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Teliti Pemerintahan 
Achmad Nurmandi 
Jadi Guru Besar

BANTUL—Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) mengukuhkan Achmad Nurmandi sebagai guru 
besar dalam rapat senat terbuka pengukuhan Guru 
Besar.UMY di Ruang Sidang Gedung Ar. Fachrudin B
Lariki S Jumat (25/8). Achmad Nurmandi memperoleh 
geltfr Profesor bidang ilmu pemerintahan setelah 
meneliti tata kelola pemerintahan, dengan judul 
Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak Terorganisasi 
dan Terfragmentasi, Bagaimana Perspektif Tindakan 
Kolektif Muhammadiyah Tentang Pemerintahan 
yang Amanah. Nurmandi menjadi guru besar tetap 
keenam di UMY.

Prof. Achmad Nurmandi dalam pidatonya 
menyampaikan masalah tata kelola pemerintahan 
secara umum terjadi di semua negara. Utamanya 
tentang kapasitas organisasi pemerintah, terutama 
cara menyelesaikan masalah rumit, padahal persoalan 
tersebut melibatkan banyak aktor dan multisektoral.

"Masalah itu terkait dengan lingkungan, pengangguran, 
keamanan, kejahatan, tunawisma, kesehatan, kemiskinan 
sampai daerah perbatasan. Ini seringkali menjadi 
headline pemberitaan, karena memang sulit untuk 
diselesaikan," ungkapnya dalam rilis kepada Harian 
Jogja, Jumat (25/8) .

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pemerintah 
sampai melampaui batasan administrasi. Baik dari sisi 
wilayah maupun organisasi, prosedur administratif, 
melibatkan aktor multilevel, multiaktor dan multisektor. 
Untuk mengatasinya, kata Nurmandi, harus ada 
tindakan kolektif satu tujuan.

Ia mencontohkan, praktik Muhammadiyah dalam 
berpolitik. Ketika anggota Muhammadiyah saling 
bertentangan satu sama lain tentang arahan yang harus 
diambil oleh organisasi, ada logika institusional yang 
tetap dipegang. Yaitu, dengan lebih memprioritaskan 
fungsi religius dan sosial dalam setiap arahan. 
Karena itulah, membuat Muhammadiyah tidak 
terlibat secara aktif dalam pemilihan.

"Praktik baik Muhammadiyah yang lebih 
memprioritaskan fungsi religius dan sosial inilah 
yang seharusnya bisa diterjemahkan pada aktivitas 
pemerintahan sehari-hari," jelasnya.

Praktik itu bisa diterapkan oleh pemerintah agar 
terwujud pemerintahan amanah. Karena pemerintah 
amanah berdasarkan teori yang ditemukannya dalam 
penelitian, adalah pemerintahan yang terdiri dari 
kepercayaan publik, kepemimpinan amanah dan 
tindakan kolektif.

“Kepemimpinan amanah itu bisa menunaikan 
amanahnya, tidak boleh menghianati amanah 
kepemimpinannya, mampu menegakkan keadilan, 
hukum dan kebenaran, serta bekerjasama dalam 
kebaikan dan ketakwaan dan tidak bekerjasama 
dalam melakukan dosa dan permusuhan," tegasnya. 
(Sunartono/*)

IST, Humas UMY

P r o f .  A c h m a d  Nurmandi saat menyampaikan 
pidato pengukuhan guru besar, Jumat (25/8).


