahwa mahasiswa non Muslim ingin terlibat membangun
Muhammadiyah merupakan potensi yang luar biasa sebagai kampus yang menyemai
nilai-nilai kebersamaa dan harmoni lingkungan. Mahasiswa UMK sangat mendukung
agar UMK dapat bersaing dengan PT lainnya di Kupang khususnya dan di NTT pada
umumnya.
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8. Hadirnya beragam OKP di UMK dengan pemahaman nilai-nilai pancasilnya yang
kuat merupakan investasi besar untuk mewujudkan dakwah multikultural di PTM. Hal
ini nampaknya perlu disadari oleh penyelenggara pendidikan di PTM khususnya di
UMK. Tanpa kesadaran tersebut, akan sulit terwujud kampus yang dapat memberikan
rasa aman, adil, dan kenyamanan dalam belajar serta sebagai inspirasi hidup
berbangsa dan bernegara.
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BAB V
PENUTUP

Dengan tanpa mengatakan bahwa ini merupakan kesimpulan inti dari dinamisnya
persoalan praktik pendidikan multikultural yang dialami oleh Universitas Muhammadiyah maka
bagian ini sebenarnya dimaksudkan memberikan catatan untuk penelitian selanjutnya.
Kompleksitas stakeholder juga sangat penting untuk diperhitungkan karena biar bagaimanapun
juga, UMK bukanlah lembaga yang berdiri sendiri sebagai entitas pendidikan atau ekonomi,
namun juga secara kuat dipengaruhi oleh struktur Muhammadiyah sebagai ‘pemilik’ beserta
nilai-nilai yang diperjuangkan (internal), pemerintah kota Kupang, dan juga beragam situasi
dinamis di sekitarnya (external).
Dari pemapara bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran atau
rekomendasi sebagai berikut:
5.1.Kesimpulan
1. Keberadaan UMK sebagai lembaga pendidikan yang diminati mahasiswa non-Muslim
diantaranya adalah karena citraMuhammadiyah yang toleran. Keberaadan PTM di
Kupang ini bukan dilihat sebagai institusi agama Islam an sich tetapi lebih pada
penyelenggaraan pendidikan umum. Fakta menunjukkan bahwa mahasiswa UMK
memang didominasi oleh mahasiswa non-muslim (70-75%). Selama puluhan tahun hal
ini menjadi tolak ukur untuk kita, bahwa kampus kita diminati bukan karena satu dua hal
namun karena tingkat toleransi, karena di Muhammadiahmenjagatoleransi.
2. Calonmahasiswa, khususnyadarikalangan non-Mulsim lebihdidorongoleh ‘faktar’ lulusan
dari UMK yang diidentifikasi dari keluarga yang bersangkutan terkait pekerjaan lulusan,
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bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan juga keberhasilan setelah
mengenyam pendidikan di UMK. Selain itu juga faktor ekonomi yaitu dari biaya
perkuliahan yang relatif terjangkau serta prosedur pembayaran yang fleksibel.
3. Walau pun belum ada grand design yang tertulis

sebagai model kampus

multikulturalisme (tidakada kata kata multikulturalisme atau padanannya di dalam statute
Universitas), namun praktik pendidikan yang mengedepankan aspek penghargaan atas
perbedaan (nilai pancasila) sudah cukup dipraktikkan terlebih juga mendapatkan
dukungan sosial dari struktur sosial dan politik di kota Kupang sebagai kota dengan
praktik toleransi yang baik.

5.2.Saran danRekomendasi
1. Perlunya pemetaan dan evaluas hasil capaian AIK di PTM khususnya di perguruan tinggi
dengan mayoritas mahasiswanya adalah Non-Muslim sehingga materi yang diajarkan
membawa

pemahaman

lebih

baik

mengenai

nilai-nilai

yang

diperjuangkan

Muhammadiyah dan peran kebangsaannya.
2. Perlunya DIKTI PP Muhammadiyah merumuskan AIK yang responsif terhadap
keberagaman untuk mendukung pembelajaran berwawasan multikultural di PTM.
3. Perlunya pembuatan kurikulum mata kuliah kewarganeraan yang responsif terhadap
kenyataan sosial di PTM yaitu keberadaan etnis dan agama yang berbeda-beda.
4. Perlunya pelatihan dan penguatan kapasitas tenaga pendidikdan pegawai untuk
memberikan pelayanan pendidikan berdasarkan nilai-nilai multikulturalisme.
5. Perlunya mendapatkan masukan yang bertumpu pada peserta didik terkait pengajaran
AIK dan Bahasa Arab di lingkungan PTM, dalam hali ni UMK, yang notabene
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mempunyai mahasiswa yang mayoritas dari kalangan non-Muslim. Hal ini penting
mengingat local contain menjadi pendekatan yang sangat baik terlebih di era demokrasi
di Indonesia.
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Daftar pertanyaan FGD Penelitian Multikultural
Kupang, 28-30 Maret 2016

I.

Dosen, Karyawan, Pegawai UMK
No

Pertanyaan utama

1

Apa yang menjadi latar belakang atau pertimbangan
perumusan program pendidikan multikulural di
Unmuh Kupang, dari sisi historis, filosofis,
sosiologis, politis, geografis dan futuristik?

2

Bagaimana proses perencanaan penyusunan
program pendidikan multikultural di Unmuh
Kupang? Sejauh mana keterlibatan stakeholders
dalam perencanaan tersebut?

3

Metode apa yang digunakan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi program pendidikan
multikultural di Unmuh Kupang dan bagaimana
hasilnya?

Pertanyaan turunan

1. Bagaimana sejarah singkat UMK
2. Apa nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya UMK?
3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah Kota Kupang pada saat
itu?
4. bagaimana konsep UMK ini untuk ke depannya seperti apa?
1. apakah UMK punya konsep kurikulum yang mengindikasikan
adanya kesepahaman dengan situasi multicultural, (perbedaan
agama, ethnic)?
2. Jika ada, siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan desain
system pendidikan yang berwawasan multikulturalisme?
3. bagaimana system penerimanaan mahasiswa baru? Apakah ada
quota tertentu untuk agama tertentu?
4. bagaimana rekruitmen pegawai? Apakah ada syarat tertentu
yang berkaitan dengan agama?
1. bagaimana metode merawat agar kehidupan multicultural di
UMK itu berjalan baik dan berlanjut?
2. bagaimana capaian system ini selama ini?
3. apakah tantangan yang paling sulit bagi kampus islam dengan
mahasiswa yang signifikan jumlahnya non-muslim?
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4

II.

4. apakah ada hasil evaluasi tertentu (mis. Penerapan AIK?)
Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam 1. apakah tantangan yang paling sulit bagi individu (dosen,
implementasi program pendidikan multikultural di pegawai) dalam kampus islam dengan mahasiswa yang signifikan
Unmuh Kupang dan bagaimana cara mengatasinya? jumlahnya non-muslim?
2. apakah tantangan yang paling sulit bagi institusi di kampus islam
dengan mahasiswa yang signifikan jumlahnya non-muslim?
3. bagaimana jalan keluar yang efektif selama ini?

Mahasiswa
No

1

2

Pertanyaan utama

Apa yang menjadi latar belakang atau pertimbangan
perumusan program pendidikan multikulural di
Unmuh Kupang, dari sisi historis, filosofis,
sosiologis, politis, geografis dan futuristik?

Pertanyaan turunan

1. Bagaimana sejarah singkat UMK
2. Apa nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya UMK?
3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah Kota Kupang pada saat
itu?
4. bagaimana konsep UMK terkait multikulturalisme ini untuk ke
depannya seperti apa?
Bagaimana proses perencanaan penyusunan 1. apakah UMK punya konsep kurikulum yang mengindikasikan
program pendidikan multikultural di Unmuh adanya kesepahaman dengan situasi multicultural, (perbedaan
Kupang? Sejauh mana keterlibatan stakeholders agama, ethnic)?
dalam perencanaan tersebut?
2. Jika ada, siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan desain
system pendidikan yang berwawasan multikulturalisme?
3. bagaimana system penerimanaan mahasiswa baru? Apakah ada
quota tertentu untuk agama tertentu?
4. bagaimana rekruitmen pegawai? Apakah ada syarat tertentu
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3

Metode apa yang digunakan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi program pendidikan
multikultural di Unmuh Kupang dan bagaimana
hasilnya?

4

Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam
implementasi program pendidikan multikultural di
Unmuh Kupang dan bagaimana cara mengatasinya?

yang berkaitan dengan agama?
1. bagaimana metode merawat agar kehidupan multicultural di
UMK itu berjalan baik dan berlanjut?
2. bagaimana capaian system ini selama ini?
3. apakah tantangan yang paling sulit bagi kampus islam dengan
mahasiswa yang signifikan jumlahnya non-muslim?
4. apakah ada hasil evaluasi tertentu (mis. Penerapan AIK?)
1. apakah tantangan yang paling sulit bagi individu mahasiswa
dalam kampus islam dengan mahasiswa yang signifikan jumlahnya
non-muslim?
2. bagaimana jalan keluar yang efektif selama ini?
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.
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Skema Hibah
Peneliti / Pelaksana
Nama Ketua
Perguruan Tinggi
NIDN
Nama Anggota (1)
Tahun Pelaksanaan
Dana Tahun Berjalan
Dana Mulai Diterima Tanggal
.
Rincian Penggunaan
.

: Transformasi Habitus dan Kapital Dari Kiai ke Politisi : Kasus
Bupati Bangkalan Madura dan Gubernur Nusa Tenggara Barat
: Penelitian Fundamental
: Drs SUSWANTA M.Si.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
: 0012086701
: TUNJUNG SULAKSONO S.IP, M.Si
: Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
: Rp 50.000.000,00
: 2016-08-22

1. HONOR OUTPUT KEGIATAN
Volume

Satuan

Honor/Jam
(Rp)

1. Honor Ketua

30.00

hari

100.000

3.000.000

2. Honor Anggota

20.00

hari

70.000

1.400.000

3. Honor Asisten

30.00

hari

30.000

900.000

4. Honor Peserta FGD

30.00

orang

50.000

1.500.000

Item Honor

Total (Rp)

Sub Total (Rp)

6.800.000,00

Total (Rp)

.
2. BELANJA BAHAN
Volume

Satuan

Harga Satuan
(Rp)

1. ATK

10.00

buah

100.000

1.000.000

2. Copy

50.00

buah

150.000

7.500.000

3. laporan

10.00

buah

70.000

700.000

4. Penggandaan

30.00

buah

60.000

1.800.000

5. Bahan Habis Pakai

20.00

buah

75.000

1.500.000

Item Bahan

Sub Total (Rp)

12.500.000,00

.
3. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA
Volume

Satuan

Harga Satuan
(Rp)

1. laundry

6.00

hari

50.000

300.000

2. Peralatan Mandi

4.00

kali

50.000

200.000

Item Barang
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Total (Rp)

3. Konsumsi

25.00

kali

100.000

2.500.000

4. Penginapan

6.00

hari

550.000

3.300.000

5. Kesehatan

6.00

buah

100.000

600.000

Sub Total (Rp)

6.900.000,00

Total (Rp)

.
4. BELANJA PERJALANAN LAINNYA
Volume

Satuan

Biaya Satuan
(Rp)

1. Tiket Jogja-Surabaya PP

4.00

kali

1.000.000

2. Transport Surabaya-Madura PP

4.00

kali

200.000

800.000

3. Transport Lokal Surabaya

4.00

kali

150.000

600.000

4. Transport Lokal Madura

10.00

kali

70.000

700.000

5. Transport Lokal Jogja

10.00

hari

100.000

1.000.000

Item Perjalanan

Sub Total (Rp)
Total Pengeluaran Dalam Satu Tahun (Rp)

4.000.000

7.100.000,00
33.300.000,00

.
.

.
.
.
.

Mengetahui,
Ketua LP3M UMY
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