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M ahasisw a D im in ta  B aw a  

In d o n esia  B erkem ajuan

YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, Dr H Haedar Nashir mengajak maha
siswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) menjadi intelegensia mudayang punya karakter tra
disi besar. Karakter tradisi besar yakni insan berkemajuan 
yang bisa membawa Islam menjadi agama peradaban dan 
membangun peradaban bangsa Indonesia yang lebih maju.

Ia menegaskan hal itu saat menyambut 5.233 maha
siswa baru angkatan 2017, dalam acara Masa Ta’aruf 
(Mataf) di Sportorium UMY, kemarin. Ia memaparkan 
lima ciri karakter tradisi besar yakni mahasiswa harus 
menjadi religius, shaleh, mengetahui dan bisa membe
dakan mana yang benar mana yang salah, serta mana 
yang pantas dan tidak pantas.

”Ciri kedua yakni menjadi insan yang cerdas dan 
berkeahlian. Ketiga, insan yang mandiri, tidak manja 
dan berdiri tegak di atas kemampuan sendiri. Keempat, 
punya solidaritas kolektif. Yang kelima menjadi kader 
umat dan bangsa yang bisa membawa pencerahan untuk 
bangsanya, sehingga ketika menjadi mahasiswa lebih- 
lebih setelah lulus kuliah, bukan hanya beiguna bagi diri 
sendiri dan keluarga tapi juga menjadi rahmat bagi 
semesta alam,” paparnya.

Sebanyak 5.233 m ahasisw a baru merupakan 
saringan dari seleksi terhadap lebih 33.000 calon yang 
mendaftar. Mereka yang diterima sudah melalui seleksi 
sangat ketat karena UMY termasuk perguruan tinggi 
papan atas dibandingkan dengan Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah lainnya.
Peran Muhammadiyah

Haedar juga menjelaskan peran Muhammadiyah 
dalam pembangunan bangsa Indonesia. Menurutnya, 
M uham m adiyah bukan hanya organisasi kem a
syarakatan dan dakwah tapi juga organisasi yang telah 
mengukir kisah sukses pembaharuan. Muhammadiyah 
telah mengajari bangsa ini agar menjadi bangsa terdidik 
yang punya kepribadian dan iman yang kokoh.

”Selain itu, Muhammadiyah juga ikut mendirikan 
republik ini bahkan tokoh sentralnya, Ki Bagus 
Hadikusumo menjadi penentu perjalanan bangsa ketika 
satu hari ada titik yang agak kritis. Tetapi tokoh ini mem
beri solusi yakni demi bangsa dan negara, rela atas nama 
umat Islam mencoret tujuh kata dalam piagam Jakarta 
dan mengganti dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagai sila pertama Pancasila,” tandasnya.

Menurutnya, dari rahim tokoh Muhammadiyah, 
Indonesia berdiri tegak dan menentukan sejarah per
jalanannya dalam kebersamaan sebagai sebuah bangsa 
yang majemuk. Umat Islam sebagai mayoritas memberi 
hadiah terbesar untuk bangsa m elalui Ki Bagus 
Hadikusumo yang juga menjadi pahlawan nasional.

Rektor Dr Ir Gunawan Budiyanto MP menam
bahkan, mahasiswa yang datang ke UMY berarti datang 
ke tempat yang tepat, karena datang di organisasi tempat 
Pancasila dilahirkan. Mereka di sini dididik sebagai 
insan yang Pancasilais. Mereka juga dididik untuk men
jadi insan yang toleran karena Muhammadiyah bukan 
hanya untuk muslim saja tapi juga bagi seluruh bangsa 
Indonesia dan dunia.(D19-40)


