
Edisi II Tahun 2015

Menimang Eksistensi
Polbangmawa UII

BENANG MERAH PELAKSANAAN 
POLBANGMAWA UII

Telisik:

MAHASISWA



DAFTAR

ISI

20
15 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam hangat untuk seluruh penikmat newsletter Ekonomika. Hadir di edisi ke-2, kami menyuguhkan 

informasi segar dan berbobot.

Pada edisi kali ini Ekonomika membahas tentang Polbangmawa. Polbangmawa atau Pola Pengembangan dan 

Pembinaan Mahasiswa ternyata telah hadir di Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1999. Terdiri dari tiga aspek, 

keislaman, minat-bakat dan keorganisasian. Namun kabarnya, salah satu program keislaman yaitu Pesantrenisasi yang 

hanya dilaksanakan selama 3 hari dirasa tidak efektif dan akan diganti menjadi 1 tahun. Penasaran bukan ingin tahu 

bagaimana kelanjutannya?. Tak lupa kami berikan tambahan ilmu diluar kampus. Kopi Penggerak Bisnis. Bagi penikmat kopi 

terutama, tentunya penasaran bukan, seperti apa sih Coffee Shop itu tetap bertahan di tengah-tengah maraknya Coffee 

Shop di Jogja yang makin menggunung. Dan masih banyak lagi yang bisa dinikmati dalam newsletter kali ini.

Dalam Newsletter ke-2 ini, semoga apa yang kami suguhkan dapat menambah pengetahuan dan wacana baru 

bagi penikmat Ekonomika. 
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Lpm Ekonomika

ada Rubrik Telisik di Newletter edisi ke-2, kami menyuguhkan berita mengenai Pola Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam 

PIndonesia (Polbangmawa UII). Polbangmawa merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi program kurikulum tingkat 

universitas. Program ini berada dibawah tanggungjawab Wakil Rektor 3 UII. Program pola pengembangan ini terus direvisi dan 

disempurnakan guna membentuk akhlak mahasiswa yang masih mengemban studi di UII. Terdiri dari aspek Keislaman, Minat-Bakat, dan 

Keorganisasian, Polbangmawa diharap menjadi program pembentuk karakter mahasiswa UII. Seperti apa yang dikatakan Abdul Jamil selaku 

Wakil Rektor 3 bahwa lulusan UII harus mampu mengambil peran dan menjadi pemimpin di masyarakat. Maka dari tujuan itu kemudian UII 

membentuk apa yang disebut Polbangmawa.

Polbangmawa bukanlah hal yang baru, sebab sebenarnya UII telah merancang program tersebut sejak 1999. Keberadaanya baru 

santer terdengar beberapa waktu terakhir setelah Abdul Jamil mewacanakannya kembali. Seyogyanya Polbangmawa dan konsep Student 

Government tidaklah jauh berbeda, sebab keduanya sama – sama bertujuan membentuk karakter mahasiswa. Namun dalam 

perkembangannya, Polbangmawa dan Student Government tampaknya saling berseberangan. Bagaimanakah sebenarnya hubungan antara 

keduanya? Lalu sudah seberapa jauhkah Polbangmawa dilaksanakan?

Pada Rubrik Wacana, kami menyajikan informasi terkait dengan Coffe Shop yang kian hari kian menjamur di kota pendidikan ini. 

Melihat tren yang kian meningkat, menunjukkan bahwa sebenarnya bisnis ini banyak diminati oleh para pebisnis. Lalu bagaimana sebenarnya 

peluang bisnis yang terdapat di bisnis Coffe Shop ini? Apakah yang membuat bisnis ini layaknya seperti jamur yang terus merebak? 



Ekonomika�Menantang

Opini adalah:

Ÿ Tulisan bertema bebas (Ekonomi, Sosial, Politik, 

Budaya, Teknologi, dll).

Ÿ Penilaian tulisan berdasarkan kedalam pembahasan, 

aktualitas, dan relevansinya dengan kehidupan saat 

ini.

Ÿ Tulisan tidak berbau SARA dan pornografi.

Ÿ Panjang tulisan 500 – 600 kata.

Oase adalah:

Ÿ Tulisan yang bertema Keislaman

Ÿ Penilaian tulisan berdasarkan kedalaman pembahasan 

dan pencantuman dalil Al-Qur'an/Sunnah.

Ÿ Tulisan tidak berbau SARA dan pornografi

Ÿ Panjang tulisan 500 – 600 kata.

Jejak adalah:

Ÿ Tulisan yang mengisahkan catatan perjalanan dan 

menggambarkan keunikan sebuah tempat wisata atau 

bersejarah.

Ÿ Penilaian tulisan berdasarkan detail penggambaran 

tempat dan keunikannya.

Ÿ Panjang tulisan 500 – 600 kata.

Rekomendasi adalah:

Ÿ Tulisan yang didalamnya membahas mengenai resensi 

buku atau ulasan/review film.

Ÿ Penilaian berdasarkan lengkapnya isi tulisan (ringkasan 

isi buku/ringkasan jalannya film, kelemahan dan 

kelebihan buku/film).

Ÿ Cantumkan format berikut diawal tulisan:

o Judul Buku, Penulis, Penerbit, Cetakan, Jenis 

Buku, Tebal/Jumlah Halaman, ISSN. (Resensi 

Buku) 

o Judul, Sutradara, Produser, Penulis, 

Durasi, Tanggal Release. (Review Film)

Contoh format : 

Judul Buku : The New Korea

Penulis : Myung Oak Kim dan Sam Jaffe

Penerbit : PT Elex Media Komputindo

Cetakan : 2013

Jenis Buku : Non-fiksi

Tebal Buku : 346 halaman

ISSN : 978-602-02-1184-8

Ÿ Panjang tulisan 500 – 600 kata.

Kirimkan tulisan kalian ke email:  Pada kolom subyek email tuliskan Nama  redaksi.ekonomika@gmail.com.

Lengkap_Jurusan_Angkatan_Jenis Rubrik_No.Telpon. (contoh: Adi 

Subandri_Manajemen_2013_Opini_085745687658). Naskah tulisan akan kami terima paling lambat pada 30 April 

2015. Bagi tulisan yang terpilih akan dimuat di Newsletter EKONOMIKA edisi III.

Halo teman – teman mahasiswa FE UII, kami membuka kesempatan 

bagi kalian yang ingin berlatih menulis di Newsletter EKONOMIKA. Ada 4 

rubrik yang kami sediakan, yaitu Rubrik Opini, Oase, Jejak, dan 

Rekomendasi. Berikut masing – masing kriterianya:



Surat�Pembaca

  Kurangnya parkiran mobil di tengah-tengah mahasiswa UII yang mengunakan mobil semakin bertambah. Satpam 

juga hanya sekedar bilang penuh tanpa memberikan solusi tempat untuk memarkirkan mobilnya di mana lagi dan 

tentu saja membuat kebanyakan mahasiswa parkir sembarangan di sekitar kampus, contohnya seperti di 

Indomaret. Tidak hanya itu, penuhnya parkiran otomatis memberikan peluang telat dan tidak masuk kuliah apabia 

tidak mendapat parkiran. Untuk mengurangi mahasiswa yang tiap tahun bertambah dan itu berarti penggunaan 

mobil juga ikutan bertambah sementara mahasiswa pembawa mobil yang lulus jumlahnya tak sebanding, kiranya 

perluasan tempat parkiran mobil sangatlah diperlukan. (Renni Kusuma. A, Jurusan Akuntansi)

1

 Menurut pendapat saya tentang perbaikan perpustakaan lantai 2 sudah sangat bagus. Ditambah lagi perpustakaan 

semakin rapi dan bersih juga ada hiasan tanaman. Namun yang saya sangat sayangkan adalah akses tangga menuju 

perpustakaan lantai 3 hanya diperbolehkan untuk petugas. Padahal seharusnya tangga tersebut bisa mempermudah 

mahasiswa untuk mencari buku di perpustakaan lantai 3. Harapan saya, semoga pihak perpustakaan bisa 

mempertimbangkannya. Semoga tangga tersebut bisa bermanfaat tidak hanya untuk petugas tapi juga mahasiswa. 

(Arumningtyas PY, Jurusan Manajemen)

2

. Pelayanan kemahasiswaan seperti petugas prodi atau petugas loket akademik yang kalau ditanya malah cuek, 

bukannya memberi solusi terhadap masalah yang dialami mahasiswa. Bahkan juga petugas presensi yang 

membingungkan atas info kehadiran atau ketidakhadiran dosen. (Kriswandani Permata, Jurusan Manajemen)
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Redaksi LPM Ekonomika membuka Surat Pembaca bagi 

mahasiswa, dosen, dan karyawan FE UII untuk menyuarakan 

terkait kritik/saran mengenai kampus FE UII. Selain itu, dapat 

berisi pula kritikan/saran untuk LPM Ekonomika. Anda juga dapat 

menuliskan topik yang dapat direkomendasikan untuk dibahas 

pada Newsletter.  Kirimkan Surat Pembaca anda ke email 

redaksi.ekonomika@gmail.com   dengan jumlah kata 50 – 

100 kata. Pada kolom Subyek email tuliskan Nama 

Lengkap_Jurusan_Angkatan.

Ketentuan�Surat�Pembaca
Redaksi LPM Ekonomika menerima kiriman 

naskah dari rekan – rekan mahasiswa FE UII untuk 

rubrik Opini, Jejak, Rekomendasi dan Oase. Untuk 

ketentuan naskah Opini ditulis sebanyak 500 – 600 kata 

dengan tema bebas, tidak menyinggung SARA dan berbau 

pornografi. Untuk ketentuan Oase ditulis sebanyak 500 – 600 

kata dengan tema Keislaman.  Rubrik Jejak ditulis sebanyak 

500 – 600 kata yang didalamnya memuat catatan perjalanan ke 

tempat wisata/unik/bersejarah. Rubrik Rekomendasi ditulis 

sebanyak 500 – 600 kata yang didalamnya membahas mengenai 

resensi buku yang direkomendasikan untuk dibaca atau review Film yang 

m e n a r i k  u n t u k  d i l i h a t .  K i r i m k a n  t u l i s a n  k a l i a n  k e 

redaksi.ekonomika@gmail.com. Bagi kalian yang beruntung, tulisan  

akan dimuat pada Newsletter. Pada kolom Subyek email tuliskan Nama 

Lengkap_Jurusan_Angkatan.

Ketentuan�Rubrik�Mahasiswa



niversitas Islam Indonesia (UII) 

Umerupakan perguruan tinggi 

yang peduli terhadap pengem-

bangan karakter dengan tujuan utama 

yaitu pembentukan akhlaq mulia 

(akhlaqul karimah) berbasis keislaman 

yang berupaya menciptakan mahasiswa 

tanggap terhadap lingkungan sekitar. 

“Keislaman itu ciri khas kita, maka 

mengapa hal itu diwajibkan. Cita-cita 

pendiri Ingin menjadikan mahasiswa 

berilmu amaliyah dan beramal ilmiah,” 

kata Abdul Jamil selaku wakil rektor 3 

Bidang Kemahasiswaan periode 2014-

2018 saat ditemui di ruangannya pada 

Kamis 19 Maret 2015.

Sejalan dengan semangat 

Universitas Islam Indonesia (UII) yang 

tersirat di dalam Al-Quran bahwa 

manusia diciptakan untuk menjadi 

khalifah dan memiliki pribadi yang 

rahmatan lil alamin. Maka dari itu 

dibentuklah Surat Keputusan (SK) 

Rektor UII No : 146/B.6/Rek/VIII/1999 

mengenai  Pola  Pengembangan 

Mahasiswa (Polbangmawa). Program 

pengembangan mahasiswa merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi 

program kurikulum tingkat universitas. 

Program ini berada dibawah tanggung-

jawab Wakil Rektor 3 UII. 

Secara sistemik pendidikan 

pengembangan karakter di UII sudah 

mulai sejak tahun 1999 dengan 

diterapkannya Polbangmawa. Program 

pola pengembangan ini terus direvisi 

dan disempurnakan guna membentuk 

akhlak mahasiswa yang masih mengem-

ban studi di UII. Sebagai contoh, pada 

tahun 2007, Polbangmawa menam-

bahkan program pesantrenisasi untuk 

mahasiswa. “Polbangmawa itu men-

cakup aspek minat-bakat, keorgani-

sasian, dan keislaman,” tutur Abdul 

Jamil.

Mahasiswa sebagai generasi 

penerus bangsa dituntut supaya mampu 

hidup pada kondisi yang sulit ditebak di 

masa mendatang. Pendidikan karakter 

merupakan faktor penting dalam 

menciptakan sumber daya manusia 

yang mempunyai mental visioner, berani 

berbuat, beradaptasi dan bersikap. 

Pelaksanaan pendidikan karakter seperti 

pendidikan akidah akhlaq dan ke-

pemimpinan Islam menjadi sangat 

penting bagi mahasiswa.

Adanya program Orientasi Nilai 

Dasar Islam (ONDI), Latihan Ke-

pemimpinan Dasar Islam (LKID), dan 

Pesantrenisasi ditujukan sebagai cara 

UII membentuk karakter mahasiswa-

nya. “Tujuan UII adalah bagaimana 

menyebarkan nilai – nilai islam di 

masyarakat, yang itu nantinya harus 

disebar oleh mahasiswa UII,” ucap 

Jamal sebagai Kepala Divisi Bidang 

Pendidikan Direktorat Pendidikan dan 

Pengembangan Agama Islam (Kadiv 

Bidang Pendidikan DPPAI) UII.

Terdapat beberapa program 

pembentukan karakter spiritual di UII 

seperti ONDI, LKID, dan Pesantrenisasi. 

Jamil menambahkan bahwa nantinya 

diharapkan mahasiswa UII dapat 

mengambil peran di masyarakat dan 

menjadi pemimpin dimana ia tinggal. 

“Anda kan mahasiswa UII, kalo diminta 

memimpin shalat jenazah atau khutbah 

saja ga dapat, lalu di masyarakat mau 

jadi apa?” Tanya pria setengah baya 

1 EKONOMIKA Edisi II

TELISIK

Oleh: Latifah Putranti

Benang Merah Pelaksanaan 

Polbangmawa UII

Polbangmawa dilahirkan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkualitas 

menurut standar UII. Bagaimana pelaksanaan Polbangmawa yang sesuai 

dengan cita-cita para pendiri UII, yang nantinya akan membedakan 

lulusan UII dengan universitas lain?

Ilustrasi: Dimas -Ekon
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tersebut sambil tertawa menampak-

kan giginya.

Kedepan, pihak rektorat UII 

akan mencanangkan pula program 

pesantrenisasi selama 1 tahun bagi 

mahasiswa. Program tersebut 

sekarang masih digodog dan 

diwacanakan dalam lingkungan 

universitas.

Ditemui diwaktu yang ber-

beda, Jamal mengamini apa yang 

dikatakan Jamil. “Tentang konsep 

pesantrenisasi, baru sebatas konsep. 

Sekarang warek 3 baru melakukan 

perencanaan. Sampai saat ini belum 

ada langkah kongkretnya,” ujar pria 

tersebut.

Jamil mengatakan bahwa 

dirinya akan mendukung sepenuh-

nya pelaksanaan program pesan-

trenisasi 1 tahun. “Ya untuk 

membentuk karakter spiritual 

mahasiswa maka minimal pesan-

trenisasi dibuat selama 1 tahun, 

masak cuma 3 sampai 5 hari saja? 

Apa dapat membentuk dalam waktu 

sesingkat itu?,” tutur pria berkumis 

tersebut.

Program Pesantrensasi 1 

tahun yang diistilahkan dengan 

nama Islamic Charater Building 

(ICB) tersebut baru akan berjalan 

beberapa tahun mendatang. “Ini kita 

baru mempersiapkan segala ke-

perluan seperti halnya infra-struktur 

tempat pesantrenisasi itu berada,” 

ujar Jamil. Nantinya, ICB akan 

menjadi tempat untuk mem-bentuk 

karakter islam dan jiwa kepe-

mimpinan mahasiswa. “Disana 

mahasiswa akan dilatih kepe-

mimpinan, salah satunya mahasiswa 

dilatih untuk berpidato, public 

speaking juga,” tambahnya.

Dalam aspek minat-bakat, 

Jamil memaparkan bahwa rektorat 

telah memberi kesempatan kepada 

seluruh mahasiswa untuk berkarya. 

Ia mendorong mahasiswa UII untuk 

mengembangkan keilmuannya. “Kita 

mendorong mahasiswa buat menulis 

di koran, jurnal – jurnal inter-

nasional, berbagai seminar dan ikut 

Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM),” 

tambah Jamil. Bentuk dorongan 

universitas adalah dengan memberi 

bantuan finansial dan informasi terkait 

acara – acara keilmuan tersebut. 

Pihak universitas akan membiayai 

mahasiswa yang mengikuti seperti 

halnya PKM dan berbagai seminar. 

“Bentuk dorongannya ya insentif, kalo 

mereka (red-mahasiswa) ikut PKM, ya 

kami biayai. Apalagi kalo juara, kami 

tambah insentifnya baik untuk maha-

siswa maupun dosen pem-bimbingnya,” 

ucap Jamil. Informasi mengenai PKM 

telah disediakan pihak universitas 

melalui website resmi UII dan juga 

melalui pemasangan spanduk di 

masing–masing fakultas.

Jamil berharap mahasiswa UII 

dapat menguasai bidang keilmuan yang 

mereka geluti. Ia mengatakan bahwa 

berbagai kegiatan tersebut telah 

diinformasikan pihak universitas. 

“Semuanya itu ya termasuk dalam 

program Polbangmawa UII, siapa 

mahasiswa yang mau ikut seminar 

silakan untuk mengajukan dana ke sini,” 

ucap Jamil. Bagi mahasiswa yang akan 

mengikuti seminar atau konferensi 

dapat mengajukan dana ke Divisi 

Kemahasiswaan UII yang berada di 

bawah Wakil Rektor 3.

Sembari menyilangkan jari 

tangannya, Jamil melanjutkan pem-

bicaraan, universitas sampai saat ini 

telah memberi keleluasaan bagi seluruh 

mahasiswa untuk berpartisipasi dalam 

tiap acara. Ia mengharap pula 

kesadaran mahasiswa UII dalam 

menanggapi hal tersebut. “Kami sudah 

menyediakan dana, tapi masih sedikit 

mahasiswa yang mengikuti acara – 

acara itu,” ujar Jamil.

Kemudian pihaknya juga telah 

membuat pelatihan – pelatihan bisnis 

dan akan membuat inkubator bisnis 

kepada seluruh mahasiswa. Inkubator 

bisnis tersebut akan berfungsi sebagai 

tempat untuk mendukung mahasiswa 

yang ingin membuat usaha. Jamil juga 

mengatakan bahwa ia beserta jajaran 

rektorat lainnya akan membuat program 

semacam One Day Shop. “Kita akan 

buat itu seharian penuh di lingkungan 

UII. Gimana supaya menarik maka kita 

juga akan melibatkan pihak – pihak luar 

sebagai peserta,” ujar Jamil.

Pada aspek keorganisasian, Jamil 

pun juga mendukung adanya lembaga 

kemahasiswaan yang dijalankan oleh 

mahasiswa UII. Ia mengapresiasi 

adanya Student Government yang 

berlaku di kelembagaan mahasiswa UII 

selama ini. Menurutnya, mahasiswa UII 

telah menjalankan pemerintah dari, 

untuk, dan ke mahasiswa secara 

mandiri. “Mahasiswa kan punya minat, 

ada yang berminat di basket, sepakbola, 

dan lainnya. Ya biarlah mahasiswa 

menjalankan itu dan ikut di UKM (red-

Unit Kegiatan Mahasiswa) kampus, kita 

bantu dan dorong juga,” ucap Jamil.

Wakil rektor 3 sebagai re-

presentasi universitas memang memiliki 

peran dalam hubungannya dengan 

kelembagaan kemahasiswaan UII. 

Antara lembaga mahasiswa UII dan 

wakil rektor terdapat garis koordinatif 

yang menjadi jembatan universitas 

untuk tetap dapat membina dan 

mendukung mahasiswa.

Bachnas yang merupakan wakil 
 rektor 3periode 2010-2014 saat ditemui 

diruangannya di Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan (FTSP) UII ber-

pendapat bahwa seharusnya mahasiswa 

tidak sekadar kuliah saja. “Mahasiswa 

UII harus mempunyai nilai tambah yang 

dapat memperkuat dan menambah 

bekal mereka saat terjun di masya-

rakat,” ucap pria berambut putih 

tersebut.

Keberhasilan Polbangmawa jelas 

membutuhkan sinergi yang kuat antara 

mahasiswa dan universitas untuk 

mewujudkan lulusan UII yang serba 

bisa. Mahasiswa mumpuni adalah 

mahasiswa yang berilmu dan beragama. 

Menjadi alumni UII harus dapat 

memberi kontribusi kepada masyarakat, 

sehingga dapat terwujud-lah cita-cita 

UII yaitu melahirkan seorang manusia 

yang Rahmatan lil alamin, manusia yang 

menjadi rahmat bagi alam semesta.

Reporter: Dera, Restin, Latifa, Arief, Irsan, Miftah
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ola Pengembangan dan Pem-

Pbinaan Mahasiswa (Polbang-

mawa) telah hadir di Universitas 

Islam Indonesia (UII) sejak tahun 1999. 

Terdiri dari tiga aspek, keislaman, 

minat-bakat dan keorganisasian, 

senantiasa dipertahankan demi men-

capai tujuan pendiri UII, yaitu men-

jadikan mahasiswanya berilmu amaliyah 

dan beramal ilmiah. “Alumni UII itukan 

harus merantasi (unggul dalam segala 

bidang),” ungkap Abdul Jamil selaku 

Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan 

pada Senin, 17 Maret 2015 lalu di 

ruangannya.

Realisasi Polbangmawa

Dari ketiga program Polbang-

mawa tersebut, hanyalah program 

keislaman yang memperoleh prioritas 

wajib. Program tersebut terdiri dari tiga 

perangkat yang meliputi Orientasi Nilai 

Dasar Islam (ONDI), Latihan Kepe-

mimpinan Islam Dasar (LKID), serta 

pesantrenisasi. Tiga perangkat program 

keislaman tersebut diwajibkan men-

dapat nilai standar kelulusan sebagai 

syarat penyelesaian tugas akhir setiap 

mahasiswa.

“Kita percaya dan yakin bahwa 

dengan karakter yang kuat, kepribadian 

yang islami dengan nilai-nilai Islam kita 

bisa mencetak generasi bangsa yang 

mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada,” jelas Jamal, 

Kepala Divisi Bidang Pendidikan Direk-

torat Pendidikan dan Pengem-bangan 

Agama Islam (DPPAI) UII.

Hal senada juga diungkapkan 

oleh Wakil Rektor III terdahulu, 

Bachnas, "Agar mahasiswa tidak se-

kedar kuliah saja. Ini (polbangmawa-

red) membuat mahasiswa mempunyai 

nilai tambah yang memperkuat dan 

menambah bekal mereka."

Selain itu, Abdul Jamil menegas-

kan bahwa sebagai mahasiswa UII yang 

membawa nama Islam maka perlu 

dibina dalam hal keislaman. Itulah 

sebabnya program keislaman dalam 

Polbangmawa selalu dielu-elukan. 

Lantas dalam perkembangannya, pro-

gram keislaman terutama pesantreni-

sasi yang hanya dilaksanakan selama 

tiga hari, dirasa tidak efektif.

"Kalau pesantren diadakan be-

berapa hari kan tidak efektif," tutur 

Bachnas. Hal serupa juga diungkapkan 

oleh Abdul Jamil bahwa output yang 

bagus tidak terlepas dari proses pem-

binaannya. Sebab tujuan dilakukan 

pesantren adalah merubah karakter 

mahasiswa menjadi lebih islami. Untuk 

itu kini tengah dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan.

Jamal menambahkan, “Kalau 

ditanya sudah efektif, memang jawab-

nya belum. Sebab Itu (pesantren) 

waktunya sangat singkat. Selain itu, 

setengah lebih dari input mahasiswa 

memiliki pengetahuan agama di tingkat 

dasar. Juga jumlah asrama yang belum 

bisa menampung seluruh mahasiswa. 

Sejauh itu, inilah yang bisa kita 

maksimalkan.” 

“Untuk itu ke depannya, pesan-

tren akan kita adakan selama 1 tahun,” 

ungkap Abdul Jamil. Program-program 

seperti ONDI dan LKID nantinya akan 

melebur menjadi pesantren satu tahun 

atau dua semester. Wacana ini rencana-

nya akan terealisasi pada tahun 2017, 

ketika semua infrastruktur telah siap. 

Sebab asrama yang ada dirasa tidak 

cukup untuk menampung jumlah 

mahasiswa UII yang kian meningkat.

“Sejauh ini kendalanya ada di 

infrastruktur, jumlah asrama kita 

kurang. Mahasiswa kita ini kan 5000 

orang,” lanjut Abdul Jamil. Mendukung 

hal tersebut Bachnas juga mengatakan 

bahwa kendala realisasi pesantren satu 

tahun terbentur keberadaan jumlah 

asrama yang belum bisa menampung 

seluruh mahasiswa UII. Sementara itu, 

bentuk realisasi yang tengah dilakukan 

DPPAI dengan rektorat adalah mem-

bentuk tim evaluasi, kajian-kajian, dan 

studi banding. "Begitu ada dana 

langsung bangun asrama," ungkap 

Bachnas.

Menilik pada bidang minat dan 

bakat, saat ditanya bagaimana keter-

libatan mahasiswa dalam bidang ini, 

Jamil memasang wajah serius. “Masih 

sedikit, tahun ini yang mendaftar PKM 

cuma ada 51 proposal atau sekitar 200 

orang mahasiswa. Dari 9 ribuan 

mahasiswa, masak yang ngajuin cuma 

segitu? Lha yang kita harapkan itu 

meningkat. Untuk hal itu kita ini kalah 

lho jumlahnya sama universitas – 

universitas lain,” ucap Jamil. Begitu pula 

dengan pengajuan dana dari mahasiswa 

untuk kegiatan seminar atau konferensi. 

Menurutnya universitas belum 

dapat memaksimalkan potensi dalam 

bidang keilmuan. Tingkat minat 

mahasiswa untuk mengikuti program 

seperti halnya PKM atau acara seminar 

dapat dikatakan minim. “Contoh lain 

kita ngadain training, tapi yang ikut 

Oleh : Restin Septiana

“Sejatinya Polbangmawa yang diusung rektorat adalah jembatan mahasiswa demi 
peningkatan kualitas diri. Selaras bersama keberadaan KM UII dengan konsepsi Student 
Goverment-nya. Lantas bagaimanakah realisasinya selama ini dan bentuk sinergi 
keduanya?”

Menimang Eksistensi 
Polbangmawa UII
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cuma 300 orang, lha kalo gini mau 

bagaimana?” ucap pria berambut 

pendek itu.

Student Government dan 

Polbangmawa

 Menanggapi hal tersebut, 

ditemui di waktu dan tempat yang 

berbeda pada Rabu, 25 Maret 2015, 

Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa 

Universitas (LEM U), Edi Subagio 

mengatakan, ”Secara logika orang 

tua, pesantrenisasi memang baik. 

Lantas bagaimana dengan anaknya, 

apakah secara logika mahasiswa dari 

bangun tidur sampai tidur lagi masih 

mau dicekoki. Sekarang mengikuti 

standar rektorat saja lah, kalau lulus 

ya sudah tidak usah pesantren 1 

tahun, kalau yang belum ya, silah-

kan.”

Di sisi lain, Edi Subagio 

mengaku bahwa program Polbang-

mawa ibarat rezim. Program yang 

ada akan berganti seiring ber-

gantinya pemangku wewenang. 

Budaya yang terbentuk tidaklah 

sama, sebab senantiasa berubah 

mengikuti persepsi yang dipahami 

oleh pemangku wewenang tersebut. 

Sehingga dampaknya dirasakan 

sekarang. Sementara terkait pola 

pengembangan mahasiswa secara 

tertulis, Surat Keputusan (SK) nya 

dirasa sudah terlalu lama. Sehingga 

sudah tidak relevan dan perlu 

adanya penyelarasan.

Edi Subagio menuturkan, 

“Terus lagi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan, saya tidak tahu muncul-

nya sejak kapan. Kegiatan seperti 

pesantrenisasi, ESQ, dan sebagai-

nya. Saya kira belum lama lah tahun 

2000-an.” Kegiatan keislaman dinilai 

merupakan peran aktif mahasiswa. 

Sehingga mahasiswalah yang se-

harusnya mendidik mahasiswa baru. 

Sebab di sinilah apa yang dilakukan 

rektorat dengan Keluarga Mahasiswa 

(KM) berdasarkan konsepsi Student 

Government sebenarnya tidaklah 

berbeda. Namun kemudian pola 

pendidikan mahasiswa baru ini 

akhirnya dilakukan oleh rektorat.

"Bagaimana kita (KM UII) 

melakukan jenjang pendidikan untuk 

mahasiswa. Jelas kita tidak pernah lari 

dari nilai keislaman, kemahasiswaan, 

kelembagaan kepada mahasiswa secara 

pendidikan," tutur Edi Subagio.

Membenarkan hal tersebut, 

Jamal menambahkan, “Secara ke-

lembagaan (Polbangmawa bidang 

keislaman: ONDI, LKID, Pesantren-red) 

tidak punya hubungan yang bersifat 

resmi. Sementara pelibatan mahasiswa 

adalah sebagai pemandu.”

Seperti yang diungkapkan oleh 

Edi Subagio bahwa sebenarnya program 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sejatinya 

sama dengan program pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh lem-

baga mahasiswa. Kemudian dengan 

diwajibkannya KKN yang mendapat nilai 

dan harus lulus menyebabkan para-

digma di kebanyakan mahasiswa bahwa 

mereka lebih memilih KKN yang men-

dapat nilai daripada pengabdian masya-

rakat dalam lembaga mahasiswa tanpa 

adanya nilai. “Saya kira akan lebih 

berkualitas yang mencari sendiri 

daripada sekadar dicekoki,” ungkapnya.

Lebih lanjut Edi Subagio menu-

turkan bahwa lambat laun pihak 

rektorat seolah-olah tidak lagi percaya 

pada mahasiswanya, terutama lembaga 

mahasiswanya. Seyogianya hampir 

semua pembaharuan itu merupakan 

tanggungjawab KM UII, baik itu seperti 

pendampingan maupun BTAQ. Semen-

tara, kebanyakan pemimpin-pemimpin 

di UII tidak memahami kelembagaan di 

UII itu sendiri. “Saya bilang banyak 

orang (pemangku wewenang UII) yang 

bukan dari UII sehingga ia tidak tahu 

student goverment itu seperti apa,” 

ungkapnya.

Hal lain diungkapkan oleh Abdul 

Jamil berkaitan dengan student 

goverment tersebut. Sejatinya lembaga 

kemahasiswaan memang memiliki ke-

mandirian, perencanaan serta penge-

lolaan keuangan sendiri. Namun demi-

kian harus tetap melakukan koordinasi. 

“Dari, oleh, dan untuk mahasiswa itu 

artinya tidak ada campur tangan pihak 

dekanat atau rektorat dalam pemilihan 

wakil mahasiswa,” lanjut Abdul Jamil. 

Kebebasan yang diberikan adalah 

bentuk pelatihan kepemimpinan, 

sehingga diberi kekuasaan dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Umum 

(Pemilu).

Sementara apresiasi atau peng-

hargaan bagi mahasiswa yang murni 

mau aktif meningkatkan kualitas dirinya 

dalam organisasi masih dipertanyakan. 

Seperti keberadaan beasiswa kelem-

bagaan Rp 90.000 setiap bulannya yang 

dirasa sudah tidak relevan. “Ya sekarang 

realisasinya, faktanya manalah. Mana 

yang sudah dilakukan,” tutur Ketua LEM 

U yang akrab disapa Ijounk tersebut. 

Ketika dirasa tidak ada dukungan baik 

dari orang tua maupun rektorat hal 

inilah yang menyebabkan mahasiswa 

akan terus berpikir akademik dan 

belajar. “Mungkin pikiran mahasiswa 

nanti saya berorganisasinya ketika 

sudah lulus sudah wisuda baru 

organisasi. Silahkan kalau bisa, ya kan,” 

lanjutnya.

Sementara itu upaya peningkatan 

kualitas mahasiswa telah dilakukan 

dalam program Polbangmawa oleh 

rektorat dalam bentuk perhatian dan 

peningkatan fasilitas, serta dukungan 

yang diberikan dalam program minat 

dan bakat mahasiswa. Sebab dengan 

adanya program Polbangmawa diharap-

kan mampu memfasilitasi peningkatan 

bakat mahasiswa. Hal serupa juga 

diungkapkan Edi Subagio yang menga-

ku sangat mendukung program Wakil 

Rektor III yang ingin merangkul 

kelembagaan. “Seperti kritik nasional 

untuk negara, lalu beliau (red-Abdul 

Jamil) memberi support, masukan, 

bahkan turun tangan langsung, orasi, 

dan sebagainya. Saya kira juga itulah 

bentuk support,” lanjut Edi Subagio. 

Bentuk sinergi antara lembaga maha-

siswa dan rektoratlah yang nantinya 

akan menghantarkan Polbangmawa 

sebagai program yang bisa menyentuh 

mahasiswa. Baik dari sisi keislaman, 

bakat dan minat, serta keorganisasian.

Reporter: Kandera, Restin, Latifah, Irsan, Arief, Miftah
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T
aman pinggir kota, pagi ini, 

kehilangan heningnya. Tempat ini 

s u d a h  r a m a i  o l e h  p a r a 

pengunjung yang datang bersama 

keluarga. Sebagian besar menggelar 

tikar di bawah pohon seperti sedang 

piknik, sementara yang lainnya duduk di 

kursi sambil menikmati sarapan yang 

dijajakan oleh pedagang yang secara 

eksklusif hanya muncul pada hari Sabtu 

dan Minggu. Yah, agenda kunjungan 

kala weekends me-mang beda dengan 

lima hari sebelum-nya. Untuk dua hari 

ini, kantor bukan tempat yang populer 

untuk jadi target kunjungan.

Aku tak terlalu suka dengan pe-

mandangan riuh di pagi hari seperti ini. 

Kebisingan itu membuatku sulit me-

nenggelamkan diri dalam bacaan 

pagiku. Apa boleh buat, pikirku. Segera 

kututup biografi Edison yang kubawa 

lalu berdiam sebentar sambil menyisir 

pandangan ke seluruh taman me-

mastikan kalau-kalau masih ada sudut 

nyaman yang 

belum diklaim 

karpet-karpet 

pengunjung. 

Alih-alih me-

nemukan sudut 

yang nyaman, 

mataku  ter-

tambat pada se-

kumpulan orang di 

sa lah  satu  spot 

bawah pohon. Tak se-

perti gerombolan lain-

nya yang berisik, yang 

satu ini senyap miskin 

gerakan. Mereka sedang fokus mem-

perhatikan sesuatu, beberapa yang 

lainnya sangat dalam mengernyitkan 

dahi terlihat berpikir keras. Penasaran, 

aku pun beranjak ke sana.

Ah, catur rupanya. Orang-orang 

ini sedang menonton permainan olah-

pikir dan hanyut di dalamnya. Tak hanya 

untuk dua orang yang sedang me-

mainkan catur, penontonnya pun turut 

memikirkan strategi sambil mem-beri 

penilaian terhadap kedua pemain. Jika-

pun ada suara, itu hanya bisik-bisik 

antar penonton soal permainan. Mereka 

memastikan suasana tetap kondusif 

untuk kedua pemain. Kuakui aku agak iri 

dengan kedua pemain catur ini.Mereka 

memiliki keramaian yang paham deng-

an kebutuhan kedua pemain akan 

ketenangan. Andai saja seluruh peng-

huni taman seperti mereka ini, mem-

baca pasti akan sangat menyenangkan

“Check mate! Hahaha, kau kalah lagi 

anak muda,” tawa si pria tua memecah 

hening. Ini adalah ke-menangan 

keduanya atas seorang pemuda yang 

menjadi penantangnya dalam per-

mainan papan belang ini. Dan si 

pemenang, cukup yakin akan mem-

peroleh kemenangan ketiganya jika si 

pemuda masih bersikeras menan-

tangnya kembali. Dengan tatapan 

sedikit meremehkan, ia menawar-

kan,“Bagaimana, mau mencoba lagi?”

Pemuda yang baru saja kalah itu 

menggaruk-garuk sebentar kepalanya 

yang tak gatal, sebelum akhirnya 

menjawab dengan yakin,“Oke pak, 

siapa takut.”

Sang penantang merogoh kocek-

nya sekali lagi. Ia mencari selembar lima 

ribu rupiah untuk menantang si bapak 

kembali. Namun belum sempat ia 

menemukan apa yang ia cari, seseorang 

menarik kerahnya dari belakang dan 

memaksanya keluar dari kerumunan 

tersebut.

 “Kak, yakin kamu mau coba 

lagi?” tanya si penarik kerah dengan 

ekspresi remeh, yang tak lain adalah 

adik sang pemuda.

 “Ayolah dik, kamu lihat tadi kan, 

aku sudah hampir dapat. Sedikit ganti 

strategi pasti bisa langsung menang. 

Sekali lagi ya?” bujuk sang kakak sedikit 

memelas.

 “Keledai,” lirih sang adik. “Kau 

tahu? Kau sudah mirip keledai. Jatuh ke 

lubang yang sama dua kali. Lihat 

perbuatanmu, mempertaruhkan lima 

ribu untuk melawan pak tua itu, kau 

kalah. Bertaruh lima ribu lagi, kau kalah 

lagi. Bukannya jadi dua puluh ribu, 

EKSPRESI
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“Jika menemukan kesalahan adalah suatu dosa, sungguh 

celaka Thomas Alva Edison dengan segala usahanya 

menemukan lampu”
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malah hilang sepulur ribu. Ingat kak, 

celaka lho buat muslim yang hari ini 

lebih buruk dari hari kemarin. Sudah 

tahu kalah, ya jangan main lagi. Dan 

lagi, coba lihat, sekarang mulai siang 

dan bahkan kita belum belanja apa-

apa untuk ibu.”

Argumen sang adik berhasil. 

Alih-alih membalas argumen sang 

adik, sang kakak hanya merespon 

malas, “Oke, ayo kita segera belanja 

pesanan ibu.”

Wow! Aku, yang sedari tadi 

mendengar pembicaraan mereka, 

takjub. Masih ada yang bisa di-

yakinkan dengan argumen seperti 

itu di masa ini rupanya, atau ini 

selesai hanya karena sang kakak 

malas memperpanjang debat? Ah, 

entahlah. Toh, bukan itu yang 

menarik. Aku lebih tertarik dengan 

isi argumen tersebut. Ada dua 

kalimat menarik yang dibawakan si 

adik tadi, “tak boleh jatuh ke lubang 

sama lagi” serta “yang celaka karena 

lebih buruk dari hari kemarin”.

Aku yakin sang adik merujuk 

pada dua hadist yang menyataakan 

bahwa seorang muslim tidak boleh 

jatuh ke lubang yang sama  dan 

barang siapa hari ini lebih baik dari 

hari kemarin, dialah tergolong orang 

yang beruntung, barang siapa yang 

hari ini sama dengan hari kemarin 

dialah tergolong orang yang merugi 

dan barang siapa yang hari ini lebih 

buruk dari hari kemarin dialah 

tergolong orang yang celaka. Me-

narik sekali kupikir pandangan sang 

adik bahwa tiap manusia hanya 

diberi satu kesempatan untuk kalah 

dalam satu pertandingan yang sama, 

kemudian tiap kekalahannya di-

hitung sebagai satu kerugian yang 

jika tak segera diganti dengan ke-

menangan, maka akan membawa 

celaka.

Aku memandang wajah 

Thomas Alva Edison di sampul depan 

buku biografinya yang sedang 

kubawa bersamaku saat ini. Edison 

diceritakan dalam usahanya me-

nemukan lampu ia melakukannya 

dalam seribu kali percobaan. Berhasil 

baru ia peroleh pada percobaannya yang 

keseribu. Kasihan sekali dia kalau 

begitu, harus jatuh ke lubang yang sama 

dan celaka 999 kali hanya untuk satu 

kali keberuntungan pada percobaan 

keseribu.

Aku terduduk sebentar,berpikir. 

Sebandingkah kalkulasi 999 kali celaka 

dengan satu kali keberuntungan dalam 

usaha Edison menemukan lampu? Aku 

menolak mengakui kebenaran tersebut, 

tapi aku tak tahu landasan apa yang 

cukup kuat untuk memecahkannya.

Dalam kebingungan, seorang 

anak seumuran 7-8 tahun mendekat. 

“Kak, lihat bola sepak nyasar dekat 

sini?” tanyanya memburu. “Tadi kita 

main sepak bola, teman saya me-

nendang terlalu keras, bolanya jadi 

hilang.” 

“Ah, maaf saya juga tidak lihat, 

dik,” jawabku singkat. Sedikit susah 

fokus, masih memikirkan perkara 

Edison.

“Bagaimana? Ketemu?” tanya 

anak lainnya yang kemudian datang 

menghampiri anak pertama tadi.

Anak pertama menggeleng 

seraya menjawab, “Belum.”

“Oke aku cari ke sana ya?” tawar 

anak kedua sambil menunjuk ke arah 

semak-semak.

“Tak usah, tadi aku sudah cari di 

sana, tapi tak ada,” cegah anak 

pertama. Ia lalu menunjuk ke arah yang 

lain, “Cari ke sana saja, belum ada yang 

ke sana.”

Itu! Kata-kata anak itu menjawab 

kesalahan dalam cara berpikirku. Dalam 

biografinya, disebutkan salah satu ku-

tipan Edison, “Aku menemukan lampu 

pada percobaan ke seribu. Sedangkan 

pada 999 percobaan lainnya, aku me-

nemukan 999 jalan yang salah dalam 

menemukan lampu.”

Investasi adalah tindakan me-

nanamkan sejumlah modal dengan 

harapan memperoleh keuntungan di 

masa mendatang. Selama ini aku 

memandang untung adalah ketika 

berhasil dalam apa yang diusahakan. 

Kemudian pandangan ini memaksaku 

untuk mengutuk apapun yang menye-

babkan kegagalan. Toh, jika kegagalan 

dipandang sebagai suatu kemunduran 

dan membawa kerugian sehingga ia 

adalah dosa, maka adalah wajar jika ia 

dijauhi. Padahal dalam usaha me-

nemukan 'cara benar', tak ada jaminan 

atasnya dapat diperoleh dalam sekali 

percobaan. 

Dalam 999 kali investasi tenaga, 

waktu, dan uang dalam percobaannya, 

Edison bukannya tak menemukan 

apapun, ia hanya menemukan jawaban 

yang salah. Dalam usaha menemukan 

lampu, Edison memastikan proses yang 

ia gunakan di percobaan sebelumnya 

yang membawanya pada jawaban 

salah, tak ia gunakan lagi pada per-

cobaan selanjutnya. Meski harus me-

nemukan jawaban salah lagi, esok ia 

hanya harus melakukannya dengan cara 

berbeda lagi. Investasi Edison bukan 

sekedar membeli lampu, ia membeli 

jawaban-jawaban.

Sama seperti anak-anak yang 

sedang mencari bola sepaknya ini. Jika 

tak menemukannya di tempat yang 

satu, mereka hanya perlu mencarinya 

kembali di tempat lain. Memang tak ada 

yang bisa menjamin bola dapat mereka 

temukan di tempat berikutnya, oleh 

karena itu mereka tetap terus mencari. 

Yang jelas, mereka tak perlu kembali ke 

tempat sebelumnya, tempat yang di 

sana sudah jelas tak ada barang yang 

mereka cari.

Sepertinya hari ini aku mene-

mukan jawaban untuk sebuah per-

tanyaan, layakkah memerintahkan sang 

kakak berhenti bertanding karena 

sering kalah, memerintahkan Edison 

berhenti meneliti lampu karena me-

nemukan jawaban yang salah, atau 

anak-anak supaya berhenti mencari 

bola karena tak menemukannya di 

semak-semak hanya agar tak divonis 

celaka dengan tuduhan “jatuh ke lubang 

yang sama?”



idur adalah sebuah kegiatan 

Tdimana kita mengistirahatkan 

seluruh tubuh dari otak hingga 

otot. Tidur memiliki porsinya masing-

masing, seperti untuk orang dewasa 

selama 9 jam dan anak-anak 12 jam. 

Seringkali kegiatan sebelum tidur 

diabaikan kegunaannya dan bahkan 

disepelekan. Salah satu kebiasaan 

buruk orang – orang sebelum tidur 

adalah menggunakan gadgetnya. Ke-

banyakan orang mengabaikan dampak 

buruk dari penggunaan gadget atau 

sejenisnya sebelum tidur. Penelitian dari 

Universitas Standford bahwa gadget 

menghasilkan cahaya biru yang dapat 

menganggu sistem melantonin pada 

mata. Dampaknya adalah mata dapat 

terganggu yang menyebabkan kesulitan 

dalam tidur. Selain itu hal tersebut 

menimbulkan efek ketergantungan. 

Padahal penggunaan gadget yang benar 

adalah tiga jam sebelum tidur kita harus 

meletakkannya di tempat lain, buka 

disamping kasur tidur. 

Adapun cara untuk mengatasi hal 

tersebut terlebih untuk seseorang yang 

memiliki sejuta kesibukan adalah 

dengan mengganti kegiatan sebelum 

tidur dengan merelaksasi tubuh. Setelah 

seharian penuh bekerja dan meng-

gerakan seluruh tubuh, stamina yang 

ada pada dalam diri kita akan 

berkurang. Bahkan jika kita bekerja 

keras hingga memeras otak, ini dapat 

menjadikan efek buruk untuk kesehatan 

jika tak diistirahatkan. Tubuh memer-

lukan istirahat yang baik untuk me-

mulihkan tenaga. Relaksasi adalah salah 

satu cara untuk meningkatkan kualitas 

tidur dan mengganti kebiasaan buruk 

sebelum tidur, seperti memainkan 

gadget.

Pertama, cukup lakukan dengan 

menghirup udara dalam-dalam dan 

TIPS
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Oleh: Nafisah Arinilhaq
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mengeluarkannya. Lakukanlah 

disaat kondisi badan dalam keadaan 

tenang. Kegiatan ini dapat memicu 

kelancaran peredaran darah karena 

kita dituntut untuk tidak memikirkan 

sesuatu secara serius. Saat kita 

menghirup oksigen dan menge-

luarkan karbondioksida secara 

teratur, maka asupan udara yang ada 

di dalam tubuh kita senantiasa 

membantu kelancaran peredaran 

darah. Seperti yang kita ketahui, 

darah mengangkut oksigen, karbon-

dioksida, sari makanan dan zat 

metabolisme. Itulah mengapa 

bernapas secara teratur sebelum 

tidur sangatlah penting. 

Kedua, minumlah air putih 

sebelum tidur adalah salah satu cara 

merelaksasi tubuh. Ketika tidur 

seseorang akan kehilangan ion tubuh 

yang banyak. Maka dari itu perlu 

asupan air putih untuk menjaga 

kebugaran tidurmu saat tidur. 

Didalam air terdapat banyak oksigen 

untuk menambah kandungannya ke 

dalam darah. Air putih ini juga  

merupakan alat bantu agar darah tidak 

kental untuk melewati alat penyaringan 

racun pada ginjal. Bisa kita bayangkan 

jika kita kekurangan air hingga darah sulit 

melewati alat penyaringan tersebut, 

sangat berbahaya bukan?

Ketiga, membaca buku adalah cara 

paling ampuh dibanding membaca via 

Handphone. Membaca buku akan meng-

undang kantuk, sehingga kita bisa tidur 

dengan nyenyak. Membaca buku cetak 

tidak mengandung zat-zat yang men-

jadikan kita kesulitan untuk tidur. 

Sehingga saat terbangun kita lebih 

produktif dalam melaksanakan suatu 

aktivitas. Saat membaca sebelum tidur, 

otak kita tidak secara langsung 

diistirahatkan. Membaca menjadi jem-

batan agar otak dapat beristirahat 

dengan baik. Setelah seharian berpikir, 

membaca membantu otak melakukan 

relaksasi dan akhirnya lama – kelamaan 

otak akan beristirahat dengan sendirinya. 

Itulah sebab mengapa biasanya kita tak 

sadar kapan tertidur disaat membaca. 

Terakhir, Yoga merupakan cara 

ampuh dalam relaksasi tubuh sebelum 

tidur. Yoga bermanfaat untuk mengu-

rangi stres dan dapat menguatkan 

otak. Karena Yoga berfokus pada 

meditasi dan sistem pernapasan. Yoga 

memiliki efek menenangkan yang 

berpengaruh langsung pada saraf 

respon simpatik dan respon tubuh 

terhadap stres. Itu alasan mengapa 

melakukan Yoga sangat baik dilakukan 

sebelum tidur. Jika kita bangun 

keesokan harinya, dampak baiknya 

adalah kita akan siap untuk memulai 

hari dengan penuh semangat.

Banyak cara untuk merelaksasi 

tubuh sebelum tidur. Dimulai dari 

bernapas secara teratur, meminum air 

putih, membaca buku dan bahkan 

Yoga. Keseluruhan cara tersebut dapat 

membantu meningkatkan kualitas 

tidur dan sangat baik bagi kesehatan. 

Daripada kita melakukan hal yang tak 

berguna dan dapat merusak ke-

sehatan, relaksasi adalah solusi untuk 

hidup sehatmu ! Do it !



WACANA

Oleh : Ayu Puspita D, Fardholi S, dan M Syahru 

Maraknya pebisnis kopi di jogja mampu 

memberikan peluang dan keuntungan yang 

menjanjikan

Kopi 
Penggerak 
Roda 
Bisnis

ergesernya gaya hidup dan taraf 

Bhidup masyarakat perkotaan, 

diikuti pula dengan pergeseran 

konsumsi kopi yang terus meningkat. 

Pada tahun 2014, data dari laman resmi 

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi 

Indonesia (AEKI) mencatat konsumsi 

kopi masyarakat Indonesia sebesar 1,03 

kilogram per-kapita. Sampai 2016 

diperkirakan naik sampai dengan 1,15 

kilogram per-kapita. Kenaikan konsumsi 

ini tak lepas dari tumbuhnya bisnis 

coffee shop di daerah-daerah perkotaan.

Inilah yang menjadi motivasi 

penggerak bagi para entrepreneur kopi 

di kota Yogyakarta. Sehingga Bisnis 

Coffee Shop untuk sekarang ini sangat 

begitu marak dan menggeliat serta 

memberikan peluang untuk meng-

hasilkan keuntungan yang besar dan 

menjanjikan. Hingga kedai – kedai kopi 

menjamur tegap di setiap sudut pusat 

keramaian. Dibantu teknologi internet, 

dengan mesin pencarian instan 

semacam google, penikmat kopi akan 

menemukan ratusan titik-titik ngopi 

disalah satu daerah istimewa Republik 

Indonesia ini. Tercatat ada 245 titik pada 

hasil pencarian, dari Kopi Jos pinggir 

jalan sampai pojok ngopi hotel ber-

bintang. Mau tidak mau, para entre-

preneur kopi kini harus mengasah 

kreatifitas mereka untuk memasarkan 

produk mereka untuk bersaing dengan 

yang lain.

Tidak harus dengan modal sangat 

besar untuk membuat Coffee Shop pada 

umumnya. Cukup membutuhkan 

tempat, bahan kopi, mesin kopi dan 

manual brew. “Para penggemar kopi 

umumnya menerima kondisi apapun, 

kalo mau, memberikan fasilitas yang 

lebih,” jelas Taufik Ismail pengelola 

Beans Lab yang ditemui oleh Tim 

Ekonomika di kantornya Kamis, 19 

Maret 2015 lalu. Fasilitas pendukungnya 

pun bermacam-macam, ada yang cukup 

menawarkan wifi, edukasi tentang kopi 

dan pengolahannya, lalu baru-baru ini 

ngopi bareng kucing lucu jadi trend di 

Jogja.

Jogja yang memang jadi tujuan 

para wisatawan, ditambah mahsyurnya 

sebutan kota pelajar, membuat pe-

nikmat kopi di sini sudah cukup ter-

edukasi. Tingkat pengetahuan orang-

orang tentang kualitas kopi dan cara 

penyajian kopi yang tepat, membuat 

para pebisnis kedai kopi ini harus adu 

kreatif, tegas Taufik di sela-sela per-

bincangan kami.

Pria dengan postur tegap ini pun 

menambahkan bahwa keuntungan 

membuka Coffee Shop memang 

menggiurkan. “Coffee Shop kalo untuk 

mengembalikan dalam bentuk BEP 6 

bulan atau setahun itu adalah hal yang 

sangat mudah,” ucapnya. Dengan 

perhitungan yang cukup masuk akal 

saat pihaknya menyediakan satu varian 

minuman. Menggunakan kopi kualitas 

grade one seharga dua ratus lima puluh 

Foto: Dimas -Ekon
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Reporter : Ayu P, Dimas, Fardholi, dan Syahru  

ribu rupiah per kilogramnya dan 

harga pokok penjualan minuman 

dikisaran lima puluh ribu rupiah, 

dengan segala biaya operasionalnya. 

Kemudian menjualnya pada harga 

lima belas ribu rupiah per cangkir. 

Setiap cangkir berisikan 10 gram 

kopi dengan selisih keuntungan Rp 

10.000. Margin angka 200% ini 

cukup mengantarkan pendapatan 

satu setengah juta rupiah sampai 

dua juta rupiah per-harinya.

Seperti halnya juga Kedai 

kopi, Coffee Shop ini mampu meng-

habiskan 4 – 6 kg kopi dalam setiap 

harinya khusus untuk wilayah Jogja. 

“Dengan mengambil keuntungan 

dari minuman saja sebesar 120 % 

dari HPP yang telah dianggarkan,” 

jelas Yudha selaku manajer di Kedai 

Kopi yang kami temui di meja 

pelanggan pada 24 Maret lalu. Ada-

nya strategi tersebut, Kedai Kopi 

mampu memutar balikkan alur 

keuangannya hingga mampu me-

nutup modal setelah 2 tahun pem-

bukaannya. 

Keuntungan secara finansial 

tentunya tidak dicapai dengan cara 

tiba-tiba. Ada bumbu rahasia, 

berupa pelayanan yang baik jadi 

kuncinya. Seperti Taufik yang me-

ninggalkan peribahasa, tamu adalah 

raja, lalu menggantinya jadi tamu 

adalah teman. 

Pak Sasongko pemilik Oemah 

Kopi, yang ditemui Tim Ekonomika, 

dia khusus membuat tagline bisnis 

“Oemah S'dulur” agar pelanggan 

nyaman serasa dirumah saudara 

sendiri. Dan mas Firmansyah dari 

Klinik Kopi yang membuat konsep 

layaknya ruang periksa seorang 

dokter, dengan metode mengajak 

ngobrol setiap pelanggan ketika 

sedang memesan dan mengkonsul-

tasikan selera kopi yang diinginkan. 

Hal-hal tersebut rupanya, 

memang dari kesadaran sang pe-

milik mengenai para pelanggan-nya. 

Bagaimana pelanggan yang datang 

bukan berarti penggemar berat kopi, 

tetapi kebanyakan lebih karena 

keinginan berkumpul dengan temannya. 

“Biasanya berlima untuk sekitar 4 jam di 

tempat ngopi,” jelas Ilham Iwari, salah 

seorang mahasiswa Ilmu Ekonomi FE 

UII yang kami temui di kantin Fakultas 

ekonomi UII pada 20 Maret silam.

Tidak berbeda jauh dengan 

beberapa Coffee Shop diatas, “Kedai 

Kopi” yang berdiri sejak tahun 2004 ini 

juga memiliki cara pemasarannya sen-

diri, dengan menggunakan dua alter-

natif, yaitu secara langsung dan melalui 

sosial media. Sosial media tentunya 

sangat menunjang pemasaran dalam 

dunia bisnis. Karena sekarang dunia 

dipermudah dalam mengakses sesuatu 

hanya dengan gadget dan akan terus 

mengikuti perkembangan zaman dalam 

melancarkan pemasaran. 

Kedai Kopi menerapkan sistem 

pengedukasian kepada setiap pelang-

gannya mengenai jenis-jenis dan 

karakter dari kopi yang disajikan. Hal ini 

pun tentunya harus didukung dengan 

wawasan luas setiap pegawai terkait 

dengan segala sesuatu tentang kopi. 

Oleh karena itu perlunya pelatihan awal 

serta penerapan edukasi terlebih dahulu 

sangat dibutuhkan sebelum para pe-

gawai terjun langsung untuk melayani 

pembeli, sehingga diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang baik 

mengenai kopi terhadap setiap pelang-

gan yang datang.

 Coffee Shop tersebut sempat 

berganti tagline dari “Apresiasi Cus-

tomer”, kemudian “Colourfulling”, dan  

sekarang menjadi “Tell Story”.  Tagline 

baru itu dimaksudkan kepada pelanggan 

yang masih setia datang dan kembali 

lagi untuk meminum kopi, diharapkan 

sepulang nongkrong mem-bawa ber-

bagai cerita yang salah satunya me-

ngenai pengetahuan kopi.

 Terbukti dalam kurun waktu lebih 

dari 1 dekade, Coffee Shop ini mampu 

mengembangkan usahanya dengan 

pesat hingga tersebarnya 5 gerai kedai 

kopi untuk wilayah Jogjakarta dan 6 

gerai lagi di 6 luar kota maupun luar 

jawa seperti Solo, Jakarta, Malang, 

Surabaya, Purwokerto, Palu, dan 

Sumatera. “Berbeda halnya dengan 

Beans Lab yang mana lokasinya sangat 

berdekatan dengan tugu jogja, sehingga 

tidak perlu melakukan pemasaran 

secara besar-besaran,” ucap Taufik.

Kedai kopi sendiri untuk pasokan 

kopinya, roasting dari biji – biji kopi yang 

didatangkan langsung dari daerah 

asalnya masing-masing dengan me-

lakukan kerjasama dengan koperasi 

desa wilayah setempat. Kedai kopi 

mampu mendatangkan beberapa varian 

seperti kopi Aceh Gayo, Padang, Jawa, 

Bali, Flores, Luwak, Wamena, Toraja, 

Sulawesi, Merapi, dan sebagainya. 

Berbeda halnya dengan Beans Lab yang 

pada dasarnya merupakan distributor 

kopi, sehinngga sebagian besar pasokan 

kopi berasal dari kebun kopi milik 

mereka sendiri. 

Saat ini ngopi telah menjadi 

sebuah budaya urban yang jamak 

ditemukan di berbagai kota besar 

termasuk Yogyakarta. Seiring dengan 

hal tersebut, muncullah berbagai 

macam Coffee Shop dengan konsep 

yang berbeda-beda tetapi tetap 

memperhatikan kualitas kopi yang baik 

dan kenyamanan tempat. 

Bisnis kopi sangatlah meng-

giurkan, asalkan ada niat dan usaha 

yang keras, Coffee Shop akan terus 

berjaya terlebih di Yogyakarta ini banyak 

mahasiswa sangat bergairah untuk 

nongkrong dan berkomunitas. Hal itu 

sebagaimana yang diungkapkan se-

orang Sosiolog dari Universitas Gadjah 

Mada, Arie Sujito, yang dikutip dari 

laman resmi travel.compas.com. Ia 

melihat kopi sebagai sebuah simbol 

yang mudah menciptakan komunitas. 

 Pemilik kafe mengombinasikan 

kopi sebagai simbol komunitas dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Arie 

mengatakan bahwa Kekuatan kafe ini 

bukan pada kopinya, tetapi tempat 

nongkrong-nya. Sekarang, ada tren 

baru.  Diskusi  buku  di kafe meng-

ge se r  d i s ku s i  b uku  d i  h o t e l .
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emajuan zaman saat ini 

Km e m b e r i k a n  b a n y a k  

kemudahan, terutama bagi 

kaum perempuan untuk mengasah dan 

mengembangkan ke-mampuan serta 

bakat yang dimiliki. Berbeda dengan 

zaman sebelum emansipasi perempuan 

yang di perjuangkan R.A. Kartini, sangat 

disayangkan ketika kemudahan seperti 

saat ini untuk mengembangkan ke-

mampuan serta bakat tidak diman-

faatkan dengan baik.

R.A Kartini memang pahlawan 

emansipasi wanita di Indonesia, 

usahanya untuk memperjuangkan hak-

hak perempuan pada masanya memang 

sangat luar biasa. Sehingga jasa-

jasanya sampai saat ini masih dikenag. 

Dahulu sebelum ada emansipasi, 

perempuan dipingit tidak boleh keluar 

rumah untuk bersosialisasi, tidak boleh 

menuntut ilmu, hanya tau soal 

mengurus rumah seperti masak 

misalnya. Sampai saat ini setiap tanggal 

21 April masih di peringati sebagai hari 

kartini. Sering juga kita melihat atau 

bahkan pernah berpartisipasi dalam 

perayaan hari kartini dengan meng-

gunakan baju adat, mengikuti per-

lombaan memasak, baca puisi dan 

masih banyak lagi untuk memperingati 

hari Kartini. 

Makna dari emansipasi yang di 

perjuangkan R.A. Kartini itu sendiri 

adalah memperjuangkan hak kaum 

perempuan agar memiliki kesamaan 

gender. Dimana perempuan berhak 

memperoleh pendidikan, mengem-

bangkan talenta, bakat serta kariernya. 

Agar kaum perempuan tidak lagi 

mengalami ketertinggalan yang hanya 

tahu soal dapur saja, melainkan 

perempuan berhak pintar dan mandiri. 

Karena perempuan adalah ibu sekaligus 

guru pertama untuk anak-anaknya, 

mengenalkan dan mengajari banyak hal 

sebelum anak ke jenjang sekolah atau 

pendidikan yang lebih tinggi. Kebebasan 

yang di perjuangkan merupakan 

kebebasan yang berkualitas dimana 

perempuan memiliki hak untuk maju 

menjadi pribadi  berkualitas juga.

 Kiprah perempuan di bidang 

politik dan pemerintahan di Indonesia 

bersinar saat lahirnya reformasi politik 

pada tahun 1998. Kaum perempuan 

saat ini sudah banyak duduk di lembaga 

Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif, 

meskipun persentasenya belum begitu 

besar. Berarti sudah ada kemajuan, 

paling tidak produk-produk hukum dan 

kebijakan yang dihasilkan kini sudah 

banyak yang berpihak kepada perem-

puan.

Saat ini sudah banyak perem-

puan Indonesia yang sudah merasakan 

buah perjuangan dari emansipasi yang 

diperjuangkan R.A.Kartini. Menurut data 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

jumlah PNS perempuan menunjukan 

tren peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2003, jumlah PNS perem-

puan 1.475.720 orang, kemudian 2013 

meningkat menjadi 2.102.197 orang. 

Disis lain jumlah PNS laki-laki tidak 

mengalami kenaikan berarti. Pada tahun 

2003 jumlah PNS laki-laki sebanyak 

2.172.285 orang lalu pada tahun 2013 

menjadi 2.260.608 orang. Dengan 
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Kartini Masa 
Kini

Oleh : Dyah Kartika Putri

Ilustrasi: Dimas -Ekon
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perbandingan yang hampir sejajar 

yaitu 52:48 sehingga tidak hanya 

laki-laki, perempuan juga ikut 

berpartisipasi dalam pengelolaan 

serta mengabdikan diri untuk 

negara.

Kemudian ada juga atlet 

perempuan membawa nama harum 

bangsa Indonesia di dunia inter-

nasional, misalnya seperti Susi 

Susanti atlet bulutangkis yang 

berhasil juara dunia 1993. Lalu ada 

Liliyana Natsir atlet bulutangkis 

ganda campuran juga juara dunia 

tahun 2005, 2007, 2013 dan Sri 

Hartati atlet angkat berat juara dunia 

tahun 2010, 2012, 2013. Beberapa 

contoh tersebut dapat menjadi bukti 

bahwa perempuan telah berani 

mengembangkan potensi dirinya 

tanpa takut adanya batasan atau pun 

larangan. Bahkan berkat talentanya, 

mereka dapat mengenalkan Indo-

nesia di dunia Internasional. 

 Beberapa contoh diatas adalah 

gambaran perkembagan emansipasi 

atau kartini masa kini. Telah banyak 

perempuan Indonesia yang memiliki 

bakat dan kemampuan yang dimiliki. 

Mereka telah memberanikan diri untuk 

menjadi pribadi yang bermanfaat bagi 

lingkungan sekitar tanpa takut adanya 

tekanan ataupun batasan yang melang 

gar hak perempuan. Diatas hanyalah 

salah satu gambaran saja. Jika kita ingin 

menjadi pribadi yang bermanfaat, itu 

dapat dimulai dari lingkungan yang lebih 

kecil dahulu, dari keluarga, teman, serta 

masyarakat yang ada didekat kita. 

Ataupun misalnya sebagai 

mahasiswi bisa dengan mengikuti 

kegiatan organisasi baik yang ada di 

kampus maupun di luar kampus, dari 

organisasi kita bisa belajar bersosialisai 

dengan banyak orang, dengan ber-

organisasi kita juga bisa mengasah 

bakat serta kemampuan yang kita 

miliki. Dengan kita bergabung atau 

mengikuti organisasi maka secara tidak 

langsung kita juga bisa belajar 

mengasah kemampuan diri kita, agar 

lebih siap saat terjun ke masyarakat 

secara langsung. Perempuan Indonesia 

telah memiliki kebebasan memilih 

sekolah dan belajar misalnya untuk 

mengembangkan serta mengasah 

potensinya  agar memiliki manfaat yang 

jauh lebih banyak, tanpa harus takut 

adanya larangan serta tekanan seperti 

dulu sebelum adanya emansipasi wanita 

di Indonesia. Dengan begitu sebagai 

perempuan generasi muda di Indonesia 

harus memanfaatkan dengan baik. 

Dengan niat tulus tanpa pamrih semua 

akan terasa lebih menyenangkan dan 

dirasa manfaatnya lebih banyak baik 

untuk diri kita maupun orang di sekitar 

kita.

Gambar: Dok. sosbud.kompasiana.com 



obil listrik berbasis android, 

Mbegitu mengetikkan keyword 

tersebut pada home google kita 

pasti menjumpai nama Nazri Afandi 

Pasaribu. Pria kelahiran 5 Januari 1994 

ini mulai membentuk Tim Ulil Albab 

Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 

September 2013 lalu. Beranggotakan 

awal hanya enam orang sama sekali 

tidak menyurutkan niat pria yang akrab 

disapa Fandi ini untuk menghasilkan 

karya yang digadang-gadang sebagai 

mobil listrik pertama yang berbasis 

android di Indonesia. “Keunggulan mobil 

listrik ini berada dicontrollernya, yaitu 

menggunakan tablet android sebagai 

otak untuk beragam fungsi. Antara lain 

untuk mengukur kecepatan, navigasi 

GPS, baterai, rem, serta entertain 

kendaraan seperti wifi, bluetooth, 

internet browser, tv analog, mp3 player, 

radio dan games. Juga dilengkapi 

aplikasi khusus buatan tim, seperti 

speedometer, accelerometer, battery 

indicator, RPM Meter, stopwatch, 

odometer, dll. Saat ini kami sudah 

memiliki hak paten controller tersebut” 

jelas Fandi.

Dalam waktu dekat Tim Ulil Albab 

UII akan mengikuti kompetisi nasional 

di Bandung sekitar bulan September 

2015, dan akan dilanjutkan pada 

kompetisi tingkat dunia di Student 

Formula Australia pada akhir tahun 

nanti. Tim yang berasal dari berbagai 

disiplin ilmu dari Fakultas Tekhnologi 

Industri (FTI) UII ini terdiri dari 

mahasiswa jurusan  teknik elektro, 

teknik mesin, teknik industri, dan teknik 

SOSOK
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“Kerinduan akan mempunyai manfaat bagi orang lain dan kepekaan terhadap perbaikan, layaknya menjadi nilai 

yang harus tertanam dalam sanubari anak muda Indonesia.”

Dedikasi Untuk Negeri 
Seribu Pulau
Oleh : Rita Purnamasari

Foto: Dok. Fandi
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informatika. Tim yang diketuainya ini 

ke depannya juga berencana untuk 

membuat bus listrik yang diharapkan 

dapat digunakan masyarakat. Besar 

harapannya agar ke depannya 

Indonesia dapat membuat dan 

menggunakan produk buatan anak 

bangsanya sendiri, sehingga tidak 

hanya menjadi perakit barang-

barang luar negeri.

Tidak hanya memiliki ke-

inginan untuk terus menyem-

purnakan mobil listriknya, pria 

kelahiran Barus, Tapanuli, Sumatera 

Utara ini juga sangat memiliki 

ketertarikan di bidang pengabdian 

masyarakat. Ia pun pernah men-

dapat beasiswa ke Jepang untuk 

mengikuti kegiatan Muda Meng-

inspirasi mewakili UII. Rasa ke-

peduliannya terhadap masyarakat 

sekitar telah ia tunjukan dalam 

eksistensiya diberbagai kegiatan 

sosial. Salah satu di antaranya yaitu 

meningkatkan semangat anak-anak 

di Barus untuk melanjutkan 

pendidikan hingga jenjang per-

guruan tinggi. “Persentase anak-

anak yang mau kuliah kecil sekali, 

karena memang banyak dari mereka 

yang lebih memilih untuk langsung 

bekerja guna mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari”, ungkap Fandi. 

Lahir di tengah keluarga yang 

secara materi tidak berkecukupan, 

semasa Sekolah Dasar (SD) pun ia 

pernah menarik becak untuk me-

nambah pemasukan keuarga. Pen-

didikan Ibu yang berhenti di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan ayah yang 

hanya sampai pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) sedikitpun tidak 

menyurutan semangat bungsu dari 

empat bersaudara ini untuk melakukan 

sesuatu yang memiliki impact bagi 

orang lain. Lahir di tengah keluarga yang 

serba kekurangan bukan berarti tidak 

bisa berbuat apa-apa bagi orang 

banyak, justru di situlah proses yang 

menantang untuk dilalui. 

Sadar betul agar keluar dari jerat 

kemiskinan, pendidikan adalah langkah 

yang harus ditempuhnya, sempat 

ditentang oleh keluarga untuk ke Jogja 

karena berbagai alasan, ia juga harus 

bekerja untuk mengumpulkan uang 

adalah bagian dari proses yang 

dilaluinya untuk dapat berkuliah di 

Jogja. Dengan menguji kesabaran di 

tengah situasi seperti itu, Tuhan 

memang selalu punya cara lain. Tak 

ingin kisah hidup masa kecilnya ini 

bergenerasi, sejak 2012 lalu ia mulai 

melatih adik-adik kelasnya di Barus agar 

dapat memiliki strategi untuk lulus ke 

perguruan tinggi. Membahas soal-soal 

tes yang ilmunya ia peroleh saat 

mengikuti bimbingan belajar di Jogja, 

tak jarang ia mengirimkan video 

motivasi agar semangat adik bim-

bingannya terus terpupuk. Dari 11 

orang yang dibimbing 7 diantaranya 

lulus, dan setiap tahun pun persentase 

adik bimbingannya yang lulus ke 

perguruan tinggi swasta maupun negeri 

terus meningkat. “Mungkin saat ini 

belum bisa berbuat banyak, tapi itulah 

cara sederhana yang bisa dilakukan”, 

ujarnya.

Meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan mengembangkan 

potensi yang ada di Barus, serta 

dedikasi tinggi untuk UII dan Indonesia 

merupakan harga mati baginya. 

Kerinduan akan mempunyai manfaat 

bagi orang lain, dan kepekaan terhadap 

perbaikan layaknya menjadi nilai yang 

harus tertanam dalam sanubari anak 

muda Indonesia. Setiap orang memiliki 

tujuan hidupnya masing-masing. 

“Kehidupan itu yang bisa dilihat cuma 

satu, yaitu nilai. Salah satu bentuk 

nyatanya adalah wujud dedikasi untuk 

masyarakat, dedikasi untuk Indonesia” 

tutup Fandi megakhiri wawancara 

malam itu. 



etamorfosis manusia yang 

Mpada awalnya adalah bocah 

kecil yang lugu hingga menjadi 

remaja kemudian dewasa memiliki 

karakteristik keimanan tersendiri. Si 

bocah yang masih putih biasanya akan 

rajin mengikuti perintah guru ngajinya 

untuk shalat, berdo'a, membaca Al-

Qur'an, walaupun ia belum tahu apa 

tujuannya. Kemudian si remaja yang tak 

lagi lugu mulai malas untuk beribadah 

karena sudah mulai banyak hal menarik 

lainnya dibandingkan mengaji Al-Qur'an 

di surau bersama guru masa kecilnya. 

Ketika beralih dewasa dan menjadi 

mahasiswa, kesibukan yang berlipat 

OASE

ganda seakan waktu 24 jam pun masih 

kurang untuk belajar, mengerjakan 

tugas, rapat organisasi dan kegiatan 

lainnya me-nambah kelalaian dalam 

beribadah. Apalagi umumnya maha-

siswa adalah seorang perantau yang 

jauh dari orang tua sehingga peran 

orang tua sebagai stabilizer antara 

duniawi dan akhirat menjadi tidak 

“Allah mencintai orang tua yang rajin beribadah, tetapi Allah lebih cinta kepada anak 

muda yang beribadah.”
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Charge Iman 
Oleh: Affi Arizka Handayani

Gambar: Dok. bksduaisyiyah.wordpress.com
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terlaksana.

Ada fase dimana kita sebagai 

mahasiswa disibukkan dengan hal-

hal duniawi hingga menggeser 

kewajiban-kewajiban manusia ke-

pada Rabb-nya, sebut saja keadaan 

ini sebagai low iman. Jika battery 

handphone yang menjadi lemah (low 

battery) perlu sesegera mungkin di-

charger supaya tidak mati sehingga 

tidak mengganggu proses komu-

nikasi dengan orang lain melalui 

handphone. Begitu juga dengan 

iman yang sedang melemah, harus 

segera di-charger agar tidak meng-

ganggu komunikasi dengan Allah 

SWT yang salah satu caranya adalah 

dengan membaca Al-Qur'an.

Salah satu rukun iman adalah 

percaya pada kitab suci. Percaya 

berarti harus meyakini bahwa Al-

Qur'an adalah kitab suci yang ter-

akhir diturunkan di muka bumi 

sebagai pedoman hidup manusia dan 

percaya bahwa Allah SWT akan 

selalu menjaga keasliannya dari 

pengurangan, penambahan bahkan 

perubahan isinya sampai akhir 

zaman.

Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur'an surah Al-

Baqarah ayat 2 yang artinya “Kitab 

(Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan 

padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa.” Dengan beriman 

kepada Al-Qur'an manusia wajib 

mempelajari, memahami, dan 

mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, dan semua itu akan 

dilaksanakan dengan terlebih dahulu 

membacanya. 

Sebagaimana perintah Allah 

SWT dalam firmannya “Bacalah 

dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

Yang Menciptakan.” (Q.S Al 'Alaq 

ayat 1) 

Perintah untuk “membaca” 

bukan hanya berarti agar manusia 

membaca alam semesta ini, bukan 

hanya berarti agar manusia mem-

baca perilaku orang lain dan 

mengambil pelajarannya, namun 

juga berarti membaca ayat-ayat Al-

Qur'an dalam artian nyata.

Kemudian muncul lagi satu 

keraguan, untuk apa membaca Al-

Qur'an sedangkan kita tidak memahami 

artinya. Jangankan untuk mengambil 

pelajaran dari isi Al-Qur'an, memahami 

arti terjemahannya pun sangat sulit 

karena bahasanya yang 'berat'. Atau 

kalau pun ada beberapa kalimat yang 

dapat dimengerti, segera setelah 

membalik halaman selanjutnya maka 

hal tersebut akan menguap begitu saja. 

Tentu pertanyaan seperti itu akan 

muncul, bagaimana mungkin dapat 

meng-charge iman dengan cara 

membaca Al-Qur'an ketika untuk 

memahaminya saja merupakan hal 

yang sulit. Dimana letak sinkronisasi-

nya? Mungkin kisah yang diceritakan 

seorang ustadz ketika di masjid ini dapat 

memberi sedikit pemahaman, kisah 

yang barangkali sudah tak asing lagi. 

Alkisah, seorang kakek muslim 

yang tinggal bersama cucunya di sebuah 

pegunungan bagian Timur Kentucky 

memiliki kebiasaan membaca Al-Qur'an 

setiap hari setelah shalat subuh. Sang 

cucu meniru kakeknya membaca Al-

Qur'an sampai suatu saat ia bertanya 

untuk apa membaca Al-Qur'an ketika ia 

bahkan tidak mengerti sepatah katapun 

bahasa Arab. Kakeknya tidak men-

jawab, malah menyuruhnya mengambil 

air dengan menggunakan keranjang 

batu bara. Cucunya bersusah payah 

mengambil sekeranjang penuh air 

namun ia menyadari hal itu mustahil 

dilakukan karena keranjang memiliki 

banyak lubang, setelah protes kepada 

kakeknya dan meminta mengganti 

keranjang dengan ember lain, sang 

kakek berkata “Aku mau sekeranjang air 

bukan seember air.” 

Bocah itu pun kesal dan 

menganggap semua yang ia lakukan 

sia-sia karena tidak mungkin berhasil. 

Setelah mengadu kepada kakeknya 

bahwa tidak ada gunanya membawa air 

dengan keranjang walaupun sudah 

berlari sekencang mungkin. Kakenya 

berkata, “Jadi, kau pikir tak ada 

gunanya? Lihatlah keranjang itu!.” 

Ketika si cucu memperhatikan keran-

jang itu barulah ia sadar bahwa 

keranjang yang semula hitam itu telah 

bersih dari jelaga baik bagian luarnya 

maupun dalamnya dan terlihat seperti 

keranjang baru.

Demikianlah yang terjadi ketika 

membaca Al-Qur'an. Mungkin manusia 

tidak mengerti dan tidak bisa mengingat 

apa yang dibacanya. Mungkin mem-

bacanya memang tidak akan secara fisik 

mengubah kita menjadi orang yang 

lebih baik. Namun dengan membacanya 

setiap hari maka Allah SWT akan meng-

charge iman kita sebagai manusia, 

membersihkan diri kita baik dari luar 

maupun dalam, baik hati maupun 

pikiran kita. Al-Qur'an seolah sebagai 

kontrol yang tidak kita sadari. 

“Al-Qur'an itu adalah petunjuk 

dan penawar bagi orang-orang mukmin. 

Dan orang orang yang tidak beriman 

pada telinga mereka ada sumbatan, 

sedang Al-Qur'an itu suatu kegelapan 

bagi mereka.” (Q.S Fush-Shilat ayat 44)

Kebiasaan itu memang belum 

tentu baik, tapi kebaikan itu harus 

menjadi kebiasaan. Jangan pernah 

menunggu waktu luang, tetapi 

luangkanlah waktu untuk mengingat 

Tuhanmu dengan membaca Al-Qur'an.

Dari Anas, dari Nabi Muhammad 

SAW, beliau bersabda, “Perumpamaan 

orang mukmin yang membaca Al-

Qur'an seperti buah utrujah, rasanya 

enak dan baunya wangi, dan perum-

pamaan orang mukmin yang tidak 

membaca Al-Qur'an seperti buah 

kurma, rasanya enak namun tidak 

berbau…..” (HR. Sunan Abu Daud:3831)
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