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gan warga, tata ruang, dan lingkungan,” 
paparnya.

Oleh karena itu, Heny menilai ICMI 
memiliki peran penting dalam merespons 
JogjaRenaisaance.Apalagicendekiawan 
merupakan orang yang menggunakan 
kecerdasannya untuk bekeija, belajar, 
membay angkan, mengagas, atau menyoal 
dan menj awab persoalan tentang berbagai 
gagasan.

Dalam merespons Jogja Renaissance, 
ICMI memilki peran penting sebagai wa
dah untuk ide-ide yang datang. ICMI sadar 
untuk meraihnya butuh keija keras dan 
bantuan seluruh kalangan masyarakat. 
Untuk itu, ICMI akan bersifat terbuka 
untuk menerima masukan atau ide-ide 
yang membangun untuk Yogyakarta lebih 
baik.“Melalui ICMI kami harap mampu 
membangun Keistimewaan Jogja,” im- 
buhnya. (ptu)

JOGJA, BERNAS—Kampus harus 
mampu berperan dalam membangun 
rasionalitas masyarakat. Peran itu dapat 
dilakukan para cendekiawan yang berada 
di kampus.

“Pembangunan rasionalime dimulai 
dari kampus-kampus sebagai tempatnya 
cendekiawan,” ujar Prof Dr Jimly Assid- 
diqie, Ketua umum Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) di Asri Medical 
Center (AMC) UMY, kemarin.

Menurut Jimly, rasionalitas itu pent
ing karena saat ini banyak brainwash 
atau cuci otak di masyarakat, termasuk di 
kampus-kampus. Dicontohkannya, dalam 
pengajian-pengajian yang dilakukan di 
kampus, oknum-oknum bisa melakukan 
brainwash dalam bermacam bentuk.

Yang memprihatinkan, tidak hanya 
kalangan bawah saja yang terseret, tapi 
juga kalangan cendekiawan yang bergelar

kualitas secara formal, namun juga mem
punyai kepedulian dan mampu beraksi. 
Tidak terjebak oleh pengertian ilmuwan 
secara konvensional yang menitikberat
kan wacana tanpa adanya pergerakan,” 
ungkapnya.

Sementara Herry Zudianto Ketua 
Umum ICMI DIY periode 2016-2021 
mengungkapkan, masyarakat DIY harus 
siap dalam menghadapi tantangan global. 
Sebab di era globalisasi, DIY mendapat 
tantangan eksternal yaitu kompetisi antar 
daerah untuk menjadi yang terbaik.

“Secara internal, kita juga mendapat 
tantangan dalam mempertahankan 
keistimewaan kita. Maka dari itu, kita 
juga harus benar-benar menunjukkan 
keistimewaan kita. Seperti arah Jogja 
Renaissance atau pencerahan yakni pen
didikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, 
energi, pangan, kesehatan, keterlindun-

resmi pun ikut terseret. Persoalan tersebut 
tentu tidak main-main.

“Jangan sampai kita kemasukan 
aliran-aliran yang tidak jelas seperti ini. 
Mudah-mudahan dengan hadirnya ICMI 
dapat membantu membangun kesadaran 
masyarakatakanrasionalitas,” tandasnya.

Keberadaan organisasi satuan (Orsat) 
seperti ICMI, lanjutnya diharapkan mam
pu mendorong semangat pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan 
taqwa. Diantaranya melalui pengkajian 
sains dengan Alquran.

ICMI juga bisa ikut berperan dalam 
agenda pembudayaan islamisasi sains 
dan teknologi. ICMI juga harus bisa 
mengombinasikan ide dan aksinya serta 
berkiprah dalam memainkan perannya 
sebagai cendekiawan sejati.

“Cendekiawan dalam pandangan 
ICMI, bukan hanya yang mempunyai
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L A N TIK -K etua  Umum ICMI, Prof Dr Jimly Assiddiqie (kanan) menandatangani dokumen pelantikan ICMI DIY dalam pelantikan di AMC UMY, kemarin.Asri, Medical 
Center (AMC) UMY, kemarin.


