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ABSTRA K 

 

Tulisan ini berkenaan dengan masalah Manajemen Pembinaan Sarjana Pengabdi Desa 

(SPD) UMI di Desa Mitra Binaan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YW-UMI) 

Makassar. Manajemen pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Wakaf UMI melalui 

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) telah mendapat tempat tersendii di 

hati masyarakat dalam hal kinerja dan aktivitasnya dalam pengabdiannya. Keberadaan Sarjana 

Pengabdi Desa UMI diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya 

Manusia masyarakat pedesaan terutama dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan dengan 

melalui syiar Islam (dakwah bil haal) ditengah tengah masyarakat, selain itu keberadaan SPD-

UMI juga telah membawa perubahan masyarakat yang lebih positif walaupun belum maksimal 

secara keseluruhan. Untuk itu diharapkan dapat lebih ditingkatkan kinerjanya di masa yang akan 

datang. 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Abad boleh berganti, zaman bisa 

berubah, namun semangat para pemimpin 

Universitas Muslim Indonesia untuk tetap 

bergema dan senantiasa berkobar guna 

mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah 

diamanahkan oleh para pendiri UMI yang 

merupakan suatu konsekuensi yang 

senantiasa harus dipertahankan dalam upaya 

menciptakan suasana kehidupan kampus 

yang bernuansa Islami. 

Universitas Muslim Indonesia sebagai 

salah satu perguruan tinggi swasta terbesar 

di kawasan Indonesia Timur, yang telah 

dicanangkan sejak tanggal 23 Juni 1954 

bertepatan dengan 22 Syawal 1373 H di 

Kota Makassar dan sebagai awal dimulainya 

menancapkan tonggak pengabdian untuk 

agama, Nusa dan Bangsa, maka dalam 

megemban misi pendidikan sekaligus 

dakwah, sadar akan peran yang telah 

dilakukan dan yang akan dihadapi pada 

masa-masa yang akan datang. Dalam hal ini 

kaitannya dengan perkembangan dinamika 

kehidupan globalisasi teknologi dan 

informasi, sejalan dengan firman Allah SWT 

dalam Q.S.al-Imran: 104 

 

                    

                 

         

Terjemahnya 

“Dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyeruh 

kepada yang ma‟ruf dan mencegah 

dari yang mungkar, merekalah 

orang-orang yang beriman”  

 

Sebagai perguruan tinggi yang 

mengemban misi sebagai lembaga 

pendidikan dan dakwah bertujuan untuk 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan sumber daya manusia 

Indonesia seutuhnya. Dengan demikian UMI 

senantiasa berusaha dan bertekat untuk 

mewujudkan kedua misi tersebut secara 

bersama. Tekat untuk mencapai tujuan 

tersebut menjadi bagian dari program, cita-

cita serta tujuan para pendiri dan pimpinan 

UMI. Oleh karena itu, kampus Islami, 

kampus pengabdian dan kampus perjuangan 

menjadi simbol dan sekaligus inspirasi 

terhadap berbagai aktivitas dan civitas 

akademika UMI baik di dalam maupun 

diluar kampus. 

Universitas Muslim Indonesia  adalah 

civitas yang mengandalkan rahmat Allah 

SWT dalam membangun diri dan bangsa 

melalui peningkatan keberimanan dan 

ketaqwaan dalam berbagai bentuk dan 

wujudnya. Itulah sebabnya sehingga kampus 

ini (UMI) diidiomkan dengan kampus 

Islami, kampus pengabdian dan kampus 

perjuangan. Bahwa sebagai kampus Islami, 

UMI berusaha meningkatkan nilai-nilai 

Islam yang universal di dalam seluruh aspek 

kehidupan kita yang hakekatnya adalah 

menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia 

dan akhirat serta mewujudkan diri sebagai 

“rahmatan lil „alamin”. 

Sebagai kampus pengabdian menyatakan 

bahwa segenap civitas  UMI  dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

semata-mata hanya sebagai wujud 

pengabdian  kepada Allah SWT dan hanya 

mengharapkan ridha-Nya, sehingga tiada 

pamrih dalam segenap pengabdiannya selain 

hanya mengharapkan mardhatillah. 

Sedangkan sebagai kampus perjuangan, 

UMI senantiasa tegar dan konsisten 

memperjuangkan kebenaran Ilahiah demi 

kemashlahatan kemanusiaan. Oleh karena 

itu, ketika ada informasi bahwa civitas UMI  

termasuk civitas yang militan terutama para 

mahasiswanya sesungguhnya semua itu 

hanyalah merupakan perwujudan  identitas 

UMI yang senantiasa memperjuangkan 

kepentingan rakyat terutama golongan 

lemah.  

Oleh sebab itu tidak salah jika 

Universitas Muslim Indonesia memiliki 

program untuk memberdayakan para 

sarjananya dengan cara membina, mendidik 

dan melatih para alumni melalui program 

Sarjana Pengabdi Desa atau yang disingkat 

dengan (SPD), program ini diterapkan oleh 

UMI untuk memberikan kesempatan kepada 

para sarjana yang inigin mengabdikan 

dirinya ditengah-tengah masyarakat lewat 

program Sarjana Pengabdi Desa (SPD), dan 

hal ini seirama dengan tujuan piagam 

pendirian UMI, yakni “membentuk dan 

membina sarjana yang berilmu amaliah, 

beramal ilmiah serta berbudi luhur dan 

berbakti pada Nusa dan Bangsa”.  

Hal inilah yang tidak dimiliki oleh 

Universitas dan perguruan tinggi terkemuka 

lainnya, oleh sebab itu sebagai Perguruan 

Tinggi Swasta terbesar di kawasan Timur 

Indonesia mampu dan berani mengambil 

program tersebut karena mengingat UMI 

adalah milik umat. Sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia masyarakat di 

pedesaan, meningkatkan penyebaran syiar 

Islam dan menanamkan “ruhul Islam”  di 

hati masyarakat pedesaan. 

Disisi lain keberadaan SPD diharapkan 

juga dapat mempererat jalinan bathin antara 

masyarakat pedesaan dengan civitas 

akademika UMI, sehingga masyarakat 

menjadikan UMI sebagai alternatif untuk 

melanjutkan studi anaknya ke perguruan 

tinggi nantinya.  

Dari pemikiran diatas dapat dirumuskan 

dalam kerangka pemikiran, tentang 

manajemen pembinaan SPD UMI dalam 

bentuk struktur sebagai berikut: 

 

 



349 
Vol. XIII  No. 43. JILFAI-UMI/IX/2016 
 

Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI 
 

STRUKTUR PEMBINAAN SARJANA 

PENGABDI DESA YW-UMI 

 

 

Universitas Muslim Indonesia Makassar 

bervisikan menjadikan UMI sebagai 

lembaga pendidikan dan dakwah terkemuka 

yang melahirkan alumni/luaran yang 

berilmu amaliah, beramal ilmiah serta 

berakhlakhul karimah, mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, 

budaya dalam kerangka syiar Islam serta 

memperjuangkan kepentingan umat Islam 

secara global sebagai wujud dari pengabdian 

kepada Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mencapai visi tersebut telah 

ditetapkan misi Universitas Muslim 

Indonesia yakni membentuk dan membina 

sarjana yang berilmu amaliah, beramal 

ilmiah dan berbakti kepada Agama, Nusa 

dan Bangsa, serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi 

pembangunan dan kemaslahatan umat Islam 

pada khususnya dan bangsa Indonesia pada 

umumnya. 

Kaitannya dengan Sarjana 

Pengabdi Desa (SPD)-UMI, hal ini dilatar 

belakangi dengan pemikiran bahwa dalam 

T  A  R  G  E  T 

YBW-UMI 

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat 

(LPMD) 
 

MANFAAT SPD YBW-UMI 

“MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA   

MASYARAKAT PEDESAAN ” 

 

Kinerja SPD-UMI dalam 

Pengembangan SDM 

 

 

Manajemen Pembinaan Sarjana 

Pengabdi Desa YBW-UMI 

 

R E K T O R 
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memecahkan secara kongkrit masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 

maka UMI memutuskan untuk mengambil 

peran dalam menyelesaikan masalah 

tersebut dengan membentuk Sarjana 

Pengabdi Desa (SPD) yang dapat 

menerapkan dan mengembangkan ilmu yang 

selama di dapatkan di bangku kuliah dengan 

target meningkatkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia masyarakat terutama 

masyarakat pedesaan (desa mitra binaan 

YW-UMI) sebagai perwujudan dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

Sehingga melalui program Desa 

Mitra Binaan, UMI berusaha mengubah 

kemampuan potensial masyarakat terhadap 

peran aktif peningkatan peran perguruan 

tinggi dalam memperbaiki kualitas  Sumber 

Daya Manusia dan mitra kerja, Selain itu 

tidak lain karena UMI sebagai lembaga 

pendidikan dan dakwah memiliki kepedulian 

pada gerakan pembangunan desa melalui 

program desa binaan, program ini 

dimaksudkan sebagai wujud pengabdian  

kepada agama, bangsa dan negara serta 

mempercepat akselerasi pembangunan 

Nasional.  

Sedangkan untuk mencapai tujuan 

diatas, maka Universitas Muslim Indonesia 

Makassar telah menetapkan pula sasaran 

yang secara khusus dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan peranan Universitas 

Muslim Indonesia sebagai wadah 

pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kebudayaan. 

2. Membentuk tenaga-tenaga ahli, 

terampil, berbudi luhur serta bertaqwa 

kepada Allah SWT untuk mengabdi 

kepada agama, bangsa dan negara. 

3. Melahirkan cendekiawan yang 

berwawasan keilmuwan dan keimanan, 

beramal ilmiah dan berilmu amaliah 

serta berperilaku dengan akhlak Islami. 

 

4. Berperannya Universitas Muslim 

Indonesia sebagai penegak cita-cita 

luhur syiar Islam. 

 

Dalam pembinaannya startegi yang 

dilakukan berpijak dan berdasarkan pada 

kebutuhan dasar masyarakat, partisipasi 

langsung dari masyarakat dan prinsip 

kemitraan yaitu kerja sama saling 

membutuhkan dan saling menguntungkan, 

konteks saling membutuhkan dan 

menguntungkan tidak terbatas pada arti 

finansial, akan tetapi lebih menekankan 

kepada perwujudan tanggung jawab dan 

kepercayaan lebih luas yang akan 

menghasilkan kemitraan secara 

berkelanjutan. Prinsip inilah yang paling 

mendasar dalam mengembangkan Desa 

Mitra Binaan adalah mengembangkan 

kemampuan masyarakat untuk dapat 

membangun diri dan lingkungannya secara 

mandiri menuju masyarakat adil dan 

makmur atau yang populer dengan sebutan 

masyarakat madani. 

Manajemen Pembinaan Sarjana 

Pengabdi Desa UMI  

Universitas Muslim Indonesia yang 

merupakan wadah kolektivitas Sumber Daya 

Manusia dan sebagai lembaga ilmiah yang 

berprinsip untuk menciptakan insan yang 

berilmu amaliah dan beramal ilmiah, 

sehingga dalam upaya mewujudkan hal 

tersebut, maka Universitas Muslim 
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Indonesia dalam kiprahnya telah 

menerapkan sistem manajemen yang 

bernuansa Islami. Hal ini telah ditegaskan 

oleh Ketua Yayasan Badan Wakaf 

Universitas Muslim Indonesia (Alm. Prof. 

Dr. H. Abdurahman A. Basalamah) bahwa 

pada prinsipnya dalam membangun 

Universitas Muslim Indonesia kita berupaya 

menggunakan manajemen yang dilandasi 

dengan motivasi Qur‟ani, sehingga semua 

unsur yang terkait secara internal dalam 

sistem manajemen UMI selalu bekerja 

dengan mengharapkan rahmat dan ridha dari 

Allah Swt. 

Pada dasarnya para Sarjana 

Pengabdi Desa di bawah naungan langsung 

Lembaga Pengabdian Masyarakat dan 

Dakwah (LPMD-UMI) sedangkan di tempat 

pengabdiannya atau dilapangan para SPD 

dibina oleh Kepala Desa/Kepala 

Sekolah/Pimpinan Pesantren/Instansi 

dimana tempat mereka mengabdi, sehingga 

pada saat Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat atau Pimpinan UMI 

mengadakan pemantauan/kunjungan dan 

silaturrahmi maka berkaitan dengan 

perkembangan tentang program kerja SPD 

dapat diperoleh langsung dari masyarakat.  

Keberadaan Desa Mitra Binaan 

Yayasan Wakaf UMI adalah penerapan 

Dharma ketiga Perguruan Tinggi, dalam 

kegiatannya di lapangan para SPD juga di 

berikan kesempatan untuk membina, 

mendidik/mengajar sebagai guru dan bahkan 

ada juga yang menjabat sebagai Kepala 

Sekolah/Kepala Madrasah dan aparat 

pemerintahan lainnya seperti Sekretaris 

KUA, oleh sebab itu dengan kemampuan 

yang diterapkan pada lembaga atau 

sekolah/pesantren tersebut diharapkan dapat 

menjadi peluang untuk mengaplikasikan 

ilmunya dan mengembangkan diri hingga 

mencapai proses kemandirian dalam 

hidupnya. 

Dengan demikian lembaga sekolah 

dan pesantren diharapkan menjadi basis dan 

kesempatan bagi para Sarjana Pengabdi 

Desa dalam menyalurkan dan 

mengembangkan bakat dan minat yang 

dimiliki dalam memanfaatkan ilmu yang 

didapatkan selama  di bangku kuliah serta 

mampu menerapkan dan meningkatkan 

Sumber Daya Manusia  masyarakat 

pedesaan. 

Dalam pengabdiaannya di 

masyarakat, para Sarjana Pengabdi Desa 

UMI tidak di berikan batasan dan paksaan 

secara interen yang mengikat karirnya 

sebagai Sarjana Pengabdi Desa UMI, namun 

berkaitan dengan manajemen pembinaan 

yang dilakukan selama ini dalam 

meningkatkan kinerja para SPD maka di 

koordinir langsung oleh Lembaga 

Pengabdian Masyarakat dan Dakwah 

(LPMD-UMI) dengan mengevaluasi para 

SPD setiap triwulan melalui laporan 

kegiatan setiap bulannya yang diketahui 

oleh Kepala Desa atau Kepala Sekolah 

dimana tempat SPD tersebut mengabdi.  

Keberadaan para Sarjana Pengabdi 

Desa sangat besar manfaatnya bagi 

masyarakat, dan kesadaran/tanggungjawab 

pengabdian mereka cukup besar, hal ini 

dibuktikan dengan makin bertambahnya 

permintaan dari masyarakat akan sarjana 

pengabdi, selain itu dengan adanya Sarjana 

Pengabdi Desa maka masyarakat akan lebih 
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mengenal UMI”  

Universitas Muslim Indonesia 

sebagai lembaga pendidikan dan dakwah 

menyadari bahwa pengabdian pada 

masyarakat adalah suatu keharusan yang 

merupakan tugas dan tanggung jawab moral 

bagi civitas akademika Universitas Muslim 

Indonesia dalam melaksanakan berbagai 

tugas kemanusiaan, sehingga UMI 

menetapkan kosentrasi ilmu dan teknologi 

pengembangan pedesaan sebagai pola ilmiah 

pokok yang sangat relevan dengan arah 

kebijakan pembangunan Nasional. Oleh 

karena itu, melalui Desa Mitra Binaan 

diharapkan Lembaga Pengabdian 

Masyarakat dan Dakwah UMI akan lebih 

mudah berinteraksi dengan masyarakat, dan 

meningkatkan kerjasama yang berlandaskan 

ukhuwah Islamiah. 

Dengan demikian lembaga yang 

menjadikan sebagai tempat pengabdian 

bukanlah merupakan sebagai tempat 

persinggahan semata, akan tetapi merupakan 

wadah pembinaan bagi para sarjana yang 

ingin mengembangkan kreatifitasnya untuk 

menuju masa depan yang lebih cerah, dan 

itu berarti menunjukkan bahwa Universitas 

Muslim Indonesia telah berhasil membawa 

para alumninya untuk  menjadi orang yang 

sukses, baik sukses di masyarakat maupun 

sukses di pemerintahan. 

Sistem manajemen pembinaan 

Sarjana Pengabdi Desa UMI merupakan 

kewajiban moral untuk betul-betul 

memberikan pelayanan bagi masyarakat 

melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat 

dan Dakwah, serta melakukan sistem 

keterbukaan/transparansi dan sistem 

kekeluargaan, dan secara khusus dalam 

operasional manajemen pembinaannya para 

Sarjana Pengabdi Desa UMI dikoordinir 

langsung oleh Lembaga Pengabdian 

Masyarakat dan Dakwah  (LPMD-UMI) 

dengan tetap mengacu pada peraturan 

Yayasan Wakaf UMI.  

Pembinaan Sarjana Pengabdi Desa 

yang dilakukan Yayasan Wakaf UMI juga 

telah memberikan kesempatan bagi para 

SPD yang berprestasi untuk diberikan 

rekomendasi dan dipertimbangkan menjadi 

karyawan tetap Yayasan Wakaf UMI atau 

instansi yang membutuhkannya, selain itu 

juga ada diantara mereka yang diberikan 

kesempatan untuk melanjutkan jenjang studi 

pada Program Pascasrjana Universitas 

Muslim Indonesia Makassar, hal ini 

menandakan bahwa YW-UMI sangat 

memperhatikan dan sangat peduli terhadap 

pembinaan Sarjana Pengabdi Desa UMI. 

Dari hasil di lapangan tentang 

berbagai teknik manajemen pembinaan 

SPD-UMI yang telah dilakukan oleh 

Yayasan Wakaf UMI dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 8 

Tanggapan Masyarakat tentang 

Manajemen Pembinaan SPD YW-UMI 

R=50 

 

Dari tabel diatas memberikan 

gambaran bahwa manajemen pembinaan 

Sarjana Pengabdi Desa UMI dari tanggapan 

masyarakat menunjukkan bahwa 74 % 

mengatakan baik, 24 % cukup baik dan 2 % 

tidak baik, dan hakekatnya apa yang 

dilakukan oleh Yayasan Wakaf UMI telah 

banyak dirasakan oleh para Sarjana 

Pengabdi Desa terutama tentang berbagai 

langkah strategis dan upaya Yayasan 

Wakaf-UMI dalam membina para 

alumninya yang membuktikan bahwa 

manajemen pembinaan SPD UMI sudah 

baik, walaupun disisi lain masih ada 

keterbatasan. Ini semua sangat disadari atas 

keterbatasan dalam membina para Sarjana 

Pengabdi Desa UMI, akan tetapi hal ini tetap 

sejalan dengan tujuan dharma pengabdian 

yang tercantum dalam tujuan dan sasaran 

pengabdian itu sendiri yaitu mengamalkan 

dan menerapkan IPTEKS untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat dan 

kemakmuran dunia, sebagai wujud 

pengabdian kepada Allah SWT. 

Manajemen pembinaan Sarjana 

Pengabdi Desa UMI ke depan, diharapkan 

dapat meningkatkan dan mengembangkan 

Sumber Daya Manusia bagi para Sarjana 

Pengabdi Desa UMI ke depan, diperlukan 

sebuah lembaga bimbingan karir yang dapat 

membantu para Sarjana Pengabdi Desa 

sekaligus para alumni sebagai salah satu 

wujud pendayagunaan dalam menunjukkan 

kemungkinan-kemungkinan lapangan dunia 

usaha yang relevan dengan spesifikasi 

keilmuan dan jurusannya masing-masing.  
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