
Pemimpin
Kongres Fokkermapi 
Diisi Seminar Nasional

JOGJA - Kongres nasional Forum . 

Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu 
Pemerintahan (Fokkermapi) se-lndonesia di 

kampus Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) digelar dengan berbagai 

seminar. Setelah seminar nasional ASEAN di 

Sportorium UMY (20/11), Korps Mahasiswa 
Ilmu Pemerintahan UMY mengadakan 

seminar dengan tema Etika Kepemimpinan 

dalam Pemerintahan di Ruang Pertemuan 

Gedung AR Fachruddin B lantai 5 (21/11).

Seminar dihadiri Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan UMY Dr Muchammad Zaenuri MSi, 

Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan 

Sakir SIP, MIP. Selain itu, Sekretaris Magister Ilmu 

Pemerintahan UMY Emi Zuhriyati SIP, MA. Seminar 

dipandu Ridho Alhamdhi Ph.D selaku dosen Ilmu 

Pemerintahan UMY.

Dr Inu Kencana Syafie yang tampil sebagai 
narasumber menjelasakan tentang etika 

kepemimpinan pemerintahan dalam
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perspektif Alquran. Dosen Ilmu Pemerintahan 

(IP) UMY ini mengatakan, dalam etika 

kepemimpinan pemerintahan perlu 

menyelaraskan ilmu (baik), moral (benar) dan 

seni (indah). Selain itu estetika kepemimpinan 

harus sesuai kitab suci masing-masing.

“ Bila pemimpin mempunyai ilmu tanpa 
moral, maka akan membiarkan kemaksiatan 

di wilayahnya. Jika pemimpin mahir akan 

moral namun tidak memiliki ilmu, maka 

pemimpin akan mengeluarkan kebijakan yang

tidak tepat,” terang penulis beberapa buku 

dan jurnal berkait ilmu pemerintahan ini.

Kongnas Fokkermapi sendiri merupakan 
pertemuan mahasiswa ilmu pemerintahan 

sebagai ajang silaturahmi dan bertukar 

pikiran sesama mahasiswa. Dalam kongres 

ini akan melahirkan ide, gagasan dan 

rekomendasi sebagai evaluasi organisasi 

serta arah tujuan dalam organisasi.

Koordinator Laboratorium Ilmu 
Pemerintahan UMY Sakir berharap masing-

dan Moral
masing delegasi dapat membawa isu-isu 

. yang perlu dibahas, sehingga setelah selesai 

kongres, dapat membawa program kerja di 

wilayahnya masing-masing. Sehingga 

kegiatan semacam ini akan memberikan 

dampak bagi masyarakat di wilayahnya.

“ Kongres di UMY sebagai penyelenggara 

diharapkan menjadi percontohan, bukan hanya 

terkesan sebagai ajang untuk wisata dan 

jalan-jalan, tetapi bagaimana mahasiswa seluruh 

Indonesia yang tergabung dalam Fokkermapi 

benar-benar melakukan dialog, diskusi, kerja 

sama, dan komunikasi untuk membahas isu-isu 

yang menjadi persoalan bangsa kita,” ungkap 
dosen Ilmu Pemerintahan UMY ini.'

Sementara Ketua Panitia Kongnas Anang 
Setiawan mengungkapkan, harus ada output 
pasti dari diselenggarakannya seminar dan 
kongres ini. Dengan tujuan mendapatkan 

rekomendasi untuk pemerintah dalam mengawali 

isu-isu pemerintahan yang terjadi saat ini.

Penyelenggara seminar ini, Prodi IP UMY 
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