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-J Pilih Tokoh Idola Harus Selektif
BANTUL (KR) - Tokoh 

Idola sering dijadikan moti
vasi atau referensi seseorang 
dalam mengambil langkah 
untuk menentukan masa de
pan. Oleh karenanya, para 
mahasiswa harus selektif da
lam memilih tokoh idola mere
ka, supaya tidak salah jalan di 
masa mendatang.

Hal itu disampaikan Wakil 
Rektor I Universitas Mu
hammadiyah Ypgyakarta Dr 
Ir Gunawan Budiyanto MP, 
Jumat (9/9) dalam pem
bukaan Orientasi Studi Dasar 
Islam (OSDI) di Sportorium 
UMY.

Gunawan mengungkapkan 
kekecewaannya kepada para 
mahasiswa yang lebih mengi
dolakan tokoh-tokoh sosialis 
luar negeri, dibandingkan 
tokoh i- penggerak nasional 
seperti Ahmad Darwis sebagai 
pendiri Muhammadiyah.

"Biasanya mahasiswa me
ngutip perkataan tokoh yang 
mereka idolakan sebagai lan- 
dasan sikap mahasiswa. Saya 
sedih mahasiswa UMY jarang 
menyebut Ahmad Darwis se
bagai panutan," jelas Guna
wan.

Gunawan juga menyebut
kan bahwa kebanyakan tokoh
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sosialis yang dipercantik 
karakternya di media sosial. 
Hal ini membuat mahasiswa 
Indonesia seakan-akan menu
hankan tokoh - tokoh sosialis 
luar negeri tersebut. "Padahal 
kita punya Nabi Muhammad 
yang jelas-jelas membawa 
Islam. Atau pahlawan- 
pahlawan dan tokoh pejuang 
Indonesia," tegasnya.

Saat mahasiswa yang 
mengidolakan tokoh-tokoh 
sosialis, menurutnya ketika 
lulus mereka cenderung men
jadi pengikut sosialis juga. 
Para lulusan tersebfit, ‘meriu- 
rut Gunawan hanya bisa 
berdemo dan berorasi dengan 
mengacungkan tangan kiri se
bagai simbol kelompok so

sialis.
'Yang seperti itu cenderung 

meninggalkan norma dan 
kerohanian. Sehingga ini 
menjadi kritik yang men
dalam," jelas Gunawan.

Oleh karenanya, Wakil 
Rektor bidang akademik ter
sebut berharap program OS
DI dapat menjadi orientasi 
pertama mahasiswa dalam 
belajar agama Islam. Ter
utama pada materi tentang 
pembelajaran Alquran secara 
intensif.

Ketua LPPI UMY Dr M 
Khaeruddin Hamsin Lc MA 
menyebutkan, program OSDI 
merupakan program wajib ba
gi mahasiswa baru UMY dan 
sebagai syarat kelulusan yudi
sium mendatang. Selain OS
DI, para mahasiswa baru 
UMY juga akan mengikuti 
program bimbingan baca 
Alquran dan juga program 
Kuliah Intensif Agama Islam 
(KIAI).

Hamsin berharap, lulusan 
UMY tidak hanya unggul da
lam wawasan teknologi saja. 
Tetapi mereka akan juga da
pat pienjadi sosok yang ber
tanggung jawab, dengan 
berpegang teguh pada nilai- 
nilai keislaman. (Aje)-a


