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Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Wilayah IKA UII Daerah D I Yogyakarta pada tanggal 5
Maret 2011 di Kampus UII Cik Ditiro yang bertujuan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah
periode 2011 – 2015, Sabtu (28/5) diselenggarakan pelantikan Dewan Pengurus IKA UII
Wilayah DIY terpilih yang dilantik secara langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP)
IKA UII, Prof. Dr. Mahfud MD di Bantul. Turut hadir dalam acara ini Rektor UII, Prof. Dr. H. Edy
Suandy Hamid, M.Ec. dan anggota DPR RI Komisi V, Ir. Sujadi beserta rombongan yang
menjadi saksi pelantikan ini.

Re-Koordinasi dengan Universitas

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. di awal
sambutannya, menyampaikan selamat kepada DPW IKA UII Daerah Yogyakarta Periode 2011
– 2015 yang baru saja dilantik. “Kami mewakili Keluarga Besar UII, mengucapkan selamat
kepada Dewan Pengurus Wilayah yang baru. Kami berharap amanah yang telah diemban
segera direalisasikan terutama dalam hal koordinasi dengan internal Universitas hingga di
beberapa fakultas yang ada di UII”ungkapnya.

Prof Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. memandang bahwa Dewan Pengurus IKA UII Wilayah
Yogyakarta ini sudah seyogyanya bersinggungan erat dengan UII sehingga sudah menjadi
kewajiban keduanya memiliki hubungan resiprokal yang saling mendukung. “Oleh karena UII
memang rumahnya di Jogja, maka sudah seharusnya kita bisa bersatu padu, berhubungan
erat, berdialog, dan saling mendukung. Ke depannya, mari kita berupaya semaksimal mungkin
dengan berbagai cara positif demi kemajuan kita bersama”harapnya.

Prof Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. memandang bahwa Dewan Pengurus IKA UII Wilayah
Yogyakarta ini sudah seyogyanya bersinggungan erat dengan UII sehingga sudah menjadi
kewajiban keduanya memiliki hubungan resiprokal yang saling mendukung. “Oleh karena UII
memang rumahnya di Jogja, maka sudah seharusnya kita bisa bersatu padu, berhubungan
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erat, berdialog, dan saling mendukung. Ke depannya, mari kita berupaya semaksimal mungkin
dengan berbagai cara positif demi kemajuan kita bersama”harapnya.

Di akhir sambutannya, Rektor UII berpesan agar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) bersama
Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia bisa turut berkontribusi aktif dalam memberikan
gagasan solutif terhadap permasalahan bangsa. “Berbagai masalah dan polemik yang kini kian
membahayakan Negara tentunya patut kita pikirkan secara keras, berupaya gigih dan
maksimal, agar bisa memberikan ide yang solutif dan realistis sehingga diharapkan UII
bersama IKA ini dapat benar – benar mewujudkan visi kita yang rahmatan lil
`alamin”pungkasnya.

Tegakkan Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan

Senada dengan Rektor UII, Ketua DPP IKA UII Prof. Dr. Mahfud MD juga mengucapkan
selamat kepada DPW IKA UII yang baru. “Dengan semangat baru, kita berharap agar ke
depannya dapat bekerja lebih keras sesuai dengan AD/ART Alumni yang bersumber dari
Satuta UII, Pancasila, dan UUD `45”pesannya di awal sambutan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, UII melalui IKA-nya seharusnya
mampu menjadi salah satu tauladan bangsa dengan turut serta berperan aktif dalam membantu
Negara untuk keluar dari krisis. “Kita harus bisa membantu Negara yang saat ini untuk keluar
dari multi-krisis berkepanjangan ini”lanjutnya.

Ketua DPP IKA UII itu menguraikan sejumlah masalah yang kini sedang melanda bangsa ini.
“Dalam perkembangan situasi politik kekinian, upaya pemberantasan korupsi sudah akan
masuk pada level kemustahilan sebab para koruptor sudah saling melindungi dan sandera –
menyandera. Banyak oknum, yang melakukan kejahatan, kini menyandera para penegak
hukum. Orang yang menegakkan kebenaran sekarang telah disandera oleh banyak orang yang
melakukan kemungkaran”jelasnya.
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Untuk itu, Prof Mahfud MD menegaskan kepada seluruh hadirin agar waspada, berhati – hati
dalam bertindak, dan teguh pendirian. “Kami ingatkan, jangan sekali kali terlibat pada suatu hal
yang tidak benar maka ketahuilah saudara pasti akan disandera. Yang masih muda, berhati –
hatilah jangan sampai terjebak. Kita bisa bergaul dengan siapapun, akrab – dekat jika kita bisa
menegakkan keadilan kebenaran, kejujuran dimanapun kita berada”pesannya dengan penuh
ketegasan.

“Sesuai dengan Himne UII, bahwa kita wajib menegakkan syariat Islam dalam amalan kita,
tentunya kita bisa menerapkan nilai universal dan inklusifisme. Jangan bedakan siapapun,
apapun, dan dimanapun, mari kita bersatu – padu, sesuai dengan keyakinan masing –
masing”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPW IKA UII Yogyakarta yang baru saja dilantik, Didik Nurdewantara,
SH. MM. mengajak para anggota untuk bekerja lebih keras dan solid agar bisa mencapai
keberhasilan dan kesejahteraan bangsa dan almamater UII. “Sebagai universitas pendahulu,
tentunya kita dituntut untuk bekerja lebih keras, kreatif,dan inovatif dengan berbagai cara,
dialog rembug bersama sehingga akan tercipta ukhwah islamiyah yang lebih kokoh lagi antar
sesama keluarga alumni UII. Ke depannya, kita bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan
keluarga besar alamater UII”pintanya menutup sambutan.

Bersamaan dengan pelantikan, kebahagiaan juga dirasakan oleh Keluarga Besar IKA UII sebab
Anggota Komisi V DPR RI, Ir Sujati menganugerahkan ‘Bethara Indra” kepada Ketua DPP IKA
UII, Prof. Mahfud MD yang merupakan simbol kejujuran dan keadilan dalam pewayangan.
Dengan penganugerahan ini, diharapkan Prof. Mahfud MD tetap teguh pendirian dalam
menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
(Sumber : Humas UII)
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