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Harapan Faisal
Saya Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopma)

UR. Beberapa waktu lalu sekretariat Kopma di UR Gobah terbakar. Mengingat
kebutuhan para anggota Kopma, saya mohon kepada Pembantu Rektor III
supaya mencarikan tempat untuk sekretariat dan tempat usaha Kopma. Saya
mohon juga kepada pihak rektorat untuk mencarikan jalan keluar akibat
kebakaran yang menelan kerugian lumayan banyak ini. Saya pikir sebaiknya
Kopma juga dilibatkan dalam menindak lanjuti musibah ini. Terima kasih.

Muhammad Faisal
Mahasiswa Faperika ‘08

Ketua Kopma UR

Redaksi Yth

Universitas Riset
Tak Akan Terwujud

Pak Rektor Universitas Riau
yang terhormat. Saya sangat kagum
dengan cita-cita Pak Rektor ingin
mewujudkan UR dalam taman.
Lanjutkan saja terus pembangunan
taman. Bila Bapak ingin wujudkan
cita-cita itu, maka tujuan UR
menjadi universitas riset tidak akan
terwujud. Karena Bapak sibuk
membangun taman dan taman saja.

Ari Anggoro
Kadis Penelitian Pengembangan dan

Sosial BEM Faperika

Kapan Dekan
Dilantik?

Salam mahasiswa! Terima kasih
pada BM yang bersedia memuat
aspirasi kami. Kami ingin menyua-
rakan harapan masyarakat kampus
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Sudah hampir satu tahun
pemilihan dekan, namun sampai
sekarang belum ada kabar yang jelas
kapan dekan dilantik. Ini membuat
sistem pendidikan terganggu. Kapan
dekan kami dilantik? Kami tidak ingin
punya dekan plt. Jika harapan
mahasiswa tidak diindahkan, jangan
salahkan jika kemarahan mahasiswa
semakin bertambah.

Febri Mayoka
Ketua BEM Faperika UR

Keputusan pihak rektorat
menutup akses jalan Bina Krida
dan Bangau Sakti merupakan
kebijakan yang boleh-boleh saja
diambil .  Mereka katakan
penutupan pagar bertujuan
menjaga keamanan di sekitar
kampus. Tapi itu cacat proses.
Mestinya ada dialog dulu antara
UR dengan warga, mahasiswa, staf
pengajar, atau karyawan.

Dari kelemahan itu, wajar bila
kemudian muncul reaksi keras
berupa penolakan dari warga
masyarakat Bina Krida dan
Bangau Sakti, serta mahasiswa.
Pertimbangan mereka, UR punya

banyak fasilitas umum, seperti
masjid, balai kesehatan, TK, dan
akan dibangun hospital akademik.
Tentu harus ada akses jalan
alternatif  yang memungkinkan
mahasiswa dan masyarakat sebagai
pengguna sarana tersebut.

Salah satu alternatif solusi
yang bisa diberikan, yakni
membuka akses kedua jalan itu
untuk pejalan kaki dan sepeda
motor. Karena saat ini banyak
mahasiswa yang menggunakan
sepeda motor. Terima kasih.

Adi Hamdani
Ketua BEM UR

Dilema Tutupnya Dua Pagar

Redaksi menerima  tulisan,
asal sesuai dengan  misi pers
mahasiswa. Tulisan berupa
naskah  asli, karya orisinil,
belum pernah dipublikasikan
di media massa manapun, dan
diketik rapi dua spasi. Redaksi
berhak melakukan pe-
nyuntingan sepanjang tidak
mengubah hakikat dan makna
tulisan. Bagi tulisan yang
tidak dimuat akan menjadi
milik redaksi
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Sempena

Pernyataan tamu
negara buat Dafit ingin

belajar keroncong.

DAFIT MARPAUNG. Mahasiswa
‘08 Bahasa Inggris Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UR.
Awal Agustus 2010. Riau Televisi
(Rtv), peringati ulang tahun Riau ke-
53 di Gedung Juang 45 Pekanbaru.
Dafit salah satu penyanyinya.

Ia tampil bersama grup musik
orkestra. Mereka nyanyikan tembang-
tembang Melayu. Dafit bawakan lagu
berirama keroncong saat itu.

“Aku sangat suka
keroncong,” kata

Dafit. Bahkan, ia
bisa masuk ke

Universitas
Riau (UR),
berkat keron-
cong. Ia ma-
suk UR me-
lalui jalur

PMP (Penelusuran Minat dan
Prestasi).

lll

Dafit mulai tertarik dengan
keroncong saat ikut lomba di istana
negara. “Lomba paduan suara.”
Lomba itu se-Indonesia, antar pelajar
dan mahasiswa. Ia masih SMA kala itu.
Di grup paduan suara, ia ‘pegang’
suara bass. “Kadang-kadang bantu
tenor juga.”

Dafit salah satu perwakilan terbaik
dari Riau. Beberapa tamu mancanegara
puji penampilannya. “Orang Indonesia
pandai bernyanyi keroncong, pasti kamu
juga bisa,” ujar seorang tamu negara.
Tapi ia tak bisa. “Kalau seriosa saya bisa,”
kata Dafit saat itu.

Pernyataan itu buat Dafit
tertantang. Masih di istana, ia minta
diajarkan nyanyi keroncong. “Agak
susah. Tapi saya suka tantangan. Lagi
pula keroncong musik asal Indonesia,”
kata Dafit.

Di istana pula ia dapat informasi,
dalam waktu dekat, ada seleksi
penyanyi. Yang bikin Radio Republik
Indonesia (RRI) pusat. Seleksi ini tak
khusus buat penyanyi keroncong.
“Saya bertekad ikut dan membawakan
lagu keroncong.” Tiba di Pekanbaru,
Dafit langsung mencari pelatih
keroncong.

Tukijo Harjo Prawiro. Ia pelatih
keroncong Dafit. “Guru
seriosa aku yang kenalkan.”

Dafit tak lama belajar
keroncong dengan Tukijo.

Hanya dua bulan.
Saat kontes tiba. Dafit ikut

seleksi di Pekanbaru. Lolos. Ikut
lagi seleksi tingkat Riau. Lolos juga.

Ia pun mewakili Riau ikut seleksi
tingkat nasional. Seleksi dilakukan Juni
2008 di Istana Bogor. Umurnya 17
tahun saat itu.

Ada 22 peserta ikut kontes. Dafit
urutan 8. Saat tampil, ia bawakan

lagunya Gesang berjudul Bumi Emas
Tanah Air. Selain Gesang, Dafit juga
idolakan Sundari Sukoco dan Toto
Salmon.

Tiba pengumuman juara. Juara
tiga, dua, dan satu. “Saat juara satu
mau diumumkan, aku malah sibuk cari
nomor pesertaku yang lepas.” Dan
nama Dafit terpanggil. “Kaget. Tak
nyangka. Tak ada feeling bisa juara.”

Ya, Dafit Marpaung meraih juara
pertama di kontes tingkat nasional itu.
Dan ia bawakan lagu keroncong.
Aliran musik yang belum lama
dipelajarinya. Begitu namanya disebut
sebagai juara pertama, semua tamu
langsung menyalaminya. “Mulai dari
tamu negara, para menteri, dan
undangan lainnya,” ujarnya bangga.

lll

Selain seriosa dan keroncong, jazz,
Dafit bisa balad, pop, R&B, melayu,
dangdut, sampai khasidah. “Tapi
keroncong tersulit.” Bagi Dafit,
bernyanyi keroncong perlu teknik
vokal yang baik, instrumen musik
lengkap dan bersatu, serta butuh
ketelitian, kecermatan, dan
penghayatan tinggi dari penyanyinya.

Meski tersulit—dari sekian banyak
aliran musik yang dikuasai—Dafit
paling suka keroncong. “Syairnya unik,
iramanya klasik, lagunya khas dan
tradisional.” Yang paling susah dari
keroncong, “Cengkoknya.”

Berbagai prestasi ia raih. Di
antaranya Peringkat lima Peksiminas
(Pekan seni mahasiswa nasional),
pemeran terbaik lomba teater se-In-
donesia, juara dua lomba syair se-Riau,
dan juara satu paduan suara gerajawi
nasional di Samarinda.

lll

Dafit sungguh suka keroncong—
aliran musik yang jarang disukai anak
muda. “Di Malaysia, keroncong sangat
digemari. Selalu jadi pengiring di
setiap acara kerajaan. Sungguh
sayang, di negeri keroncong
berasal, responnya sangat
minim.”

Keinginan terbesar
Dafit, buat grup paduan
suara dan komunitas
seni tradisional di
FKIP UR. ***

Oleh Ahlul Fadli

Ilustrasi: Ari MS
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Seulas Pinang

PEMILIHAN dekan telah usai.
Bahkan sudah sepuluh bulan berlalu.
Soalannya, sampai kini Prof. Bustari
Hasan, dekan terpilih, belum juga
dilantik. Sudah lama memang. Dua
bulan lagi genap setahun. Apa pasal?

Pasal utama karena munculnya
surat Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional,
Jakarta. Surat yang dikirim melalui
Rektor UR, Prof Ashaluddin Jalil,
memaparkan hasil audit khusus
dugaan penyimpangan proses
pemilihan Dekan Faperika UR
periode 2010-2014. Kesimpulannya,
inspektorat merekomendasikan
Faperika lakukan pemilihan ulang.

Ada empat pertimbangan
inspektorat—berdasarkan temuan
yang didapatnya. Pertama, soal Jasril
sebagai anggota senat utusan pegawai,
pemilihannya tak melalui rapat
pegawai. Soal status Deni Elfizon ikut
pemilihan saat tugas belajar. Soal lobi-
lobi selama pemilihan. Soal surat
perjanjian antara Prof. Bustari dan
Prof. Dewita Bukhari.

Bustari selaku dekan Faperika
gelar rapat senat guna menjawab surat
rekomendasi inspektorat. Hasilnya,
senat sepakat tolak pemilihan ulang.
Hasil lainnya, desak rektor lakukan
pelantikan dekan.

Namun sampai kini, Prof
Ashaluddin belum juga melantik
dekan Faperika. Ia katakan semua
sedang dalam proses. “Kita sedang
bicarakan dengan kementerian. Kita

kan tidak sendiri, institusi ini berada
di bawah kementerian,” katanya.

Yang jadi soal, mengapa surat
inspektorat bisa muncul? Dari mana
ia tahu, ada ketidak beresan dalam
pemilihan dekan Faperika? Jawabnya
karena datang surat kaleng yang
dikirim ke inspektorat. Berbekal surat
kaleng, mereka turun ke Faperika.
Hasilnya, dua dari empat dugaan itu
terbukti. Yang terbukti soal Deni
Elfizon dan surat perjanjian.

Surat perjanjian ada karena terjadi
lobi sana-sini selama jeda antara
pemilihan putaran pertama dan kedua.
Jeda hingga 1,5 jam. Itu membuat para
calon dekan dan tim pendukungnya
leluasa lakukan lobi. Ketua pemilihan
dekan salah dalam hal ini. Namun ia
mengaku hanya beri jeda 15 menit
sambil siapkan surat suara. “Mereka
langsung bilang 1 jam dan keluar
ruangan. Saya akui ketidak tegasan
saya,” aku Ridwan Manda Putra, ketua
pemilihan. Dari masa jeda itulah terjadi
lobi hingga muncul surat perjanjian.

Rupanya, selain surat perjanjian,
ada kejanggalan lain. Itu tergambar
saat rapat senat 22 September tentang
penolakan pemilihan ulang Dekan
Faperika. Rapat itu tak mengundang
Prof. Yusni dan Prof. Bintal di rapat
senat, padahal mereka anggota senat
aktif. Rapat itu malah undang Prof.
Adnan yang ‘abu-abu’ sebagai PNS.
Trik lain, empat wakil dosen sudah
habis masa jabatannya sebagai wakil
senat, tapi ikut rapat.

Kejanggalan lain; empat ketua
jurusan sudah dua bulan dipilih,
namun belum di-SK-kan. Eni
Sumiarsih diangkat jadi Kajur Prodi
MSP tak melalui pemilihan, langsung
ditunjuk dekan. Ternyata Eni dan
Bustari sama-sama orang Kampar.
Ada pula pemilihan kajur BDP sampai
dua kali. Kajur yang terpilih di
pemilihan pertama dianulir dekan.

Bagaimanapun, jika ini intrik
untuk merebut kekuasaan, tentu tidak
dibenarkan di ranah pendidikan.
Namun mengatasi masalah yang
terlanjur basah ini, diperlukan
ketegasan rektor. Karena semua
memang tergantung rektor.

Husnu Abadi, pakar Hukum Tata
Negara menilai, ini otoritas kampus.
Inspektorat hanya merekomen-
dasikan, tak berhak membatalkan.
Konsekuensi yang harus ditanggung
rektor, bila ia melantik, lalu ada yang
protes melalui pengadilan tata usaha
negara, ia akan kena gugat. Namun bila
rektor tak juga melantik dalam waktu
empat bulan, dan pihak Bustari
menyatakan rektor menolak meng-
SK-kan dekan terpilih, maka rektor
akan dianggap melanggar aturan yang
ada. Ia juga bisa dituntut. Di sini,
rektor harus tegas mengambil sikap.
Bila tidak, mahasiswa akan kena
dampaknya.

Ayo Prof. Ashaluddin, tunjukkan
sikapmu! ***

Menanti Sikap Rektor

Internet
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HARI ke dua puluh bulan Januari.
Pagi sebelum berangkat ke

kampus, Thamrin menghubungi
Rifardi via telepon. “Kalau pemilihan
nanti hasilnya draw, situ kemana
larinya? Seandainya saya draw dengan
incumbent, saya minta tolong lah
dipilih,” pinta Thamrin. “Ok,” jawab
Rifardi.

Thamrin sudah bisa menebak
jumlah suara yang akan didapatnya
nanti. Satu hari sebelum pemilihan, ia
sudah lihat peta kekuatan. “Saya akan
dapat 11 suara. Suara yang akan
berubah suara incumbent. Suara saya tak
akan berubah,” kata Thamrin.

Tak hanya Thamrin, Aprizal
Tanjung, pendukung Dewita Bukhari,
juga sudah memperkirakan suara
Dewita. Sebelum berangkat ke
kampus untuk memberikan hak suara,
semua sudah diperkirakannya. “Suara
setelah pemilihan 11-11-8. Bustari dan
Thamrin imbang, Dewita 8 suara,”
ujarnya.

lll

Di Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (Faperika) Universitas Riau
(UR). Pukul 09.00, semua anggota
senat Faperika sudah berkumpul di
ruang Atlantik, Gedung Dekanat
Lantai Dua. Jumlahnya pas 30 orang.
Di ruang itu akan diadakan rapat senat
terbuka dalam rangka pemilihan dekan
Faperika periode 2010-2014. Tiga or-
ang maju;  Bustari Hasan, Thamrin,
dan Dewita Bukhari.

Para anggota senat duduk sesuai
nomor urut yang telah disediakan.
Guru besar di deretan terdepan.
Ketiga panitia pemilihan dekan;
Ridwan Manda Putra (ketua), Jasril
(sekretaris), dan Syahrul (anggota)
duduk berhadapan dengan guru besar
deretan terdepan itu. Di depan sebelah
kanan, duduk Ketua Senat, Bustari
Hasan.

Aprizal Tanjung, anggota senat
dari wakil dosen Ilmu Kelautan duduk
bersebelahan dengan Usman Tang.
“Kalian menang,” bisik Tanjung di
telinga Usman. “Masak iya?” tanya
Usman tak percaya. “Iya, tapi berdua
sama incumbent. Suaranya 11-11-8.”

Ridwan Manda mengawali proses
pemilihan dengan membacakan tata
tertib pemilihan. Kotak suara

dikosongkan dan diletakkan ke depan
ruangan. Lembar suara berada di atas
meja. Satu per satu anggota senat
mulai maju setelah dipanggil panitia.
Bustari mengawali pencontrengan.
Disusul Ridwan Manda, Sekretaris
Senat. Berikutnya Pembantu Dekan
(PD) I, II, III, dan IV. Dilanjutkan para
guru besar. Terakhir giliran anggota
senat utusan mahasiswa.

Setelah semua selesai mencontreng,
acara berlanjut ke penghitungan suara.
Jasril menuliskan hasilnya di papan tulis.
Ia memberi turus di setiap nama yang
keluar dari surat suara. Ridwan Manda
membuka dan membacakan nama
yang dicontreng pada surat suara.
Sambil membaca, surat suara diangkat
dan dilihatkan ke seluruh hadirin. Ada
pula dua orang yang jadi saksi jalannya
penghitungan suara. 

Sekitar pukul 11.00, suara selesai
dihitung. Hasilnya, 11 suara untuk
Bustari, 11 suara untuk Thamrin, dan
8 suara untuk Dewita—sesuai prediksi
Tanjung. Usai itu, Ridwan Manda
langsung ambil alih forum. Ia tawarkan
jeda 15 menit sembari menyiapkan
kertas suara baru. Namun muncul
usulan jeda satu jam. Banyak suara lain
beri usulan sama. Belum sempat
diputuskan, mereka sudah
membubarkan diri. “Ok ya, satu jam,”
kata mereka serempak sembari
berjalan keluar ruangan.

“Maksud saya jeda di dalam

Lobi-Lobi Profesor
Hasil pemilihan Dekan Faperika

sempat draw. Lobi-lobi jabatan jadi
solusi.

Oleh Giovani Gabreli

Laporan Utama

Jurusan PSP--di ruangan ini
terjadi lobi-lobi saat pemilihan
Dekan Faperika berlansung.

foto: Aang BM
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ruangan saja sembari panitia siapkan
surat suara,” kata Ridwan Manda.
“Memang saya tak tegas di situ. Saya
berada pada posisi sulit,” akunya.

Sekitar pukul 13.00, ketua panitia
panggil para anggota senat kembali ke
ruangan pemilihan. Segala keperluan
pemilihan sudah disiapkan. Kertas
suara baru sudah ada, terpampang dua
calon, Bustari Hasan dan Thamrin.
          Pemilihan putaran kedua dila-
kukan. Diawali dari utusan mahasiswa,
terus berlanjut hingga ketua senat.
Setelah semua sudah dapat giliran
memilih, dilakukan penghitungan
suara. Bustari berhasil ungguli
Thamrin. Selisihnya 4 suara; Bustari
Hasan 17 suara dan Thamrin 13 suara.

Sidang senat terbuka dalam rangka
pemilihan dekan usai. Bustari
menutup sidang. Dalam pidatonya, ia
katakan agar yang menang dan yang
kalah saling mendukung.

lll

Saat jeda. Di depan ruang Atlantik,
Thamrin berpapasan dengan Rifardi.
Ia kembali minta dukungan. “Kami
akan bantu sampean,” jawab Rifardi. 

Masing-masing tim pendukung
calon berkumpul. Tim Dewita
berkumpul di ruangan Jurusan
Pengelolaan Sumberdaya Perairan
(PSP). Tim Thamrin berkumpul di
ruangan Jurusan Sosial Ekonomi
Perikanan (SEP). Tim Bustari Hasan
berkumpul di ruangan dekan.

Proses lobi dimulai. Diawali oleh
Aprizal Tanjung dan Rifardi—
pendukung Dewita. Mereka menda-
tangi Bustari di ruangan dekan.
Mereka bernegosiasi di sana. Tanjung
dan Rifardi beri syarat bila Bustari
ingin mereka pilih. Syaratnya, kalau

Bustari menang, semua pembantu
dekan (PD) harus dari tim Dewita.
Bustari minta waktu berpikir dan
berunding dengan timnya.

Sembari menunggu, Tanjung dan
Rifardi mendatangi Thamrin di
ruangan SEP. Mereka bernegosiasi
pula. Tanjung dan Rifardi ajukan syarat
yang sama. Bila Thamrin menang,
semua PD harus dari kelompok
Dewita. Beda dengan Bustari yang
pikir-pikir dulu, Thamrin langsung
menolak. “Kami sudah punya
kabinet,” kata Thamrin.

Karena ditolak, Tanjung dan
Rifardi kembali ke ruangan dekan,
menjumpai Bustari. Tawaran kedua
tim Dewita ini sama, semua jabatan
PD dari kelompok mereka. Akhirnya
Bustari minta satu jabatan PD saja
untuknya, PD IV. Mendapat tawaran
itu, Tanjung dan Rifardi kembali ke
ruang PSP, berembuk bersama timnya.

Sedang asyik berembuk, Thamrin
datang ke ruang PSP. Thamrin ajukan
syarat berbeda. Dua PD dari kelom-
pok dia dan dua PD lagi dari kelom-
pok Dewita, namun dia yang memilih.
Kelompok Dewita keberatan. Setelah
Thamrin pergi, Bustari datang ke
ruang PSP. Ia menanyakan jawaban
dari syarat yang diajukannya. Tim
Dewita akhirnya sepakat dengan
tawaran Bustari, tiga PD dari timnya
dan satu PD dari tim Bustari. Usai
didapat kesepakatan, Bustari keluar
dari ruangan PSP.

Sementara di samping gedung
dekanat Faperika, terpampang baliho
berukuran besar. Di sana dipajang
wajah Thamrin sebagai Dekan
Faperika, Sofyan Husin Siregar sebagai
PD I, Firman Nugroho sebagai PD

II, Ridwan Manda Putra sebagai PD
III, dan Pareng Rengi sebagai PD IV.

Semua calon dipilih berdasar
kapasitasnya masing-masing. Thamrin
mengaku sudah melihat kompetensi
calon-calon yang diusungnya. Sofyan
berhasil membawa Jurusan Ilmu
Kelautan meraih predikat jurusan terbaik
se-Indonesia. Firman berhasil membuat
Jurusan SEP berakreditasi A. Ridwan
Manda sudah terbukti kualitasnya
dengan berpuluh tahun membantu
Lembaga Pengabdian Masyarakat UR.
Sedangkan Pareng Rengi, keaktifannya
di bidang kerjasama tak diragukan lagi.
“Saya yakin saat mengusung mereka,”
kata Thamrin. “Baliho itu hanya ingin
menunjukkan konsistensi kami,” tegas
Sofyan.

Kembali ke tim pendukung
Dewita. Mereka berjalan beriringan
dari ruang SEP, kembali ke ruang
pemilihan. Tanjung berjalan di posisi
depan. Tanjung mengaku, saat itu
banyak tim-nya ke Thamrin. “Kalian
tak pikirkan aku,” kata Tanjung. Semua
kaget mendengar ucapan Tanjung. 

Mereka berembuk kembali dan
sepakat pilih Bustari. Untuk
meyakinkan Bustari akan pakai calon
yang mereka usung, mereka sepakat
bikin surat perjanjian. Isinya, bila
Bustari terpilih, ia akan pakai tiga calon
PD dari tim Dewita. Surat ditanda
tangani Bustari, Deni Elfizon sebagai
saksi pihak Bustari, dan Soeardi
Loekman, saksi Dewita. Sedangkan
Dewita tak ada tanda tangan. “Saya
saja tak pernah lihat suratnya,
bagaimana mau tanda tangan,”
ujarnya. Akhirnya dari 8 suara Dewita,
6 suara pilih Bustari dan 2 suara pilih
Thamrin. lovina

Prof. Dewita Bukhari.
Prof. Thamrin.
Prof. Bustari Hasan.

Tiga calon pada
pemilihan Dekan Faperika.
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SEPUCUK surat terletak di meja
kerja Sofyan Husin Siregar,
Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu

Kelautan (IK) Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan (Faperika) Universitas
Riau (UR). Rabu, 22 September 2010.
Surat bernomor 04/H19.1.27/Senat/
2010 itu berbunyi pembahasan surat
rektor Nomor 1379/H19/KP/2010.
Surat rektor tentang pemilihan ulang
dekan Faperika.

Keluarnya surat rektor, terkait
surat dari wakil sementara Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan
Nasional Nomor R.817/B.Inv/WS/
2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang
hasil audit khusus atas dugaan
penyimpangan proses pemilihan
dekan Faperika UR periode 2010-
2014.

“Tapi tak ada dilampirkan surat
inspektorat,” kata Sofyan sambil
melihatkan surat undangannya.
“Harusnya ada, kan rektor keluarkan
surat sehubungan dengan datangnya
surat inspektorat,” logika Sofyan
bermain. Karena itu Sofyan tak tahu
hal apa saja yang diaudit inspektorat
dan apa hasil auditnya.

Dalam suratnya, inspektorat
merekomendasikan pembatalan hasil
pemilihan dekan Faperika dan segera
lakukan pemilihan ulang. Kedua,
panitia pemilihan calon dekan me-
nyempurnakan tata tertib pemilihan
khususnya tentang keabsahan anggota
senat yang dapat memilih dan waktu
jeda antara pemilihan putaran pertama
dengan putaran kedua. Ketiga,
meminta Bustari Hasan bikin surat
pernyataan secara tertulis tak akan
mengulangi perbuatan di luar
kewenangannya.

Tanggal 22 September tiba. Pagi
itu, setelah semua anggota senat
fakultas hadir, rapat dibuka oleh
Bustari Hasan, dekan Faperika terpilih.
Rektor juga hadir. Tiba-tiba Sofyan
acungkan tangan. “Mengapa tak
dibagikan surat inspektoratnya,” tanya
Sofyan. Rektor heran, lalu bertanya ke
Bustari. “Sudah saya suruh Jasril
fotokopi,” kata Bustari. Jasril adalah
anggota senat utusan pegawai. Lalu
Jasril pergi fotokopi surat inspektorat
itu. Lima belas menit kemudian
diedarkan ke seluruh anggota senat.

Rapat dilanjutkan kembali.
Sekitar 15 menit, rektor bicara soal

datangnya surat inspektorat. Dari
beberapa narasumber yang BM
wawancarai, saat itu rektor juga
menanggapi soal surat kaleng yang

direspon inspektorat. Menurutnya, tak
mungkin inspektorat menanggapi
surat kaleng itu jika tak ada muatan
kasusnya. Soal putusan pemilihan
ulang, ia serahkan sepenuhnya pada
senat fakultas. Setelah rektor pergi,

Oleh Lovina

Bustari Hasan, pemenang pemilihan Dekan
Faperika belum juga dilantik. Empat kejanggalan
diusut inspektorat. Masih ada masalah lain.

Tersandung Masalah
Usai Juara

Laporan Utama
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rapat dilanjutkan. “Jadi bagaimana soal
pemilihan ulang ini?” tanya Bustari
memimpin rapat.

Muncul beberapa argumen para
anggota senat. Muchtar Ahmad
mempertanyakan dasar hukum in-
spektorat minta pemilihan diulang.
Beberapa senator lain menanyakan
berapa besar kekuatan senat fakultas
bila rekomendasi pemilihan ulang
ditolak. Sekitar 10 menit para senator
saling beri argumen. Suasana rapat
agak riuh. Bustari langsung bicara,
“Jadi pemilihan ulang ini kita terima
atau tolak?” tanyanya. Suasana kembali
hening. Semua diam. “Tolak,” satu
suara. “Tolak,” suara kedua. “Ok,
pemilihan ulang ditolak,” kata Bustari,
sambil mengetuk palu ke meja tiga

kali. Menurut Bustari, saat itu peserta
tak ada yang bicara.

Firman Nugroho, Kajur Sosial
Ekonomi Perikanan (SEP) acungkan
tangan, ingin berkomentar. Namun tak
diizinkan Bustari. Sofyan yang hendak
acungkan tangan pun mengurungkan
niatnya. “Sebetulnya saya ingin tanya
apakah dengan ditolak masalahnya
selesai? Tapi tak sempat ngomong, ya
sudah,” tutur Sofyan.

Setelah itu ketua senat usul bentuk
tim khusus guna menjawab surat
rektor. Usulan diterima. Tim lima or-
ang. Meliputi; Feliatra sebagai ketua
tim, serta Adnan Kasry, Bustari Hasan,
Rusliadi (wakil dosen Jurusan BDP—
Budidaya Perairan), dan Ridwan
Manda Putra (wakil dosen Jurusan
MSP—Manajemen Sumberdaya
Perairan) sebagai anggota. Lalu rapat
yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu
ditutup. Semua anggota senat bubar,
kecuali tim khusus tadi. Mereka
diskusi mengonsep jawaban untuk
rektor.

Tim menuliskan tiga poin untuk
menjawab surat rektor. Intinya,
anggota senat sepakat dekan terpilih
tetap Bustari Hasan, anggota senat
sepakat menolak pemilihan ulang, dan
anggota senat sepakat meminta rektor
segera melantik dekan terpilih.
Jawaban tim ini juga ditembuskan ke
Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan Nasional.

“Itulah hasil rembukan tim, sesuai
rapat,” kata Adnan Kasry. “Ya, kira-
kira intinya seperti itu,” sebut Ridwan
Manda. Namun, menurut Thamrin,
salah satu calon saat pemilihan,
“Karena tim itu dibentuk senat,
harusnya hasil itu dibicarakan lagi di
rapat senat.” Tapi Bustari berpendapat
lain. “Tim itu kan bentukan senat,
artinya sudah representatif dari senat,”
kata Bustari.

Mendengar tiga poin jawaban tim,
Usman Tang tak terima. “Tak ada itu.
Hasil rapat hanya menyepakati
menolak pemilihan ulang, itu saja,”
kata guru besar Budidaya Perairan
(BDP) itu. “Memang tak ada, tapi
kalau dilogikakan kan seperti itu
jadinya. Sudah otomatis,” ujar Syahrul,
wakil dosen Teknologi Hasil
Perikanan (THP). Ketika ditanya,
Dewita Bukhari mengaku lupa.

“Nggak ingat lagi, udah lama. Tapi
intinya memang menolak (pemilihan
ulang, red),” kata calon dekan Fsprtika
itu. Namun mereka mengakui belum
dapat dan belum baca isi jawaban tim
yang sudah dikirim Bustari ke rektor
tanggal 27 September 2010.

lll

“Saya pikir rapat 22 September itu
ada intervensi. Keputusan yang
diambil terkesan buru-buru. Seperti
digiring untuk menolak pemilihan
ulang,” kata Sofyan yang dijumpai di
ruangannya, 18 Oktober. “Seharusnya
rapat yang dewasa tidak seperti itu.
Dijelaskan dulu poin per poin dari
surat inspektorat itu, apa masalahnya.
Biar semua jelas dan orang pun tak
bingung. Jujur saya sendiri bingung
mau ambil keputusan apa waktu itu.
Ditambah lagi surat inspektorat baru
dibagikan saat rapat. Gimana mau
dipelajari,” terangnya.

Surat Inspektorat dibuat berda-
sarkan adanya dugaan penyimpangan
proses pemilihan dekan Faperika UR
periode 2010-2014. Juga berdasarkan
pada surat tugas Inspektorat Jenderal
Kemendiknas Nomor 59/R/Inv-
Itjen/V/2010 tanggal 3 Mei 2010.
Berikut hasil auditnya.

Dugaan dekan Faperika menya-
lahgunakan kewenangannya dalam
menetapkan anggota senat Faperika
dari unsur pegawai tidak terbukti
kebenarannya. Pengangkatan Jasril
mengacu pada SK Rektor UR soal
ketentuan keanggotaan senat fakultas
dan wakil tenaga administrasi. “Dia
saya tunjuk jadi wakil senat unsur
pegawai, tapi atas persetujuan para
kasubag. Mawardi (Kepala Tata Usaha)
juga mendukung. Golongannya juga
memenuhi syarat, apa lagi? Karena
itulah di surat inspektorat kasus Jasril
tak terbukti kebenarannya. Memang
sudah atas persetujuan para kasubag,”
jelas Bustari.

Waktu itu, cerita Bustari, anggota
senat dari unsur pegawai, Syaifullah,
sudah pensiun. Belum ada pengganti.
Akhirnya Bustari tunjuk Jasril. Setelah
itu ia panggil para kasubag (kepala sub
bagian) ke ruangannya. Yuslinar
Kasubag Kepegawaian, Nurbaini
Zainal Kasubag Umum dan
Perlengkapan, serta T. Yudi Hadi-
wandra Kasubag Akademis. “Mereka

foto: Aang BM

Prof. Bustari
Hasan saat
diwawancari kru
BM beberapa
waktu lalu.
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setuju. Saya panggil juga Mawardi. Dia
setuju juga. Ya sudah,” kata Bustari.
Yuslinar membenarkan cerita Bustari.
“Biasanya memang melalui pemilihan
para pegawai. Tapi waktu dekan
panggil kami ke ruangannya, dia bilang
sudah tunjuk Jasril. SK-nya juga sudah
ada. Ya mau gimana lagi,” kata Yuslinar.
SK Jasril sebagai anggota senat dari
unsur pegawai berlaku sejak Januari
2009.

Dugaan kapasitas Deni Elfizon
sebagai anggota senat Faperika dalam
proses pemilihan dekan menyalahi
ketentuan yang berlaku, terbukti
kebenarannya. Deni sedang
menjalani program S-3 di
Universitas Padjajaran,
Bandung. Ia juga sudah
terima surat tugas belajar
berdasarkan SK Rektor
Unri Nomor 3623/H19/
AK/2009 tanggal 3
Agustus 2009. Isinya,
selama proses pembelajaran
Deni dibebaskan dari tugas-
tugas akademis dan
struktural.

Keikut sertaannya saat
pemilihan dekan Faperika
telah melanggar Peraturan
Menteri Pendidikan Nasio-
nal Nomor 67 tahun 2008
pasal 13 poin (i). Bunyinya,
“Pimpinan perguruan tinggi dan
pimpinan fakultas diberhentikan dari
jabatannya karena sedang menjalani
tugas belajar atau tugas lain lebih dari
6 bulan.” Ia juga melanggar
Permendiknas Nomor 48 tahun 2009
pasal 1 ayat 20, “Pembebasan semen-
tara dari tugas-tugas jabatan fungsional
adalah pembebasan sementara PNS
dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya
karena melaksanakan tugas belajar
lebih dari 6 bulan.” Dan ayat 21,”
Pemberhentian dari jabatan struktural
adalah pemberhentian PNS dari
jabatan strukturalnya karena
melaksanakan tugas belajar lebih dari
6 bulan.”

Ketika dikonfirmasi, Deni Elfizon
mengakui statusnya dalam masa tugas
belajar. “Tapi saya ambil program by
riset.” Artinya, ia hanya meneliti untuk
menyelesaikan S-3, tak banyak teori.
“Teori hanya satu mata kuliah, kan bisa

sambil jalan. Penelitiannya pun di sini.
Jadi saya tak perlu pergi ke sana
(Bandung, red). Sambil meneliti saya
juga bisa selesaikan kerjaan di
kampus,” aku Deni. Jadi, anggapannya,
tak jadi soal bila dirinya ikut memilih
saat pemilihan dekan. Sebagian besar
anggota senat Faperika juga berpikiran
sama saat itu.

“Mereka tidak keberatan waktu
saya mengusulkan Deni ikut
pemilihan,” kata Bustari. Pertim-
bangan utama Bustari karena Deni
ikut memilih saat pemilihan rektor UR
20 November 2009. Deni wakil

Faperika di senat universitas. “Saat itu
ia juga sudah tugas belajar. Mengapa
tak ada yang mempermasalahkan?
Kenapa justru di pemilihan dekan ini
dipermasalahkan?” tanya Bustari tak
terima. Namun karena keikut sartaan
Deni, inspektorat, melalui surat yang
dikirimnya berpendapat, “Hasil
pemilihan calon dekan Faperika
periode 2010-2014 dianggap cacat
demi hukum.”

Dugaan calon dekan nomor urut
satu (Bustari Hasan) sengaja mengulur
waktu jeda antara pemilihan putaran
pertama dengan putaran kedua untuk
mendapat keuntungan di pihaknya
tidak didukung bukti yang kuat. Alasan
utama, tata tertib pemilihan calon
dekan Faperika tak mengatur waktu
jeda antara pemilihan putaran pertama
dengan putaran kedua. Ia hanya
mengatur waktu jeda antara pemilihan
putaran kedua dengan putaran ketiga.

“Ya, itu betul,” tegas Ridwan Manda
Putra, Ketua Panitia pemilihan dekan
Faperika.

Namun Ridwan mengakui ketidak
tegasan sikapnya dalam hal ini.
“Memang saya tidak tegas saat itu. Saya
akui,” katanya. “Saya hanya beri waktu
15 menit untuk siapkan surat suara.
Tapi peserta sepakat satu jam. Untuk
menyiapkan surat suara.”
Kenyataannya, sidang senat dalam
rangka pemilihan dekan Faperika itu
molor hingga 1,5 jam. “Wajarlah. Or-
ang mau istirahat dulu. Ada yang mau
makan siang, mau sholat,” kata Adnan

Kasry.
Dugaan adanya politik

dagang sapi antara calon
dekan nomor urut satu
(Bustari Hasan) dengan
nomor urut tiga (Dewita
Bukhari) yang dituangkan
dalam perjanjian tertulis
bermaterai terbukti kebe-
narannya. Surat perjanjian
tertulis itu dipegang
Soeardi Loekman, dosen
THP Faperika. Ia diper-
caya menyimpan surat itu.
Namun saat inspektorat
datang, memeriksanya, dan
menanyakan soal surat
perjanjian, “Saya kasihkan
sama inspektorat.”

Surat itu berisi janji Bustari akan
mengangkat tiga orang pendukung
Dewita Bukhari sebagai pembantu
dekan I, II, dan III bila yang
bersangkutan menjadi dekan Faperika
UR periode 2010-2014 serta kesediaan
yang bersangkutan dituntut sesuai
ketentuan yang berlaku bila tidak
memenuhi janjinya.

Isi surat itu tak sesuai dengan
Permendiknas Nomor 67 tahun 2008
pasal 6 ayat 1, “Bakal calon dekan pal-
ing sedikit 3 nama calon dan bakal
calon pembantu dekan paling sedikit
2 nama calon.” Juga ayat 2,
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemilihan bakal calon seba-
gaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan oleh senat fakultas.”

“Dekan terpilih cuma berhak
memberi usulan nama pembantu
dekan atas pertimbangan senat
fakultas dan yang menetapkan itu

“Saat itu (pemilihan
Rektor) ia juga sudah

tugas belajar.
Mengapa tak ada yang
mempermasalahkan?

Kenapa justru di
pemilihan dekan ini
dipermasalahkan?”

Laporan Utama
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rektor. Takutnya jadi masalah kalau
pembantu dekan yang terpilih tak
sesuai dengan surat pernyataan itu,”
kata Usman Tang.

Soal surat perjanjian, Bustari
berkomentar, “Itu sudah biasa dalam
dunia politik.” Ia justru protes soal
rektor minta ia harus buat surat
pernyataan tertulis yang isinya tak akan
ulangi perbuatan menanda tangani
surat pernyataan di luar
kewenangannya. “Di luar kewenangan
bagaimana? Posisi saya waktu itu kan
sebagai calon dekan. Jadi sah-sah saja.
Itu kan bagian dari politik. Sama
dengan pihak Thamrin yang bikin
baliho besar-besar, memampangkan
kabinetnya, tapi tak ada yang protes
menyalahi aturan,” ujar Bustari.

Atas dasar itu para pendukung
Bustari menolak pemilihan ulang
dekan Faperika. Itu mereka sampaikan
ke rektor lewat jawaban tim khusus
yang dibentuk saat rapat senat 22 Sep-
tember. Namun hingga kini, rektor
belum juga melantik Bustari sebagai
dekan terpilih—sesuai kesepakatan
anggota senat Faperika. “Sedang
dibicarakan dengan kementerian.
Institusi ini kan berada di bawah
kementerian,” tegas Ashaluddin Jalil,
Rektor UR.

lll

Polemik pemilihan dekan Faperika
tak sampai di situ. Ada lagi kejanggalan
yang dirasakan para anggota senat
fakultas. Salah satunya, saat rapat senat
22 September—penolakan pemilihan
ulang dekan Faperika. Ada yang
mempertanyakan mengapa Yusni
Ikhwan Siregar dan Bintal Amin tak
diundang saat rapat, padahal guru
besar. Ada yang protes soal Adnan
Kasry yang berstatus abu-abu sebagai
PNS, namun hadir di rapat itu, bahkan
bersuara lantang menolak pemilihan
ulang. Ada yang protes soal masa
jabatan beberapa wakil dosen di senat
fakultas sudah habis, tapi masih aktif
dan hadir di rapat senat 22 Septem-
ber.

Ada juga yang protes soal masa
jabatan beberapa kajur yang mestinya
sudah habis. Kajur baru sudah terpilih,
namun belum di-SK-kan dekan
hingga kini. Ada pula yang protes soal
pemilihan Kajur MSP yang tak melalui

proses pemilihan di jurusan, tapi
langsung ditunjuk dekan. Bahkan ada
yang protes soal pemilihan Kajur BDP
sampai dua kali. Kajur terpilih pertama
dianulir dekan. Terpaksa dilakukan
pemilihan ulang. “Mungkin saja diatur.
Tapi saya tak mau berprasangka
buruk,” kata Sofyan Husin Siregar.
“Bisa jadi,” kata Firman Nugroho
singkat. “Itu saya nggak berani duga.
Tapi kesan buru-buru waktu rapat itu
ada,” kata Ridwan Manda Putra.

Yusni dan Bintal tak hadir saat
rapat 22 September. “Tak diundang,”
kata mereka kompak. Mereka
dikukuhkan sebagai guru besar oleh
rektor pada 24 Juli. “Rapat senat di
rektorat kami sudah diundang,” kata
Yusni. “Anehnya,” sambung Bintal,
“Tunjangan sebagai guru besar sudah
dikasih, tapi saat rapat senat fakultas
tidak diundang.” Bustari pun
menjawab, “SK mereka sebagai
anggota senat fakultas belum keluar.”
SK mereka baru dikeluarkan tanggal
14 Oktober 2010.

Soal status PNS Adnan Kasry.
Batas usia pensiunnya tercatat 30
Agustus 2010. “Jadi statusnya abu-
abu,” kata Aprizal Tanjung, anggota
senat dari wakil dosen Jurusan IK.
Maksudnya, SK perpanjangan Adnan
sebagai PNS sedang diurus dan belum
keluar. “Harusnya tak diikutkan rapat
karena abu-abu,” terang Yusni.
Namun Adnan berkata lain. “Memang
SK perpanjangan saya belum keluar.
Karena itu saya masih bisa aktif
sampai SK yang baru keluar, apakah
perpanjangan saya disetujui atau tidak.
Kalau tidak, ya saya pensiun. Saya
sudah senior di sini, jadi pahamlah soal
aturan-aturan begini,” tegasnya.

Lalu soal masa jabatan wakil
dosen. Di SK kolektif anggota senat
fakultas bernomor 313/J19.1.27/KP/

2007 tanggal 14 Maret 2007,
tercantum nama Ridwan Manda Putra
(wakil dosen Jurusan MSP), Syaifuddin
(wakil dosen Jurusan PSP—
Pengelolaan Sumberdaya Perairan),
Syahrul (wakil dosen Jurusan THP),
dan Rusliadi (wakil dosen Jurusan
BDP) sebagai anggota senat. Mereka
pun mengaku masih aktif sebagai
anggota senat. “Habisnya sama
dengan kajur,” kata Syaifuddin.
“Sampai 2011,” timpal Syahrul.
“Nggak tau saya kapan habisnya, nggak
ingat saya. Yang jelas sampai sekarang
saya masih aktif sebagai anggota
senat,” ujar Rusliadi via ponsel.

Padahal masa jabatan wakil dosen
tingkat fakultas maupun universitas
diatur dalam SK Rektor Unri Nomor
254/PT22.H/Q/1991 tanggal 24 Juli
1991 tentang keanggotaan senat.
Tepatnya di poin 5. Bunyinya, “Masa
jabatan anggota senat yang mewakili
dosen adalah tiga tahun dan dapat
diangkat kembali.” Artinya, masa
jabatan Ridwan Manda, Syaifuddin,
Syahrul, dan Rusliadi, seharusnya,
sudah habis sejak 14 Maret 2010.

Kemudian masalah kajur. Ada
empat kajur yang sudah habis masa
jabatannya pada 2 Juni 2010; Sofyan
Husin Siregar Kajur IK, Firman
Nugroho Kajur SEP, Suparmi Kajur
THP, dan Nuraini Kajur BDP. Sofyan
mengaku sudah dua kali dapat surat
perintah pemilihan kajur baru dari
dekanat. Surat pertama, mengingatkan
para kajur yang sudah habis masa
jabatannya pada bulan Juni untuk
melakukan pemilihan kajur baru.
“Tapi kami yang sudah habis masa
jabatan ini berunding dan sepakat
tidak melakukan pemilihan dulu,” kata
Sofyan. Ini diamini Firman. “Situasi
tidak memungkinkan waktu itu,”
katanya dengan logat Jawa yang kental.

“Saya hanya beri waktu 15 menit
untuk siapkan surat suara. Tapi
peserta sepakat satu jam.”

Ridwan Manda
Ketua panitia pemilihan Dekan Faperika
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Minggu kedua Agustus, surat
perintah pemilihan kajur baru datang
lagi. Kali ini diberi deadline hingga 30
Agustus. “Buru-buru lah kami
memilih. Makanya di tanggal 30 itu
rata-rata hampir semua jurusan
melakukan pemilihan kajur,” ujar
Sofyan.

Untuk Jurusan IK terpilih Irvina
Nurachmi, Jurusan BDP terpilih
Muliadi, Jurusan SEP terpilih Eni
Yulinda, sementara Jurusan THP,
Suparmi terpilih kembali. “Sudah
terpilih sampai sekarang belum
dilantik,” kata Sofyan. “Gak tau saya
kenapa,” timpal Firman. Menurut
Yuslinar, Kasubag Kepegawaian,
berkas pengajuan SK untuk para kajur
yang baru terpilih sudah diusulkan ke
dekan. “Sudah di atas (di tangan
dekan, red), belum turun,” katanya.

Ada kejanggalan lain yang
dijumpai Sofyan terkait masa jabatan
kajur. Surat tugas sebagai bukti dirinya
masih menjabat Kajur IK baru
diterima awal Oktober. “Anehnya
surat dibuat tanggal 2 Juni. Mengapa
begitu lama sampai ke saya?” tanyanya
heran. Sofyan lalu menghubungi Ita,
staf  bagian administrasi di jurusannya.
Ita mengaku tak pernah menahan
setiap surat masuk. “Katanya semua
surat-surat untuk saya langsung
diletakkan di meja saya. Saya tahu
biasanya dia juga begitu,” ujar Sofyan.
Tak hanya Sofyan, Firman pun
menerima surat tugasnya setelah rapat
senat 22 September. “Rasanya baru-
baru ini saya terima. Pokoknya setelah
rapat itu,” jelasnya.

Soal pemilihan Eni Sumiarsih

sebagai Kajur MSP. “Saya
menggantikan Pak Toni Aprizal waktu
itu. Ia pindah tugas ke Tanjung Pinang.
Saya sekretarisnya, jadi menggantikan.
Hanya pengganti antar waktu. Waktu
itu juga sudah ada SK dekan baru.
Karena ditugaskan dekan, saya
jalankan. Toh dosen lain juga tak ada
yang protes.” Ketika ditanya lebih jauh,
ia tak mau berkomentar. “Apa maksud
kamu tanya-tanya tentang itu? Saya tak
mau lah kalau bahas soal itu. Saya
banyak keperluan lain. Mau ngajar dan
ke lab. Sudah ya.” Ia pun keluar dari
ruangannya.

Adnan Kasry dan Ridwan Manda
Putra, dosen MSP mengakui
pemilihan Eni Sumiarsih sebagai
Kajur MSP, pada 19 Oktober 2009,
tak melalui pemilihan. “Kalau dari segi
aturan ya salah,” tegas Adnan. “Saya
sudah ingatkan juga waktu itu. Tapi
dia (dekan, red) tak mau dengar. SK-
nya juga sudah dibuat, mau diapakan
lagi,” kata Ridwan. Bustari, dekan
Faperika mengatakan, “Tak ada itu
(ditunjuk langsung dekan, red). Semua
sudah melalui proses,” katanya.
Begitupun komentar Deni Elfizon,
dosen MSP. “Siapa bilang ditunjuk
dekan, melalui pemilihan kok,”
katanya.

Soal pemilihan Kajur BDP.
Tanggal 30 Agustus pemilihan
dilakukan. Ada tiga calon; Nuraini,
Sukendi, dan Indra Suharman.
Sukendi memenangkan pemilihan.
“Karena dipercaya teman-teman, saya
bersedia,” kata Sukendi. Namun
setelah pemilihan, Sukendi dipanggil
dekan. “Bagaimana dengan jabatan

PD I? Kamu kan masih
menjabat PD I?” kata
Sukendi menirukan per-
kataan Bustari. Sukendi pun
berpikir ulang. “Saya pikir
ia juga. Waktu itu saya lupa.
Mungkin itu kesalahan saya.
Saking tak mau kecewakan
teman-teman yang sudah
memilih saya,” ujar Sukendi
lagi. Karena itu, pemilihan
ulang dilakukan. Calonnya
Muliadi dan Indra Suha-
rman. Akhirnya Muliadi
terpilih sebagai Kajur BDP.

Firman Nugroho juga menduga
ada intervensi Bustari dalam pemilihan
kajur baru, terutama Kajur SEP, Eni
Yulinda. “Dia berpihak pada Bustari,”
kata Firman. Karena itu pula, lanjut
Firman, Bustari mendesak agar buru-
buru lakukan pemilihan kajur baru—
sebelum rapat senat 22 September.
“Apalagi saya terang-terangan tak ber-
pihak padanya (Bustari, red),” kata
Firman. “Eni Yulinda itu yang
dipanggil dekan sebelum pemilihan,”
kata Febri Mayoka, anggota senat
fakultas perwakilan mahasiswa.

Firman juga bilang Kajur THP,
Suparmi, yang terpilih lagi, juga
berpihak pada Bustari. “Yang tidak ke
Bustari itu Kajur IK, Irvina,” katanya.
Sedangkan Kajur BDP, Muliadi,
Firman tak tahu pasti. “Yang jelas
posisinya fifty-fifty. Mugkin karena itu
Bustari belum juga keluarkan SK
mereka,” analisa Firman.

Menurut Aprizal Tanjung, Bustari
ada ambisi untuk mempertahankan
kekuasaan. “Bustari ingin pertahankan
kekuasaannya, itu pasti. Dia kan incum-
bent,” kata dosen IK itu. Tanjung, yang
mengaku sering terlibat di beberapa
pemilihan kepala daerah sebagai tim
pemenangan, mengatakan telah
mengetahui masalah ini akan terjadi.
Telah memprediksi. “Saya sudah biasa
memprediksi suara ratusan ribu orang.
Masak cuma segini saja tak bisa.
Apalagi hampir tiap hari kita bergaul
dengan mereka. Pasti kenal lah luar-
dalam siapa mereka,” jelas Tanjung.
“Eni Sumiarsih tu orang Bustari, sama-
sama dari Kampar. Yusni dan Bintal
tu dekat sama Thamrin. Bustari nggak
mau ambil resiko,” terangnya. aang,
*22

Laporan Utama

Suasana rapat senat Faperika, 22 September 2010

foto: Aang BM
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Oleh Aang Ananda Suherman

Kartu Truf Sang Rektor
Kasus pemilihan Dekan Faperika belum juga

tuntas. Rektor pegang kendali.

RUANG Dekan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan (Faperika) Univer-
sitas Riau (UR). Sabtu, 23 Oktober
2010. Mesin pendingin udara bikin
ruangan dingin pagi itu. Alat tulis di
meja kerja tersusun rapi. Berkemeja
motif kotak, Bustari santai mengutak-
atik laptopnya.

Sepuluh bulan sejak terpilihnya
Bustari sebagai dekan, 20 Januari 2010,
Faperika belum punya dekan definitif.
“Sekarang status saya penjabat dekan,”
kata Bustari. “Jadi ya seperti dekan
biasa aktifitas saya.”

Menurut Ali Yusri, Dekan
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
(Fisipol), persoalan ini akan ganggu
proses belajar mengajar tingkat
fakultas. Akan jadi polemik dikalangan
mahasiswa, dosen, dan struktural
fakultas. “Ada bagian waktu yang
terbuang bicarakan  hal ini. Tercipta
kondisi yang tak kondusif. Jadi
memang harus diselesaikan cepat,”
kata Ali Yusri.

Melihat persoalan ini, Ashaluddin
Jalil, Rektor UR, mengatakan semua

dalam proses. “Kita sedang bicarakan
dengan kementerian. Kita kan tidak
sendiri, institusi ini berada di bawah
kementerian.” Soal belum dilantiknya
Dekan definitif, “Kita tunggulah, saya
kan juga lama sebelum dilantik jadi
Rektor definitif.”

lll

Belum definitifnya Bustari sebagai
Dekan Faperika, sehubungan
keluarnya surat inspektorat nomor
R.817/B.INV/WS/2010. Isinya
berupa hasil audit khusus dugaan
penyimpangan proses pemilihan
Dekan Faperika UR periode 2010-
2014. (Lengkap; baca Tersandung
Masalah Usai Juara).

Lewat surat itu, inspektorat
rekomendasikan beberapa poin pada
Rektor UR. Salah satunya
membatalkan hasil pemilihan Dekan
Faperika periode 2010-2014 dan
segera lakukan
p e m i l i h a n
u l a n g .
Berdasarkan
s u r a t
tersebut,
r e k t o r

melalui surat nomor 1379/H19/KP/
2010 meminta pemilihan Dekan
Faperika diulang.

Bagaimana kekuatan surat
inspektorat? Menurut Husnu Abadi,
pakar Hukum Tata Negara (HTN),
“Kita harus dudukkan dulu fungsi
inspektorat,” kata dosen Pasca Sarjana
Hukum UIR itu. Inspektorat, lanjut
Husnu, memang punya wewenang
mengawasi seluruh pelaksanaan tugas
dari jajaran Departemen Pendidikan
Nasional (Depdiknas). “Apakah
menyangkut administrasi, peraturan,
atau keuangan.”

Menarik dalam kasus ini, kata
Husnu, apakah inspektorat memanggil
semua pihak dalam mengeluarkan
surat ini. “Artinya pihak pengadu dan
teradu. Dalam hukum acara peradilan,
karena ini sebenarnya peradilan juga,
semua pihak harus didengar
keterangannya, baik pemohon dan
termohon.”

“Saya tidak tahu mekanisme
inspektorat memeriksa kasus ini. Jika
ini benar adanya, dan begini
kesimpulannya, dilaksanakan atau tidak,
utuh kewenangan rektor.” Maka timbul
pertanyaan, kata Husnu, apakah harus
dilaksanakan? Kita lihat dulu seberapa
jauh substansi dari prosedur yang
dikoreksi itu. “Apakah pelanggarannya
cukup berat melanggar aturan dasar,
melanggar asas administasi yang baik,”
kata Husnu.

Tapi, kata Husnu, kasus ini
tergolong rendah. “Seharusnya rektor
tegas saja untuk meng-SK-kan, tentu

dengan resikonya. Jika rektor sudah
meng-SK-kan, itu harus

dianggap sah secara hukum.”
Dalam hukum perdata,
disebut praduga benar

Laporan Utama

“Kita tunggulah, saya
kan juga lama sebe-
lum dilantik jadi
Rektor definitif.”

Ashaluddin Jalil, Rektor UR
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adanya. “Walaupun menurut kita ada
prosedur yang salah, harus dianggap
benar sampai ada gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dan hakim memutuskan
salah. Baru bisa dibilang tidak sah.”

Sekarang rektor menunda meng-
SK-kan Bustari. Artinya, lanjut Husnu,
rektor mem-follow up hasil temuan
inspektorat, dan menyuruh pemilihan
ulang. “Ya sah juga, itu otonomi
kampus, karena memang tergantung
rektor. Inspektorat hanya merekomen-
dasikan, tak bisa membatalkan,” kata
Husnu.

Dodi Haryono, dosen HTN UR,
mengatakan ketika seorang dekan
sudah di-SK-kan rektor, ternyata ada
masalah dalam proses pemilihannya,
itu bisa memberi ruang gugatan pada
pihak yang tidak senang,” kata Dodi.
“Jadi rektor yang kena gugatan.”

“Kalaupun tidak di-SK-kan, juga
bisa digugat. Nama gugatannya fiktif
negatif,” sambung Dodi. Artinya, jika
rektor tak menerbitkan SK, pihak
Bustari bisa melakukan gugatan fiktif
negatif  di PTUN sesuai
mekanismenya. Menurut Husnu,
gugatan fiktif negatif  bisa
dilaksanakan jika dalam waktu empat
bulan, terhitung sejak Bustari minta
rektor terbitkan SK.

Menurut penelusuran BM ,
Bustari telah meminta rektor untuk
segera melantik dekan terpilih pada
rapat senat 20 Januari 2010, lewat
surat tanggal 24 September 2010,
nomor 06/H19.1.27/Senat/2010.

Artinya, jelas Husnu, dalam
waktu empat bulan sejak surat itu
disampaikan, pihak yang dirugikan
memvonis rektor sudah
mengeluarkan SK dan bunyinya
menolak menerbitkan SK. “SK itu
fiktif, dan bunyinya negatif,” kata
Husnu.

Jika ini terjadi, kata Husnu, pihak
Bustari harus punya jawaban di
pengadilan, bahwa dengan rektor
tidak menerbitkan SK, rektor sudah
melanggar aturan yang ada. Dan,
lanjut Husnu, rektor juga harus
punya alasan jelas kenapa melakukan
penundaan seperti ini,” kata Husnu.
“Ada dua pilihan dan keduanya

beresiko. Di sinilah rektor harus
mengambil sikap,” kata Dodi.

Menyoal Deni Elfizon
Dalam surat yang dikeluarkan

isnpektorat, sebuah poinnya
memperkarakan keiikutsertaan Deni
Elfizon memilih pada pemilihan
dekan Faperika. “Deni kan juga
memilih saat pemilihan rektor.
Artinya pemilihan juga bermasalah,
dan bisa diulang juga,” kata Bustari.

Menurut Dodi, jika persoalan ini
dihubungkan dengan pemilihan
rektor, dan ada pihak yang
menggugat ke PTUN, “Seberapa
signifikan suara Deni mempengaruhi
hasil pemilihan. Jika tidak mengubah
hasil, biasanya hakim tidak akan
mempermasalahkan,” kata Dodi.
“Tapi celah gugatan itu tetap ada,
silahkan saja, semua orang punya hak
untuk itu.”

Melihat persoalan ini, Aslim
Rasyad, senator UR, punya pendapat
lain. “Sekarang kita harus jernih
melihat. Berapa banyak pejabat se-
lingkungan UR yang sekolah dan
memilih pada pemilihan rektor.
Padahal dilarang aturan, toh tak
dipermasalahkan. Artinya ini ada
politik kepentingan,” kata Aslim.
“Kalau sudah masuk di wilayah
politik perguruan tinggi memang
susah.”

lll

UR, kata Dodi, memang perlu
berbenah dari segi aturan.
Seharusnya, jelas Dodi, kita susun
kembali aturan terkait pemilihan
rektor, pemilihan dekan, lebih rinci.
Aturan itu, kata Dodi, harus bisa
memperkirakan atau solusi apa
yang akan diambil  j ika ada
persoalan begini.

Lihat saja, jelas Dodi, persoalan
tentang dosen yang tugas belajar
kita lalai. “Ketika buat kebijakan
penting, ada kesan dipaksakan.
Maka yang terjadi, jika ada yang
mempermasalahkan, jadi masalah
dia. Itu sah-sah saja. Kadang oleh
kalangan atas aturan seperti ini
dianggap sepele, kalau sudah terjadi
masalah ya kayak gini jadinya,” kata
Dodi.

Melihat kondisi sekarang,
menurut Dodi, harus dilakukan
pendekatan non hukum. “Kalau
bicara sisi hukum untuk mengetahui
salah atau benarnya silahkan ke
pengadilan. Namun yang terbaik itu
penyelesaian di luar hukum, karena
di pengadilan tak ada solusi win win,
tapi win lose.”

Solusi Dodi diamini Husnu.
“Memang perlu pendekatan non
hukum di sini. Misal tetap dilakukan
pemilihan ulang, tapi hasilnya
dikondisikan tetap yang lama. Atau,
diangkat Plt baru, adakan pemilihan
ulang dan yang lama tak boleh lagi,”
kata Husnu.

Aprizal Tanjung, punya pikiran
sama. “Di sini dibutuhkan ketegasan
rektor,” kata senator Faperika itu.
Menurut Tanjung, rektor harus
menunjuk Plt baru, gelar pemilihan
ulang, dan calon lama tak boleh lagi
mencalonkan.

Kalau tak definit if ,  lanjut
Husnu, tidak jelas kewenangannya.
“Kalau ini berlarut-larut, akan
memelihara bom waktu,
pendekatan ke semua pihak harus
dilakukan.”

Pasti akan ada yang dirugikan.
Implikasinya adalah mahasiswa.
“Kasihan mahasiswa, sudah dapat
gelar sarjana, ijazahnya tak ditanda
tangani dekan definitif hanya gara-
gara yang diatas bertengkar,” kata
Husnu. “Manajemen konflik rektor
harus baik.”

lll

Kembali ke ruangan Bustari.
Menurutnya, diadakannya pemilihan
ulang tak jadi soal. “Tapi sekarang
serba terlanjur, senat sudah
menyatakan menolak. Tak mungkin
pemilihan ulang, ini menyangkut
marwah senat Faperika,” kata
Bustari. “Hanya dua opsi, melantik
saya atau Thamrin. Tentu dengan
segala resiko.”

Menurut Thamrin, jika memang
ada masalah dan harus pemilihan
ulang, “Ya kita jalankan. Kita juga
tak mau ada masalah kemudian
hari.”

Sekarang, semua tergantung
rektor. Kartu truf  ada padanya.***

Laporan Utama
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MENDATAR
1.  Penutup kepala
3.  Baru (Ing.)
4.  Suku di Jambi
5.  Takut (Ing.)
10. Negara dekat Syiria
12. Nama pohon
13. Keinginan
14. Tanya
16. Indonesia
18. Kapal
19. Garam (Ing.)
21. Ilmu tentang bumi

MENURUN
2.  Permohonan
3.  Inti sel
6.  Asam
7.  Kegunaan
8.  Gas
9.  Langit
10. Isyarat
11. Tokoh kartun
14. Budaya
15. Lebih tinggi
17. Original
20. Sambung
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PUKUL 14.25, gerimis pagi masih
turun di jalan Banglas di hari ke-12
bulan Ramadhan. Tak banyak
kendaraan lalu-lalang. Suasana pun

Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi
Barat mencapai 23.000 hektar.

Dari Pekanbaru ke Meranti
ditempuh dengan kendaraan laut.
Saya bersama dua kru Bahana, 19
Agustus 2010, menumpang spead boat
Porti Ekspress di Pelabuhan Tanjung
Rhu. Sejam melaju, Porti berhenti
di pelabuhan Perawang. Perjalanan
dilanjutkan dengan bus. Di
pelabuhan Tanjung Button Siak,
kembali Porti yang mengantar kami
menuju kabupaten termuda di
Propinsi Riau itu. Hamparan kebun
sagu mulai tampak sejak Porti
memasuki Meranti. Total perjalanan
sekitar enam jam.

lll

Kembali ke suasana siang di Jalan
Banglas. Saya bergerak ke arah
telunjuk pemuda di tempat pangkas
tadi. Kedai harian berukuran 4 x 5
meter sepi. Tak lama, pria pemilik
kedai datang. Ia pakai sarung.
“Kebetulan hari ini saya tak buat mie
sagu,” katanya.

Industri
rumahan

pengolahan serbuk
putih (sagu) masih

jadi mata
pencaharian

sebagian
masyarakat.

Harapan yang tak
kunjung

berkembang.
Oleh Aang Ananda Suherman

hening. Di tepi jalan, ada tempat
pangkas rambut. Seorang pemuda
menunjuk sebuah rumah. “Itu
rumah yang mengolah sagu jadi
bahan makanan.”

lll

Jalan Banglas terletak Di desa
Alah Air, Kecematan Tebing Tinggi,
Kepulauan Meranti. Pulau
berjulukan Tanah Jantan ini, resmi
terbentuk usai penanda tanganan
Undang-undang Nomor 12 Tahun
2009 oleh Presiden Republik Indo-
nesia.

Sejak lama, Meranti dikenal
dengan potensi sagu. Data Bappeda
Riau tahun 2008, dari 110.359 hektar
areal perkebunan di Meranti, 60.042
hektar adalah lahan sagu. Total
produksi sagu Meranti mencapai
87.720,38 ton dengan jumlah petani
5.335 kepala keluarga.

Areal terbesar ada di Kecamatan
Tebing Tinggi, meliputi areal sagu
rakyat dan swasta. Hingga 2008, luas
areal sagu swasta di Kecamatan

KHASANAH

foto: Made BM
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Ia Sufri, 38 tahun. Salah satu
pelaku industri rumahan pengolahan
sagu. Ia mengolahnya jadi mie. Sagu
basah, bahan pembuat mie sagu,
dibelinya dari kilang sagu. “Bukan
kita yang jemput ke kilang, ada or-
ang yang bawa ke sini,” kata Sufri.
Per kilonya dibeli seharga Rp 1.400.
“Satu bulan bisa habis satu ton sagu
basah.”

Per hari, Sufri bisa hasilkan
seratus kilogram mie sagu. “Kalau
dipaksa, saya bisa hasilkan 150 kilo.
Tapi kadang saya hanya buat 10 kilo,
tergantung pesanan,” aku Sufri.
“Kalau mau lebaran banyak yang
pesan. Saya jual per kilo Rp 2000.”

Sekitar 15 menit bercakap-cakap,
Sufri melihatkan tempat kerjanya.
Tempatnya di belakang rumah Sufri.
Di sana ada ruang khusus
pengolahan sagu. Bermacam alat
pembuat mie sagu tersedia. Lima
baskom masing-masing berdiamater
setengah meter dan tinggi satu
meter. “Ini tempat merendam sagu
basah yang dibeli dari kilang,” kata
Sufri. Sebelahnya dua tungku batu
untuk merebus sagu. Ada pula mesin
pengaduk adonan. Meja tempat buat
lempeng sagu sebelum dicetak. Di
sampingnya berjejer kayu tempat
pengeringan lempengan adonan
sagu.  Ada juga mesin pencetak mie
sagu.

Sufri cerita, buat mie sagu butuh
waktu sehari semalam. Awalnya, kata
Sufri, sagu basah diendap
(direndam) dengan air bersih. “Kami
pakai air hujan. Air bawah tanah
kotor. Di sini memang susah air.”

Pengendapan dilakukan dua kali.
“Setelah pengendapan pertama
sekitar tiga jam, diendap lagi. Supaya
kotorannya betul-betul terangkat,”
ujar Sufri. Usai diendap, sagu
dimasukkan ke goni. “Biar kering.
Goninya harus berpori,” lanjut Sufri.

Usai itu, sagu dibentuk bulat
sebesar bola takraw. Lalu direbus.
“Barulah dibuat adonan dan diampai
(dijemur). Esoknya dicetak jadi mie,”
kata Sufri. “Untuk per bulan bisalah
menutupi kebutuhan hidup dan
untuk anak sekolah.”

Selain air, pemasaran mie
merupakan kendala lainnya.

“Masyarakat kurang
mengenal mie sagu, hanya
suku Melayu asli yang
kenal. Jadi susah juga,”
keluh Sufri. Sedangkan
untuk pengembangan
industri, “Banyak yang
bisa dikembangkan.
Selain makanan, bisa juga kosmetik,
bahkan obat. Penderita kencing
manis sebaiknya makan sagu.”

Nuraini, tetangga Sufri, juga
pegiat industri rumahan sagu. Ia
pembuat sagu rendang. Sekali buat,
sagu basah yang terpakai sekitar 60
kilogram. “Sagu rendang dibuat
bulat-bulat kecil. Ada ayakan
khusus,” cerita Nuraini.

Sejak usia 15 tahun, Nuraini
sudah bikin sagu rendang. “Turun
temurun dari ibu saya. Sayang anak-
anak saya tak mau buat. Capek
katanya.” Butuh waktu tiga hari
mengolah sagu basah jadi sagu
rendang. “Nyuci sagunya satu hari,
buat bulat-bulat satu hari, gongseng
satu hari.”

Menurut Sufri, di Alah Air,
hanya ada empat Kepala Keluarga
(KK) yang bergiat di industri
rumahan sagu. “Tiga sagu rendang,
saya sendiri yang mie sagu. Memang
sagu banyak diekspor keluar, saya
juga tak tahu kenapa.”

lll

Kurang berkembangnya industri
hilir di Meranti, kata Fachri Yasin,
Dosen Pasca Sarjana Manajemen
Agribisnis Universitas Islam Riau,
karena per mintaan konsumen
terbatas.  Selain itu, promosi jadi
faktor lainnya. “Serta keragaman
produk sedikit.”

Karena itu, menurut Fachri,
peranan pengusaha besar dan

pemerintah daerah sangat penting
dalam meningkatkan kemampuan
masyarakat berwirausaha komoditas
sagu. “Ini bukan kerja mudah. Perlu
waktu pembinaan.”

Dalam mengolah sagu, teknologi
penjernihan air rawa, kata Fachri,
sangat dibutuhkan. “Sehingga dapat
menghasilkan olahan lebih
bermutu.” Prof. Aslim Rasyad, guru
besar asal Fakultas Pertanian UR
mengatakan, penelitian ke arah
teknologi penjernihan air sudah
pernah dilakukan beberapa dosen
Faperta UR. “Tapi belum bisa
diaplikasikan ke masyarakat. Rumit
dan kemampuan ekonomi industri
rumahan sagu terbatas.”

Mengenai masuknya PT.
Sampoerna Agro yang telah
menguasai kebun sagu sekitar 20.000
hektar, bagi Fachri, harus ada
kerjasama saling menguntungkan
antara pemerintah daerah,
masyarakat, dengan perusahaan itu.
“Terutama menyangkut kesejah-
teraan masyarakat.”

Sufri juga tahu perihal masuknya
PT. Sampoerna Agro ke Meranti.
“Bagus asal bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jangan
malah mematikan industri kecil
rumahan seperti saya,” ujar Sufri.
“Selagi masih hidup, saya akan tetap
usaha ini.” llovina

KHASANAH
foto: Made BM

Internet

“Selagi masih
hidup, saya akan
tetap usaha ini.”

        Sufri



Edisi Majalah September-Oktober 201018

BERITA & PERCA

SELAMA dua hari (20-21/9)
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (Faperika) Universitas Riau
(UR) menyewa Hotel Pangeran.
Mereka bikin acara seminar antar
bangsa. Faperika menggandeng
Institut Alam dan Tamadun Melayu
(ATMA) Universitas Kebangsaan
Malaysia (UKM) jadi partner. Deni
Elfizon, Pembantu Dekan IV
Faperika ditunjuk jadi ketua panitia
seminar level internasional itu.

Seminar antar bangsa diadakan
tiap tahun. “Ini tahun ketiga,” kata
Deni. Pertama kali diadakan di In-
donesia. Tahun berikutnya gantian di
Malaysia. “Sekarang di Indonesia
lagi,” lanjutnya. Tahun ini, tema yang
diangkat seputar isu lingkungan.
Spesifiknya soal ekologi, habitat
manusia, sumber daya alam, dan
lingkungan.

Total 83 paper disajikan. Dua
dari pemakalah utama, 75 paper
dipaparkan peserta, dan 6 paper
berbentuk poster. “Pesertanya dari
berbagai universitas di Malaysia dan

Indonesia,” kata Deni. Berbagai
topik dibahas peserta. Ada soal
ekologi dan perubahan iklim, habi-
tat manusia dan dampak terhadap
lingkungan, dampak pencemaran
terhadap ekologi dan habitat
manusia, perubahan lingkungan dan
ekosistem, serta berbagai langkah
mitigasi dan adaptasi bencana
terhadap lingkungan.

Pukul 09.00, acara dibuka oleh
Rektor UR, Prof. Ashaluddin Jalil.
Ia berharap seminar begini bisa terus
digalakkan. “Ini poin tertinggi dari
kegiatan akademis,” ujarnya saat
berpidato. Pukul 10.15, Prof.
Muchtar Ahmad, dosen Faperika
UR menyampaikan makalahnya.

Topik bahasannya soal ekosistem
pemukiman di kawasan pesisir Selat
Malaka. Ia sedikit cerita sejarah.
“Perubahan pemukiman ini sudah
lama terjadi. Diawali adanya Selat
Malaka itu sendiri.” Perubahan
mencolok, kata Muchtar, terjadi saat
teknologi berkembang pesat.
“Timbullah pencemaran dari limbah

kota maupun tumpahan minyak
berulang kali.” Solusinya, lanjut
Muchtar, perlu dilakukan
penekanan pegkajian ke arah sosial
ekologi dan ekologi ekonomi.
Keduanya merupakan ilmu baru
yang sedang berkembang.

Berikutnya giliran Jamaluddin
Md. Jahi dari UKM yang
menyampaikan makalahnya. Ia
membahas soal perubahan
lingkungan terhadap keselamatan
manusia. Menurut pendapatnya,
lingkungan banyak mengalami
perubahan fisikal. “Penyebab utama
karena pertumbuhan ekonomi. Dan
itu berkaitan erat dengan hal lainnya.”

Siang hari sajian dari pemakalah
utama usai. Setelah makan siang,
dilanjutkan pemaparan dari para
peserta. Ini berlanjut hingga hari
berikutnya. Sedangkan makalah
dalam bentuk poster, dipajang di
sekeliling ruangan selama dua
hari—dari pembukaan pagi hari
hingga penutupan di hari
berikutnya. l*22

Talk Show Spirit 48 Tahun Universitas Riau. Kegiatan pembuka helat UR Collaboration selama lima hari, 26-30 Oktober 2010.
UR Collaboration adalah agenda tahunan BEM UR yang dulu bernama Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PKM).

Seminar Lingkungan Internasional

foto: Aang BM
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SABTU (02/10), Fakultas Pertanian
(Faperta) Jurusan Agroteknologi taja
seminar Program Pengenalan
Pertanian (P3). Pukul 16.00 Armaini,
Ketua Jurusan Agroteknologi
membuka acara. Ia juga jadi
pemateri dalam seminar. Program
khusus mahasiswa baru ini dihadiri
sekitar 150 orang dari 170
mahasiswa baru.

Tujuan P3 untuk mengenalkan
seluk-beluk ilmu pertanian ke
mahasiswa baru jurusan
Agroteknologi. “Supaya mereka
cinta pertanian,” ujar Yunandra,
Direktur P3. Selain itu, untuk
memanfaatkan lahan yang ada.
Setiap minggu sore mahasiswa yang
terlibat mengunjungi lahan. Mereka,
sekitar 235 mahasiswa Agrotek-
nologi, diberi jatah lahan 20x20
meter, lalu diolah sendiri. “Ini tidak
mengganggu kuliah. Sambil
praktikum bisa tinjau lahan,” lanjut
Yunandra. Kendala utama mereka,
peralatan minim. “Dana juga,”
sambung Armaini.

Armaini menjelaskan, sebe-
lumnya program sejenis sudah per-
nah ada. “Namun tak terkoordinir
dengan baik, jadi tak jalan.” Ke
depannya, Armaini berjanji akan
membantu P3. “Kalau butuh dosen

P3 Agroteknologi

SEMPENA Dies Natalis ke-48, Uni-
versitas Riau (UR) taja dialog bertajuk;
UR Masa Kini dan Masa Mendatang.
Hadir jadi pembicara, Saleh Djasit,
Mantan Gubernur Riau. Azaly Johan,
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM)
Riau. Mereka juga sebagai Dewan
Penyantun UR. Ashaluddin Jalil,
Rektor UR juga didaulat jadi
pembicara. Acara dimulai pukul 13.30.

“Di umur 48 tahun ini, kita
menginginkan kritikan agar UR jadi
lebih baik,” kata Ashaluddin Jalil,
sebagai pembicara pertama. Ia juga
menjelaskan soal grand desain UR
mencapai Research University. “Kita akan
terus meningkatkan pelayanan berbasis
teknolgi, menggenjot penelitian, dan

Dialog 48 Tahun UR
memperbaiki kualitas.”

Saleh Djasit menyampaikan
perlunya UR membentuk jiwa-jiwa en-
trepreneur terhadap diri mahasiswa.
“Sekarang daerah kita butuh wirausaha
muda, diharapkan UR berperan
penting dalam mewujudkan ini,
mengingat umurnya 48   tahun,” kata
Saleh.

Azaly Johan dalam ac-ara itu,
lebih mene-kankan pada
peningkatan kualitas lulusan. “Kita
menginginkan lulusan universitas
yang mengelola kekayaan bumi Riau
ini,” kata Azaly. Acara berlangsung
satu jam. Pukul 14.25 dialog usai.
laang

pembimbing akan kita carikan.” Lagi
pula, sambungnya, program ini
penting untuk melatih kompetensi
mahasiswa sebagai pelaku di bidang
pertanian. “Bisa juga untuk
berwirausaha.”

lll

Juli 2010. Rafi Merbamas, dan
beberapa mahasiswa Agroteknologi
berencana bikin sebuah program
yang bisa melatih softskill mahasiswa
soal pertanian. Ini mereka bicarakan
dengan Pembantu Dekan III,
Ahmad Rifai. Ahmad sambut positif.

Mereka buat proposal. Program
mereka beri nama Program Penge-
nalan Pertanian (P3). Sistemnya
seperti perusahaan, langsung di
bawah jurusan. Ada komisaris utama,
direktur, manajer, asisten manajer,
dan petani pemula. “Petani pemula
itu mahasiswa baru,” kata Rafi.

Setelah proposal jadi, mereka
bawa ke Ketua Jurusan Agro-
teknologi. “Sementara ini di bawah
Agrotek dulu. Untuk jangka panjang
kita akan buat tingkat fakultas,” ujar
Rafi. Sekarang, kegiatan mereka
menanam bayam dan kangkung.
Setelah panen akan dipasarkan.
“Kalau sudah sukses, kita akan bikin
pupuk kompos produk Faperta
UR,” tutup Rafi. llovina, *22

SABTU (16/10) Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Riau
(UR) bidang Sosial dan Politik (Sospol)
taja kajian soal enam tahun
kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).Kajian dilihat dari
perspektif  ekonomi. Hadir La Ode
Kalimin, dosen Fakultas Ekonomi
sebagai pembicara.

Kajian ditaja di aula Perpustakaan
UR. Sekitar 25 peserta dari berbagai
lembaga se-fakultas hadir mengikuti
kajian. La Ode mengkritik sistem
negara yang harus ditata ulang. “Bukan
dasar negara,” ujarnya ketika seorang
peserta bertanya.

Tiga hari sebelumnya (13/10),
bidang Sospol juga adakan kajian  dari
sisi politik. Ishak, dosen FISIP jadi
pembicara. Ia menyentil soal kebijakan
SBY yang terkesan lambat dalam
mengambil keputusan.

“Kita akan adakan aksi 20 Oktober
nanti,” ujar Nofri Andri Yulan, Menteri
Sospol BEM UR. Itu bertepatan
dengan setahun kepemimpinan SBY-
Boediono dan enam tahun
kepemimpinan SBY.

“Kita tak mau terprovokasi. Kita
harus pahami persoalan dulu,” jelas Yulan.
Tepat 20 Oktober, aksi digelar.

Mereka beri enam ultimatum soal
kegagalan SBY. Gagal wujudkan pen-
didikan dan pelayanan kesejahteraan
yang terjangkau pada masyarakat.
Mewujudkan reformasi birokrasi.
Melakukan pemberantasan mafia hu-
kum dan mafia peradilan. Menye-
lamatkan lingkungan dan penuntasan
kasus Lapindo. Menasionalisasi aset
strategis bangsa. Terakhir SBY gagal
wujudkan kedaulatan bangsa dalam
pertahanan keamanan.

Aksi itu tergabung dalam Gerakan
Mahasiswa Peduli Riau (GEMPAR).
Anggotanya; BEM UR, BEM UIN,
BEM UMRI, BEM STIKES HTP, dan
HMI cabang Pekanbaru. GEMPAR
juga meminta Radio Rakyat Indonesia
(RRI) menyiarkan ultimatum. “Inilah
monumen 20 Oktober. Kegagalan
SBY,” kata seorang massa aksi.
lerliana*22

SBY Gagal
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EMPAT BUS dan puluhan sepeda
motor beriringan datangi gedung
Rektorat Universitas Riau (UR).
Sebagian menggunakan pakaian putih
hitam. Hari itu (29/9), seratusan
mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UR
lakukan aksi di depan gedung Rektorat.

Pukul 10.30 Heriyanto, mantan
ketua Badan Legislatif  Mahasiswa
(BLM) UR melakukan orasi. “Kami
ingin menuntut janji dari Rektorat
untuk memberhentikan Sukanda Husin
sebagai Dekan Fakultas Hukum dan
dikembalikan ke Universitas Andalas,
Padang,” teriaknya menggunakan toa.
Orasi disusul beberapa mahasiswa lain.

Lantai dua gedung Rektorat. Para
senator UR melakukan rapat senat
tertutup. Bahasannya soal status
Sukanda Husin. “Masalahnya, ijazah
mahasiswa Hukum tak bisa ditanda
tangani oleh pelaksana tugas. Harus
Sukanda yang tanda tangan,” terang
Usman Tang, salah satu senator UR.

Di tengah perdebatan anggota
senat, para mahasiswa FH tetap
melakukan aksi. Sekitar pukul 12.00,
Rektor UR, Prof. Ashaluddin Jalil turun
menemui mahasiswa. “Kita sepakat
memberhentikan Sukanda dan
mengembalikan ke universitas asalnya,”
kata Ashaluddin.

Mahasiswa mendesak senat
mengeluarkan Surat Keputusan (SK)

pemberhentian Sukanda, saat itu juga.
“Tak semudah itu. Kalian juga harus
memikirkan nasib abang dan kakak
kalian yang mau wisuda tapi ijazahnya
masih tertahan,” jawab Ashaluddin
dengan nada agak tinggi.

Mahasiswa diam sejenak. Mereka
terima penjelasan rektor. Namun
mereka sepakat tetap menindak lanjuti
kasus ini sampai SK pemberhentian
Sukanda keluar.

Menilik Peraturan Menteri Pendi-
dikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pe-
ngangkatan Dosen dan Pember-
hentian Dosen sebagai Pimpinan
Perguruan Tinggi dan Pimpinan
Fakultas pasal 13, “Tak semudah itu
memberhentikan Sukanda,” jelas
Usman Tang.

Menurutnya, senator UR sepakat
memberhentikan Sukanda. Namun,
mereka tak menemukan alasan yang
tepat. Dalam Permen 67, alasan
pemberhentikan pimpinan fakultas;
permohonan sendiri, telah berusia 65
tahun, masa jabatannya berakhir,
diangkat dalam jabatan negeri yang lain,
dikenakan hukuman disiplin tingkat
berat sesuai peraturan perundang-
undangan, diberhentikan sementara
dari pegawai negeri sipil, diberhentikan
dari jabatan dosen, berhalangan tetap,
sedang menjalani tugas belajar atau

Sukanda Mundur
tugas lain lebih dari 6 bulan, cuti di luar
tanggungan negara, hal lain yang
ditentukan dalam peraturan perun-
dang-undangan. “Dari semua alasan itu
tak ada yang pas dengan Sukanda,” kata
Usman Tang.

Jalan paling mudah, lanjutnya,
Sukanda mengundurkan diri. “Ma-
salahnya, apakah Sukanda mau?” kata
Usman Tang. Akhirnya, alasan pem-
berhentian Sukanda diserahkan ke senat
fakultas. “Nanti diserahkan ke fakultas
untuk memilih Dekan,” kata
Ashaluddin Jalil.

Kamis (21/10), civitas akademika
FH kembali lakukan aksi. Mahasiswa
dan dosen silih ganti berorasi. Dalam
orasi itu, mereka menolak Sukanda
kembali ke FH.

Aksi ini dipicu, munculnya   state-
ment Rektor di koran daerah, Riau Pos,
akan diaktifkan kembali Sukanda di
FH.

Akhirnya, 22 Oktober 2010,
Sukanda ajukan surat pengunduran diri
sebagai Dekan FH. Surat ini
ditindaklanjuti Rektor, dengan
mengeluarkan surat nomor 576/H.19/
KP/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
Beberapa isinya menyebutkan
memberhentikan dengan hormat
Sukanda Husin sebagai Dekan dan
mengangkat Gusliana HB, jadi Penjabat
Dekan FH.laang

Oleh Giovani Gabreli

BERITA & PERCA

Unjuk rasa civitas akademika FH menuntut Sukanda Husin mundur

foto: Made BM
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KAMIS (30/9), pukul 14.00. Dalam
ruang DPH Rektorat UR sudah
berkumpul perwakilan lembaga se-
UR. Hadir pula beberapa masyarakat
yang tinggal di sekitar lingkungan
UR. Hari itu ada dialog dengan
Rektor UR, Prof. Ashaluddin Jalil.
Pembahasannya soal beberapa ruas
jalan akses masuk ke UR yang
ditutup.

Dialog difasilitasi oleh Badan
Eksekutif  Mahasiswa (BEM) UR.
“Dialog ini sebagai tindak lanjut dari
keluarnya surat edaran rektor,” ujar
moderator.

Dua minggu sebelum dialog
(15/9), rektor mengeluarkan surat
edaran nomor 599/H19/R/2010
soal penertiban jalan masuk UR.

Surat itu ditempel di setiap posko
security se-lingkungan UR. Surat
ditujukan kepada seluruh civitas
akademika dan masyarakat di sekitar
lingkungan kampus UR.

 Isi surat, akses masuk kampus
hanya melalui tiga gerbang utama:
gerbang masuk Jalan SM. Amin,
gerbang masuk Jalan Soebrantas, dan
gerbang masuk Jalan Bina Krida.
Perbaikan kembali pagar yang jebol
dan penutupan jalan kecil yang biasa

Protes Soal Jalan Masuk UR
digunakan selama ini. Pintu masuk
untuk pejalan kaki dibuka di gerbang
Fakultas Ekonomi dan dekat
Musholla Fakultas Teknik.

Sayang rektor tak hadir saat dia-
log. Sebagai perwakilan, dihadirkan
Pembantu Rektor III, Rahmat, MT.
Dialog diawali dengan penjelasan
Rahmat soal alasan dikeluarkannya
surat edaran. “Pertama untuk
membedakan batas lahan UR, kedua
untuk keamanan kampus,” tegasnya.
Rahmat juga menjelaskan beberapa
kecurian yang dialami UR akibat
pintu masuk terlalu banyak.
“Terakhir kecurian di Pertanian.”

Penjelasan Rahmat menimbulkan
reaksi, terutama dari perwakilan
masyarakat. Zahirman, Ketua RT 5

RW 4 Simpang Baru mengeluh
perekonomian Bangau Sakti mandek
sejak ditutupnya gerbang Fakultas
Ekonomi. Agusman Rahim, Ketua
RW 4, mengatakan banyaknya
kehilangan motor juga disebabkan
parkir yang tak teratur. “Ada pula
karena kelalaian mahasiswa
meninggalkan kunci motor,” timpal
Adi Hamdani, Ketua BEM UR.

Tanya jawab tak putus-putus.
Pukul 15.30, Rahmat membacakan

beberapa solusi dari masyarakat dan
mahasiswa. Pertama, untuk gerbang
Fakultas Ekonomi dibuka untuk
sepeda motor dan pejalan kaki dan
diberi batas waktu. Kedua, security
ditambah. Ketiga, tutup semua jalan
masuk, kecuali Jalan SM. Amin dan
Soebrantas. “Untuk menutup semua
jalan masuk, pasti akan kita lakukan.
Tapi mungkin tak sekarang,” jelas
Rahmat. “Semua usulan ini akan saya
bawa dulu ke pimpinan,” lanjutnya.

Rapat usai. Adi Hamdani berjanji
akan menindak lanjuti pertemuan itu
dan akan mengkomunikasikan lagi
hal ini dengan Rahmat. “Yang jelas
kami lihat penutupan jalan ini banyak
merugikan mahasiswa,” papar Adi.

lll

Rabu (3/11), warga RW 03
kelurahan Simpang Baru,
Kecamatan Tampan kembali
lakukan aksi. Pasalnya, UR kembali
menutup pintu gerbang Bina Krida,
dan diperbolehkan hanya untuk
pejalan kaki. Ini sesuai surat edaran
Rektor nomor 4564/H19/TU/
2010. Dialog kembali diadakan di
ruang DPH UR bahas kasus ini.

Agus Yoni, pengurus BEM UR,
jadi moderator. Dalam tuntutannya,
warga meminta pihak UR membuka
sepenuhnya gerbang Bina Krida.
menurut mereka, penutupan bisa
mematikan perekonomian warga di
sekitar Bina Krida.

Menanggapi itu, Rahmat MT--PR
III UR--menjelaskan penutupan ini
untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan. “Kita tidak melarang
warga masuk ke kampus UR. Tapi
untuk kendaraan memang di
pusatkan di satu pintu gerbang.”
Ketua RT setempat disuruh bikin
surat ke Rektor perihal penutupan
gerbang. “Kalau nanti di surat,
alasannya bagus, kenapa tidak diubah,
yang tak bisa diubah kan Al-Quran,”
kata Yanuar Hamzah, PR II.

“Permintaan bapak-bapak akan
kami bicarakan sama rektor dan akan
dibawa ke rapat senat,” kata Rahmat.
Dalam proses itu, warga minta
gerbang dibuka kembali, sembari
menunggu surat dan pembahasan di
senat.laang, *24

Istimewa

BERITA & PERCA

Protes warga soal aturan UR menutup beberapa pintu gerbang
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SERATUSAN lebih mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
(Stifar)—sekolah milik Yayasan Uni-
versitas Riau—menuntut Prof. Jasril,
pelaksana tugas (Plt) Ketua Stifar,
mundur dari jabatannya. Tuntutan
itu mereka sampaikan melalui aksi
yang digelar Senin (27/9) pagi.

Lima alasan utama para
mahasiswa menuntut Prof. Jasril
mundur. Persoalan listrik kampus,
infrastruktur kampus, penggunaan
fasilitas kampus, pembohongan
absen, dan Plt ketua rangkap jabatan.
“Kami sudah selidiki dan kumpul-
kan data sejak tiga bulan lalu,” aku
Beni Iskandar, Ketua Badan
Legislatif  Mahasiswa (BLM) Stifar.

Beni bersama Heri Febrian,
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Stifar menjelaskan satu per
satu alasan itu.

Listrik kampus. “Kapasitas
ruangan kampus kami seharusnya
dipasang AC. Tapi sampai sekarang
masih kipas angin,” aku Beni. Itu tak
jadi masalah bagi mereka.
“Persoalannya, Pak Jasril bilang daya
listrik Stifar tak mencukupi untuk
pasang AC, tapi malah mengalirkan
daya ke perumahan warga,” timpal
Heri.

Masalah infrastruktur kampus.
Mereka menyatakan jalan,
pekarangan, dan laboratorium
kurang diperhatikan. “Jalan buruk,
pekarangan kampus tak jalas,” lapor
Heri. Untuk laboratorium, Beni
yakin jadwalnya akan bentrok.
“Sekarang mahasiswa baru tambah
banyak, sementara pengaturan
jadwalnya tak jelas. Ini bisa
menyebabkan bentrok,” jelas Beni.

Soal penggunaan fasilitas
kampus. “Mobil dinas digunakan
untuk kepentingan pribadi,” kata

Prof. Jasril
Diminta Mundur

Heri. Beni membenarkan. “Untuk
pulang kampung saat lebaran.”
Mereka mengaku ada yang
memberikan informasi ini. “Dia
melihat langsung,” lanjut Heri.

Keempat, pembohongan absen.
“Pak Jasril menulis jam kuliah tidak
betul. Dia keluar dari kelas pukul
09.00, ditulisnya sampai pukul 09.40.
Itu pembohongan publik. Itu
pengalaman pribadi saya,” kata Beni.

Terakhir, rangkap jabatan. “Pak
Jasril menjadi ketua di salah satu
laboratorium di Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) dan juga Plt Stifar,”
papar Heri. “Lagi pula, ia sering
sibuk di luar dan jarang berada di
kampus,” timpal Beni lagi.

Ditemui di Jurusan Kimia
FMIPA, Prof. Jasril membantah
semua tuduhan itu. “Kalau
mahasiswa minta saya mundur, saya
mau saja. Tapi saya mengemban
amanah dari atasan untuk menjadi
Plt Stifar. Jadi saya hanya
melaksanakan tanggung jawab,”
tuturnya. “Saya tak sedih
meninggalkan Stifar, tapi saya
kasihan dengan mahasiswa, dosen,
dan pegawai yang masih
menginginkan Stifar maju,”
tambahnya.

Jasril, Sekretaris Yayasan UR
turut berkomentar. Soal aliran listrik
ke perumahan warga, setahunya
memang ada dan berizin. “Tiga
rumah dan mereka kerja di UR
semua. Rahmi—staf rektor, Eki, dan
Ucok. Itu pun mereka bayar Rp 350
ribu setiap bulan.” Tuntutan lain, ia
mengaku belum membuktikan
kebenarannya. “Yang jelas, tak
mungkin seorang pimpinan
mengarahkan ke jalan yang buruk,”
tutupnya. l*24

DUA BELAS pengurus Himpunan
Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS)
Fakultas Teknik (FT) sedang rapat di
sekretariat HMTS, Minggu (26/9).
Agendanya bahas acara engineering
day—acara perkenalan seluk-beluk
fakultas ke mahasiswa baru. Di tengah
rapat, tiba-tiba ketua HMTS, M. Akbar
Muttaqin, menyatakan mundur dari
kepengurusan. Padahal ia sudah
sepuluh bulan menjabat.

Alasannya, ingin cepat selesaikan
kuliah. “Selama di himpunan, sulit
fokus kuliah. IP (indeks prestasi) juga
menurun,” ungkapnya.

Rupanya keinginan untuk mundur
sudah disampaikan ke Ketua Jurusan
Teknik Sipil, Siswanto. “Waktu itu
ketua jurusan menolak,” aku Akbar.
Namun tekadnya sudah bulat.
“Ditambah lagi orang tua minta cepat
selesaikan kuliah,” kata mahasiswa
angkatan ’07 ini.

Siswanto yang dijumpai Kamis (7/
10) menyerahkan sepenuhnya masalah
ini kepada himpunan. “Saya tak bisa
terlalu intervensi. Ini masalah lembaga,
biar diselesaikan sesuai AD/ART
organisasi.”

Untuk mengisi kekosongan posisi
ketua, Tengku Dedi Sukma, Wakil
Ketua HMTS, ditunjuk jadi pelaksana
tugas. Dedi mengaku bingung dengan
pengunduran diri Akbar. “Saya lihat
selama ini ia agak lambat bergerak. Juga
tak mau mendengar saran orang lain.”

Dedi sering mengingatkan Akbar
untuk buat acara. Nyatanya, selama
menjabat, Akbar baru bikin satu
kegiatan. Kemah Bakti Mahasiswa.

Ali Thamrin, Ketua Badan
Eksekutif  Mahasiswa (BEM) FT
sudah terima surat pengunduran diri
Akbar. “Saya pikir mereka kurang
sepaham. Banyak anggota kurang
setuju dengan kebijakan yang dibuat
ketua,” kata Ali. “Mungkin mereka
kurang kompak,” sambung Siswanto.

Pemilihan Raya HMTS akan
digelar dua bulan lagi. Dedi
menyatakan akan tetap melanjutkan
program kerja yang sudah dirancang
HMTS. l*22

Akbar Mundur
dari HMTS

BERITA & PERCA
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JUMAT (22/10) di Ruang DPH
Lantai Dua Rektorat, Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Riau
(UR) taja diskusi soal dana Potma.
Pembantu Rektor (PR) III, Rahmad
MT, jadi pembicara utama. Ia
didampingi Pembantu Dekan (PD) III
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP), Zulkarnain, PD
III Fakultas Pertanian (Faperta),
Ahmad Rifai, dan PD III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),
Syafri Harto. Hadir pula beberapa
kelembagaan tingkat fakultas dan uni-
versitas.

“Dana Potma tahun 2009 masih
banyak yang belum mengambil,” kata
Rahmad mengawali diskusi. Rata-rata
lembaga mahasiswa menanyakan
prosedur pengambilan Potma.

Tak Sulit Ambil Potma
Dijawab Rahmad, pertama bikin
laporan pertanggung jawaban
kegiatan, lalu mengisi kuitansi
pencairan Potma, baru dananya bisa
cair. “Untuk semester ini terakhir
pengajuan tanggal 15 Desember
2010,” ujar Rahmad.

Tak hanya soal Potma, diskusi juga
membahas soal banyaknya lembaga
yang tak punya sekretariat. “Ibarat
sekre berjalan,” ujar moderator. Ketua
BEM FKIP, Suyatno, menyarankan
sebaiknya sekre lembaga dibuat satu
tempat. Namun Rahmad hanya
berkomentar, “Ada lembaga yang
diberi sekre, namun selalu tutup.”
Kalau begitu, tambah Ahmad Rifai,
sekre yang tak buka gantikan saja
dengan lembaga yang aktif tapi tak
punya sekretariat.” lerliana

Tambah Empat
Guru Besar

DI RUANG Serba Guna Rektorat,
Sabtu (25/9). Empat guru besar
dikukuhkan. Prof. Dr. H. Sujianto,
M.Si, Prof. Dr. Zulfan Saam, MS,
Prof. Dr. Harlen, SE, MM, dan Prof.
Dr. Kirmizi, SE, MBA., Ak.

Sujianto, dosen Fakultas Ilmu
Sosial Ilmu Politik (FISIP) meraih
predikat guru besar di bidang
Kebijakan Publik. Ia dapat giliran
pertama berpidato. Pidatonya
berjudul Kebijakan Pemekaran Daerah
di Provinsi Riau. Kenyataannya,
pembentukan daerah otonom
banyak menimbulkan masalah.
“Baik hubungan antar daerah
dengan pusat maupun hubungan
masyarakat satu dengan masyarakat
lainnya.”

Berikutnya Zulfan Saam. Guru
besar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) bidang Ilmu
Psikologi. Orasinya berjudul
Penerapan Psikologi dalam Bidang
Pendidikan .  Ia menekankan
pentingnya prinsip psikologi dalam
pendidikan. Tujuannya agar
perkembangan peserta didik opti-
mal.

Harlen dari Fakultas Ekonomi
(FE) mendapat giliran ketiga. Guru
besar bidang Ilmu Ekonomi ini
menyampaikan pidato berjudul
Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan
Kerja di Daerah Riau. Menurutnya,
pertumbuhan ekonomi Riau kurun
waktu 2004-2008 berfluktuasi.

“Riau akan memasuki era the win-
dow of  opportunity (jendela peluang).
Jika peluang itu tak dimanfaatkan,
akan berubah jadi ledakan
pengangguran.” Kesimpulannya,
kebijakan peningkatan penyerapan
tenaga kerja oleh sektor industri
perlu diambil untuk mengatasinya.
Cara lain, “Belajar dari negara-
negara yang berhasil menghadapi
tekanan angkatan kerja.”

Satu lagi dosen FE yang
dikukuhkan, Kirmizi. Bidang

ilmunya Akuntansi Manajemen. Ia
dapat kesempatan terakhir
berpidato. Judul pidatonya Tinjauan
terhadap Perkembangan Penerapan Cor-
porate Governance di Indonesia.

Indonesia merupakan negara
dengan perekonomian relatif kuat.
Salah satu bukti, banyaknya Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).
“Namun yang selalu jadi bahasan
berkaitan dengan eksistensi BUMN

adalah perhubungan dengan
kepemilikan perusahaan-perusahaan
milik negara.”

Acara ditutup dengan pidato
rektor UR. Dalam pidatonya, Prof.
Ashaluddin Jalil menyampaikan
setelah dilantik, para guru besar
harus hadir dalam rapat senat. “Di
UR saat ini sudah ada 44 guru besar.
Tahun 2006 hanya ada 16 guru
besar,” katanya. l*22

SELASA (12/10), Departemen
Pemberdayaan Perempuan Badan
Eksekutif  Mahasiswa (BEM) Univer-
sitas Riau (UR) dan Forum Mahasiswa
Indragiri Hulu (Formasi Inhu), taja
diskusi. Acara dikhususkan untuk
perempuan. Diadakan di halaman
gedung Rektorat UR, BEM
mendatangkan Asih Derajad
Lumingkuh, aktifis perempuan,
sebagai pemateri.

 Acara dimulai sejak pukul 13.00
dan baru usai saat masuk waktu Ashar.
Diskusi membahas soal kesetaraan
gender dari perspektif budaya Riau,
Indonesia, dan Islam.

Diskusi Kesetaraan Gender
Menurut Fara Nelfina, Menteri

Depertemen Pemberdayaan
Perempuan, perempuan boleh
menggali potensi masing-masing, tapi
tetap mengikuti fitrahnya sebagai
perempuan, juga dikomunikasikan
dengan keluarga.

“Acara ini merupakan program
kerja Departemen Pemberdayaan
Perempuan,” kata Fara. Pembahasan
kesetaraan gender, menurut Fara,
karena tema itu sedang trend
dibicarakan. “Sudah banyak wanita
yang terpengaruh budaya luar,”
tutupnya. l*22
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BERTEPATAN dengan Dies
Natalis Universitas Riau (UR) ke-48,
Sabtu (30/10), di aula gedung rektorat
lantai empat, Bank Negara Indonesia
(BNI) dan UR lakukan
penandatanganan nota kesepakatan
(MoU) pembentukan Smart Card
RFID. Penandatanganan dilakukan
Prof  Ashaluddin Jalil, Rektor UR, dan
Mulyono, Pemimpin Cabang BNI
Pekanbaru.

Menurut Mulyono, UR dan BNI
sebelumnya telah bekerjasama sejak
9 Maret 2010 dalam hal penerimaan
SPP mahasiswa melalui Student Pay-
ment Centre (SPC). Sejak itu, kata
Mulyono, proses pembayaran SPP
berjalan baik. “Sekitar 20.400
mahasiswa bisa malakukan
pembayaran dalam waktu dua
minggu di kantor-kantor BNI,” kata
Mulyono.

Smart Card, lanjut Mulyono,
adalah fasilitas turunan SPC untuk
mempermudah seluruh aktivitas
perbankan mahasiswa. Smart Card
juga berguna untuk Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM). “Smart Card bisa
mempermudah mahasiswa. Mereka
bisa melakukan pembayaran lewat
ATM dan internet banking,” kata
Mulyono.

MoU Smart Card Mahasiswa UR

Mulyono juga menjelaskan soal
teknologi Radio Frequency Identifi-
cation (RFID) atau identifikasi
frekuensi radio. RFID adalah metode
identifikasi menggunakan sarana yang
disebut label RFID, atau transporder
untuk menyimpan dan mengambil
data jarak jauh. Telah banyak, kata
Mulyono, universitas di Indonesia
gunakan fasilitas smart card BNI. “Tapi
untuk fasilitas RFID baru UR dan

BERITA & PERCA
foto: Aang BM

Kamis (14/10). Di Ruang
Pertemuan Balai Bahasa depan
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) Universitas Riau
(UR) digelar sosialisasi dan diskusi
sastra Satelite Event of  Ubud Writters
& Readers Festival 2010 . Temanya
Sastra Multikultur. Duduk di atas
kursi dengan posisi melingkar
berhadapan, dua sastrawan asal
Amerika dan Australia serta seorang
penerjemah asal Bali. Chris seorang
novelis, Ezra seorang pemilik club
teater dan penulis puisi, serta Zun
koordinator Ubud.

Sastra Multikultur
Chris dan Ezra punya cara

berbeda dalam menulis. “Buat novel
pasti ingin cepat selesai,” kata Chris.
Sedangkan Ezra cenderung
menuangkan semua kejadian atau
perjalanan dalam bentuk puisi.

Timbul pertanyaan dari peserta.
Mulai menulis biasanya sulit. Kalau
sudah macet menulis, apa yang
dilakukan? “Ngapain dilakukan kalau
sulit,” jawab Chris. “Masuk lebih
dalam lagi ke dalamnya,” tambahnya.

Menurut Chris, kalau karya ingin
bagus harus mau dikritik. Setiap
penulis harus punya teman dekat

yang bisa mengoreksi hasil karya.
“Saya sendiri punya lima teman
dekat. Setelah selesai nulis, langsung
minta pendapat mereka.”

Chris juga beri trik bagaimana
menemukan karakter dalam diri
tokoh yang ditulis. “Manusia akan
terlihat karakternya jika gembira,
sedih, atau sedang membutuhkan.”

Bagi Amy, anggota komunitas
Paragraf, acaranya menarik. “Tapi
karena tak terlalu ngerti bahasa
Inggris jadi kurang paham.” Namun
setidaknya ia tahu perbandingan
budaya antara dalam dan luar negeri.
lerliana

ITB,” kata Mulyono. “Semoga UR jadi
tujuan percontohan kampus lain
dalam hal Smart Card RFID.”

Menurut Ashaluddin Jalil, ini
komitmen UR dalam membentuk
kampus berbasis teknologi. “Ke depan
kita maunya satu kartu mahasiswa, jadi
identitas mereka untuk akses di
kampus. Mau ke pustaka, rumah sakit,
atau mengurus apapun gunakan satu
kartu itu,” kata Rektor UR itu. laang

 Ashaluddin Jalil, Rektor UR dan Mulyono, Pimpinan Cabang BNI Pekanbaru

foto: Aang BM
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Tek... Tek...
TEK... TEK... Bunyi jam dinding
ruang rapat Sekretariat Bahana
malam itu. Kru kelelahan dengan
‘makanan sehari-hari’—riset,
wawancara, analisis dan menulis.
Rabu, 13 Oktober 2010, pukul
23.45. Made, Aang, dan Gio
membaringkan badan. Kami
tertidur.

Tidur cepat malam itu emang
disengaja. Esok, Kamis, 14 Oktober
2010, tepat pukul 10.00 pagi, ada
janji wawancara dengan Suayatno,
Wakil Bupati Bengkalis, di Bengkalis.
Ia juga alumni FKIP Universitas
Riau. Tepat waktu adalah standar
kami di Bahana.  

Tengah malam berlalu. Jam
dinding ruang rapat menunjuk angka
02.10 subuh. Amoy bangunkan kami.
“Udah jam dua, ayo berangkat,” kata
Amoy. Cuci muka. Ambil tas pakaian,
termos nasi, galon air, serta lauk pauk
yang kami masak tadi sore. “Irit
pengeluaran,” alasan Amoy.  

Semua siap. Aang ambil kemudi
Avanza silver yang kami sewa selama
dua hari. Kami tinggalkan sekretariat
Bahana tepat pukul 02.30. Kantuk
kami lawan.  

Beragam genre musik sengaja
kami stel temani perjalanan. Mulai
slow rock, disco, sampai dangdut.
“Gile-gile kerja kite ni,” kata Made. Jika
berpikir lazim, emang gila. Tapi ini
bagian dari perjuangan. Tanggung
jawab tetap sebuah hal yang harus
ditunaikan.

Sembari bermusik, diskusi ngalor-
ngidul pun hadir. Hilangkan ngantuk, itu
pasti. Mulai soal Bahana, kampus,
politik, ekonomi, budaya, bahkan
gosip seputar selebritis pun dibahas.  

Tak terasa, 45 menit berlalu. Kami
tiba di Kabupaten Pelalawan. Mobil
terus melaju ke arah Siak. “Ah… jelek
kali jalannya.” Semua mengeluh.
Kecepatan mobil terpaksa dikurangi.
“Masa memperbaiki jalan saja
pemerintah gak bisa. Padahal Riau
daerah kaya,” kata Made. “Ya

begitulah,” balas Gio.
Pukul 04.30, kesunyian kota Siak

menyapa. Mobil melintasi jembatan
Sultanah Agung Latifah. Sultanah
Latifah, istri Sultan Siak ke-12. Kami
sempat tersesat sejauh 500 meter
sebelum tiba di Bunga Raya, desa
pertama setelah Siak menuju Sungai
Pakning.

Tiba di sebuah mesjid desa Bunga
Raya. Bersihkan muka, sholat, lalu
bremm… Udara segar bersemilir
masuk ke dalam mobil. Pukul 07.15
kami tiba di Sungai Pakning, Bengkalis.
Cari mesjid lalu mandi. Usai mandi,
hasil riset tentang Suayatno
didiskusikan kembali. “Jangan sampai
mengulang pertanyaan yang udah ada.
Itu gunanya riset,” kata Made. Bagi kru
Bahana, riset sangat penting.
Mengulang apa yang sudah dimuat di
koran, itu dilarang. “Kita harus
menemukan cerita yang belum dimuat
di koran, dan mendapatkan angle baru,”
lanjut Made.

Pukul 09.00 mobil masuk antrian
kapal Roro. Sembari antri, perut kami
isi. “Enak juga masakan kita, bisa lah

buka catering,” kata Amoy.
Setengah jam, tiba di Kota

Bengkalis. Pukul 09.50, mobil masuk
parkiran kantor Bupati. “Bapak lagi
ada acara pelepasan jemaah calon haji
di Balai Cik Puan,” kata satpam yang
bertugas di pintu masuk. Kami
menyusul ke Balai Cik Puan. “Ayo ke
kantor aja,” kata Suayatno.

Satu jam wawancara. Perjuangan
hidup Suayatno jadi bahan renungan di
benak kami. Ia seorang anak petani di
Pematang Siantar dan jadi Wakil Bupati
di Bengkalis. Sepuluh tahun jadi kepala
sekolah dan akhirnya terjun ke dunia
politik. “Hidup itu memang penuh
perjuangan.” Kami memaknai itu.

Sesuai tradisi. Pergi ke suatu
daerah, harus bawa liputan menarik.
Desa Meskom jadi tujuan. Jaraknya
sekitar 20 kilometer ke arah selatan
Kota Bengkalis. Desa itu kental
dengan seni Zapin. Yazid, sang mae-
stro Zapin, lahir di sana.

Tapi, Septemeber 2010 lalu, desa
itu ditinggalkan oleh sang maestro
untuk selamanya. Satu pertanyaan
menggelayuti otak kami. Seberapa
kehilangan warga Meskom sejak

foto: Aang BM

Suasana diskusi di kedai kopi Kimteng, Pustaka Wliyah (Puswil) Riau. Salah satu cara menghilangkan rasa jenuh beraktifitas.
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kepergian Yazid? “Sangat kehillangan
lah kami. Die tu kan guru kami, tempat
kami mengadu soal Zapin. Kini nak
kemane lagi,” kata Zainuddin, saudara
Yazid, juga pengajar Zapin Meskom.
Selain Zainuddin, beberapa warga
Meskom juga diwawancarai. Kami
menemukan semangat warga Meskom
kembangkan seni tari Zapin.

Gelap mulai merayap di kota
Bengkalis. Lelah, pasti. Kami singgah
di warung kaki lima di pinggir jalan
kota Bengkalis. Bandrek dan martabak
cukup mengembalikan kondisi tubuh.
 

Kembali ke pelabuhan. Kapal
berangkat pukul 19.45. Pukul 20.30,
kembali tiba di Sungai Pakning. Mobil
terus melaju. Di tengah perjalanan,
rasa kantuk benar-benar tak bisa
ditahan. Kami tertidur. Termasuk

Aang. Setengah jam, Made tersentak.
“Eh dimana ini?” tanya Made.
Semua bangun. Suasana gelap dan

hening. Kira-kanan semak ilalang.
“Gak tau, aku dah ngantuk kali tadi,

makanya aku berhentikan aja mobil,”
kata Aang.

“Sie sie kerje kau Ang, sempat ada
perampok, digorok lah leher kite ni,”
kata Made.

Mobil jalan dengan musik yang
hampir lima kali diulang. Pukul 22.00,
tiba di Siak. Kami istirahat di Mesjid
Raya. Mesjid jadi tempat favorit kru
Bahana jika sedang liputan ke luar
daerah.

Kembali ke jalan. Kedai
persinggahan di Pelalawan, kami
istirahat kembali. Baru pukul 05.00
subuh kami lanjutkan perjalanan.
Pukul 07.00 kami tiba di Pekanbaru.
Pagi itu, ruang rapat sekretariat Bahana
jadi tempat ternyaman istirahat. Kami
tidur hingga adzan shalat Jumat
bergema. Siangnya, ‘makanan rutin’
kembali dilahap; riset, wawancara,
analisis dan menulis.   

lll

Beragam cerita, jika menilik tugas
keredaksian kru Bahana. Edisi kali ini,
kru Bahana berjuang merekonstruksi
cerita di balik  pemilihan Dekan
Faperika, yang menyebabkan Bustari,

Dekan terpilih saat, hingga kini belum
dilantik. Rekonstruksi bagaimana lobi-
lobi jabatan terjadi. Ini butuh kerja
keras, “Kroscek sana-kroscek sini,
capek juga,” kata Amoy. Benar,
verifikasi berguna untuk dapatkan
fakta yang ‘suci’.

Kendala muncul. Ada yang tak
mau ngomong, sulitnya dapatkan
dokumen, sampai ada kru yang
dicemeeh. “Ngapain lah kalian ngurus
hal beginian, banyak lagi hal lain.” Tapi
kami sadar, ini harus diberitakan. Civi-
tas akademika harus tahu, politik
seperti ini tak etis hidup di kampus.  

Bahan tulisan siap. Editan tuntas.
Lalu? Ya... layout. Urusan ini, Ari jadi
‘tumbal’. Duduk berlama-lama di
kursi, membelalak ke monitor. “Ada
kunci aman untuk duduk lama,” kata
Ari. “Bantal harus diletakkan di atas
kursi dan banyak minum air putih.
Agar tak ambeyen, he…”

Juli 2010. Bahana terbitkan
Laporan Utama (Laput); Berebut
Kekuasaan Himagrotek. Konflik politik
ini terjadi di Faperta. Aang, yang juga
mahasiswa Pertanian terlibat di kasus
itu. Tentu hasil terbitan akan
terpengaruh, mengingat Aang juga kru
Bahana? Bahana punya mekanisme
untuk kasus beginian. Aang, khusus di
rubrik Laput, dinon-aktifkan dari
tugas keredaksian. Ini terkait
independensi.

Independensi dari etnis juga jadi
kekayaan Bahana. Pluralitas bikin
Bahana berwarna. Made berasal dari

J a d i

wartawan sejak

aktif di Bahana

Oktober 2004.

Pria kelahiran 7

November 1984 ini, hobi

membaca dan bertualang,

kemana saja. Kini, ia mahasiswa

Fakultas Hukum, semester akhir.

Ia ambil hukum pidana. Cita-

citanya jadi advokat, dosen, dan

wartawan. Ia suka dengan kalimat

ini; berzikir, berpikir dan bercinta. Aang Lahir di
Koto Cengar,
K u a n t a n
S i n g i n g i , 4
November 1988.
Tiga semesterjadi mahasiswa ‘kupu-kupu’—kuliah pulang, kuliah pulang—iaputuskan masuk Bahana. MelaluiBahana, ia yakin ucapan born towin—hidup untuk menang.“Semakin nyata menghampirisaya,” kata mahasiswaAgroteknologi ‘06 Faperta UR ini.

Lovina, artinya,
cinta Indonesia. Di
Bahana, biasa
dipanggil amoy. Ia
keturunan Chinese.
“Tapi aku asli

Indonesia. Lahir di Pekanbaru, 30

Maret 1988.”
Di Bahana, ia belajar menulis

nyastra. Dituntut berkata apa

adanya—benar bila benar, salah bila

salah.Kini ia dipercaya juga sebagai

Sekretaris Umum dan Redaktur

Pelaksana.
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suku Bugis, Sulawesi. Amoy keturunan
etnis Tionghoa. Ari asal Tembilahan,
keturunan suku Banjar. Erliana
campuran Batak dan Jawa. Gio dari
ranah Minang. Fadli orang Melayu asal
Kampar, dan Aang Melayu asal
Kuansing. “Perbedaan itu indah lho,”
kata Fadli.

Meski suku beragam, komitmen
Bahana terhadap budaya melayu terus
hidup. Ada rubrik Khasanah dan Kilas
Balik di tiap terbitan. Ada juga Sajian
Budaya, khusus edisi majalah.
Kekayaan budaya dan sejarah
kemelayuan setia kami buru. Satu yang
pasti, jangan sampai Melayu hilang di
bumi.

Melahirkan terbitan, jadi indikator
eksistensi. Sepuluh tabloid dan satu
majalah bukti eksistensi Bahana di
tahun 2010. Bicara eksistensi, tak
cukup terbitan. Hari ke hari, kreatifitas
untuk melahirkan sebuah karya terus
dipacu. Ini pembuktian; Bahana tak
melulu urusan cetak.

Akhir Mei 2010, Bahana berhasil
taja Diklat Jurnalistik Mahasiswa
Tingkat Lanjut (DJMTL) se-Sumatera.
Beberapa aktivis pers mahasiswa, dari
Aceh hingga Lampung kami
kumpulkan. Budi Setiyono dan
Basilius Triharyanto, wartawan Pantau
Jakarta, jadi pemateri.

Sebelumnya, Maret 2010, Bahana
juga laksanakan workshop menulis.
Kegiatan ini kerjasama Eka Tjipta
Foundation (ETF) dan Bahana.

Kegiatan diampu Andreas Harsono
dan Chik Rini. Mereka juga wartawan
Pantau. Ada yang kami senangi dari
metode Pantau. Mereka kenalkan
genre baru; menulis narasi. Gaya
penulisan yang panjang, dalam dan
terasa. Pantau patuh pada kaidah
jurnalisme sesungguhnya, yang
tertuang dalam buku Sembilan Elemen
Jurnalisme, karya Bill Kovach dan Tom
Rosenstiel.

Ini pemicu semangat, bahwa
Bahana harus melahirkan karya
jurnalistik bermutu sesuai kaidah
jurnalisme sesungguhnya. “Kami
ingin semua pers mahasiswa mengikuti
hal serupa.”

Eksistensi kembali ditunjukkan.
Lahirnya buku Secuil Kisah 26 Alumni
Bahana jadi bukti. Kurun enam bulan
pengerjaan, kami sadar sudah
selayaknya ini diterbitkan. Mereka
sudah berkiprah di bidangnya.
Dipetiknya nilai tauladan dari apa yang
kami tulis, tujuan diterbitkannya buku
ini.

Eksisnya Bahana hingga 27 tahun,
tak lepas dari tempaan-tempaan ‘keras’
berproses di Bahana. Nilai-nilai
integritas; kejujuran, loyalitas dan
militansi selalu dikedepankan. Kru
Bahana harus bisa bagi waktu, antara
tugas kuliah dan Bahana. Harus bisa
selalu berpikir kreatif  dan kritis. Nilai-
nilai itu kami asah selama di Bahana;

bangun tidur hingga tidur lagi.
Pentingnya pengembangan

sumber daya kru, selalu jadi perhatian.
Erli dikirim ikut pelatihan jurnalistik
lanjutan di Unit Kegiatan Pers
Mahasiswa (UKPM) Teknokra, Uni-
versitas Lampung. “Tanpa Bahana
mungkin aku tak bisa seperti ini,” kata
Erli. Kesadaran mendapatkan ilmu,
harus ditransformasikan pada tiap kru.
Curahan kreatifitas selalu dituntut.
Itulah pengabdian.

Suatu malam bulan Oktober 2010.
Tek… Lampu padam. Seluruh kru
kumpul di meja depan sekretariat
Bahana. Bunyi gitar petikan Fadli iringi
pembicaraan ringan kami. Senda gurau
akrab malam itu. Sampai pada bahasan
cita-cita. Ada yang ingin jadi wartawan,
pengusaha, penulis, dosen, advokat,
dan sukses dunia akhirat. Akankah dari
Bahana cita-cita mulia itu akan
terwujud? Tek… lampu kembali nyala.
Rutinitas menulis kembali dilakoni.
*** 

Ari Mashuri MS.

Biasa dipanggil

MS. Ia lahir di

Sungai Empat,

Indragiri Hilir, 15

Februari 1987. Ia

layouter Bahana.

Ia paham Bahana bukan organisasi

biasa. “Tapi lebeh dari pade tu,

Bahana adalah rumah kedue. ”

Alamaaak... dalam betool lah

maknenye tu... lebeh dalam pulak

dari sumur belakang Bahana.”

Kini ia masih kuliah semester

sebelas di Fakultas Hukum UR.

N a m a

l e n g k a p n y a

Erliana, hanya

tujuh huruf. Ia

kuliah di

Fakultas Hukum UR

semester tiga. Gadis

berdarah batak ini lahir di

Bukit Damar, Rokan Hilir, 7

September 1990.

Cita-cita Erli sukses dunia

akhirat. “Yang penting tetap

berpikir merdeka,” katanya

Gio, panggilanakrabnya, lahir diSolok, SumateraBarat, 10 April 1990.Sehari-hari kuliah diJurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,Universitas Riau. Masuk Bahana sejakNovember 2009.Cita-citanya jadi pengusaha.Sedangkan hobinya, berenang. “Halpaling menyenangkan saat bisamakan gratis dari hotel ke hotel.” Jadi,hobinya berenang atau makan yaa???

Ahlul Fadli lahir di

Kampar, 26 Juli

1991. Tekadnya

selalu ingin berbuat

untuk orang

banyak. “Makanya

saya ikut organisasi,” kata Fadli.

Kini ia tercatat sebagai mahasiswa

Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

FKIP UR, semester tiga. Fadli hobi

main musik. Kelak, ia bercita-cita

ingin mendirikan sekolah gratis.

Soal Bahana  ada yang selalu

diingatnya, “Makan nasi bungkus

bersama,” kata Fadli.
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TANGGAL 23 September 2010.
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan
terbang di atas hutan Riau. Ia mengaku
miris lihat kondisi hutan yang terbakar,
rusak, dan hancur. Zulkifli cerita soal
negeri Ginseng Korea yang pandai
memelihara lingkungan dan negeri
Kanguru Australia yang beri denda bila
masyarakatnya mematahkan ranting
pohon.

Selama Zulkifli bicara, pikiran
Zamzami melayang. Ingatannya tertuju
pada 17 izin penebangan hutan kaya
karbon dan bernilai tinggi konservasi
yang dikeluarkan Zulkifli Maret silam.
Zamzami berontak, meski hanya dalam
hati. “Apa gunanya Anda bicara soal
penanaman sementara Anda memberi
izin penebangan hutan?”

Akhirnya Zamzami ambil
kesimpulan, cerita Zulkifli hanya
pepesan kosong. “Ibarat tangan kanan
menanam, tapi tangan kiri menebang,”
tulisnya di situs kompasiana.com.

lll

Tamat pesantren Darunnajah tahun

1999. Zamzami masuk Universitas Riau
(UR) Fakultas Ekonomi (FE) Jurusan
Manajemen. “Saya bukan tak mau
sekolah agama. Itu pilihan kedua.”
Pilihan masuk perguruan tinggi negeri
termotivasi perkataan Kiai pondok
tempat ia sekolah. “Di jidat kalian masih
tertempel Darunnajah. Bertebaranlah
kalian ke seluruh penjuru dunia,” ujarnya
menirukan perkataan kiai itu.

Sejak semester satu, Zamzami sudah
sering ikut aksi. Ia pernah aksi soal
tempat maksiat. Saat itu terjadi bentrok
dengan aparat keamanan. “Saya kena
tangkap. Celana jins robek. Difoto-foto
sama polisi,” katanya.

Organisasi pertama yang ia kenal
BKIM (Badan Kerohanian Islam
Mahasiswa) FE. Namun ia tak masuk
BKIM. Zamzami masuk HMI
(Himpunan Mahasiswa Islam). Empat
tahun di sana, ia putuskan keluar dari
keanggotaan HMI. “Biasanya orang lain
kalau keluar dari kepengurusan, saya
langsung dari keanggotaan.” Alasannya,
tak sesuai dengan beberapa cara
pendekatan organisasi.

Selama berproses di HMI, ilmu
organisasi Zamzami makin terasah. Ia
sering berdiskusi dengan siapa saja.
Selain diskusi, ia belajar berorganisasi

dengan membaca buku. Terutama
buku-buku para pemikir luar negeri.
“Hebatnya, apa yang ada di pikiran
mereka sekarang, betul-betul terjadi di
masa depan.”

Tak hanya aksi, selama kuliah,
Zamzami juga aktif  bikin kelompok
studi. “Walaupun isinya cuma tiga or-
ang.” Mereka bikin newsletter Suara Koma.
Mereka kritisi berbagai ketimpangan di
FE. Mereka pernah protes soal kampus
yang tiap ujian sarjana mewajibkan
mahasiswa beli makanan dari Vanhollano.

Protesnya, mengapa mesti beli di
Vanhollano? Mengapa tidak beli dari
masyarakat kecil yang memang butuh
perputaran modal? “Fakultas Ekonomi
yang di luar berbicara tentang ekonomi
kerakyatan, mestinya juga bisa
mengimplementasikannya,” tulis mereka
di newsletter itu.

Sejak semester dua, ia aktif menulis.
Tulisannya sering dimuat di Riau Pos. “Itu
jadi nilai tambah buat kita,” terang
Zamzami. Saat jabat Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE, BEM
berhasil mengelola beasiswa sendiri.
“Lembaga mahasiswa jauh lebih tahu
siapa saja yang lebih membutuhkan
beasiswa,” ujarnya dihadapan Edyanus
Herman Halim—saat itu Pembantu
Dekan III dan Kennedy—saat itu
menjabat Dekan FE. “Edyanus dan
Kennedy setuju,” kata Zamzami.

Oleh Lovina

ALUMNI
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Januari 2007. Niatnya daftar
yudisium. “Itu yudisium terakhir. Harus
daftar. Kalau tidak, DO,” ceritanya.
“Mau ngapain, Zam,” tanya orang biro.
“Daftar yudisium, Kak,” jawabnya.
“Apalah kau ni, itu yudisium udah selesai
tadi pagi,” balas orang biro. “Haa???”
Zamzami kaget. Ia panik. Langsung
pergi ke ruang dekan, melapor. Setelah
diurus sana-sini, “Alhamdulillah, akhirnya
bisa juga yudisium, walaupun sendirian
di ruang dekan.” Baginya, semua itu ada
hubungannya dengan aktif di organisasi
kampus.

lll

Tahun 2004. Zamzami masih kuliah.
Ia bekerja jadi news anchor di radio Smart
FM. Ia juga sempat kerja di Tribun
Pekanbaru. “Perbanyak pengalaman
kerja,” katanya.

Zamzami senang jadi jurnalis.
Banyak pengalaman berharga selama di
Tribun ia dapat. Awal masuk, masih
pelatihan, dikirim meliput gempa di
Solok, Sumatera Barat. Lalu bertugas di
Duri selama setahun. Tahun 2008,
dipromosikan ke Tribun Pontianak. Dari
sana diopor ke Singkawang. Kemudian
diangkat jadi redaktur. Saat
dipromosikan itulah, ia pilih keluar. “Ada
masalah internal. Saya putuskan resign.”

Meliput tempat persembunyian
Nurdin M Toop di Rokan Hilir. Itu
pengalaman paling menarik Zamzami
selama jadi jurnalis. Saat itu ia bertugas
di Duri. “Perginya nekad, betul-betul
tanpa persiapan.” Ia hanya bawa uang
Rp 25 ribu. Tak tahu menginap di mana.
Untung narasumbernya jumpa dan
pulang dengan selamat. Tulisannya pun
dimuat di halaman pertama Tribun. Ia
bangga.

Sampai akhirnya memilih keluar dari
Tribun, ia tak menyesal. “Beri saya waktu
setidaknya enam bulan untuk tidak
bekerja,” ujar Zamzami pada kedua or-
ang tuanya. Namun satu hal yang
diyakininya, “Anda bekerjalah maksimal.
Fokus maksimal. Sibuklah dengan
pekerjaan. Jangan sibuk dengan konflik
di lingkungan kantor. Kalau Anda
bersinar dan kalau kantor tidak melihat
sinar Anda. Maka yakinlah sinar itu akan
menembus kantor. Menembus keluar.”
Itu kata-kata dari seorang narasumber
yang diingat Zamzami hingga sekarang.

Zamzami merasa kata-kata itu

terbukti kebenarannya. Tak sampai 24
jam ia keluar dari Tribun, tiga tawaran
kerja menghampiri. Ketiganya datang
dari media. Akhirnya ia pilih tawaran
ketiga. “Itu di radio tempat dulu saya
bekerja, posisinya juga sama.” Hanya
empat bulan ia di sana. Lalu dapat
tawaran—melalui seorang temannya—
bekerja di Greenpeace.

Awalnya Zamzami sempat ragu.
Ragu karena Greenpeace menerapkan
sistem kontrak. “Banyak orang tak
nyaman dengan kontrak.” Setelah
diskusi dengan kawan-kawan, ia pun
terima tawaran itu. “Walaupun awalnya
saya tak tahu sama sekali Greenpeace itu
apaan.” Sejak April 2009, Zamzami pun
resmi aktif di Greenpeace. Jabatannya,
media campaigner Riau Greenpeace Asia
Tenggara. Fokusnya mengkampanyekan
soal kerusakan hutan dan lingkungan.

lll

Zamzami lahir di Padang, 4 Januari
1981. Enam tahun sekolah dasar
dilaluinya di empat sekolah berbeda.
Kelas 1 di Padang, kelas 2 pindah ke
Batu Sangkar, kelas 3 dan 4 kembali ke
Padang tapi di sekolah yang beda dari
yang lama. Kelas 5 dan 6 pindah ke
Jakarta.

Selain sibuk sekolah, Zamzami
habiskan sisa waktunya untuk berjualan.
Menjajakan gorengan keliling kampung.
Walau temannya sering menyindir, “Woi,
goreng goreng goreng,” namun ia tak
malu. “Malah senang, dapat duit.”

SMP dan SMA dilaluinya di
Pesantren Darunnajah Jakarta. “Waktu
itu kami teman satu geng di SD sama-
sama sepakat masuk pesantren. Ujung-
ujungnya cuma saya yang pesantren,”
akunya. Namun Zamzami senang
sekolah di pondok. “Dalam bayangan
saya, kalau di pesantren, sebelum tidur
pasti ada ngobrol dulu.” Zamzami sangat
suka ngobrol, diskusi, dan cerita.

Selama sekolah, cukup banyak
aktifitas kesenian ditekuninya. Tari

daerah, puisi, pidato. Yang paling
berkesan, “Waktu SD juara 2 lomba
pidato se-kecamatan, karena pesertanya
cuma dua orang,” kata Zamzami seraya
tertawa. Menulis puisi masih dilakoninya
hingga sekarang, bila ada waktu
senggang.

lll

Tepat setahun lalu. Greenpeace turun
ke Semenanjung Kampar. Mereka
kampanye. Mendesak pemerintah Indo-
nesia komitmen menurunkan
pemanasan global, menyoroti tingginya
laju deforestasi hutan, mempertahankan
sumberdaya kehidupan masyarakat di
kawasan gambut yang hancur akibat
rusaknya hutan.

Zamzami turut kampanye. Ia juga
membangun dam. Pekerjaan bikin
dam dilakukan tiga minggu. “Kita buat
dua dam di kanal yang sama.” Dam
pertama menghambat ombak bono
masuk ke kanal. Dam kedua untuk
menghambat aliran air gambut ke
sungai.

Total 40 hari Zamzami di camp
Greenpeace, empat hari dalam seminggu.
“Kebagian piket jaga malam, piket nyapu-
nyapu camp, dan sebagainya,” ceritanya.
Itu merupakan pengalaman paling
menarik selama bergabung di Greenpeace.

“Lingkungan yang paling
dikerdilkan itu masyarakat kecil. Mereka
tak punya kekuatan untuk berontak,
menyampaikan aspirasi. Tugas kitalah
menyambungnya,” pesannya.

Idealisme selama berkecimpung di
bidang lingkungan dibandingkan saat
mahasiswa dan jurnalis, menurutnya, tak
jauh beda. “Sama saja. Sama-sama bela
rakyat kecil. Itu yang saya suka.”

Ia komitmen berjihad di bidang
lingkungan. Meski orang tua selalu
bilang, “Kalau ada pekerjaan yang lebih
baik, resikonya lebih kecil, gajinya cukup,
meski tak sebesar yang sekarang, lebih
baik pindah.” ***

“Lingkungan yang paling dikerdilkan itu
masyarakat kecil. Mereka tak punya kekuatan

untuk berontak, menyampaikan aspirasi.
Tugas kitalah menyambungnya.”
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PUSAT TAK ADIL menggelon-
torkan dana untuk Riau, padahal Riau
penyumbang terbesar Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kalimat inilah yang sering jadi dasar
pergerakan masyarakat Riau menuntut
keadilan pusat.

Beberapa gerakan pernah lahir.
Bahkan ekstrim. Setelah keran
reformasi dibuka, Riau pekikkan
Merdeka. Tapi tak lama, Riau Merdeka
reda. Opsi ini berlanjut pada Kongres
Rakyat Riau (KRR) II. Merdeka
kembali disepakati. Namun hari ini tak
terdengar lagi. Tak hanya itu, ada lagi
Forum Nasional Perjuangan Rakyat
Riau untuk Otonomi Khusus (Fornas
Otsus), serta Tim DBH besutan
pemerintah Propinsi Riau.

Ada juga Kongres Pemuda Riau
yang ditaja LSM Majelis Anak Melayu
(MAM), 19 April 2008. Ada preseden
saat kongres dihelat. Panitia menyebar
pamflet dan note book bergambar
Sutiyoso. Deklarasi dirinya sebagai
Presiden 2009. Kongres deadlock. Pre-
sidium dan badan pekerja (BP)
dibentuk. Mempersiapkan kongres
berikutnya.

“Kalau tak terjadi insiden itu,
mungkin sebuah resolusi besar sudah
dilahirkan,” kata Ir. H. Burhanuddin
M.Si, Ketua Presidium terpilih saat itu,
kepada kru BM, Aang Ananda
Suherman dan Giovani Gabreli di
Wisma Ikatan Warga Kepulauan Riau,
Minggu (10/10). “Kita akan adakan
2011 ini, insyaallah keputusan besar
akan lahir.”

Mengapa disebut keputusan
besar?

Kalau bicara keputusan besar, or-
ang pasti bertanya apa dasarnya. Ini
keputusan yang diambil 19 April 2008
lalu secara musyawarah. Kongres ini
ingin mengakomodir pemikiran
seluruh elemen masyarakat Riau. Jadi
ini amanah, untuk memecahkan
semua masalah yang dibicarakan.

Tahun 2011 kongres akan digelar,
apakah ini juga amanah?

Amanah kongres hanya menyuruh
secepatnya. Target kita Juli 2011. Kita
cari momen sebelum sumpah pemuda.
Karena sumpah pemuda tahun 2011
nasional akan dipusatkan di Riau. Jika
semua komponen masyarakat
mendukung gerakan ini dan bersatu
padu, kita akan laksanakan bulan Mei.

Jadi kita harus cermat dan arif. Jika
ditanya pusat harus bisa jawab. Apa
yang kalian tuntut? DBH (Dana Bagi
Hasil). Berapa? 70 pusat 30 Riau. Kami
kasih 30 persen, apa yang kalian
siapkan? Harus bisa jawab. Artinya kita
harus berpikir konsep. Pergerakan dan
tuntutan ini harus dimodifikasi dengan
koridor tepat. Bila kita utus delegasi
ke pusat, sudah siap berdialog.

Persiapan sudah sejauh mana?
Sekarang kami sedang susun

tahapan ke sana. Media center sudah
terbentuk, OC sudah persiapkan
panitia, SC sedang menyiapkan
naskah. Kalau naskah siap, akan kita
lokakaryakan, kita presentasikan,
undang para pakar. Setelah itu
deklarasi. Lalu semua kabupaten kami
minta angkat isu yang sama.

Selain amanah, seberapa penting
kongres dilaksanakan?

Hari ini pemimpin sudah
kehilangan kepercayaan. Banyak
ketidak adilan di seluruh daerah. Ini
pergerakan moral. Perlu diberikan agar
pusat berpikir lebih jernih dalam
menjalankan amanah pembangunan.
Kita minta mereka betul-betul adil.
Tujuannya mengangkat harkat dan
martabat masyarakat Riau.

Sebelumnya banyak gerakan
serupa, tapi tak ada hasil
signifikan?

Soal itu, pusat sebetulnya melihat
ada kekosongan dalam pergerakan
yang sudah-sudah. Tuntutan kita

belum matang. Kita belum kompak.
Kini kita kelompok-kelompok,
makanya lemah. Kalau terus begini,
kita tak akan dapat apa-apa.

Bila ada kelompok lain lagi bikin
perjuangan serupa?

Semakin banyak, semakin bagus.
Tapi gerakan itu harus diakomodir
dengan baik. Itu bisa semakin
meyakinkan pusat bahwa pergerakan
ini murni untuk kepentingan
masyarakat. Justru itu yang kita
harapkan, simpul-simpul gerakan.
Termasuk semua tokoh harus
berpartisipasi.

Apa lagi yang dikeluhkan daerah
ke pusat?

Dari sudut pandang luas,
sebetulnya kita masih dizalimi. Tak ada
lagi transparansi pusat soal bagi hasil.
Kedua, tak ada itikad baik pusat
memberi perhatian lebih ke Riau.
Padahal Riau penyumbang devisa
sektor migas terbesar.

Kita ambil contoh daerah lain.
Mengapa Aceh bisa 70, 30 persen,
Papua 80, 20 persen? Kenapa Riau 85,
15 persen? Itu pertanyaan yang harus
terjawab. Kenapa pusat tak bisa
menitipkan 10 persen saja untuk
daerah penghasil? Katakan produksi
minyak nasional 1 juta barel. Sekitar
50 persen lebih berasal dari bumi Riau.

Kalau bicara ke hal lebih teknis.
Saat penghitungan ada istilah lifting
migas, per triwulan satu, dua, tiga. Riau
hanya diundang membahas,
mengkroscek dokumen yang sudah
jadi, yang dibuat oleh BP Migas dan
departemen keuangan.

Saat mereka menghitung dari titik
nol, saat loading jual minyak, tak pernah
kita dilibatkan. Bagaimana DMO (do-
mestic market obligation), kita tak pernah
tahu. Jadi mereka tidak transparan.
Dan saya rasa, rata-rata ini dialami
daerah penghasil lainnya.

Lihat lagi CPO, 6 sampai 7 ton per

Pusat Perlu Berpikir Jernih
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tahun. Sekian puluh triliun pajak hasil
ekspor berasal dari bumi Riau, tapi
seperak pun tak sampai ke Riau.

Jadi?
Itu satu. Kalau kita bicara lebih

dalam lagi di sektor oil and gas ini. Lihat
undang-undang migas nomor 28
tahun 2001. Tak ada satu pun pasal
yang memberi celah pada daerah
untuk mengelola. Sifatnya masih
sentralistik. Padahal hari ini kita bicara
otonom.

Bagaimana opsi Riau Merdeka?
Tidak. Kita tak masuk ke sana.

Artinya, kita dalam koridor
konstitusional. Pergerakan ini
berlandaskan konsep yang dibenarkan
peraturan perundangan yang berlaku.
Kita bicara dalam koridor NKRI,
bukan inkonstitusional. Kalau ada
yang berpikir Riau Merdeka, itu
mungkin pandangan pribadi atau
kelompok. Tapi saya tegaskan dalam
kongres ini tak akan ada anarkisme.
Saya tak mau membawa mahasiswa,
masyarakat berpikir anarkis. Kita
berpikir konstruktif, begerak dengan
semangat dan idealisme mereka. Bila
ini dikombinasikan, akan hebat. Tapi
ini upaya. Segala sesuatu kita mohon
dari Allah, mohon doa dari semua.

Langkah strategis untuk kongres
ini?

Saya ingin tegaskan. Apapun
bentuk keputusannya, harus melalui
musyawarah mufakat. Harus ada
konsep matang. Misal kita bicara
parlemen, ada usaha ke sana, tapi tak
total memberi support. Kelemahan ini
yang buat pergerakan lambat.

Setelah ada konsep matang, baru
kita bicarakan bentuk kongres. Kalau
sudah siap, baru dibahas perlu tidak
ini dilakukan. Kita lakukan dulu pra
kongres di kabupaten atau kota. Lalu,
lokakarya di sini (Pekanbaru, red).
Kalau lokakarya sudah melibatkan

seluruh pelaku pemimpin, alim ulama,
cerdik pandai, pemangku kepentingan,
mahasiswa, dan dinyatakan sepakat,
final sudah sebuah konsep. Baru
pancangkan untuk laksanakan
kongres. Ini tahapan yang harus
dilakukan.

Jadi 2011 betul-betul siap dihelat?
Insyaallah, saya akan berupaya

segala daya upaya. Dan ini akan jadi
representasi seluruh masyarakat Riau.
Satu pemikiran saya, kongres nanti atas
nama rakyat, pemuda, dan seluruh
masyarakat Riau.

Bukan pemuda saja?
Bukan. Kita akan libatkan seluruh

elemen masyarakat. Dalam waktu
dekat akan kita adendumkan itu. Jadi,
namanya kongres pemuda dan
masyarakat Riau. Karena beberapa
komponen tokoh masyarakat, seperti
FKPMR, lembaga adat minta kongres
ini juga melibatkan komponen
masyarakat.

Harapan terbesar dari kongres?

Sebetulnya kita menghormati
koridor hukum. UU bicara 85 persen
pusat, 15 persen Riau, silahkan. Tapi
yang kita inginkan, misal, produksi
Riau 400 ribu barel, kita minta 10
persen dari 400 ribu barel untuk Riau.
Artinya, kita tidak anarkis, tapi rasional.

Tak ada yang bilang Riau belum
sanggup. Persoalannya karena tak
diberi kesempatan. Buktinya, dikasih
blok Langgak, BSP, jalan. Soal
kekurangan produksi ok, tapi hargai
kita dalam bentuk proses.

Katanya semangat otonomi,
macam apa? Seribu triliun APBN, 700
triliun parkir di pusat, 300 triliun
dibagikan ke masyarakat Indonesia.
Untuk apa? Sudahlah Riau mengemis,
menjolok-jolok, kecil pula yang
didapat. Sedih betul. Kalah pula
dengan Sumatera Barat. Mereka tidak
menjolok, dapat besar. Awak sudah
bawa galah pun dapatnya kecil.

Jadi saya harapkan petinggi negeri
ini membuka minda, agar melihat Riau
secara jernih dan arif sebagai
penyumbang devisa terbesar di Indo-
nesia. Itu yang kita tuntut. ***

foto: Aang BM
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JUMAT PAGI, 1 Oktober 2010.
Puluhan mahasiswa Fakultas
Pertanian (Faperta) Universitas Riau
(UR) kumpul di pelataran gedung
dekanat. Bukan sedang kuliah. Tapi,
unjuk rasa. Aksi pagi itu digelar Fo-
rum Solidaritas Mahsiswa Fakultas
Pertanian. “Kami minta penjelasan
dekan,” kata Rahmad, Ketua Forum.

Forum itu menuntut peninjauan
kembali (PK) dan mencabut surat
keputusan (SK) soal sanksi akademis
pada empat mahasiswa Faperta UR
kurun waktu 14 hari. “Jika tidak
dipenuhi, kami minta dekan Faperta
UR untuk mundur dari jabatannya,”
kata Rahmad.

Hari itu, mereka tak berhasil
temui Dekan. Hanya Pembantu
Dekan (PD) II, Raswen Effendi dan
PD III, Ahmad Rifai. “Karena
Dekan tak ada dan kami sepakat
buat surat banding, kami bubar,” ujar
Rahmad, Ketua Forum.

Esoknya, Sabtu, 2 Oktober 2010.
Rahmad dan kawan-kawan
melanjutkan aksi. Dekan ada.
Namun sekitar satu jam berorasi, ia
tak juga turun. Setelah itu, Dekan
minta perwakilan massa aksi, 10 or-
ang, berdialog dengannya. Mereka
sepakat. Dialog berlangsung di
ruang rapat senat Faperta. Rapat
dihadiri Dekan, seluruh PD, kecuali
PD I, Rusli Rustam.

lll

Munculnya aksi-aksi tersebut,
usai turunnya SK Dekan nomor
1381/H19.1.23/AK/2010, tanggal
28 September 2010. Ini jadi
penyelesaian akhir kasus 3 Juni 2010
ruang Kakao (BM edisi Juli 2010;
Berebut Kekuasaan Himagrotek). Isinya
pemberian sanksi akademis pada
empat mahasiswa. Rafi Merbamas,
Afrinando, Bobi Irtanto, dan Bobi
Miswanda. Sanksi akademis berupa
skorsing selama semester ganjil 2010/
2011. Artinya, mereka tak diizinkan
kuliah ataupun ikut ekstra kurikuler
di Faperta.

Ada beberapa pertimbangan
keluarnya SK itu. Seperti SK Rektor
Unri Nomor 55/J19/AK/2003 dan
SK Rektor Unri Nomor 109/J19/
AK/2003. SK 55 menerangkan ada
sanksi administratif dan sanksi
akademis, sedangkan SK 109 bab VI
pasal 10 ayat 3 poin (c) menerangkan
sanksi untuk mahasiswa bisa berupa
tidak diikutsertakan dalam kegiatan
akademis atau ekstra kurikuler di
lingkungan fakultas atau universitas
untuk jangka waktu 12 bulan.

Namun, kata Usman Pato, rapat
senat istimewa 2 Juli 2010 jadi alasan
utama. Rapat bahas soal pertikaian
mahasiswa pada tanggal 3 Juni 2010.
Ada 6 keputusan diambil pada rapat
yang dihadiri 15 anggota senat
Faperta dan 7 undangan itu. Empat
dari tujuh undangan merupakan
nama-nama yang diberi sanksi
akademis.

Beberapa hasilnya, tiap yang
bersalah dikenai sanksi sesuai aturan
yang berlaku di Faperta. Sanksi
berupa skorsing minimal 1 semester
dan maksimal 2 semester yang
berlaku efektif  pada semester ganjil
2010/2011. Selanjutnya dibentuk
TPF untuk menyelidiki pihak yang
bersalah sebelum diberi sanksi.
Artinya, sanksi skorsing  telah
disepakati saat rapat itu.

Lewat surat banding, Forum
Mahasiswa Peduli Fakultas
Pertanian balas penjelasan Dekan.
Mereka mengatakan SK Rektor Unri
Nomor 55/J19/AK/2003 dan SK
Rektor Unri Nomor 109/J19/AK/
2003 itu memberikan sanksi pada

Penyelesaian
kasus 3 Juni ruang

Kakao usai. Rafi
jadi ‘tumbal’.

Oleh Lovina

Tumbal Ruang Kakao

REPORTASE

Aksi forum solidaritas mahasiswa pertanian tuntut Dekan cabut SK skorsing pada empat mahasiswa Faperta.

foto: Aang BM



Edisi Majalah September-Oktober 2010 33

mahasiswa yang telah mengganggu
ketertiban. “Artinya dua belah pihak
telah membuat keributan, dua belah
pihak harusnya dikenai sanksi.”

Soal rapat senat 2 Juli 2010, surat
banding menyatakan ada kekeliruan
di rapat. Yakni peserta rapat
langsung menetapkan sanksi skorsing.
“Kok vonis hukuman sudah
ditetapkan? Padahal siapa yang
benar-benar salah belum tahu,” kata
Rahmad.

Lalu rekomendasi TPF. Menurut
mereka, rekomendasi TPF tak
memvonis siapa yang benar-benar
bersalah. Ada empat poin
rekomendasi. Pertama sanksi
diberikan pada terlapor dan korban.
Pertimbangannya, pemukulan
disebabkan ada pemicu. Kedua,
sanksi pembinaan. Mereka wajib
lapor pada program studi (prodi)
masing-masing dan prodi melakukan
pembinaan selama 3 bulan. Ketiga,
sanksi peringatan. Bila mereka
kembali mengganggu ketertiban dan
kenyamanan akan dikeluarkan dari
Faperta. Rekomendasi terakhir,
sanksi organisasi kemahasiswaan.
Tak boleh menduduki jabatan dalam
organisasi.

 “Tak ada bahasa skorsing,” tulis
mereka. TPF hanya paparkan hasil
temuan dan merekomendasikan
sanksi yang layak dikenakan.
“Kenapa dekan menjatuhkan
skorsing? Jadi untuk apa TPF bekerja
kalau satupun sanksi yang
direkomendasikan tak dipakai?”

Forum itu juga menulis, harus
mempertimbangkan rasa kema-
nusiaan dan sikap kooperatif
keempat mahasiswa dalam proses
penyelesaian. Mengganti semua
kerugian, menghadiri semua proses
penyelesaian tepat waktu dan tidak
mangkir, serta ikhlas minta maaf
pada korban pemukulan. Mereka
menyimpulkan, bahwa empat
mahasiswa itu tak layak diberi sanksi
skorsing.

lll

Kembali ke dialog di ruang rapat
senat. Setengah jam berlalu,
dihasilkan kesepakatan. Dekan
bersedia meninjau kembali SK 28
September, dan meminta waktu

sepuluh hari. Usman Pato juga
mengatakan akan ada pembicaraan
kembali dengan empat mahasiswa
yang diberi sanksi. Dialog usai.

Tak lama, sepuluh perwakilan
massa yang berdialog dengan dekan
turun. “Nanti akan ada pertemuan
lagi antara pimpinan dengan mereka
berempat. Kalau mereka bersedia di-
skors, tentu kita tidak bisa berbuat
apa-apa. Yang jelas kita ingin solusi
terbaik,” jelas Aang Ananda
Suher man, salah seorang dari
sepuluh perwakilan menyampaikan
hasil pertemuan itu kepada massa
aksi yang sedang berorasi. Usai
penjelasan, mereka membubarkan
diri.

lll

Kamis, 14 Oktober 2010. Dekan
Faperta, Prof. Usman Pato—melalui
rapat pimpinan tanggal 2 Oktober
2010 bersama empat mahasiswa
yang kena sanksi skorsing—kembali
mengeluarkan SK nomor 1446/
H19.1.23/AK/2010. Isinya, hanya
Rafi yang dikenai sanksi. Rafi di-skors
selama semester ganjil 2010/2011.

“Berdasarkan keputusan senat 2
Juli 2010, tetap harus ada yang di-
skors,” ujar Prof. Usman. Lantas
mengapa hanya satu pihak?
“Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
Sekarang masalahnya kan sudah
selesai. Yang jelas setelah gugatan
dicabut, mereka (pelaku pemukulan,
red) harus diberi sanksi skorsing.”

Bobi Irtanto dan Afrinando
menduga keputusan sepihak itu ada
kaitan dengan perjanjian yang
ditanda tangani dekan dan Suwito—
korban pemukulan—di atas materai.
“Bisa jadi. Nampaknya ini keputusan
terjepit,” kata Bobi. “Semua
keputusan ada di tangan Dekan,”
tambah Afrinando.

Soal Rafi sendiri yang kena
skorsing, mereka berdua belum tahu
pasti alasan Dekan. “Aku belum
dapat SK yang baru itu,” aku Bobi
Irtanto dan Afrinando bersamaan.
Ternyata hingga Minggu (24/10),
Rafi pun belum terima SK skors-nya.
“Tapi kalau itu keputusannya, aku
terima.”

Isu yang beredar, saat massa aksi
berorasi, Rafi menjumpai dekan di

ruangannya. Waktu pertemuan
empat mata itu, Rafi minta dekan
mencabut SK skorsing pada ketiga
temannya—Afrinando, Bobi Irtanto,
dan Bobi Miswanda. Sebagai
gantinya, ia bersedia di-skors seorang
diri. Dekan sepakat dengan
perjanjian itu.

Afrinando juga mendengar isu
serupa. Yang aku dengar, ujarnya,
Rafi main tunggal. Katanya dia
sudah jumpa Dekan sebelumnya.
“Tapi hanya kabar burung.
Istilahnya suara ada, orangnya nggak
nampak.” Saat pertemuan antara
empat mahasiswa dengan pimpinan
pun, tak ada keputusan siapa saja
yang akan di-skors. “Yang nentuin itu
semua dekan. Jadi keluar pun nama
ketika rapat berempat itu, kan
belum menjadi keputusan,” jelas
Afrinando.

Ketika ditanya, Rafi berko-
mentar, “Kata siapa? Yang jelas
Dekan tak salah.” Mahasiswa
angkatan 2005 ini pun menolak
berkomentar lebih. “Tak usah lagi
yang itu dibahas. Yang jelas aku tahu
pasti Dekan tak salah. Aku kenal
baik siapa dia,” sebut Rafi berulang
kali. Sementara Prof. Usman hanya
menyebutkan, keputusan yang telah
diambil adalah keputusan
terbaik.***

Rafi Merbamas
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PUAK Melayu di Indonesia
kini hanya dipandang sebagai
bagian kecil dalam konsep

nusantara. Padahal, di masa jaya
kerajaan Sriwijaya dengan wilayah
takluk yang begitu luas, sebenarnya

konsep ke-Melayuan itu sempat
menaungi sebagian besar wilayah
Indonesia di masa silam. Namun,
jejak-rekam keperkasaan Melayu
(baca juga: Melayu Nusantara) kini
berbekas dalam wujud wilayah
geografis yang sempit dengan
indikasi-indikasi masih adanya
peninggalan adat-tradisi dan nilai-
nilai budaya.

Menoleh ke latar belakang
sejarah yang panjang, orang-orang
Melayu Nusantara yang menghuni
sebagian wilayah teritorial di Indo-
nesia berasal dari ras Weddoide yang
kini direpresentasikan melalui suku-
suku asli yang ada di Riau,
Palembang dan Jambi, seperti suku
Sakai, Kubu dan Orang Hutan.
Setelah itu, antara tahun 2500-1500
SM datanglah golongan pertama ras
Melayu dari bangsa Proto-Melayu
yang menyeberang dari benua Asia
ke Semenanjung Tanah Melayu terus
ke bagian Barat Nusantara termasuk
Sumatera. Di Riau, keturunan Proto-
Melayu ini dapat dijumpai melalui
suku asli Talang Mamak dan Suku
Laut.

Gelombang kedua kedatangan
ras rumpun Melayu ini sekitar tahun
300 SM yang disebut Deutro-
Melayu. Kedatangan bangsa Deutro-
Melayu ini memaksa bangsa Proto
Melayu menyingkir sehingga ada
yang menyingkir ke pedalaman dan
ada pula yang berbaur dengan
pendatang. Bangsa Deutro Melayu
inilah yang menjadi cikal-bakal
rumpun Melayu yang ada di
sebagian wilayah nusantara.

Sementara Prof. S. Husin Ali,
Guru Besar dari Universiti Malaya
menngatakan bahwa pendatang
pertama di Semenanjung diper-

kirakan berasal dari kelompok
Mesolitik dan Neolitik (sering
disebut Proto-Melayu) yang berasal
dari daerah Hoabinh di Indocina.
Perpindahan ke arah selatan itu
dimulai kira-kira 3000-5000 tahun
yang lalu dan kebudayaan mereka
sering disebut kebudayaan
Hoabinhiano. Kelompok orang-or-
ang ini terdiri dari orang-orang
bertubuh kecil dan kuat, berkulit
hitam dan berambut lebat. Mereka
menyebar ke arah selatan
Semenanjung dan beberapa di antara
mereka menyeberang ke Pulau
Sumatera, sedangkan lainnya terus
ke Selatan sampai ke Kepulauan
Melanesia di Lautan Pasifik.

Antara abad VII-XIII pada masa
jaya kerajaan Sriwijaya yang pada
mulanya berpusat di Muaratakus
(Kampar, Riau) kemudian berpindah
ke Palembang (Sumsel), wilayah
kekuasaannya menyebar di seluruh
Sumatera, Selat Melaka dan
Semenajung Tanah Melayu. Di
ujung kekuasaan Sriwijaya yang kian
melemah, salah seorang Dinasti
Syailendra bernama Sang Sapurba
meninggalkan kerajaan Sriwijaya
untuk melakukan perjalanan sambil
membangun pengaruh di kerajaan-
kerajaan yang sudah ada. Sang
Sapurba sampai di Kerajaan
Tanjungpura (Kalimantan), Bintan
(Riau Kepulauan), Kuantan (Riau
Daratan) dan membina hubungan
baik dengan mengawinkan putra-
putranya dengan putri kerajaan yang
dikunjunginya. Selanjutnya, Sang
Sapurba mulai membangun Dinasti
Melayu melalui kerajaan-kerajaan
yang ada seperti Kerajaan Bintan,
Tumasik (Singapura), Melaka,
Kandis, Kuantan, Gasib, Rokan,

Pluralitas Melayu
Dalam Bentangan Sejarah

Sajian Budaya

SPN. Ir. Fakhrunnas MA
 Jabbar, kolomnis, budayawan,

sastrawan,
Program S2 Komunikasi
UMJ/ UMRI,  tinggal di

Pekanbaru.
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Segati, Pekantua dan  Kampar.
Di Kerajaan Bintan, seorang

anak Sang Sapurba yang bernama
Sang Nila Utama dikawinkan dengan
putri Kerajaan Bintan yang
kemudian dinobatkan menjadi raja.
Sang Nila Utama pula yang
membangun kerajaan Tumasik.
Kerajaan Tumasik dengan raja
terakhir, Prameswara saat diserang
Kerajaan Majapahit, selanjutnya
mendirikan Kerajaan Melaka.

Kerajaan Melaka akhirnya
ditaklukkan Portugis. Muncullah
kemudian Kemaharajaan Melayu
dibawah kepemimpinan Sultan
Mahmud Syah I yang berkedudukan
di Bintan  kembali merebut bekas-
bekas taklukan Kerajaan Melaka.

Tak Melayu Hilang di Bumi
Bentangan sejarah masa silam

itu, memberikan gambaran
bagaimana perkembangan puak
Melayu di kawasan Nusantara yang
dominan berada di kawasan
Semenanjung Tanah Melayu dan
pesisir Timur Sumatera. Di masa
jaya Kerajaan Melaka, seorang
Panglima Angkatan Lautnya yang
sangat termasyhur, Laksemana Hang
Tuah mengikrarkan semboyan yang
sangat memuja kejayaan bangsa
Melayu. Ikrar Hang Tuah itu
berbunyi:

Esa hilang dua terbilang
Tak Melayu hilang di bumi
Tuah sakti hamba negeri

Perkembangan puak Melayu
setelah masa jaya kerajaan-kerajaan
Melayu senantiasa memberikan
peluang bagi kaum pendatang untuk
berasimilasi. Di abad ke-18, lima
orang putera Upu Tenderi Burang
Relaka dari Luwe mengembara di
Kepulauan Riau. Kelima orang itu
adalah Daeng Perani, Daeng
Menambun, Daeng Marewa, Daeng
Celak dan Daeng Kemasi yang
bergabung dengan  para putera Sul-
tan Abdul Jalil Riayat Syah II
menggulingkan Raja Kecil yang
memerintah Kemaharajaan Melayu
di Bintan. Inilah awal mulanya para
pendatang Bugis secara turun-
temurun ikut memerintah atau
menjadi pembesar kerajaan Bintan.

Melayu Baru
Proses migrasi dari para

pendatang yang ada di sekitar
kawasan Melayu Riau baik di masa
bermunculannya kerajaan-kerajaan
Melayu maupun setelah masa
kemerdekaan, makin terbuka bagi
para pendatang. Proses perbauran
atau asimilasi tak terhindarkan
s e b a g a i

proses alamiah terbentuknya puak
Melayu Baru. Proses yang sama
berlangsung pula di kawasan Melayu
terutama di Sumatera dan
Kalimantan seperti Palembang, Deli
(Medan), Jambi, dan Pontianak.
Puak Melayu Baru inilah yang
membentuk pluralitas
(kemajemukan) Melayu sehingga
orisinalitas Melayu sangat sulit
ditemukan sejak dulu.

Bila pemahaman ‘putra daerah’
Melayu dimaksudkan asal-usul orang
Melayu yang pertama mendiami
bumi Nusantara ini, tentulah dari ras
Weddoide, Proto-Melayu dan
Deutro Melayu yang kini tersisa
sebagai suku-suku asli. Tapi pada
generasi Melayu Baru, amat sulit
mencari orisinalitas Melayu karena
pengaruh perbancuhan ras dan suku
yang datang silih-berganti di
kawasan-kawasan bersempadan
(perbatasan).

Bila daerah Melayu-Riau
dijadikan studi kasus perbancuhan
orang tempatan (penduduk yang
menetap lebih awal di suatu
kawasan) dengan orang-orang
pendatang, maka sebenarnya orang-
orang Melayu Riau tersebar dan
dipengaruhi sekurang-kurangnya 5
sub-kultur dari hasil asimilasi budaya

tersebut.
Kelima sub-kultur yang

berbancuh dengan kultur Melayu
itu adalah: Pengaruh Bugis
dengan wilayah sebaran di Riau
Kepulauan  dan Indragiri Hilir,
Pengaruh Minangkabau
(wilayah Kampar dan Taluk
Kuantan, Kuantan-Singingi),
Pengaruh Banjar (wilayah
Indragiri Hilir), Pengaruh
Mandahiling (wilayah Pasir
Pangarayan, Rokan Hulu),
Pengaruh Arab (wilayah
Siak Sriindrapura,
Pelalawan, Indragiri
Hulu).

Dalam wacana ‘putra
daerah’ di era Otoda,
pluralitas Melayu dapat
d i j a d i k a n
pertimbangan untuk



Edisi Majalah September-Oktober 201036

variasi suku dan ras yang ada
dipandang sebagai orang-orang
Melayu. Apalagi sebagian di antara
mereka juga sudah terbiasa
berbahasa Melayu atau logat dan
dialek Melayu baik akibat pergaulan
sehari-hari atau proses nikah-kawin
dengan orang-orang tempatan.

Kesulitan dalam membuat
pengakuan sebagai orang Melayu ini,
pernah dilansir Prof. S. Husin Ali,
seorang Guru Besar pada Universiti
Malaya dalam bukunya, Rakyat
Melayu:  Nasib dan Masa Depannya.
Prof. Husin Ali memberi tamsilan,
sebuah pertanyaan dapat diajukan,
dapatkah seorang Cina Melaka
(baba) yang berbicara dalam bahasa
Melayu, menyanyikan lagu-lagu
Melayu (dondang sayang),
mengenakan sehelai sarung di
rumah, makan dengan tangan (tanpa
sendok atau sumpit), serta duduk
bersila di atas lantai dan menikahkan
anaknya menurut adat Melayu,
dianggap sebagai orang Melayu?

Selanjutnya, Husein Ali
menambahkan, dan bagaimana
dengan seorang perwira Melayu
yang memperistri seorang gadis
berkebangsaan Inggris, di rumah
berbicara dalam bahasa Inggris,
makan di atas meja dengan
menggunakan sendok dan garpu,

minum bir, mengenakan piyama
waktu tidur dan mengawinkan
anaknya menurut cara Barat dan
mengadakan resepsi di Hilton?
Bukankah ini bertentangan dengan
Baba Melaka tadi? Tak seorang pun
meragukan bahwa ia seorang Melayu
atau mempersoalkan asal-usulnya
jika pada masa pensiunnya ia
menjadi seorang politisi yang
memperjuangkan hak-hak Melayu,
tetapi memanfaatkan posisinya yang
penting itu untuk memperoleh surat
izin untuk dirinya sendiri atau untuk
ditunjuk sebagai dewan pengurus
dari suatu perusahaan asing dan pada
akhirnya diangkat  sebagai seorang
Datuk atau Tan Sri. Semuanya itu
bisa dicapai, meskipun dengan
pergaulan dan cara hidup non-
Melayu.

Prof. Husin Ali juga
mempertanyakan bagaimana dengan
imigran yang berasal dari berbagai
daerah di persada Nusantara Melayu
ini yang karena latar belakang sejarah
dan sosial budaya menjadi orang
Melayu? Minangkabau, Aceh, Bugis,
Banjar dan sebagainya. Kebanyakan
dari mereka tinggal di negeri ini (Ma-
laysia) semenjak kecil tetapi juga
terdapat pendatang-pendatang baru.
Banyak di antara mereka yang hanya
menggunakan dialek bahasanya
sendiri dan bukan bahasa Melayu.
Dengan kata lain, persyaratan bahasa
tidak mereka penuhi. Apakah
dengan ipsio facto ini mereka bukan
orang Melayu dan karenanya tidak
berhak atas hak istimewa yang

Sajian Budaya
diperuntukkan bagi orang Melayu?
Kelompok mereka dapat dianggap
sebagai bagian dari rumpun besar
Melayu Indonesia. Jika kita
berbicara mengenai kebudayaan,
mereka harus dianggap sebagai or-
ang Melayu. Tetapi ini menurut
definisi sosial-budaya dan bukan
menurut definisi hukum yang sah.
Dalam konstitusi (Malaysia) tidak
ada pengakuan bahwa bahasa Jawa,
Minangkabau dan Aceh masih
berhubungan dengan bahasa
Melayu.

Barangkali, konsep pluralitas
Melayu menjadi penting untuk
memperkecil penyempitan wawasan
kebangsaan menurut ras atau suku
secara mikro yang selalu
ditumpangkan  atas nama ‘putra
daerah’. Bisa jadi, arogansi ras yang
pernah diagung-agungkan Hitler
dengan bangsa Aria di masa lalu
justru makin memecah belah rasa
kesatuan dan persatuan antar
bangsa-bangsa dunia. Lebih-lebih
lagi, tak ada sebenarnya dominasi
suatu ras atas ras lain karena
sesungguhnya semua bangsa-bangsa
dunia pada mulanya adalah satu: we
are the world. ***

Istimewa
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Sabtu, minggu keempat Septem-
ber 2010. Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
Universitas Riau (UR) adakan rapat
anggota. Mereka bahas rencana
Kopma buka butik, jual aksesoris, dan
usaha laundry. “Sekalian susun arsip
dari tahun 1990 hingga 2009,” kata
Muhammad Faisal, Ketua Kopma. Itu
hari pertama mereka kumpul usai libur
Lebaran.

Bulan Ramadhan lalu, mereka
sibuk renovasi kantin. Ruangan diubah
layaknya kafe. Meja dibeli baru. Meja
usang dicat ulang. Lantai diberi
keramik. Barang-barang jualan pun
ditambah.

lll

Dua hari usai rapat anggota
Kopma. Pukul 03.00 dini hari. Bunyi
sirine pemadam kebakaran memecah
kesunyian. Hujan rintik-rintik. Suara
sirine masih meraung. Semakin lama
semakin ramai terdengar.

Api besar membumbung dari area
Kampus UR Gobah. Tepat di atas
Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Puluhan orang berlari menuju gedung

yang—dengan cepat—dilahap si jago
merah.

Tim pemadam kebakaran sibuk
menyemprot air dengan slangnya dari
berbagai sisi gedung. Depan, belakang,
samping kiri-kanan. Mobil pemadam
silih berganti datang dan pergi. Mobil
yang kehabisan air pergi. Datang mobil
lainnya. Begitu seterusnya.

Angin yang berhembus kencang
membuat api semakin besar dan
menyebar. Tim pemadam masih terus
bekerja, menyemprot air ke arah api.
Ada pula yang melempari kaca jendela
dengan batu, agar air lebih mudah
masuk.

Beberapa saat kemudian, hujan
turun. Warga yang menyaksikan
kejadian agak lega. Namun ternyata
hujan tak cukup membantu. Api terus
menyebar. Sekitar tiga warga
membantu tim pemadam. Walau
hanya meluruskan slang yang
bergulung.

Puluhan warga lainnya berdiri di
beranda gedung DIII Fakultas
Ekonomi, persis di depan gedung yang
terbakar. Mereka bergerombol melihat
api yang terus membakar gedung serta
kesibukan tim pemadam kebakaran
memadamkan api. “Tak ada yang
membantu,” ujar Maksum, Satpam
Program Studi Ilmu Keperawatan
(PSIK). Gedung PSIK berada di
belakang gedung FISIP yang terbakar.

Di belakang gedung juga banyak
warga. Mereka keluarkan barang-
barang yang masih bisa diselamatkan.
Ada lemari, kipas angin, dispenser,
komputer. Namun satpam tetap
mengawasi. “Takut terjadi

penjarahan,” kata Maksum.

lll

Pukul 02.30. Maksum duduk di
ruangannya sambil menonton televisi.
Sedang asyik menonton, tiba-tiba ia
mendengar bunyi letupan. “Berulang
kali.” Saat itu juga ia beranjak dari
ruangan, mencari tahu apa yang
terjadi.

Tak hanya Maksum. Suryadi,
penjaga gedung Pasca Sarjana FISIP,
juga mendengar sesuatu. “Seperti
suara ranting patah.” Ia cari tahu dari
mana sumber bunyi itu. “Saya pikir
ada maling.” Namun setelah diselidiki,
Suryadi tak menemukan apa-apa. Ia
masuk lagi ke ruangan dan
merebahkan diri.

Sementara Maksum masih
penasaran dengan bunyi letupan tadi.
Ia lalu menguak tirai jendela dan
melihat ke gedung belakang. Dari
dalam ruangan gedung itu, terlihat
sekilas warna merah. “Tapi tak terlalu
jelas, terhalang oleh pohon mangga
yang rindang.”

Maksum sontak kaget begitu
menyadari warna merah itu adalah api.
Ia langsung lari menuju ruangan yang
terbakar itu, menggedor jendelanya
sekuat tenaga. “Sampai rusak grendel
jendelanya.”

“In… In...” Maksum memanggil
Irwansyah, salah seorang penjaga
gedung. Ada dua penjaga di gedung
itu. Irwansyah dan Suryadi. Suryadi
keluar. Ia melihat api membakar ruang
ekstensi.

Tanpa buang waktu, Maksum

Gedung Pasca Sarjana
FISIP dan Sekre Kopma

terbakar. Tak bersisa.

Oleh Giovani Gabreli

FEATURE
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ambil racun api 5 kilogram. Sementara
Suryadi masuk ke dalam ruangan,
membangunkan Iin—panggilan
Irwansyah. “In, bangun! Ada
kebakaran,” teriak Suryadi. “Saya
langsung berdiri mengambil racun
api,” ujar Iin. “Saking paniknya, saya
pecahkan kaca jendela dengan kerikil,
padahal ada kayu di sana,” kenangnya.
Berdua—Maksum dan Iin—
menyemprotkan racun api.

Maksum sempat bingung cara
menggunakan racun api. “Baru
pertama kali.” Setelah bisa, ia langsung
semprotkan racun itu ke arah api.
“Baru sebentar sudah habis,” tambah
Maksum. Sementara Iin terus
menyemprot racun api yang
dipegangnya.

Api mulai mengecil. Setelah racun
habis, Iin berlari ambil air ke kamar
mandi. “Baru siram dua ember, api

membesar lagi.” Iin lalu coba
mendobrak pintu ruang depan. “Tiga
kali saya dobrak, sampai mental saya,”
ceritanya.

Tak berhasil mendobrak pintu
ruang depan, Iin kembali ke
ruangannya. Plafon ruangannya sudah
mengkilat. Asap menghitam. “Saya
meraba lantai, dapat kunci dan
handphone. Langsung buru-buru keluar.
Sampai kepala saya terjedot daun pintu,”
lanjutnya.

Api makin menyebar dan tak
terkendali. Iin buka pintu ruang depan,
berlari ke ruang akademis. “Saya
berusaha selamatkan apa yang saya
bisa,” katanya. Tiga unit CPU, dua
UPS, satu monitor, satu genset, dan
satu motor berhasil dikeluarkan.

Suryadi menghubungi pemadam
kebakaran. Ditekan 113 dari handphone.
Tapi si penerima telepon menyahut,
“Bukan ini nomornya, Pak. Ada lagi

digit di belakangnya,” katanya meniru
jawaban si penerima telepon. “Saya tak
mau tahu, tolong hubungi pemadam
kebakaran sekarang,” jawab Suryadi.

Sementara itu, Maksum
memanggil satpam yang berjaga di pos
depan kampus UR Gobah. Ia
langsung menggas motornya. “Saya
hanya pakai singlet. Tak terasa lagi
dingin.”

Iin menghubungi Perusahaan
Listrik Negara (PLN). “Tolong
matikan listrik di Ronggowarsito
sekarang Pak, ada kebakaran,” kata Iin.
Jawaban si penerima telepon—”Maaf
Pak, ada masalah?”—membuat Iin
jengkel. “Cepat Pak, api sudah
semakin membesar,” sahut Iin.

Selang 20 menit, mobil pemadam
kebakaran datang. Awalnya dua mobil.
Lalu menyusul belasan mobil secara
bergantian.

Sekitar pukul 05.00, api berhasil
dipadamkan. Sebanyak 27 ruangan
habis terbakar. Yang tersisa hanya
puing-puing. Semua hangus dan
berantakan. Atap seng runtuh.
Sebagian tembok roboh. Bau asap
masih kental tercium.

lll

Sekretariat Kopma adalah satu dari
27 ruangan yang terbakar. Faisal,
Ketua Kopma mengaku, baru dikabari
soal kebakaran pukul 06.30. “Begitu
saya tiba, semua sudah habis, termasuk
semua arsip dan kantin yang baru
direnovasi.”

Rencana selanjutnya, kata Faisal,
sekretariat Kopma dipindahkan ke
kampus Panam. Pembantu Rektor III
sudah menjanjikan tempat di Stadion
UR. “Soal kerugian, akan ditanggung
pihak universitas,” kata Faisal. Untuk
kantin, rencananya akan dibuka di
rumah kos salah seorang pengurus
Kopma.

Sama dengan Kopma, segala
kegiatan perkuliahan di Pasca Sarjana
FISIP juga pindah ke kampus Panam.
“Untuk sementara terpaksa
bersempit-sempit dulu,” kata Ali Yusri,
Dekan FISIP.

Gedung itu kini telah ludes dilahap
api. “Tentu saja banyak kenangan di
sana,” kata Iin lirih. “Berakhir di 27
September,” tutupnya. ***

FEATURE
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bunuh diri profesi alias meng-
gadaikan kejujuran akademiknya
untuk meraih kenyamanan.

Kedua, keberanian (courage).
Untuk meraih kecemerlangan
akademik, Achiever University mestilah
berani bermimpi besar, berani
berpikir dan tampil beda, berani
untuk melakukan penemuan, berani
menemukan sesuatu yang dikatakan
tidak mungkin, berani mengambil
resiko, dan berani pula untuk sukses
dalam menjalankan semua misi
akademik. Tanpa itu, universitas
akan miskin terobosan (break
through). Jadilah dia universitas rata-
rata alias biasa-biasa saja yang

Achiever University
Kontemplasi Sempena Dies Natalis ke-48 Universitas Riau

ALHAMDULILLAH, Universitas
Riau (UR) masih tetap eksis sampai
di usianya yang ke-48; 1 Oktober
2010. Sebab itu patutlah kita
semua—Civitas Academika
mensyukuri atas semua limpahan
rahmat dan karunia-Nya ini.
Seberapa dahsyat kecemerlangan
akademik yang telah dicapai oleh
UR sampai di tapak kehidupan 48?
Jawabannya bisa Anda simak dalam
publikasi khusus Edisi Lux versi
Rektor bertajuk “Wajah Cerah Uni-
versitas Riau: Periode I (2006-2010)”
yang telah dibagikan kepada semua
anggota senat dalam Rapat Senat
UR Rabu, 28 September 2010.
Memaknai sebuah pencapaian ini,
saya jadi teringat dengan ungkapan
Paul Arden, “It is not how good you
are, It is how good you want to be!”; yang
penting bukanlah seberapa ‘baik’
capaian Anda, namun seberapa baik
Anda hendak ‘menjadi’! Inilah
agaknya yang patut dijadikan
rujukan kontemplasi kita bersama
untuk mengembangkan diri meraih
kecemerlangan sebagai never ending
goals—sebuah pencapaian yang tidak
mengenal akhir.

Soal seberapa baik kita hendak
‘menjadi’ adalah sebuah pertanyaan
fundamental yang berkaitan dengan
karakter atau potret diri kita yang
sesungguhnya. Setiap universitas
memiliki karakter dan dia
menggambarkan diri universitas
yang sebenarnya bukan semu
(Pseudo-University), apakah baik atau
buruk. Yang pasti adalah sebuah
pencapaian tanpa karakter tidak
akan bertahan lama. Ralph E.
Emerson menandaskan bahwa

KOLOM

 Fidaus LN
Guru Besar FKIP
 Universitas Riau

“Kemampuan bisa dapat
mengantarkanmu ke puncak, tapi
dibutuhkan karakter untuk menjagamu
bertahan di sana”. Pencapaian sejati
adalah meraih impian dan sekaligus
mempertahankan karakter Anda.
Orang bijak berkata, “When character
is lost, Everything is lost”; hilang
karakter, hilanglah semuanya.

Kecemerlangan Achiever Univer-
si ty mestilah ditentukan oleh
keunggulan sejumlah karakter
penggapai (achiever) para civitas
academica unversitas tersebut, antara
lain:

Pertama , kejujuran (honesty).
“Tidak ada satu pun harta di dunia ini
yang begitu kaya selain kejujuran”, ujar
William Shakespeare. Achiever Uni-
versity sebagai penjana ilmu
pengetahuan berteraskan metode
keilmuan sudah sepatutnya
menempatkan kejujuran akademik
(academic honesty) sebagai fondasi
Menara Gading yang hendak
ditegakkan dalam taman akademis.
Tanpa Menara Gading niscaya tak
bermaya, kusam dan lapuk ditelan
masa. Jujur merupakan suatu
keselarasan antara pikiran,
perkataan, dan tindakan yang
menunjukkan kebenaran. Kejujuran
berarti menjadi asli apa adanya diri
Anda tanpa ada kepalsuan.

Namun perilaku anak bangsa
(termasuk sebagian besar akademisi)
saat ini penuh paradoks. Kalau bisa
berbohong, berbohonglah demi
jabatan dan kekuasaan. Harga
sebuah kejujuran saat ini sangatlah
murah dibandingkan dengan
kebohongan. Maka tidak heran
ramai akademisi yang melakukan
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mempraktikkan bussiness as usual.
Ketiga, Kedisiplinan (discipline).

Disiplin adalah kemampuan
mengarahkan diri sendiri untuk
melakukan apa yang seharusnya dan
bukan hanya pada apa yang ingin
dilakukan. Disiplin adalah syarat
mutlak untuk mencapai kehidupan
yang diimpikan.

Tanpa budaya disiplin, tak ada
masa depan, tak ada
respek, dan tak ada
kemajuan. Tanpa budaya
disiplin, tak ada myelin,
apalagi intangibles yang
dapat dimobilisasi untuk
merakit perubahan. Tak
ada rencana besar yang
dapat terwujud tanpa
disiplin. Disiplin adalah
latihan yang mengha-
silkan pola perilaku yang
diinginkan, kebiasaan
yang diharapkan, dan
sikap atau karakter yang
membawa kepada kesuk-
sesan dalam kehidupan.
Jadi,  disipl in adalah
sesuatu yang kita butu-
hkan untuk membawa
kita sampai pada tujuan.

Keempat, kebaikan (kindness).
Kebaikan adalah suatu kualitas sikap
dan tindakan yang menunjukkan
kepedulian besar kepada orang lain
dengan mengorbankan kepentingan
diri sendiri. Ketika Anda melakukan
kebaikan kepada seseorang, Anda
telah berbuat baik pada diri Anda
sendiri. Hidup itu seperti bumerang,
apa pun yang Anda lepaskan akan
kembali pada Anda sendiri. Itu bisa
berupa pikiran, perkataan, ataupun
perilaku. Cepat atau lambat semua
akan kembali kepada Anda.
Kebaikan selalu memiliki jalan untuk
kembali.

Kelima, ketekunan (persistent).
Tidak ada satu pun yang bisa diraih
tanpa ketekunan. Ketekunan adalah
suatu upaya terus menerus untuk
mencapai tujuan tertentu tanpa

mudah menyerah hingga meraih
keberhasilan. Tekun bukan sekedar
sabar, pasif, apatis, pasrah, dan
bertahan. Tekun adalah tekad yang
mengandung sikap antusias, gigih,
tegar, proaktif, dan pantang
menyerah. Perjalanan untuk
menjadi Achiever University tidaklah
mudah karena harus menghadapi
berbagai rintangan dan kesulitan.

Ini yang membedakannya dengan
Mediocre University ; Universitas
Gampangan bermental menerabas
yang mengembangkan budaya
akademik jalan pintas ( short-cut aca-
demic culture).

Keenam, kegigihan (perseverence).
Kegigihan adalah kekuatan untuk
bertahan menghadapi berbagai
tekanan, situasi sulit dan tantangan
masalah. Kegigihan merupakan
sebuah kekuatan jiwa seseorang,
khususnya dalam menghadapi
berbagai penderitaan hidup akibat
keterpurukan, kekalahan, kerugian,
kehilangan, atau tantangan
kehidupan lainnya.

Kegigihan dalam diri seseorang
akan menjadikan orang itu tidak
mudah menyerah dan tahan banting.
Menemukan berbagai cara yang baik
dan benar untuk mencapai sesuatu

merupakan suatu faktor yang sangat
penting dalam sebuah pencapaian
yang memiliki integritas.

Ketujuh, kerendahan hati (humil-
ity). Kerendahan hati adalah suatu
sikap yang tidak membanggakan
diri sendiri, melainkan menyadari
bahwa semua pencapaian adalah
hasil  pertolongan Tuhan.
Kerendahan hati tidaklah sama

dengan rendah diri atau
rasa minder. Rendah diri
merupakan kelemahan,
sedangkan rendah hati
merupakan kekuatan.
Salah satu ciri dari orang
rendah hati adalah
mereka tidak meman-
dang rendah orang lain.
Orang yang rendah hati
bisa mengakui dan
menghargai keunggulan
orang lain.

D e m i k i a n l a h
sejumlah karakter yang
patut kita bentuk dan
kembangkan untuk
menjadi Universitas
Penggapai (Achiever Uni-
versity). Pendidikan

karakter kini memang menjadi isu
utama pendidikan di Indonesia.
Selain menjadi bagian dari proses
pembentukan akhlak anak bangsa,
pendidikan karakter diharapkan
mampu menjadi fondasi utama
dalam meraih kejayaan Indonesia
Emas 2025.

Kemajuan dalam Riset dan
Pengembangan Biologi sebagai
sa ins masa depan terus
memberikan kontribusi dalam
pemahaman tentang bagaimana
membangun kekuatan intangibles
untuk meraih keunggulan dalam
kompetisi di dunia yang semakin
mempertaruhkan talenta. Karakter
apa yang telah kita bentuk dan
kembangkan di taman akademos
hingga di usia kita yang mencapai
empat puluh delapan ini?
Wallahualam bil sawaf! ***

Kalau bisa berbohong,
berbohonglah demi jabatan dan

kekuasaan. Harga sebuah
kejujuran saat ini sangatlah
murah dibandingkan dengan

kebohongan.

KOLOM
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Andreas Harsono
Seorang blogger, penulis dan peneliti
di Jakarta, beberapa kali menulis
untuk Human Rights Watch,
sebuah organisasi hak asasi
manusia, di New York.

SELIRAT

Belajar Dari Filep Karma

SATU MALAM, di bulan Juli 2010. Andreas
Harsono mengisi diskusi Lembaga Pers
Mahaiswa (LPM) Bahana Mahasiswa (BM)
bertajuk; Pesakitan Politik di Indonesia. Ia cerita
soal tahanan politik (tapol) korban kekerasan
pemerintahan Indonesia.

Salah satunya Filep Karma. Ia tapol Papua
asal Biak, pegawai negeri berumur 51 tahun.
Dia ditahan sejak Desember 2004. Filep Karma
salah seorang yang menolak remisi. Baginya,
menerima remisi hukuman, sama dengan
mengakui kesalahan. Andreas pertama kali
mengenal Filep Karma di penjara Abepura,
Desember 2008. Sebuah bangunan Belanda
yang terletak di atas bukit dalam kota Port
Numbay, ibukota Papua.

Perkenalan dengan Filep Karma itu, adalah
serangkain interview untuk Human Rights Watch
(HRW), sebuah organisasi hak asasi manusia,
di New York. Andreas juga bikin interview di
Sentani, Manokwari, Fakfak, Nabire maupun
Wamena. Selama setahun lebih, ia
mengumpulkan berkas-berkas para tapol,
belakangan juga para tapol Alifuru dari
Kepulauan Ambon.

Andreas dekat dengan Filep Karma. Ia ikut
menyambut saat Filep Karma tiba di bandara
Soekarno-Hatta untuk keperluan berobat di
salah satu rumah sakit di Jakarta. Tulisan ini
menggambarkan begitu gamblang pelanggaran
hak asasi manusia Papua oleh pemerintah In-
donesia.
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Belajar
dari Filep Karma

Pelanggaran hak asasi manusia Papua oleh pemerintah Indonesia

PADA suatu Minggu Desember
2008, saya berkunjung ke penjara
Abepura, sebuah bangunan Belanda
yang terletak di atas bukit dalam kota
Port Numbay, ibukota Papua. Penjara
ini menarik perhatian sesudah ada
surat dari beberapa organisasi Papua
kepada UN Special Rapporteur on Tor-
ture Manfred Nowak dimana mereka
menerangkan berbagai macam siksaan
dalam penjara. Ada tahanan dipukul
dengan gembok sehingga kunci
menembus mata kanan si tahanan.
Namanya, Ferdinand Pakage, seorang
anak muda, tukang parkir. Para pelaku,
tiga orang sipir penjara, tampaknya im-
mune dari hukuman. Mata Pakage juga
tidak diobati. Surat itu cerita berbagai
macam kasus penjara. Tendangan dan
pukulan terkesan masalah biasa di
Abepura. Air minum juga masalah.
Makanan bermutu buruk.

Saya melewati tempat
pemeriksaan. Anthonius Ayorbaba,
kepala penjara Abepura, minta semua
barang ditaruh di tempat penitipan.
Saya pun dipersilahkan masuk dalam
hall penjara, bergabung dengan sekitar
30 pengunjung, yang hendak
merayakan ibadah Minggu. Pendeta
naik ke mimbar. Kami bernyanyi, kami
berdoa, kami dengar khotbah.

Seorang lelaki duduk dekat saya.
Brewok lebat macam Karl Marx. Saya
langsung kenal. Namanya, Filep
Karma, seorang tahanan politik Papua.
Saya berbisik-bisik bilang bahwa saya

seorang wartawan, sedang cari bahan
soal siksaan dalam penjara. Ibadah
selesai. Diam-diam dia
memperkenalkan saya kepada
beberapa tahanan politik lain:
Ferdinand Pakage dan Luis Gedi.

Pakage berbadan besar, kulit
hitam, orang Mee. Mata kanan terlihat
kempes. Dia tidak bicara banyak. Dia
hanya cerita kepala sering pusing
sesudah mata kanan dia ditusuk kunci
oleh seorang sipir penjara pada Sep-
tember 2008. Dua sipir lain
menendang dan memukul dengan
tongkat karet. Pakage dipenjara karena
dinyatakan bersalah bunuh polisi
bernama Rahman Arizona dalam
demonstrasi depan kampus Universi-
tas Cendrawasih pada 15 Maret 2006.
Pakage bilang dia ada di rumah saat
kejadian. Polisi menangkap dia pada
petang hari 15 Maret. Polisi menyiram
air panas ke badan Pakage. Mereka
memukul dia hingga berdarah dari
kepala, bibir, kaki, tangan dan badan.

Pakage berpendapat kesaksian dari
dua orang, yang dihadirkan jaksa
terhadap dirinya—terdiri dari Luis
Gedi (teman Pakage) dan Alia Mustafa
Samori (seorang polisi)—tak bisa
dipercaya. Polisi menangkap dan
menyiksa Gedi ketika dia pulang dari
toko siang itu. Gedi seorang penjaga
toko. Petang itu dia mengantar seorang
kawan perempuan, etnik Minahasa,
pulang ke rumah karena keadaan
tegang. Gedi bilang pada saya dia

terpaksa mengaku bunuh polisi
Rahman Arizona. Polisi mendesaknya
kasih nama tersangka lain. Gedi asal
bicara dan sebut nama kawan dia:
tukang parkir Ferdinand Pakage.

“Dong polisi ada lebih 20 pukul sa.
Sa bilang sa buang pisau depan kampus.
Trada tahan dipukul.”

Ketika polisi membawa Pakage ke
kampus, tentu saja, mereka tak
menemukan pisau. Seorang perwira
polisi menembak kaki Pakage. Dia
lantas mengarang cerita pisau ada di
rumah. Maka polisi pun mencari pisau.
Dapat pisau Kiwi milik mama Pakage.

Papa Ferdinand, Petrus Pakage,
mengatakan kasus anak dia, “Semua
itu tipu-tipu. Saya menandatangani
dokumen itu dan menyerahkan kaos
dan pisau dapur. Tapi pisau itu dipakai
buat potong sayur. “Dorang pu mama
selalu simpan di rumah.”

Di pengadilan Abepura,
Ferdinand Pakage dihukum 20 tahun
penjara. Tanpa ada satu pun saksi dari
pihak Pakage.

“Dorang pengacara trada bela,”
katanya.

Filep Karma sendiri orang Biak,
pegawai negeri berumur 51 tahun. Dia
ditahan sejak Desember 2004. Karma
adalah keluarga elite di Papua.
Ayahnya, Andreas Karma, termasuk
bupati paling populer di Papua. Dia
menjabat bupati Wamena pada 1970-
an serta Serui pada 1980-an. Pada
1979, Filep Karma studi ilmu politik
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Selirat Selamatkan Papua
di Universitas Sebelas Maret, Solo,
Pulau Jawa. Dia lulus 1987 dan mulai
bekerja sebagai pegawai negeri di Port
Numbay. Dia menikah dengan Ratu
Karel Lina, seorang perempuan
Melayu-Jawa, kelahiran 1960 di
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Pada 1997, Karma menerima beasiswa
untuk mengikuti kursus 11 bulan di
Asian Institute of Management, Manila.
Ketika terbang ke Jakarta pada 1998,
dia berkeliling Jawa dan mempelajari
protes mahasiswa Indonesia terhadap
pemerintahan diktator Soeharto.

“Kalau terus ikut Indonesia,
penduduk asli Papua akan terus
dianiaya. Mungkin 20 hingga 30 tahun
lagi sudah habis kebudayaan Papua.
Artinya, orang Papua juga sudah
habis,” katanya.

Sekembali ke Papua, Karma mulai
mendukung secara terbuka kemerde-
kaan Papua. Pada 2 Juli 1998, dia ikut
mengorganisasi aksi pro-kemerdekaan
dan mengibarkan bendera Bintang
Kejora di kota Biak. Human Rights
Watch dalam laporan Human Rights and
Pro-Independence Actions in Irian Jaya
melaporkan bahwa seorang sersan
polisi masuk ke kalangan demonstran.
Dia dianggap hendak memprovokasi.
Dia dipukul dan beberapa gigi patah.
Ini menciptakan bentrok. Polisi
berusaha membubarkan demonstrasi,
selama empat hari.

Pada 6 Juli 1998, militer Indone-
sia mengambil-alih Pulau Biak,
mendatangkan bantuan dari Batalion
733 Ambon dan menembaki para
pengunjuk rasa dari empat sisi. Jumlah
korban tewas belum diketahui. Banyak
mayat dilaporkan dimuat ke dalam
truk dan diduga dibuang ke laut dari
dua kapal TNI Angkatan Laut. Karma
menduga banyak mayat dikubur
seadanya di pulau-pulau kecil dekat
Biak. Dia memperkirakan lebih dari
100 orang terbunuh. Pemerintah In-
donesia tak lakukan penyelidikan
serius atas insiden itu.

Karma terluka di kaki oleh peluru
karet. Polisi menangkap 150 orang.
Hanya 19 diadili termasuk Karma.
Mereka menahan Karma dari 6 Juli
sampai 3 Oktober 1998. Pada 25
Januari 1999, pengadilan negeri Biak

menyatakan dia bersalah dengan
tuduhan makar karena memimpin aksi
dan pidato. Pengadilan Biak jatuhkan
hukuman penjara 6,5 tahun. Karma
ajukan banding. Dia bebas demi
hukum pada 20 November 1999.

Dia kembali bekerja sebagai
pegawai negeri. Pekerjaan Karma
terutama melatih calon pegawai negeri
di Papua. Dia banyak bicara pada
mahasiswa. Dia mengatur program
pelatihan dimana orang muda belajar
soal sistem administrasi, hukum
m a u p u n
birokrasi Indo-
nesia.

Pada 1
D e s e m b e r
2004, sesudah
yakin program
otonomi Papua
disabot oleh
pemerintah In-
donesia, antara
lain lewat
p e m e c a h a n
Papua dalam
b a n y a k
k a b u p a t e n ,
K a r m a
mengorganisir
sebuah upacara
peringatan 1
D e s e m b e r
2004—untuk  menandakan ulang
tahun kedaulatan Papua pada 1
Desember 1961. Peristiwa ini dihadiri
ratusan pelajar dan mahasiswa Papua,
yang berteriak “merdeka!” serta
memasang bendera Bintang Kejora.
Mereka juga menyerukan penolakan
terhadap otonomi yang dinilai gagal.

Polisi membubarkan paksa unjuk
rasa itu. Bentrokan pecah dan
kerumunan orang menyerang polisi
dengan balok kayu, batu dan botol.
Polisi merespon dengan tembakan ke
arah kerumunan. Karma segera
ditahan dan dituduh makar. Pada 27
Oktober 2005, pengadilan negeri
Abepura menghukum 15 tahun
penjara. Rekannya, Yusak Pakage,
divonis 10 tahun penjara.

Kini Filep Karma mungkin satu
dari pemimpin Papua yang paling
populer. Dia diterima di kalangan or-

ang Pegunungan Tengah dan kaum
pesisir. Dia tak pernah menganjurkan
kekerasan untuk mencapai tujuan itu.
Dia berkata, “Kami ingin membuka
suatu dialog yang bermartabat dengan
pemerintah Indonesia, suatu dialog
antara dua orang bermartabat, dan
bermartabat berarti kami tidak pakai
cara-cara kekerasan.”

Karma menganjurkan saya besuk
Yusak Pakage di rumah sakit
Abepura. Ketika keluar dari penjara,
saya naik taksi menuju rumah sakit,

untuk bertemu Yusak Pakage. Dia
cerita bagaimana dia dipukul dalam
penjara. Pakage bilang sejak
Anthonius Ayorbaba menjadi kepala
penjara, dua bulan lalu, dia minta
waktu bisa bicara dengan Ayorbaba.
Kami cerita panjang dan lebar. Tak
kami sangka, tiba-tiba Ayorbaba
datang ke kamar Yusak Pakage, tanya
kesehatan lantas mengajak baca Bible
dan berdoa. Saya mohon undur diri.
Pakage sempat mengeryitkan mata
pada saya.

Perkenalan ini merupakan awal
dari serangkaian interview saya
terhadap para tahanan politik di
Papua untuk Human Rights Watch.
Saya juga bikin interview di Sentani,
Manokwari, Fakfak, Nabire maupun
Wamena. Selama setahun lebih, saya
mengumpulkan berkas-berkas para
tapol, belakangan juga para tapol

“Dong polisi ada lebih
20 pukul sa. Sa bilang
sa buang pisau depan
kampus. Trada tahan
dipukul.”
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Alifuru dari Kepulauan Ambon.
Menurut antropolog George J.
Aditjondro, etnik Papua dan Alifuru
disebut “Melanesia Barat.” Nama
Melanesia berasal dari kata Latin
“melano” (hitam) dan “nesos”
(kepulauan). Artinya, kepulauan milik
orang-orang berkulit hitam. Saya suka
istilah itu: tahanan politik Melanesia.
Saya wawancara lebih dari 50 tapol
Melanesia di Indonesia, antara 2008
hingga 2010, selama setahun lebih.

Human Rights Watch menerbit-
kan penelitian ini pada Juni 2010
dengan judul, Prosecuting Criminal As-
piration: Indonesia’s Political Prisoners.
Laporan ini minta pemerintah Indo-
nesia membebaskan lebih dari 100
tahanan politik di Papua maupun
kepulauan Maluku. Pada 16 Agustus
2010, 25 organisasi hak asasi manusia
dari Amerika Serikat, Australia,
Eropa, Indonesia dan Timor Leste
mengirim surat dan minta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
membebaskan para tapol Melanesia.
Mereka termasuk Aliansi Nasional
Timor Leste Ba Tribunal
Internasional, Australia West Papua
Association Melbourne, Free West
Papua Campaign UK, Freunde der
Naturvolker e.V., Human Rights
Watch, Kontras, Land is Life, La’o
Hamutuk (Timor Leste),
Perkumpulan HAK, Tapol dan West
Papua Advocacy Team.

Namun pemerintahan Presiden
Yudhoyono tak menganggap penting
untuk membebaskan orang-orang
yang tak bersalah ini. Di Jakarta, dia
malah dapat kontroversi karena
memberikan remisi kepada 300-an
koruptor, termasuk besan dia sendiri,
Aulia Pohan, yang langsung bebas
dari penjara. Tampaknya, Yudhoyono
lebih suka membebaskan koruptor
Indonesia daripada tapol Melanesia.

lll

Suatu hari pertengahan Juli 2010,
sebulan sesudah peluncuran laporan
Human Rights Watch, Izumi
Kurimoto dan saya mengunjungi
Seichi Okawa di daerah
Takadanobaba, Tokyo. Okawa-san
adalah direktur Graha Budaya Indo-
nesia (Indonesian Culture Plaza) atau

sebuah bangunan tiga tingkat, yang
bekerja soal kebudayaan di Indonesia.
Lantai satu dijadikan toko dimana dijual
macam-macam batik Jawa, tenun ikat
Sunda Kecil maupun berbagai barang
kerajinan Papua. Ada lukisan Sentani,
ada ukiran Asmat. Kami mengobrol
sambil minum kopi Wamena. Enak
sekali. Kurimoto, seorang mahasiswa,
sibuk memotret.

Okawa cerita riset dia soal 40 ribu
tentara Jepang, yang meninggal di
Papua, pada zaman Perang Dunia II.
Dia mengatakan sekitar 15 ribu
kerangka serdadu ada di Pulau Biak.
Kebanyakan mereka meninggal karena
terkena penyakit atau kelaparan dalam
perang menghadapi Sekutu.

Menurut buku An Act of  Free
Choice: Decolonisation and the Right to Self-
Determination in West Papua karya P. J.
Drooglever, satu divisi Angkatan Darat
Jepang dipusatkan di Manokwari pada
1942. Mereka terutama ditugaskan
mencegah serangan udara Sekutu.
Pasukan Jepang tak masuk ke
pedalaman Papua karena ada pasukan-
pasukan kecil Belanda yang gerilya di
pedalaman. Namun mereka dikalahkan
pasukan Sekutu, yang lompat katak, dari
Australia, Papua New Guinea, Papua,
kepulauan utara Maluku dan Filipina,
sebelum masuk ke Okinawa, kepulauan
Jepang, pada April-Juni 1945. Gerakan
lompat katak ini membuat ribuan
pasukan Jepang terlantar di Papua dan
kepulauan Maluku karena markas-
markas mereka dihancurkan. Mereka
melarikan diri sambil kelaparan dan
kena malaria.

Saya pernah tahu ada gua di Biak
dimana orang bilang kerangka-
kerangka serdadu Jepang berserakan.
Warga Biak tidak mengutak-atik gua
itu. Okawa juga pernah berkunjung ke
gua itu.

Sekutu menjatuhkan bom atom ke
Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9
Agustus 1945. Jepang menyerah kalah.
Di Pulau Jawa, para pejuang
kemerdekaan memanfaatkan
kekalahan Jepang dari Sekutu untuk
menyatakan merdeka pada 17 Agustus
1945. Namun ia perlu waktu empat
tahun guna diplomasi antara Indone-
sia, dipimpin oleh Sutan Sjahrir, dengan

Kerajaan Belanda.
Belanda mengakui kedaulatan In-

donesia pada 27 Desember 1949.
Namun Papua masih di bawah
administrasi Kerajaan Belanda.
Belanda mempersiapkan sekelompok
elite Papua untuk bisa mengatur diri
mereka sendiri. Asumsinya, Papua
akan diakui kedaulatan pada 1970.
Pada 1 Desember 1961, Papua Raad,
sebuah lembaga yang disponsori
kerajaan Belanda, menyatakan
masyarakat Papua siap mendirikan
sebuah negara berdaulat, dan
mengibarkan bendera nasional baru
yang dinamakan Bintang Kejora.

Keputusan itu membuat Presiden
Soekarno marah besar. Dia
berpendapat Papua harus menjadi
bagian dari Indonesia dan menuduh
Kerajaan Belanda berusaha
menciptakan “negara boneka” di
Papua. Pada 19 Desember 1961, dari
kota Jogjakarta, Soekarno
memerintahkan pasukan Indonesia
untuk menyerbu Papua. Dia memakai
slogan “dari Sabang sampai
Merauke”–sebuah slogan yang
sebenarnya ciptaan perwira Belanda
J.B. van Heutsz, yang menaklukkan
Aceh pada 1904, dengan sadis 2.900
orang dibunuh, termasuk 1.100
perempuan dan anak-anak. Pada awal
1962, pasukan Indonesia mulai
menyusup ke Papua. Ini menciptakan
gelombang pengungsi ke Papua New
Guinea. Pemerintah Amerika Serikat
turun tangan. Setelah negosiasi, Indo-
nesia dan Belanda pun setuju
menunjuk PBB mengadakan sebuah
referendum bagi Papua. Indonesia
minta bukan referendum tapi
“musyawarah” ala Indonesia.

Eni Faleomavaega, anggota
Kongres Amerika Serikat, dalam hear-
ing soal Papua pada 22 September
2010, mengutip data Congressional
Research Service, “… declassified docu-
ments released in July 2004 indicate that
the United States supported Indonesia’s take-
over of  Papua in the lead up to the 1969
Act of  Free Choice even as it was under-
stood that such a move was likely unpopular
with Papuans. The documents reportedly in-
dicate that the United States estimated that
between 85% and 90% of  Papuans were
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opposed to Indonesian rule and that as a
result the Indonesians were incapable of win-
ning an open referendum at the time of
Papua’s transition from Dutch colonial rule.
Such steps were evidently considered neces-
sary to maintain the support of  Suharto’s
Indonesia during the Cold War.”

Penentuan Pendapat Rakyat, yang
disponsori PBB dan direkayasa
Amerika Serikat serta Indonesia,
berlangsung dari 14 Juli hingga 2
Agustus 1969 di delapan kota:
Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-fak,
Sorong, Manokwari, Biak dan Port
Numbay. Ia hanya diwakili sekitar
1.025 warga Papua, termasuk sebagian
orang Indonesia yang dikirim ke
Papua. Semua ditentukan pemerintah
Indonesia. Mereka dikumpulkan
terlebih dahulu oleh tentara Indone-

sia dalam barak-barak selama enam
minggu. Mereka diminta memilih In-
donesia … atau dibunuh. Maka
mereka bulat-bulat 100 persen
memilih integrasi dengan Indonesia.
Banyak penduduk Papua memandang
Penentuan Pendapat Rakyat
merupakan manipulasi Indonesia
untuk menduduki Papua.

Dua minggu sesudah kejadian, 16
Agustus 1969, dalam sidang dengan
Majelis Permusyawaratan Rakyat di
Jakarta, Presiden Soeharto, yang
menggantikan Soekarno, menjanjikan
otonomi kepada warga Papua. Dalam
pidato Soeharto mengatakan, “Saat ini,
dengan selesainya Pepera kita semua

telah menunjukkan kepada dunia
bahwa seluruh rakyat Indonesia yang
berdiam di wilayah-wilayah dari
Sabang sampai Merauke, merupakan
suatu keluarga bangsa yang tak dapat
dipisahkan lagi, Bangsa Indonesia.
Tetapi Pepera bukan tujuan akhir kita
.… Masalah yang paling penting
adalah PEMBANGUNAN daerah
Irian Barat secara serentak ... Irian
Barat pun segera akan menerima
kedudukannya sebagai DAERAH
TINGKAT I dengan OTONOMI
yang riil dan luas.”

Ternyata pembangunan praktis tak
dijalankan untuk warga Papua.
Kekerasan mewarnai tahun-tahun
pemerintahan Soeharto di Papua. Pada
1970-an, rezim Soeharto
memberlakukan policy represif

t e r h a d a p
Organ i s a s i
P a p u a
Merdeka. Dia
m e n u n j u k
p e r w i r a -
p e r w i r a
militer untuk
memerintah
Papua. Setiap
kali ada protes
d i j a w a b
d e n g a n
kekerasan.

Perusahaan-
perusahaan
internasional
masuk dan
m e l a k u k a n

eksplorasi alam dalam ukuran raksasa.
Freeport McMoran, sebuah
perusahaan New Orleans,
membangun tambang emas paling
besar dunia di Grasberg, Timika.
Ironis, Freeport tanda tangan kontrak
tambang dengan Indonesia pada 1967
ketika Papua masih belum resmi jadi
wilayah Indonesia. Menurut data 2008
dari Nindja, sebuah NGO Tokyo, tiga
perusahaan Jepang memegang 75
persen saham di kilang tembaga
Gresik. Kebanyakan tembaga untuk
Gresik berasal dari tambang Freeport
di Papua. Mitsubishi Materials
memiliki saham 60,5 persen, Nikko
Metal 5 persen, dan Mitsubishi 9,5

persen. Sekitar 50 hingga 60 persen
tembaga dari Grasberg diekspor ke
Jepang. Menurut harian New York
Times, Freeport jadi sapi perah operasi
militer Indonesia di Papua. Freeport
rutin sumbang dana untuk keperluan
militer Indonesia di Papua.

Pada November 1983, militer In-
donesia menangkap musikus Arnold
Ap dari Universitas Cenderawasih di
Port Numbay. Kesalahan Ap? Dia
mengumpulkan dan merekam musik-
musik dari berbagai etnik Papua,
sekaligus dalam bahasa-bahasa asli
mereka. Macam-macam lagu ini lantas
diproduksi dan diedarkan lewat pasar
bebas. Lagu-lagu ini dianggap
membantu pembentukan nasionalisme
Papua. Dia disekap dan dianiaya dalam
sebuah bekas toko, yang dijadikan
markas rahasia militer. Belakangan,
militer serahkan Ap pada polisi.

Menurut dokumen pengadilan dan
kesaksian seorang polisi Papua, pada
malam 21 April 1984, seorang penjaga,
Pius Wanem, membius dua polisi dan
membuka kunci sel. Wanem, Arnold
Ap dan empat tahanan lain, naik taksi
pergi ke pantai Base-G di Port
Numbay, menunggu kapal yang akan
membawa mereka ke Papua New
Guinea. Mereka menunggu di sebuah
gua. Wanem sendiri kembali ke Port
Numbay. Dia belakangan kembali ke
pantai dengan beberapa tentara. Dalam
persidangan, Pius Wanem mengatakan
Arnold Ap dan seorang tahanan tewas
dalam “operasi Kopassandha.”
Kopassandha singkatan dari Komando
Pasukan Sandi Yudha, sebuah pasukan
khusus Indonesia. Arnold Ap mati
ditembak di perut. Ini menciptakan
ketakutan. Gelombang pengungsi ke
PNG mulai lagi.

Pada Juni 1984, Menteri Luar
Negeri Indonesia Mochtar
Kusumaatmadja mengatakan dalam
konferensi pers bahwa Ap dicegat di
laut ketika kapal melarikan diri. Patroli
minta mereka menyerah. Perahu Ap
tiba-tiba menembaki kapal patroli,
yang menyebabkan kapal patroli
menembak balik, termasuk Arnold Ap.
Kusumaatmadja menuduh Arnold Ap
sebagai “separatis OPM.”

Okawa-san juga mengingatkan

“Secara pribadi, saya melihat, mengalami,
merasakan dan menyadari bagaimana
orang Papua terus dipecah-belah dan
dipermainkan dengan berbagai cara.
Misalnya kebijakan pemekaran, dana
ototonomi khusus, ‘perang suku’, istilah
gunung-pantai dan lain-lain. Sa yakin,
sodara-sodara yang lain juga mengalami
hal yang sama.”
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saya pada Teruko Wanggai,
perempuan Jepang yang menikah
dengan cendekiawan Papua Dr. Tom
Wanggai di prefecture Okayama. Di Port
Numbay, Dr. Wanggai mem-
perkenalkan bendera pro-kemer-
dekaan “Melanesia Barat” pada 14
Desember 1988. Bendera ini berbeda
dari bendera Bintang Kejora versi
1961. Wanggai juga memakai
terminologi “Melanesia Barat.” Dia
meninggalkan Bintang Kejora dengan
alasan bendera itu bikinan orang
Belanda dengan tiga warna Belanda:
biru, merah, putih. Orang Papua biasa
sebut bendera Wanggai sebagai
“Bintang 14” karena ada 14 bintang.

Belanda atau bukan, Wanggai
ditangkap dan dihukum 20 tahun
penjara. Pada 1995, saat ditahan dalam
sel penjara Cipinang, Jakarta, dia
mengeluh sakit. Namun dia tak segera
diberi bantuan medis. Wanggai
meninggal pada 12 Maret 1996 di
rumah sakit Jakarta. Port Numbay
dilanda protes besar ketika jenazah
Wanggai tiba dari Jakarta.

Setelah Presiden Soeharto
mengundurkan diri pada Mei 1998,
pemerintah Indonesia mengizinkan
Timor Timur untuk bikin referendum.
Pada Januari 1999, Presiden B.J.
Habibie bilang lebih baik referendum
sekarang daripada ditunda 10 tahun
lagi. Sebulan berikutnya, 100 delegasi
Papua datang ke Habibie, mereka juga
minta diizinkan bikin referendum.
Habibie menolak. Namun Habibie
menjanjikan otonomi khusus kepada
Papua.

Janji Habibie dijawab oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri.
Megawati memberikan status daerah
Otonomi Khusus kepada Papua pada
Agustus 2001. Ia meliputi pelimpahan
kekuasaan lebih besar secara politik
dan keuangan bagi provinsi ini.
Undang-undang Otonomi Khusus
juga secara eksplisit mengizinkan
simbol-simbol identitas Papua
ditampilkan terbuka, seperti bendera
dan lagu kebangsaan rakyat Papua. Ia
juga mengizinkan pendirian Majelis
Rakyat Papua, sebuah organisasi
perwakilan penduduk asli Papua, yang
merasa terpinggirkan dengan
kedatangan migran Indonesia.

Namun salah seorang wakil Papua
yang ikut “musyawarah” serta
mendengar janji-janji Presiden
Soeharto pada Agustus 1969, merasa
perlu untuk menyatakan keraguan dia
secara terbuka. Kali ini dia merasa
perlu mendengar hati nurani dia.
Nama politikus tersebut Theys Eluay.
Dia mantan politikus binaan Soeharto
dan kini ketua umum Presidium
Dewan Papua, sebuah organisasi yang
kuat. Eluay
menolak program
otonomi khusus
dari Jakarta. Dia
bilang Papua harus
merdeka. Dia tak
ingin Papua tertipu
lagi. Dia ingin PBB
m e m a h a m i
ketidakpercayaan
bangsa Papua
terhadap Indonesia.

Pada 10 No-
vember 2001, Ko-
mando Pasukan
Khusus alias Kopa-
ssus, nama baru
K o p a s s a n d h a ,
mengundang Theys
Eluay ikut perayaan
Hari Pahlawan In-
donesia, yang
diadakan Kopassus
di daerah Hamadi,
Port Numbay.
Ketika pulang, tujuh
prajurit Kopassus
mencegat, men-
cekik dan mem-
bunuh Theys Eluay.
Sopirnya, Aris-
toteles Masoka,
sempat telepon
isteri Eluay, Yaneke
Ohee, dan bilang
Eluay diculik.
Namun telepon
tersebut singkat
sekali. Mayat Eluay
dan mobil Toyota Kijang dibuang di
daerah Koya, luar kota Port Numbay.

Sehari sesudah pembunuhan, Lt
Kol. Hartomo, komandan Kopassus
di Port Numbay, bikin press conference.
Dia bilang Kopassus sama sekali tak
terlibat dengan pembunuhan Eluay.

Masoka sendiri hilang tak tentu rimba
hingga hari ini. Namun tekanan dunia
internasional memaksa kepolisian In-
donesia melakukan penyelidikan. Pada
April 2003, pengadilan di Surabaya
menghukum tujuh prajurit Kopassus,
termasuk Letnan Kolonel Hartomo,
melakukan penganiayaan, yang
berakibat kematian Eluay. Namun
mereka tak terbukti melakukan
pembunuhan. Hukuman penjara tujuh

prajurit itu antara 2 hingga 3,5 tahun
penjara. Hartomo pingsan ketika
mendengar dia dipecat dan dihukum
penjara 3,5 tahun.

Namun Kepala Staf Angkatan
Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu
memuji para terhukum sebagai

Filep Karma
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“pahlawan Indonesia” karena berhasil
membunuh “pemberontak”. Tak ada
investigasi lebih lanjut untuk
mengetahui siapa yang meme-
rintahkan pembunuhan itu. Tak ada
pejabat senior yang dituntut
bertangungjawab. Masoka juga hilang
tanpa ada upaya pencarian.

Pembunuhan ini secara dramatis
meningkatkan ketegangan politik di
Papua. Orang Papua makin

meragukan otonomi khusus dimana
dikatakan hak-hak asasi manusia akan
dihargai. Bagaimana bisa percaya
otonomi bila Theys Eluay dibunuh?

Pengganti Megawati, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono,
menciptakan sebuah aturan dimana

menaikkan bendera Bintang Kejora
dinyatakan sebagai kegiatan terlarang
lewat Peraturan Pemerintah nomor
77/2007. Aturan ini, menurut ketua
Majelis Rakyat Papua Agus A. Alua,
melanggar UU 21/2001 tentang
Otonomi Khusus. Namun
Yudhoyono diam saja.

Ironisnya, orang-orang Papua
lantas mengetahui bahwa Hartomo,
yang sudah dihukum penjara 3,5 tahun

dan dipecat dari
militer, ternyata naik
pangkat menjadi
kolonel. Hartomo
bahkan menjadi
komandan Group I
Kopassus di Serang.

Sementara penga-
dilan Indonesia terus
mengkriminalkan
aktivis-aktivis Papua,
termasuk Filep
Karma, yang menye-
barkan sentimen
kemerdekaan, lewat
pengibaran bendera.
Indonesia melarang
segala bentuk pe-
ngungkapan ekspresi
damai di Papua.

Kami bertiga
hanya bisa termenung
dalam toko Graha
Budaya Indonesia.

Ketika membaca
Prosecuting Criminal
Aspiration: Indonesia’s
Political Prisoners, Seichi
Okawa mengatakan
kasihan begitu banyak
orang Papua ditahan
di berbagai penjara
Indonesia. Dia me-
lihat gambar Filep
Karma. Ferdinand
Pakage. Simon Tu-
turop. Buchtar Ta-
buni. Dia geleng-
geleng kepala. Kami

menghabiskan kopi Wamena. Pamitan.
Izumi Kurimoto dan saya

meninggalkan kantor Okawa-san serta
menuju stasiun Takadanobaba. Ketika
jalan kaki, menelusuri jalan-jalan kecil,
saya pikir, selama empat dekade
terakhir, saya heran bahwa dukungan

untuk merdeka tetap bertahan.
Ketidakpercayaan orang Papua
terhadap pemerintah Indonesia makin
hari makin menyebar. Mungkin karena
orang Papua kehilangan tanah-tanah
adat bagi proyek-proyek pem-
bangunan, dan gelombang para
pendatang dari Indonesia, terutama
Pulau Jawa, tetap jalan sesudah
Presiden Soeharto mundur. Taktik
umum yang dipakai para pendukung
kemerdekaan, dengan sederhana
menaikkan bendera Bintang Kejora
dalam upacara terbuka, secara
emosional memang matching dengan
psikologi orang Papua. Saya tahu
bahwa isu kemerdekaan bukan
masalah hukum sederhana. Papua
secara legal adalah sah milik negara
Indonesia. Saya tak tahu hingga kapan
perbedaan ini bertahan. Dan entah
berapa banyak orang Papua lagi akan
dikorbankan.

lll

Pada 3 Mei 2010, Dzulkiflry
Imadul Bilad, seorang mahasiswa
Institut Teknologi Bandung, salah satu
perguruan tinggi paling prestisius di
Pulau Jawa, menumpahkan
kemarahan tentang kekalahan klub
sepakbola Persib Bandung terhadap
Persipura Port Numbay dengan up-
date Facebook: “Dasar orang Papua,
bisanya tarkam, pake otot bukan pake otak
maen bolanya, ga sekolah, bodo2 semua,
udah item idup lai. Sialan lu Papua!”

Status itu menyulut reaksi.
Yohanes Okdinon, seorang mahasiswa
Papua di Bandung, menyebarkan
kalimat Bilad, dalam jaringan
Facebook. Bilad minta maaf, sehari
kemudian, juga lewat status Facebook.
Sedikitnya muncul 500 kecaman
terhadap Bilad. Bahkan dua minggu
kemudian, Ikatan Mahasiswa Papua
Bandung bikin protes depan gedung
ITB. Sekitar 100 mahasiswa Papua
minta ITB memberhentikan Bilad.
Poster mereka berbunyi:

“Rasisme Terhadap Orang
Papua=Melanggar HAM orang
Papua”

“Tidak Ada Perbedaan Diantara
Kita, Kita Satu RI”

“Selama Anak-Anak Kandung
Pertiwi Masih Rasis, Selama Itu Pula
Bumi Pertiwi Indonesia Berjalan di
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Tempat”.

Komentar Yohanes Okdinon
muncul di media. “Sebenarnya kita
menyesalkan kenapa pernyataan rasis
seperti itu bisa keluar dari mahasiswa
universitas ternama,” kata Okdinon.

ITB memang salah satu perguruan

tinggi paling utama di Indonesia. Ia
menghasilkan banyak menteri,
pengusaha, insinyur, politisi dan
sebagainya. Alumnus ITB paling
terkenal adalah Presiden Soekarno,
seorang insinyur teknik sipil, yang lulus
dari ITB ketika masih zaman Belanda.
Namun presiden Keluarga Mahasiswa
ITB Herry Dharmawan menolak
tuduhan Okdinon. Dia bilang
Dzulkiflry Imadul Bilad murni
kesalahan pribadi. Ia tak
mencerminkan ITB.

Okdinon mengatakan kasus Bilad
menunjukkan sistem pendidikan di
Indonesia gagal mendidik murid
untuk tak rasialis terhadap orang
Papua. Rektor ITB Akhmaloka
memutuskan sanksi skors tiga semes-
ter dan kerja sosial pada Dzulfikry
Bilad.

Dzulkiflry Imadul Bilad, tentu
saja, bukan satu-satunya kasus
rasialisme terhadap Papua lewat
Facebook. Pada 9 September 2010,
empat bulan sesudah kasus Bandung,
seorang mahasiswi Universitas Indo-
nesia, Chey Nahumury, menulis: “Or-
ang negro dgn papua busuk tuh,,, beda
kawan!!!!!!!!!!!! klo dorang wangi, kam tuh

kulit bau, apalagi ketiak, coba... ko
buktikan sekarang ko cium ko pu ketiak
pasti bau tra enak.”

Nahumury seorang mahasiswa
Ambon, lulusan sekolah menengah di
Abepura, Papua. Universitas Indone-

sia juga ter-
masuk per-
guruan ting-
gi paling pres
tisius di
Pulau Jawa.
Ia  cukup
mengundang
keramaian
d a l a m
Facebook
walau ia tak
d i s e r t a i
d e n g a n
p r o t e s
macam di
ITB.

S a y a
pribadi tak
heran bahwa

ada mahasiswa-mahasiswa dari
perguruan tinggi terkemuka di Indo-
nesia yang berpandangan rasialis
terhadap manusia Papua. Ia sama
dengan rasialisme terhadap orang kulit
hitam di Amerika Serikat. Rasialisme
Papua hal umum di Indonesia. Mereka
dihina sebagai orang hitam, orang
bodoh, orang bau dan orang kasar.
Pada 1994, Dr. George J. Aditjondro,
seorang cendekiawan Indonesia,
menulis berbagai kasus rasialisme
Papua, dalam sebuah paper,
“Menerapkan Kerangka Analisis
Frantz Fanon terhadap Pemikiran
tentang Pembangunan Irian Jaya.”
Aditjondro menggunakan
argumentasi Fanon, pemikir Aljazair,
yang bikin pengamatan di Aljazair dan
Afrika Selatan, soal warna kulit,
kolonialisme dan rasialisme.
Rasialisme ini mensyaratkan
kebudayaan si penjajah lebih tinggi
dari kebudayaan si kulit hitam. Fanon
mengatakan bahwa kolonialisme selalu
disertai rasialisme.

Saya kira penjelasan ini penting
untuk menerangkan bagaimana
mayoritas orang Indonesia melihat
Papua. Status Facebook Dzulkiflry

Bilad dan Chey Nahumury
mencerminkan superioritas Indonesia
terhadap Papua. Ia mencerminkan
rasialisme yang typical dari orang In-
donesia terhadap orang Papua. Ia juga
menerangkan mengapa rasialisme ini
penting ketika Indonesia mengirim
ratusan ribu migran ke Papua,
termasuk orang tua Chey Nahumury,
guna mendirikan koloni-koloni Indo-
nesia di Papua. Ini sama dengan
kolonialisme Eropa di Aljazair dan
Afrika Selatan.

Heni Lani, mahasiswa Papua di
Bandung, mengatakan, “Secara
pribadi, saya melihat, mengalami,
merasakan dan menyadari bagaimana
orang Papua terus dipecah-belah dan
dipermainkan dengan berbagai cara.
Misalnya kebijakan pemekaran, dana
otonomi khusus, ‘perang suku’, istilah
gunung-pantai dan lain-lain. Sa yakin,
sodara-sodara yang lain juga mengalami
hal yang sama.”

Rasialisme ini umum terjadi di
media Indonesia. Dr. Aditjondro
menulis, “Betapa populernya
penggambaran tentang orang Dani
sebagai ‘orang-orang yang nyaris
telanjang, yang masih hidup di zaman
batu,’ tanpa menyadari bahwa para
petani di Lembah Balim, misalnya,
memiliki budaya pertanian ubi-ubian
yang tergolong paling canggih di
dunia, hasil inovasi dan adaptasi selama
400 tahun tanpa bantuan sepotong
logam.” Di Facebook milik “kawan-
kawan” saya, ada saja gambar orang
Papua pakai koteka sambil pakai mo-
bile phone. Ada koteka orang Dani
dipasangi antena telepon. Ada gambar
perempuan Dani, dada telanjang, lagi
mengetik laptop.

Dalam film dokumenter Strange
Birds in Paradise karya Charlie Hill-
Smith, Prof. Arief Budiman, seorang
cendekiawan Indonesia di Melbourne
University, mengatakan bahwa orang
Papua masih “primitif” dan
memerlukan “teknologi dari Jawa.”
Makin lengkaplah pandangan
merendahkan orang Papua, dari
mahasiswa macam Bilad hingga
profesor Arief Budiman.

Pada September 2010, secara acak
saya google dua frasa: Metro TV dan

“Kalau terus ikut Indonesia,
penduduk asli Papua akan

terus dianiaya. Mungkin 20
hingga 30 tahun lagi sudah

habis kebudayaan Papua.
Artinya, orang Papua juga

sudah habis.”
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“perang suku.” Metro TV adalah salah
satu televisi terkemuka di Jakarta
dengan siaran seluruh Indonesia.
Hasilnya, dalam waktu 0,25 detik, saya
dapatkan 3.260 referensi terhadap dua
frasa itu.

Misalnya dengan berita berjudul,
“Perang Suku di Kwamki Lama
Kembali Pecah” pada 13 Mei 2010:

Metrotvnews.com, Timika: Perang
antarkubu kembali pecah di Kwamki
Lama, Timika, Papua, Kamis (13/5)
siang. Dua orang terluka dan dilarikan ke
Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika.
Keributan terjadi antara warga Mambruk
dengan warga Tunikama. Dua kelompok
berseteru setelah warga Mambruk menyerang
lawannya. Kejadian berlangsung di hutan
sejak pagi hingga siang. Kedua kubu sepakat
tidak ribut di jalan raya.

Heni Lani mengatakan bila ada
keributan serupa di Jakarta, media
pakai istilah “kriminalitas” atau
“perkelahian antar gang.” Namun bila
terjadi di Papua, media memberitakan
sebagai “perang suku.” Kesannya, or-
ang Papua terbelakang, masih perang
antar suku dan bodoh. Pemberitaan
ini merendahkan orang Papua. Ia tak
beda dengan status Bilad dan
Nahumury. Ia membenarkan sikap
pemerintah Indonesia untuk
melakukan “pendidikan yang keras”
terhadap orang hitam, orang bodoh,
orang kasar dan bau.

Kontributor Metro TV di Timika
Alfian Pakadang mengatakan pada
saya, “Itu kesalahan redaksi. Saya tidak
memakai istilah perang suku. Saya pakai
istilah ‘bentrokan antar kelompok’ atau
‘antar warga.” Ini ketidaktahuan
mereka. Saya selalu jelaskan bahwa ini
tidak jauh beda dengan tawuran-
tawuran di mana-mana. Ini bukan
perang suku. Ini gabungan-gabungan
orang.” Pakadang bilang terminologi
“perang suku” adalah istilah yang
rasialis. Dia tak mengerti mengapa
redaksi Metro TV di Jakarta selalu
pakai terminologi “perang suku.”

Contoh lain adalah buku terbitan
Kopassus pada Desember 2009
berjudul Kopassus untuk Indonesia
karangan Iwan Santosa dan E.A.
Natanegara. Ia menggambarkan
Kopassus sebagai sebuah organisasi

yang sudah berubah, sudah belajar
penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Ia juga menyesal Kopassus
terlibat dalam penculikan mahasiswa
pada zaman Presiden Soeharto. Ia juga
cerita bahwa sekitar 1.000 dari 5.000
prajurit Kopassus ditugaskan di Papua
… dan mereka sudah bisa bicara dialek
Papua. Namun ada satu kasus besar
sama sekali tak disebut buku tersebut:
Theys Eluay. Ia mengesankan bahwa
pembunuhan Eluay tidak penting. Ia
mengesankan tak ada penyesalan dari
Kopassus terhadap pembunuhan
Theys Eluay.

Lengkaplah sudah. Dari
mahasiswa hingga profesor, dari
wartawan hingga tentara. Saya kuatir
Frantz Fanon perlu sedikit revisi
analisis dia. Rasialisme-cum-
kolonialisme bukan saja terjadi antara
orang kulit putih dan kulit hitam. Tapi
juga kulit coklat terhadap hitam.

Benarlah argumentasi Ernest
Renan, pemikir nasionalisme dari Brit-
tany, bahwa jangan karena warna kulit
orang-orang sama maka ia sekaligus
menjamin mereka satu kebangsaan.
Kolonialisme dengan beda sedikit
warna kulit lebih sulit dimengerti
daripada kolonialisme kulit putih.
Nasionalisme sebaiknya tak
didasarkan pada kesamaan warna kulit
… namun kesamaan nasib dan
kesamaan cita-cita.

lll

Pada 17 Agustus 2009, ketika
hendak berkunjung ke penjara
Cipinang di Jakarta, tiba-tiba saya
dapat telepon dari Filep Karma. Suara
lirih. Dia bilang dia kesakitan, nyaris
tak bisa kencing selama lima hari.
Tampaknya, ada sesuatu yang tidak
beres dengan saluran kencing dia.

Saya tanya apakah sudah minta izin
berobat? Karma mengatakan kepala
sipir penjara Anthonius Ayorbaba
memerintahkan Karma dibawa ke
klinik penjara. Perawat klinik cuma
menganjurkan Karma minum banyak
air dan tiduran dengan kaki diangkat.
Saya kecewa sekali. Saya tahu
narapidana berhak mendapat
perawatan dalam penjara. Untungnya,
hari itu, ada seorang wartawan Bintang

Papua memotret gambar Karma
dengan kaki diangkat dalam sel yang
berantakan. Keesokan hari, Ayorbaba
terpaksa setuju membawa Karma ke
rumah sakit Dok Dua, Port Numbay.

Dokter Dok Dua mengobati
Karma beberapa waktu antara
Agustus dan Oktober 2009. Dalam
sebuah surat bertanggal 5 Oktober
2009, Dr. Mauritz Okosera dan Jhon
Sambara, masing-masing kepala unit
pemindahan pasien dan kepala
administrasi rumah sakit Dok Dua,
menulis kepada PT Asuransi
Kesehatan Indonesia, sebuah
perusahaan asuransi, menyatakan
bahwa pasien Filep Karma harus
dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini di
Jakarta guna operasi urologi. Pada 11
November 2009, Dr. Donald
Arronggear dari rumah sakit Dok Dua
memerinci hasil tes medis Karma yang
dilakukan di rumah sakit dari Agustus
hingga Oktober 2009. Akhirnya
mereka merekomendasikan Karma
secepatnya dibawa ke unit pengobatan
urologi modern di Jakarta.

Karma membuat surat, minta
kepada Ayorbaba agar bisa dibawa ke
Jakarta guna menjalani operasi.
Ayorbaba mengatakan kepada
anggota keluarga Karma bahwa dia
tak punya wewenang memerintahkan
pemindahan semacam ini. Dia juga
menambahkan pemerintah Indonesia
tak punya uang guna mengobati
Karma ke Jakarta.

Aryorbaba mengatakan agar
Karma minta izin pemindahan ke
Nazarudin Bunas, kepala Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Port Numbay. Pendek kata, selama
beberapa bulan, Filep Karma
dipingpong dari sana ke sini, dari sini
ke sana. Uang selalu jadi masalah.

Sekelompok aktivis mulai
menggalang dukungan pada 8 Maret
2010, minta sumbangan terbuka di
jalan-jalan, guna membantu
pengobatan Filep Karma dan
Ferdinand Pakage. Mereka
mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua
hari pertama penggalangan dana.
Namun Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan Ayorbaba
tetap menolak untuk proses izin itu.

Selamatkan Papua



Edisi Majalah September-Oktober 201050

Selamatkan PapuaSelirat
Pada awal Mei 2010, pemerintah

Indonesia mengirim kepala penjara
baru, Liberty Sitinjak, menggantikan
Ayorbaba sebagai kepala penjara
Abepura. Sitinjak terkaget-kaget ketika
tahu bahwa tak ada berkas Filep
Karma dalam file peninggalan
Ayorbaba. Pergantian ini, dari
Ayorbaba, yang orang Papua, kepada
Sitinjak, yang orang Batak, membuka
jalan untuk pengobatan Filep Karma
ke Jakarta. Sitinjak mengurus prosedur
pengobatan.

Karma sendiri menolak berangkat
ke Jakarta bila Ferdinand Pakage tak
ikut diberangkatkan. Dia bilang
Pakage sakit lebih lama daripada dia.
Beberapa aktivis dan keluarga Pakage
membujuk Karma berangkat lebih
dulu karena dia sudah lebih berumur
daripada Pakage. Ferdinand Pakage
juga perlu diperiksa lebih dulu di
rumah sakit Dok Dua. Akhirnya,
Karma bersedia berangkat ke Jakarta.

Saya ikut menyambut kedatangan
Filep Karma di airport Jakarta pada 19
Juli 2010. Dia datang bersama ibunya,
Eklefina Noriwari, seorang paman,
seorang sepupu, asisten dan asisten
Karma, Cyntia Warwe, serta dua
petugas penjara Abepura dan polisi Port
Numbay. Serah terima dari petugas
Abepura kepada petugas penjara
Cipinang, yang secara resmi mengampu
Karma selama di Jakarta, dilakukan
langsung di rumah sakit Cikini.

Dokter David Manuputty, seorang

spesialis urologi, yang sudah bikin
pencangkokan ginjal lebih dari 400
kali, langsung melakukan pemeriksaan
di Cikini. Karma dapat cek darah,
tekanan jantung, rontgen, CT Scan,
USG dan sebagainya. Menurut Cyntia
Warwe, dokter Manuputty
mengatakan Karma ternyata diet
dengan ketat, selalu minum air dan tak
makan daging merah (hanya ikan).
Diet ini menyelamatkan nyawa
Karma. Biasanya orang dengan pros-
tate acute sudah stroke. Manuputty
mulanya kuatir prostate ini sudah
mempengaruhi ginjal.

Pada 22 Juli, Manuputty
melakukan bedah laser prostate selama
dua jam. Manuputty tak pakai pisau
bedah. Dia memasukkan sebuah alat
ke dalam prostate Karma. Ada
benjolan daging dalam prostate, yang
menutup saluran kencing, dipotong
dan dibelah-belah lewat bantuan
kamera kecil dan laser. Dia perlu tiga
hari lagi untuk recovery. Kencing masih
berdarah dan keluar potongan daging
lewat saluran kencing. Karma sempat
minta seseorang menunjukkan foto
prostate kepada saya.

Empat hari kemudian, Manuputty
menyatakan operasi berjalan lancar
dan berhasil. Air kencing Karma
sudah jernih. Dari hasil rontgen,
dokter juga menemukan bekas patah
tulang tetapi sudah sembuh walau tak
sempurna, tampaknya dampak dari
Karma terjatuh di penjara Abepura.

Operasi prostate selesai. Namun,
rombongan perlu empat hari lagi
menunggu penerbangan pulang
sekaligus mengurus pengawalan dari
pihak Cipinang. Beberapa kawan lama
dia datang besuk ke rumah sakit. Saya
juga datang membawa makanan dan
bacaan. Karma terlihat gembira. Dia
sering tertawa dan bergurau.

Penjagaan di rumah sakit, tentu
saja, cukup ketat. Selain dijaga dua
petugas Cipinang, Filep Karma juga
dijaga polisi Jakarta Pusat serta Badan
Intelijen Negara. Keluarga Karma
juga menjaga dengan bantuan
mahasiswa Papua di Jakarta. Dia
kembali ke penjara Abepura pada 30
Juli 2010.

Saya senang Filep Karma dapat
pelayanan bermutu di Jakarta. Dia lega
karena dia diperlakukan beda dari Dr.
Tom Wanggai. Namun Karma hanya
satu dari banyak orang Papua yang jadi
korban pelanggaran oleh Indonesia.
Dan Karma juga masih tetap berada
di penjara hingga tahun 2019. Dia
konsisten menolak remisi karena
secara tersirat berarti dia mengakui
bersalah. Karma memang tidak
bersalah. Dia dipenjara secara tidak
adil. Saya kira perlu lebih banyak lagi
kampanye dan kerja untuk mendesak
pemerintah Indonesia membebaskan
tapol macam Filep Karma. Dan tentu
perlu ada perbaikan cara berpikir di
Indonesia dalam memandang Papua.
***
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