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EKSISTENSI DAN KIPRAH ALUMNI MUHAMMADIYAH 

DALAM MENJAWAB PERSOALAN MASYARAKAT 

 

 

Latar Belakang Historis 

 

Surat Ali Imran ayat 104:  

"Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru  kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar, merekalah 

orang - orang yang beruntung". 

 

Semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah landasan fundamental dari organisasi 

Muhammadiyah dalam mengembangkan sayap dan lapisannya pada sendi- sendi 

kemasyarakatan di tanah air. Satu dari semangat itu dapat kita lihat dari perjalanan 

panjang K.H. Ahmad Dahlan membawa gerakan Muhammadiyah yang merupakan 

salah satu mata rantai pembaharuan Islam dalam tujuannya menuju masyarakat 

Indonesia yang madani.  

 

Masyarakat madani yaitu suatu komunitas masyarakat yang memiliki "kemandirian 

aktivitas warga masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, 

adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai 

keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan 

kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap 

kaum minoritas. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat 

ideal yang dicita-citakan di bumi Indonesia, yang masyarakatnya sangat plural.  

 

Saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada era persaingan bebas, dimana setiap 

negara berlomba- lomba dalam mempromosikan keunggulan dan menigkatkan citra/ 

kepercayaan diri bangsa di dunia internasional yang diharapkan akan membawa 

perubahan kesejahteraan rakyatnya ke arah yang lebih baik. Faktanya, peningkatan 

citra Bangsa harus didahului dan dibarengi oleh pembenahan internal masyarakat itu 

sendiri secara bertahap dan menyeluruh. 
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Isu pembenahan internal masyarakat Indonesia di atas selayaknya menjadi 

tantangan bagi seluruh lembaga dan institusi pendidikan di tanah air untuk dapat 

menciptakan lulusan- lulusan yang tidak lagi menjadi beban bagi bangsa Indonesia, 

akan tetapi menjadi solusi permasalahan yang mampu menjawab tantangan 

perubahan jaman, sekaligus bergerak bersama- sama dalam menjadi pelopor 

peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh propinsi Indonesia.  

 

Kebersamaan itulah yang diyakini mampu untuk menggerakkan seluruh umat islam, 

umat mayoritas di Indonesia untuk membenahi bangsa ini secara vertikal dan 

horizontal. Seperti apa yang pernah kita lakukan ketika jaman penjajahan Belanda 

selama 350 tahun, kemudian penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, kita bersama- 

sama dan bernaung dalam satu kesatuan bangsa Indonesia untuk merebut 

kemerdekaan tersebut. Akan tetapi, semangat kebersamaan itu perlahan- lahan 

luntur dan semakin menghilang setelah dikumandangkannya proklamasi hingga 

terjadinya reformasi besar- besaran tahun 1998. 

 

Selama berpuluh- puluh tahun, kita menyadari bahwa kebersamaan yang dahulunya 

pernah tertanam dalam sanubari seluruh masyarakat Indonesia telah terurai, 

terpecah belah. Masyarakat Indonesia yang sejatinya adalah masyarakat plural kini 

dipecahkan oleh perbedaan suku/ ras, perbedaan agama, perbedaan partai politik, 

hingga pada perbedaan kepentingan dimana hal ini menyebabkan kita tidak lagi 

bergerak dan berjalan bersama- sama dalam menggapai tujuan masyarakat 

Indonesia menjadi masyarakat madani.   

 

Berdasarkan surat Ash Shaff ayat 4 menerangkan bahwa: 

 

 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang 

teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

 

Pada ayat keempat surat Ash Shaff ini disebutkan bahwa Allah SWT menyukai 

mukmin yang berjuang dalam sebuah bangunan yang kokoh. Ciri dari bangunan 

yang kokoh adalah seluruh komponen di dalamnya saling menguatkan satu dengan 

yang lain. Dapat dirinci, bahwa soliditas organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: masing-

masing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, bersinergi 
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dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian pelaksanaan 

program (pembagian potensi dan pemanfaatan kemampuan). Dalam mewujudkan 

organisasi yang kokoh diperlukan adanya kesesuaian konsep (perkataan) dan 

pelaksanaan (at tawafuq bainal qouli wal amal).  

 

Seperti yang dituliskan dalam seabad perjuangan Muhammadiyah: himpunan 

keputusan muktamar, dikatakan bahwa dengan semangat tajdid hendaknya setiap 

anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa da’wah yang 

tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi 

kepentingan ‘izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin) dan 

menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta). 

 

Tantangan- tantangan di atas, baik berupa peningkatan citra diri bangsa di kancah 

internasional maupun pembenahan internal masyarakat Indonesia akan berjalan 

seiring dengan kebersamaan umat Islam khususnya warga muhammadiyah dalam 

membuktikan dan membaktikan kiprahnya sebagai khalifah pada Allah SWT, bangsa/ 

negara dan untuk seluruh umat manusia. 

 

Alumni UHAMKA Menjawab Tantangan Abad 21 

 

Mengutip dari program nasional bidang pendidikan, iptek dan litbang, 

Muhammadiyah dalam rencana strategisnya berupaya untuk membangun kekuatan 

dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya insani, ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek), dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan Islam, 

sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan di tingkat Nasional 

atau Regional. 

 

Lembaga pendidikan Muhammadiyah yang kian menjamur hendaknya juga dibarengi 

dengan alumni- alumninya yang bahu- membahu dalam mengharumkan dan 

mendukung eksistensi dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sebagai salah satu 

lembaga pendidikan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 

(UHAMKA) adalah salah satu Perguruan Tinggi yang juga mengemban tanggung 

jawab terhadap penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia. 
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UHAMKA yang merupakan konversi dari IKIP Muhammadiyah Jakarta sangat 

berkompeten dan telah memiliki talenta yang cukup panjang dalam dunia pendidikan 

yang sangat erat kaitannya dengan penyiapan Sumber Daya Manusia. 

 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan UHAMKA telah memulai aktivitasnya sejak 18 

Nopember 1957/ 25 Rabiul Awal 1377 H dengan nama institusi Perguruan Tinggi 

Pendidikan Guru (PTPG) yang kemudian pada tahun 1965 berubah menjadi Institut 

Keguruan dan Imu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta (IKIP Muhammadiyah 

Jakarta). seiring perkembangan institusional dan tantangan eksternal maka pada 

tanggal 30 Mei 1997 IKIP Muhammadiyah Jakarta berkonversi menjadi Universitas 

Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA).  

 

Kiprah alumni UHAMKA dapat dibagi dalam 4 tahapan, yakni; (1) peranan alumni 

UHAMKA sebagai cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah; (2) peranan alumni 

UHAMKA Muhammadiyah dalam dakwah Islam dan kegiatan kemasyarakatan; (3) 

peranan alumni UHAMKA pada fondasi berbangsa dan bernegara, serta (4) peranan 

alumni UHAMKA di abad ke 21.  

 

Apabila setiap alumni Muhammadiyah mampu memahami dan melaksanakan 

keempat tahapan diatas, maka diharapkan cita- cita menjadi suatu gerakan Islam 

dan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan beraqidah Islam dan bersumber pada 

Al-Qur'an dan Sunnah dengan bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya 

masyarakat madani dapat terwujud. 

 

(1) Peranan Alumni UHAMKA sebagai cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah 

 

UHAMKA sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk membentuk generasi 

muda Indonesia yang seimbang antara pengembangan nilai- nilai akademik dan 

pembentukan akhlakul kharimah. Keluarga yang sakinah adalah awal terbentuknya 

masyarakat madani. 

 

Makanya tidak mengherankan bahwa rumah tangga yang diajarkan oleh Quran dan 

sunnah harus mempunyai lima cita-cita yaitu: 

1. Anak yang sholeh (waladun solihun) 

2. Rumah tangga yang tenteram (usratun sakinatun) 
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3. Masyarakat gotong royong (ijtimaiyyah marhamah) 

4. Negara yang baik (baldah thayyibah) 

5. Dunia yang aman (ad-dunya al-amin) 

 

Senada dengan itu bila kita hayati makna surah Ar-Rum ayat 21, tujuan rumah 

tangga (baca: keluarga) adalah berusaha untuk mencari sakinah (litaskunu ilaiha) 

yaitu mencari ketentraman hidup. Kedua insan (suami dan istri) saling melindungi 

dengan watak, tabiat, dan kepribadian yang ada pada diri masing-masing. Laki-laki 

dengan keperkasaannya melindungi kaum wanita, sedangkan kaum wanita justru 

melindungi kaum pria dengan kelembutan hatinya. Sakinah yang didapatkan dalam 

keluarga tentu pada akhirnya akan memberikan sakinah pula dalam masyarakat, 

yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat madani.  

 

(2) Peranan alumni UHAMKA dalam dakwah Islam dan kegiatan kemasyarakatan  

Surat Ali Imran ayat 110: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 

Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

 

Sesuai dengan ayat di atas, alumni UHAMKA wajib untuk aktif dalam penyebaran 

nilai- nilai Islam baik dalam kegiatan dakwah maupun kegiatan kemasyarakatan 

lainnya. Keaktifan tersebut akan membawa nama almamater semakin kokoh di setiap 

lapisan masyarakat yang pada akhirnya akan membawa citra positif Universitas Prof. 

Dr. Hamka sebagai lembaga pendidikan yang berhasil melakukan pembinaan 

terhadap masyarakat luas. 

 

(3) Peranan alumni UHAMKA pada fondasi berbangsa dan bernegara 
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Surat An-Nisaa ayat 58: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat,” 

 

Kita semua ummat zaman akhir ini diajak berfikir dan mengambil pelajaran dari 

sejarah masa lalu itu, di antaranya bahwa betapa perilaku yang berubah dalam diri 

para pemimpin (dari komitmen idealisme ke penyelewengan) berujung pada 

merajalelanya kezaliman dan penindasan (ketidak-benaran dan ketidak-adilan), dan 

akhirnya menyeret mereka bersama-sama dengan ummatnya ke dalam suatu 

perubahan total dimana rakyat ditelan oleh krisis, yang disadari atau tidak mereka 

para pemimpin telah menjadi faktor penyebabnya.  

 

Dengan merujuk petunjuk al-Qur'an tersebut di atas, dapat kita lihat betapa faktor 

peran pemuka masyarakat menjadi penting dalam suatu perubahan yang terjadi atas 

sesuatu masyarakat dari suatu kondisi positif beralih ke kondisi negatif. Oleh karena 

itu, upaya penanggulangan krisis moral yang disadari menjadi pangkal krisis- krisis 

lainnya yang sedang melanda bangsa dan negara kita dewasa ini, haruslah bertitik 

tolak dari reformasi moral kepemimpinan. 

 

Dengan demikian, maka masyarakat akan percaya kepada pemuka atau 

pemimpinnya dan Insya Allah taufiq dan ma`unah-Nya akan senantiasa menyertai 

bangsa Indonesia. 

 

(4) Peranan alumni UHAMKA di abad ke 21 

 

Perhatikan alumni- alumni dari universitas- universitas terkemuka seperti Harvard 

University dan Cambridge University yang memiliki jenjang keorganisasian yang rapih 

dan terstruktur. Alumni- alumni kedua universitas ini memiliki beragam aktivitas, 

diantaranya adalah menyediakan lapangan kerja bagi para lulusan baru, pencarian 

sponsor program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, 

penyediaan bulletin secara terus- menerus hingga pembuatan website khusus alumni 

yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat luas.  
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Hal tersebut diyakini adalah salah satu faktor penunjang yang mampu menjamin 

kelangsungan eksistensi dari kedua universitas tersebut untuk dapat menghasilkan 

lulusan siap kerja yang diakui oleh dunia internasional dan untuk terus berdedikasi 

dalam memajukan dunia pendidikan. Alumni- alumninya yang tersebar ke seluruh 

penjuru dunia merupakan bukti nyata suatu bentuk pendidikan yang berhasil 

membentuk pribadi- pribadi mandiri dan kompeten. 

 

Contoh lainnya untuk universitas dalam negeri adalah Universitas Indonesia. Alumni- 

alumni dari Universitas Indonesia dapat kita lihat kekompakannya baru- baru ini 

dalam pembelaan wakil pimpinan KPK non-aktif Bibit dan Chandra, dimana keduanya 

adalah alumni dari Universitas Indonesia. Kekompakan seperti itu patut ditiru, dan 

kebanggaan para alumni akan nama almamaternya juga patut dipelajari sebagai 

langkah awal menjadikan kiprah UHAMKA semakin berkibar di tanah air Indonesia. 

 

UHAMKA telah memiliki modal awal yang kuat dengan beranggotakan orang- orang 

yang telah berhasil berkiprah dalam dunia politik, ekonomi dan pendidikan baik 

sebagai dewan penyantun, badan pelaksana harian maupun departemen- 

departemen lain yang ada dalam tubuh UHAMKA. Hal selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan secara terus- menerus dan 

meningkatkan pelayanan serta dedikasi terhadap pengembangan dunia pendidikan. 

Mahasiswa- mahasiswa UHAMKA juga harus ditanamkan rasa mencintai dan memiliki 

akan kampusnya serta harus pula merasakan semangat perjuangan dalam 

menyebarkan Islam dibawah naungan universitas ini.  

 

Alumni UHAMKA bertugas untuk membuktikan dan membaktikan diri kepada 

masyarakat Indonesia dan dunia akan prestasi akademik yang dimiliki sekaligus 

kemuliaan akhlak demi menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat 

madani, sekaligus menjadi contoh peradaban berakhlak modern bagi seluruh dunia. 

 

Alumni- alumni UHAMKA yang kini tersebar ke penjuru Indonesia, atau bahkan 

dunia, selayaknya bergabung dan bersama- sama membentuk suatu jaringan yang 

alumni yang kokoh dan bersama- sama pula terlibat dalam penyiapan sumber daya 

manusia Indonesia yang kelak akan menjadi juru dakwah guna mengharumkan 
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nama almamater, yang pada akhirnya akan membawa Islam menjadi agama yang 

rahmatan lil alamin bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia.    

 

Kesimpulan 

 

UHAMKA sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat luas dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk 

dapat terjun ke masyarakat dan membaktikan diri bagi agama, orang tua, bangsa 

dan seluruh umat manusia. Kepercayaan masyarakat itu harus benar- benar dijaga 

dengan meningkatkan kualitas pengembangan akademik di lingkungan universitas 

secara terus- menerus.  

 

Tugas yang diemban oleh UHAMKA memang tidak mudah dan menuntut kerja sama 

dari semua pihak, yakni dunia usaha dan industri, praktisi pendidikan, masyarakat 

luas dan partisipasi alumni- alumninya. 

 

Peranan alumni menjadi sangat penting dan kritis dimana keseluruhannya 

merupakan suatu lingkaran siklus yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Usaha UHAMKA dalam membentuk SDM Indonesia yang berakhlak dan kompeten 

harus dibarengi oleh ketulusan dan kemantapan alumni- alumninya dalam 

mengharumkan nama almamater. 

 

Tugas dari alumni UHAMKA dalam ke dunia pemerintahan dapat diringkas menjadi 

hal- hal sebagai berikut, yaitu: (1) menciptakan pendidikan dan kesehatan yang 

merata dan berkualitas, (2) menciptakan masyarakat dengan kemandirian ekonomi 

(entrepreneur skills), (3) menciptakan keamanan dan pertahanan yang tersistem dan 

terkoordinasi dan selanjutnya (4) membentuk pemerintahan daerah/ pusat yang 

transparan dan berorientasi pada pemecahan masalah. 
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A L U M N I 

 

A = almamater perguruan tinggi 

L = lulusan utama yang berprestasi 

U = ukhuwah islamiyah tetap dijalani 

M = Muhammadiyah persyarikatan terpuji 

N = nilai- nilai akhlak mulia dijiwai 

I = iman dan takwa menyatu dalam sanubari 

 

A = Allah SWT selalu menyertai 

L = luar biasa berilmu tinggi 

U = untuk hidup mencari rizki 

M = manusia harus berserah diri 

N = nikmati seluruh berkah Ilahi 

I = indah harmonis kita jumpai 

 

A = amanat Perguruan Tinggi 

L = langkah pasti akhlak terpuji 

U = untaian kasih hati suci 

M = mantap pribadi berilmu tinggi 

N = naluri manusiawi menggapai rizki 

I = Insya Allah menggapai berkah Ilahi 

 

 

 

 

Oleh: Pono Fadlullah 
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