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0 6 DARI PESTA HINGGA PETAKA

Pemira adalah ‘pesta’ demokrasi
mahasiswa. Makin ke ujung
malah ‘bencana’ yang timbul.
Ini tak pantas disebut ‘Pesta’ tapi
‘Petaka’. -NURUL FITRIA

2 0 WARNA WARNI PESTA MAHASISWA

Pemira memang menyimpan
sejuta cerita; mulai dari ketidak
meriahannya hingga prob-
lematikanya. -HERMAN

SETRI HINGGA REKENING GENDUT

ALUMNI
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Dalam pikran Setri, Tempo
adalah icon media. Di sini
keyakinan akan profesi war-
tawan muncul di hatinya.
“Setidaknya di sinilah saya
menemukan media yang
independen,” katanya.
-CHAIRUNNISA RACHMANI

MASALAH JAS ALMAMATER KITA

REPORTASE
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Jas Almamater. Masih saja ada
mahasiswa belum mendapat-
kannya. Beberapa persoalan
coba digali. -YUNITA SARI

BAN EK CAN

KHASANAH
3 2

Ban Ek Can satu-satunya
industri yang produksi kecap
asli asal Bagansiapiapi.
-HIDAYAT SULAIMAN

ARTIKEL ILMIAH
3 4 RUMPUT UNTUK JARING IKAN

Demi menjaga ketercemaran
laut dari bahan kimiawi,
Fahrizal coba lakukan penelitian
bikin jaring penangkap ikan
dari serat rerumputan. -HERMAN

BINCANG BINCANG
3 8 SUDAH SAATNYA MEDIA UNTUK PUBLIK

Media kini, kebanyakan,
hannya untuk propaganda
sebagaian penguasa. Sudah
saatnya mengembalikan media
untuk publik -NURUL FITRIA

UNTUK ROHIL DARI MISRAN RAIS

KILAS BALIK
4 2

Jelang Musyawarah Besar
(Mubes) pembentukan Kabu-
paten Rokan Hilir (Rohil),
alunan lagu Hymne dan Mars
Rohil dinyanyikan. Misran Rais
pencipta sang pencipta lagu.
-HERMAN

TARKAM SI LUFFI

SEMPENA
4 6

Luffi, di kampungnya, mulai
main voli antar kampung
(Tarkam). Ada yang unik,
permainan disertai magic. Ulah
Tarkamlah Luffi bisa melejit.
-REDHA ALFIAN

BERPAKAIAN OLAHRAGA DI KELAS

GELAGAT
4 6

Febri sering ditegur soal pakaian
olahraga untuk kuliahnya. Tapi
katanya, selagi baju berkerah
dan celana panjang, yaa...
nggak masalah.  -HAMZAH

TOMOK, YAA... SIDABUTAR

PELESIR
4 8

Jika berpelesiran ke tanah karo
di Tomok, Pulau Samosir, nggak
sah bila tak lihat peninggalan
kerajaan Sidabutar.  -SURYADI

MINORITAS UNTUK MAYORITAS

AGAMA SAYA JURNALISME
5 2

Para alumni narasi se Sumatera
berkumpul. Bicarakan media
yang bobrok. Berharap bisa
berikan tempias meski tak
membasahi.  -NURUL FITRIA

ARBORETUM, UNTUK APA?

FEATURE
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Arboretum mulanya untuk
taman penelitian. Kini masih
tempat bersantai.  -REDHA ALFIAN
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PAK Rektor yang terhormat, melihat
kondisi bus UR saat ini kurang layak
untuk digunakan. Kurangnya per-
awatan, membuat mahasiswa tak
nyaman gunakan bus sebagai trans-
portasi. Harapan saya agar bus UR
dapat diperbaiki kondisinya.

Ramlan
Ilmu Kelautan Faperika UR

2011

Jawaban:
TERIMA kasih atas saran dan ma-
sukannya, Anda adalah mahasiswa
yang peduli terhadap kemajuan UR.
Terkait bus UR, bus yang pernah
digunakan UR bernomor polisi plat
hitam dan merah. Sementara bus milik
UR hanya yang bernomor plat merah,
sementara bus plat hitam digunakan
berdasarkan kerjasama UR dengan
pemiliknya. Namun sekarang sudah
tidak dilanjutkan sebagai alat trans-
portasi kampus. Dengan konsekuensi
bus tidak dibenarkan lagi mencan-
tumkan nama ‘bus Unri’, tapi dengan
nama ‘bus angkutan mahasiswa’.

Untuk bus UR bernomor polisi

merah, usianya sudah di atas 10 tahun.
Sehingga untuk perbaikan, bus ini
akan membutuhkan biaya yang cukup
besar. Kendati demikian, kita akan
terus berupaya melakukan perawatan
semaksimal mungkin dengan dana
yang terbatas. Berkaitan dengan bus UR
bernomor plat merah, UR juga men-
distribusikan penggunaan bus UR
yang tersedia untuk dimanfaatkan di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
sebagai sarana transportsi pegawai
maupun dosen dan mahasiswa untuk
menuju kampus UR di Dumai.

Namun saat ini karena tidak ada
lagi aktivitas perkuliahan di sana, maka

bus tidak digunakan lagi. Pihak Rek-
torat selaku penanggung jawab aset
UR telah mengirim surat ke Dekan
Faperika untuk penarikan bus di-
maksud untuk dilakukan perbaikan.
Sehubungan UR telah memperoleh
bantuan beberapa bus yang dijadikan
‘bus shuttle ’ dari Bank Tabungan
Negara (BTN), diharapkan bus ini bisa
dimanfaatkan oleh seluruh civitas
akademika UR sebagai alat transportasi
di lingkungan kampus UR.

Tertanda,
PR3 serta Kepala Bagian Umum Hukum

Tata Laksana dan Perlengkapan

BUS UR KURANG LAYAK

REDAKSI YTH

ilustasi: internet

KEPADA pihaknya yang harusnya
bertanggung jawab, kami mahasiswa
Ilmu Kelautan butuh kejelasan ma-
salah kolam selam disebelah kampus
Marine Science Faperika UR Panam.
Hingga kini kolam selam tersebut
masih belum bisa digunakan.

Padahal kami sangat membu-
tuhkan sarana kolam selam untuk
praktek lapangan. Jadinya, setiap
praktikum kami harus pergi ke kolam
renang  di Jalan Bangau Sakti dan

membayar. Bagaimana bisa efektif
pembelajaran kalau begini? Mohon
kejelasannya. Terima Kasih.

Wanda Syahrian
Mahasiswa Ilmu Kelautan UR

Jawaban
SEBELUMNYA, pihak Universitas
Riau sangat apresiasif terhadap adanya
saran dan masukan dari siapa pun yang
peduli terhadap kemajuan dan pe-

ngembangan di Universitas Riau.
Terkait dengan adanya persoalan

kolam selam di Marine Science Faperika
UR  yang belum bisa digunakan, Uni-
versitas Riau sangat memahami bahwa
sarana kolam selam yang dimaksud
sangat penting untuk pelaksanaan
praktek lapangan bagi mahasiswa.

Untuk itulah, Universitas Riau
melalui pihak yang bertugas, dilapangan,
sudah melakukan tindakan observasi
terhadap kolam selam yang dimaksud.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan
sarana praktek perkuliahan yang optimal,
baik dan memadai dalam kepentingan
keselamatan bagi yang akan melakukan
praktek dikolam tersebut.

Selama upaya itu dilakukan, pihak
fakultas akan senantiasa mendukung
pelaksanaan kegiatan praktek, seperti
memberikan bantuan transportasi bagi
mahasiswa yang akan melakukan
kegiatan praktek ke lokasi yang dija-
dikan alternatif tempat pelaksanaan
praktek.

Bagian Hukum Tata Laksana Humas
UR

KEJELASAN KOLAM SELAM
Aksi mahasiswa di areal kolam yang tak kunjung siap

is
tim

ew
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LEMBAGA PERS MAHASISWA

BAHANA MAHASISWA

JULI lalu Bahana genap berusia 29 tahun. Alhamdulilah, kami merayakannya
secara kekeluargaan. Habis tiup lilin, kami berdoa semoga Bahana tetap
mengembangkan tradisi akademis yang kritis, seperti yang dititipkan pendahulu.

Idul Adha 1433 H, Bahana kebagian daging kurban. Lovina, Pimpinan Umum
Bahana, menyimpan daging tersebut. Dua hari berikutnya baru kami bikin sate
bakar di depan sekre Bahana.

Beberapa kru Bahana dapat agenda keluar kota untuk pendalaman ilmu
jurnalistik. Nurul Fitria ikut pelatihan Narasi di Jakarta, dia dibimbing Janet
Steele dan Andreas Harsono. Selama empat minggu disana.

Bahana juga mengutus dua kru; Herman dan Suryadi di PJTL Salam Ulos
Pers Mahasiswa Suara USU selama seminggu di Parapat, Medan.

Forum Pers Mahasiswa  Riau termasuk Bahana, kru tetapnya mengadakan
reuni jurnalisme sastrawi di Medan. Kegiatan ini diikuti pers mahasiswa se-
Sumatera.

Sekian banyak agenda Bahana beberapa bulan belakangan, yang namanya
kami penulis, tetap menulis untuk pembaca sekalian. Majalah tentulah kebanyakan
kumpulan tulisan panjang--kami menyebut Feature--dan di website bahana-
mahasiswa.com kegiatan-kegaitan seremonial kelembagaan mahasiswa sampai
fakultas dan Rektorat senantiasa selalu kami posting di website.

Pembaca  terhormat
Bahana hadir lagi di tangan pembaca, kami menyuguhkan laporan utama

secara detail soal pemira sekaligus ‘pesta’ kongres yang ricuh di Rekorat UR.
Kami juga mengangkat reportase jaket almamater, karena ada beberapa fakultas
dari angkatan 2010 belum juga dapatkan jaket almamaternya.

Tulisan kilas balik dan khasanah dari Bagansiapiapi turut hadir di edisi kali
ini, selain itu pelesiran Suryadi dari Salam Ulos Medan. Ada pula rubrik Alumni
tentang Setri Yarsa, redaktur pelaksana di Tempo Jakarta.

Di rubrik Bedah Buku juga kami sajikan pada pembaca. Dan masih banyak
cerita lainnya. Salam hangat. Selamat Membaca!

TERUS MEMBAHANA

Tiup lilin ala kru saat perayaan kecil ultah Bahana ke 29

F
ot

o:
 F

ad
li/

B
M

bahanamahasiswa@yahoo.com

Bahana UR

www.bahanamahasiswa.com
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SEULAS PINANG

ADA sebuah kata bijak, Kita tak akan bisa memimpin orang
lain sebelum kita mampu memimpin diri kita sendiri. Tak ada
salahnya jika seseorang ingin jadi pemimpin. Dalam skala
kecil atau besar. Pemimpin keluarga, pemimpin sekolah,
pemimpin propinsi ataupun pemimpin negara.

Salah satu contoh, menjadi pemimpin kelembagaan
universitas.

Ada dua lembaga tertinggi di Universitas Riau, Badan
Legislatif Mahasiswa (BLM) dan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM). BEM ada untuk menampung aspirasi
mahasiswa, sedangkan
BLM ada untuk awasi ki-
nerja BEM dalam laksana-
kan tugas.

Menjadi pimpinan B-
EM, harus lewat Pemili-
han Raya (Pemira) Univer-
sitas. Calon Presiden Ma-
hasiswa (Presma), sebutan
untuk Ketua BEM, daf-
tarkan diri dengan berbagai
ketentuan dan syarat. Jika
lolos, mulailah kenalkan
diri dengan kampanye pro-
gram yang akan diwujud-
kan. Sampai tahap pe-
milihan, berdoalah jadi
pemenang.

Tapi apa jadinya jika
masyarakat yang akan di-
pimpin tak tertarik untuk
melihat sang calon. Seperti
yang terjadi dalam kam-
panye calon Presma tahun
ini, tak banyak mahasiswa
yang hadir dan saksikan
kedua pasang calon (Padli-
Iskandar dan Prastiono-
Muhammad Aditya) ber-
kampanye.

Entah karena memang
tak tahu jadwal kampanye
atau tak tertarik melihat hal demikian. Tak tertarik inipun
dibagi lagi. Tak tertarik memang karena program yang di-
sampaikan, atau tak tertarik karena memang apatis.

Ada lagi yang aneh, Kongres Mahasiswa membekukan
Bahana, selaku media kampus, karena hanya tak mengan-
tongi SK Rektor. Padahal Bahana telah dapat Surat  Izin
Terbit dari Menteri Penerangan saat Orde Baru.

Mungkin mahasiswa yang sedang berkongres tak
mengerti hakekat UU Pers No 40 tahun 1999. Pers tak
boleh lagi di bredel, bahkan menghalangi kerja wartawan

saja bisa diancam pidana.
Setelah pemilihan, ternyata 70% mahasiswa tak ikut

pemilihan dan tak tahu siapakah pemenangnya. Bagaimana
mungkin masyarakat yang akan dipimpin tak tahu siapa
pemimpinnya. Apakah ini demokrasi yang diharapkan? Dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berbeda dengan BLM. Ketuanya terpilih saat kongres
mahasiswa diadakan. Setelah pengurus BEM sebelumnya
menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Ketua BEM
yang baru disahkan, barulah ketua BLM dipilih.

Setelah mengalami pe-
nundaan beberapa kali, ko-
ngres mahasiswa kesembilan
belas tahun ini berujung
dengan kerusuhan. Akarnya
permasalahan kelembagaan
Faperika (BEM &BLM) tak
diundang dalam kongres.
Pengurus BEM dan BLM
lama mengatakan bahwa
kelembagaan mereka tak
diakui karena memiliki cacat
dalam proses pemilihannya.

Sedangkan BEM dan
BLM Faperika telah dilantik
oleh Dekan dan menjalankan
programnya.

Terbentuklah dua ke-
lompok. Kelompok I me-
minta agar masalah ini didia-
logkan terlebih dahulu se-
dangkan kelompok II tetap
ingin melanjutkan kongres.
Masalah Faperika akan di-
bahas pada komisi khusus.

Tapi karena dua pendapat
ini tak menghasilkan titik
temu, pecahlah bentrokan
pada 13-14 Juni. Tengah
malam disaat banyak orang
tertidur, justru mahasiswa
saling lempar dan pukul

dikawasan Universitas Riau.
Beberapa aksi kekerasan mewarnai kejadian ini. Tak hanya

mahasiswa, wartawan media yang ikut meliputpun turut
mendapatkan cidera. Korban dari kedua pihakpun ada.
Kerugian secara materilpun diperoleh.

Beberapa pihak masyarakat yang mendengar berita
inipun berkomentar.

“Ada apa dengan mahasiswa sekarang?”, “Bagaimana mungkin
generasi penerus bangsa bertindak seperti ini?”, “Ini kampus untuk
menuntut ilmu, bukan sarang preman.”.#

ADA APA DENGAN MAHASISWA

Ilustrasi: Dayat/BM
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DARI ‘PESTA’
HINGGA ‘PETAKA’

LAPORAN UTAMA

Oleh Nurul Fitria
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LAPORAN UTAMA

Pemira adalah ‘pesta’ demokrasi mahasiswa.
Makin ke ujung malah ‘bencana’ yang timbul. Pu-

kul-memukul hingga kepala bonyok, lebam dan
bocor bercucuran darah terjadi. Fasilitas gedung

Rektorat rusak. Ini bukan pertama kalinya. Alhasil
BEM dan BLM UR masih berstatus vakum hingga

kini.  Ini tak pantas disebut ‘Pesta’ tapi ‘Petaka’.
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“KALAU kami maunya memper-
temukan kedua pihak. Ya berdamai lah
semuanya.”

Armiyus ungkapkan rencananya
damaikan mahasiswa yang berseteru
pasca kongres. Ia ketua Tim Mediasi
Kehidupan Kampus (TMKK) di
lingkungan Universitas Riau (UR). Tim
dibentuk berdasarkan Surat Ke-
putusan (SK) Rektor nomor 302/
UN.19/KP/2012.

Tim memiliki tanggung jawab
berikan pengertian dan mediasi pada
pihak yang sedang bertikai. Selain itu
juga identifikasi permasalahan. Setelah
lakukan mediasi, tim laporkan hasilnya
pada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Sampai saat ini tim baru bertemu
Nofri Andri Yulan, steering committee
(SC) dan Zulfikar, Ketua BEM Fa-
perika. “Pembahasan permasalahan
secara keseluruhan belum. Baru
individu saja,” jelas Armiyus. Untuk
selanjutnya Armiyus beserta tim akan
kumpulkan fakta-fakta terkait per-
masalahan dan lakukan mediasi kedua
pihak.

“Saya dihubungi Pak Armiyus
bahas masalah ini. Ya bahasanya karena
ini awalnya dari Fakultas Perikanan
(Faperika), makanya saya yang di-
panggil,” ujar Zulfikar.

Pertemuan bahas masalah apa yang
diinginkan kedua belah pihak. Yulan
dan Zulfikar sepakat meminta agar
kedua belah pihak berdamai. Perbedaan
pendapat baru terjadi di keinginan
selanjutnya. Yulan ingin agar kepu-
tusan kongres disahkan, sedangkan
Zulfikar minta hasil kongres di-
batalkan.

Zulfikar menambahkan, jika me-
mang hasil kongres diterima, kelem-
bagaan yang ada harus dalam bentuk
presidium. “Seluruh ketua BEM
fakultas berkumpul dan membahas
masalah kepengurusan Dewan Pre-
sidium.”

Tim mediasi tak bisa memutuskan
jalan tengah penyelesaian masalah.
Sampai saat ini BEM dan BLM UR
divakumkan hingga masalah selesai.

“Begini saja, bagaimana jika BEM
diakui sedangkan BLM dipresidium-
kan?” ujar Armiyus, menanggapi
permintaan Zulfikar. Menurut penu-
turan Zulfikar, Yulan menolak kepu-
tusan ini. Sementara Yulan dikon-

firmasi melalui telepon menolak
berkomentar tentang pertemuan. “Saya
ikut apa komentar dari Pak Armiyus
saja, beliau yang ada di sana,” ujar
Yulan.

Pertemuan ini tak menghasilkan
keputusan apapun. Armiyus usulkan

agar diadakan pertemuan selanjutnya
guna bahas lanjutan masalah. “Seka-
rang kendalanya masih sibuk dengan
kegiatan masing-masing,” kata Ar-
miyus.

Pada 15 Oktober lalu, Zulfikar
kembali dihubungi Jasril, anggota tim

Tim mediasi bikin surat keputusan damai
antara kedua pihak. Beberapa poin yang
disampaikan, BEM universitas disahkan
sedangkan BLM dipresidiumkan.

Masa sedang lakukan sweeping saat kerusuhan besar terjadi tengah
malam di gedung Rektorat



BAHANA MAHASISWA9 Edisi Juli-Oktober 2012

LAPORAN UTAMA

mediasi. Pertemuan ini untuk mem-
bahas kelanjutan masalah kongres.
Sayangnya Yulan tak bisa hadir.

“Saya coba hubungi, tapi tak aktif,”
ujar Jasril pada pertemuan tersebut.
Akhirnya pertemuan akan diagenda-
kan ulang.

Minggu terakhir Oktober, Zulfikar
dan Yulan kembali diundang tim
mediasi bahas kelanjutan mediasi. Tim
mediasi bikin surat keputusan damai
antara kedua pihak. Beberapa poin yang
disampaikan, BEM universitas di-
sahkan sedangkan BLM dipresidium-

kan.
“Kami sepakat lalu menandatanga-

ni surat keputusan itu. Yulan pertama,
lalu saya,” ujar Zulfikar. Ia meminta
agar hasil ini segera diberitahukan
kepada teman-teman lainnya. Per-
mintaan itu dikabulkan tim mediasi.

“Setelah keluar keputusan dari
Rektor, akan kita pertemukan se-
muanya. Sambil berkumpullah,” ujar
Armiyus. “Sekarang ini suratnya sudah
ditangan Rektor. Tinggal tunggu
tindak lanjutnya saja.”

BERMULA dari selesainya pesta
demokrasi pemilihan Ketua Badan
Eksekutif yang dimenangkan pa-
sangan nomor urut 2, Padli dan
Iskandar. Mereka menang telak dari
pasangan nomor urut 1 Prastiono dan
Muhammad Aditya. Perbandingan
suaranya 3,497 banding 797 suara.

Setelah pemilihan dilakukan di
seluruh fakultas Universitas Riau,
kongres mahasiswa pun dilaksanakan.
Di kongres ini juga, kepengurusan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
serta seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) akan melaporkan pertanggung
jawaban dan progress report selama satu
periode.

Agenda lain Kongres Mahasiswa,
pemilihan Ketua BLM dan penge-
sahan Ketua dan Wakil Ketua BEM
terpilih. Dalam kongres juga ada sesi
perumusan program kerja bagi BEM
selanjutnya dalam satu periode. Ru-
musan disebut butir rekomendasi.
Selain itu juga dibentuk komisi
membahas Pedoman Umum Or-
ganisasi Kemahasiswaan (PUOK) atau
komisi khusus membahas permasa-
lahan UKM.

Kongres yang telah memasuki
periode ke sembilan belas ini di-
agendakan berlangsung dari 7 hingga
10 Juni 2012. Aula gedung Pusat
Pengembangan Pendidikan Non-
formal dan Informal (P3NFI)/BPKP
di Jalan Hangtuah jadi tempat pelak-
sanaan.

Tulisan Mari Berdemokrasi yang
Santun Tanpa Anarkis Menuju Kampus
yang Bermartabat, tajuk acara, tertulis di
spanduk panjang. Spanduk terpasang
di depan ruangan, di bawahnya sebuah

Perdebatan yang berujung keributan ini akhiri
kongres di hari pertama dengan keluarnya

ketiga pimpinan sidang dan bubarnya peserta
kongres tanpa mendapatkan hasil yang pasti.

Foto: Dayat/BM
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meja panjang dengan tiga kursi tertata
menghadap kursi peserta. Tiga kursi
itu untuk tempat pemimpin sidang
kongres. Sedangkan kursi peserta
disusun membentuk huruf  U.

Karena kongres dihadiri per-
wakilan dari kelembagaan mahasiswa
serta beberapa mahasiswa, tempat
duduk pun dikelompokkan ber-
dasarkan fakultas atau UKM peserta.
Kertas putih bertuliskan nama fakultas
dan UKM terpasang di bagian depan
kursi peserta.

Kongres dimulai dengan pem-
bukaan dari Pembantu Rektor III UR,
Drs Rahmat MT. pengecekan peserta
pun dilakukan. Dimulai pukul de-
lapan pagi, belum banyak peserta yang
datang. Pending diusulkan sembari
menunggu peserta lainnya. Tapi
hingga pukul sembilan lewat, masih
sedikit peserta yang hadir. Akhirnya
acara dipending hingga pukul 12.30.

“Karena ada aksi juga di dekat
gubernuran. Dan yang ikut aksi itu
peserta kongres,” ujar Roberto, sekre-
taris Himpunan Mahasiswa Jurusan
Teknologi Hasil Perikanan (HMJ
THP).

Kongres berlangsung dengan

pembahasan jadwal sidang. Perdebatan
tak terelakkan. Membahas apakah
Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih
disahkan setelah pengurus lama di-
demisioner atau sebelum.

“Kalau sebelum demisioner, bisa
terjadi dualisme kekuasaan,” ujar
Bobby Irtanto, peserta dari UKM
Koperasi Mahasiswa (Kopma).

“Saya setuju setelah demisioner,
tapi tak usah lama-lama. Biar tak ada
vaccum of power,” ujar Indra, pengurus
BLM UR. Setelah perdebatan dan tak
temukan kesepakatan, voting dilakukan.
Keputusannya, Ketua dan Wakil ter-
pilih disahkan setelah demisioner
kepengurusan.

Perdebatan lainnya terjadi lebih
sengit. Peserta kemukakan pendapat
dengan berteriak. Dua hal yang buat
suasana memanas, pembahasan apa-
kah peserta yang hadir telah memenuhi
interval peserta kongres dan kenapa
BEM serta BLM Faperika tak diundang
dalam kongres.

Permasalahan peserta kongres,
pimpinan sidang langsung mengecek
apakah peserta memang terdaftar. Jika
rekomendasi dari lembaga, surat re-
komendasi diminta untuk diper-

lihatkan ke panitia. Peserta pun sibuk
mengeluarkan surat-surat diminta. Tak
ayal, peserta yang tak miliki surat yang
diminta harus keluar ruang kongres
dan menemui panitia.

Lain masalahnya dengan perma-
salahan tak diundangnya BEM dan
BLM Faperika. Permasalahan diawali
keluarnya surat ketetapan BLM UR tak
mengakui hasil Pemira Faperika
berantai hingga ke kongres. Permin-
taannya agar diadakan dialog bahas
masalah ini antara pihak BEM, BLM
Faperika dengan UR.

Sebagian peserta setuju, sebagian
lainnya tak setuju. Perdebatan yang
berujung keributan ini akhiri kongres
di hari pertama dengan keluarnya ketiga
pimpinan sidang dan bubarnya peserta
kongres tanpa mendapatkan hasil yang
pasti.

Permintaan ini ternyata berbuntut
panjang hingga beberapa hari beri-
kutnya.

Aksi Mahasiswa
DUA ban bekas beralaskan seng
berada di tengah jalan. Tepat di jalan
depan gedung perkuliahan Pendidikan
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Bahasa Indonesia dan sekretariat BLM
UR. Api mulai menyala dari ban. Jalan
pun diblokir. Kursi kayu berdiri di
tengah jalan. Sebagian pengguna jalan
memilih memutar arah. Tapi ada juga
yang terus melewati kumpulan massa.
Teriakan pun terlontar.

Pada 8 Juni pukul tiga lewat sore
itu banyak orang berkumpul di dekat
ban yang dibakar. Mereka menamakan
diri, Forum Mahasiswa Penyelamat
Kongres (FMPK). UKM tingkat uni-
versitas seperti Batra, Olahraga, Korps
Sukarela Palang Merah Indonesia
(KSR-PMI) UR, Kopma turut ber-
gabung dalam forum ini. Selain itu
UKM tingkat fakultas juga tergabung.
Seperti Mahasiswa Pecinta Alam
(Mapala) Sungkai Fakultas Pertanian
dan Phylomina Faperika. Khairunnisa,
mahasiswa Faperika jadi koordinator
aksi ini.

Sebelumnya, pukul 11.30 beberapa
mahasiswa menemui Drs. Rahmat
MT, Pembantu Rektor III UR. Per-
mintaan mereka agar BEM dan BLM
UR selaku SC kembali melaksanakan
kongres. Diundurnya jadwal kongres
diketahui peserta dari pesan singkat
yang dikirimkan ke beberapa nomor
peserta kongres. Alasan diundur
karena suasana tidak kondusif, se-
hubungan terjadinya keributan sebe-

lumnya.
“Ini pengunduran sepihak,” ujar

Khairunnisa.
“Saya tak dapat memutuskan. Itu

hak panitia,” Rahmat menjawab.
Akhirnya perwakilan mahasiswa ini

membentuk forum dan mengadakan
aksi di jalan tersebut. Mereka menanda-
tangani kain putih sebagai bentuk aksi
seribu tanda tangan mendukung
dilanjutkannya kongres.

“Ini dilakukan supaya  SC dan
panitia hadir. Kita menginginkan dia-
log membahas kongres ini,” ujar
Khairunnisa.

Keesokan harinya, 9 Juni, ma-
hasiswa yang tergabung dalam FMPK
kembali adakan aksi. Di depan gedung
Rektorat. Tuntutan mereka agar PR III
menjadi fasilitator untuk diadakannya
dialog agar kongres kembali dilan-
jutkan. Mereka minta agar PR III
memanggil panitia serta SC. Sehingga
bisa berdialog membahas kelanjutan
kongres.

Mahasiswa yang mulai aksi dari
pukul 11.30 baru dipersilakan masuk
ke ruang PR III pukul 14.10. Per-
wakilan mahasiswa sebanyak 19 orang
berdiskusi bersama Rahmat, Jasril,
perwakilan bagian kemahasiswaan dan
Syafri Harto, Pembantu Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) UR.
Diskusi ini membahas permintaan

mahasiswa. Permintaan tertulis dalam
surat pernyataan. Dijelaskan, kongres
yang dihentikan tersebut harus dilan-
jutkan. Lalu, Rahmat selaku PR III UR
bisa memfasilitasi agar mahasiswa yang
melakukan aksi dapat berdialog ber-
sama SC serta panitia untuk bahas
masalah ini.

“Kalau sudah PR III yang me-
manggil BEM, BLM dan panitia, tak
mungkin mereka tak datang,” ujar
Zulfikar.

“Ya ini sedang kita usahakan
secepatnya,” Rahmat jelaskan ia sedang
berusaha menghubungi mereka.

Permintaan mahasiswa agar di-
selesaikan secepatnya karena akan
Seleksi Nasional  Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN), ujian
Akhir Semester (UAS) dan libur. Syafri,
Rahmat dan Jasril setuju. Julian, Wakil
Ketua BEM UR yang hadir diminta
hubungi SC agar datang untuk bahas
masalah tersebut.

DIBERITAHUKAN kepada peserta
kongres. Kongres akan dilanjutkan pada
11-13 Juni di Aula Jenderal Ahmad Yani,
Jalan Kaharuddin Nasution kilometer 10

Akhirnya perwakilan
mahasiswa ini mem-

bentuk forum dan
mengadakan aksi di
jalan tersebut. Me-

reka menandatangani
kain putih sebagai

bentuk aksi seribu
tanda tangan men-

dukung dilanjutkannya
kongres.

Aksi bakar ban ala FMPK
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Kompleks Militer Baterai Q Markas
Simpang Tiga, Kubang. Peserta yang belum
serahkan surat rekomendasi dan mandat
agar dapat membawanya. Jika tidak dibawa,
peserta tak diperkenankan mengikuti
kongres.

Pesan singkat dari panitia tersebut
diterima peserta kongres pukul enam
sore pada 10 Juni.

Pemilihan tempat ini jadi per-
masalahan bagi beberapa peserta
kongres. “Kita dibuat seperti penjahat.
Masa kongres mahasiswa di tempat
militer,” ujar Zulfikar, Ketua BEM
Faperika yang datang ke tempat kong-
res.

“Kami berusaha mencari tempat
yang lain. Tapi karena situasi yang
mendadak, teman-teman mengusul-
kan di Baterai Q. Setelah diurus, bisa
dilaksanakan disana,” jelas Sapari,
Ketua Panitia Pemilihan Raya Univer-
sitas (PPRU).

Beberapa mahasiswa yang tidak
terdaftar menjadi peserta kongres
tertahan tak bisa ikuti kongres. Sapari
menjelaskan ke mahasiswa bahwa itu
telah ditetapkan sebagai aturan. “Yang
boleh masuk hanya yang telah terdaftar
atau jika menggantikan, harus bawa
surat mandatnya,” ujar Sapari.

Sapari dibantu beberapa oknum
tentara ikut melarang. Mereka juga
meminta kepada peserta lakukan
registrasi, jika tak terdaftar mereka
melarang masuk.

Selagi di luar masih memper-
debatkan izin untuk masuk, di ruang
sidang, kongres telah berlangsung.
Kongres yang sebelumnya masih
tertunda hingga tahap penentuan
jadwal sidang pada 7 Juni, dilanjutkan
dengan pembahasan tata tertib sidang
dan pemilihan pimpinan sidang tetap.

Setelah istirahat shalat dan makan,
sidang dilanjutkan pukul satu siang.
Agenda berlanjut ke pembahasan
Laporan Pertangung Jawaban (LPJ)
BEM UR. Kesempatan dua per-
tanyaan diberikan ke peserta. Setelah
selesai sampaikan LPJ, pengurus BEM
pun demisioner. Agenda dilanjutkan
membahas LPJ BLM UR. Haris Dau-
lay, Ketua BLM Faperika berikan
pertanyaan.

“Kenapa BLM Faperika tak diun-
dang ikuti kongres ini?” tanyanya. Haris
paparkan bahwa ia tak terima pem-

beritahuan bahwa kongres ditunda dan
lokasi pelaksanaan dipindah ke kom-
pleks militer.

Keributan pun kembali tak ter-
elakkan ketika diminta kejelasan bahwa
yang bukan peserta kongres harus
meninggalkan ruangan. Tapi pengurus
BEM dan BLM Faperika berkeras
untuk tak mau meninggalkan rua-
ngan.

Sementara mahasiswa sibuk mem-
pertanyakan keabsahan peserta yang
berhak untuk ikuti sidang, seorang
anggota TNI mengambil microphone
dan mengumumkan bahwa ruangan
hanya bisa digunakan hingga pukul
dua siang.

Ini terjadi setelah adanya per-
temuan perwakilan mahasiswa dari
FMPK—Ari Nugraha, mahasiswa
FISIP dan Aang Ananda Suherman,
mahasiswa Faperta—dengan Koman-
dan Rayon (Danyon) Kompleks
Militer Baterai Q Markas Simpang Tiga,
Kubang beserta SC dan Ketua Panitia
Sapari.

Hasil pertemuan, Danyon me-
nyuruh SC dan Panitia bubarkan acara
sebelum pukul dua siang. Tindakan ini

dipilih pihak TNI karena masih ada
masalah dalam kongres. Ari Nugraha
jelaskan bahwa masalah internal—
permintaan untuk dialog terlebih
dahulu—harus diselesaikan sebelum
kongres dilanjutkan. Mereka usul agar
acara di Baterai Q ditunda. Danyon
setuju. Ia mengutus anggota hentikan
acara.

Mahasiswa pun pergi mening-
galkan ruang sidang tanpa men-
dapatkan titik temu permasalahan tak
diundangnya BEM dan BLM Fape-
rika.

Sidang ditunda sampai batas
waktu yang tak ditentukan.

“HARUS ada pejelasan real dalam
PUOK yang mengatur kongres,” ujar
Syafri.

Syafri, Rahmat beserta SC dan
panitia sedang adakan pertemuan di
ruang PR III pada 12 Juni. Jam
dinding tunjukkan waktu pukul 5
sore. Pertemuan itu bahas posisi BEM
dan BLM Faperika serta kelanjutan
kongres. Dari pertemuan ini diperoleh
keputusan bahwa kongres akan tetap
dilaksanakan keesokan harinya. Per-
masalahan kelembagaan Faperika juga
akan dibahas pada kongres esok dalam
komisi khusus.

Sore pertemuan dengan SC dan
panitia, malamnya pukul 8 giliran
beberapa perwakilan FMPK yang
bertemu Rahmat. Pada pertemuan ini,
mahasiswa diberi kesempatan untuk
menyampaikan pendapat seputar tak
sesuainya pelaksanaan kongres di
kompleks militer. Mereka minta
kongres diadakan di kampus saja.

Selain permasalahan tempat,
keinginan mereka untuk adakan dia-
log bahas masalah BEM dan BLM
Faperika juga dikemukakan. “Baik, kita
buat dialog bahas ini. Tempat dan
waktunya disepakati bersama,” ujar
Syafri.

Pertemuan malam ini hasilkan
keputusan bahwa kongres tak dia-
dakan pada 13 Juni karena akan adakan
dialog terlebih dahulu. “Saya men-
jamin, jika kongres tetap dilaksanakan
sebelum adanya dialog, tidak akan saya
keluarkan SK Ketua dan Wakil BEM
serta Ketua BLM terpilih nantinya,”
kata Rahmat.

“Saya menjamin,
jika kongres tetap
dilaksanakan se-
belum adanya dia-

log, tidak akan
saya keluarkan SK
Ketua dan Wakil
BEM serta Ketua

BLM terpilih nanti-
nya,” kata Rah-

mat.
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Syafri pun tekankan jika memang
ingin adakan kongres di kampus, harus
menjaga keamanan dan menciptakan
suasana yang kondusif. Semua yang
menghadiri pertemuan malam itu
sepakat. Syafri katakan akan sampaikan
berita ini ke panitia dan SC.

Keputusan yang bertolak belakang
ini berdampak keesokan harinya.

PUKUL 8 hingga 9.45, 13 Juni,
Rektorat kembali dikunjungi maha-
siswa yang melaksanakan aksi. Per-
wakilan mahasiswa dari fakultas di UR
membentuk Aliansi Mahasiswa Penye-
lamat Kongres, Tony Era Wijaya selaku
Koordinator Lapangan memimpin
aksi.

Tuntutan mereka selama aksi ialah
tak adanya intervensi dari pihak
Rektorat dalam kongres. Mereka juga
minta SC dan panitia tegas dan tidak
mudah terintervensi pihak manapun
serta melanjutkan kongres. Terlak-
sananya dengan sukses kongres maha-
siswa yang demokratis dan tanpa
anarkis adalah harapan mereka.

Setelah selesai menyampaikan
keinginan mereka, para mahasiswa
membubarkan diri secara tertib.

ASSALAMUALAIKUM. Diberitahu-
kan kepada peserta kongres bahwa kongres

dilanjutkan pada hari ini (Rabu, 13 Juni)
pukul 10.30 di BPTP Pertanian/Balai
Benih Marpoyan depan SMK Pertanian.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Panitia mengabarkan ke peserta
bahwa kongres kembali dilanjutkan.
Pembahasannya LPJ BLM UR yang
sebelumnya tertunda serta dilanjutkan
pembacaan dan pembahasan progress
report dari UKM Pramuka, Ar Royyan
dan Resimen Mahasiswa (Menwa).
Pembentukan komisi yang membahas
PUOK, butir rekomendasi serta ko-
misi khusus menyusul setelah laporan
selesai. Pukul 12.20 sidang di pending
karena azan Zuhur.

Pukul 12.28 sidang kembali dilan-
jutkan. Penyampaian hasil rapat komisi
khusus jadi agenda. Hasilnya disam-
paikan Suardi, mahasiswa jurusan
Pendidikan Luar Sekolah FKIP. Ko-
misi khusus kemukakan empat poin.

Pertama, bagi UKM yang tak
serahkan progress report dalam beberapa
kali kongres akan dikenakan sanksi dana
kemahasiswaannya distop. Waktu yang
diberikan tiga bulan pasca pelantikan
pengurus BEM dan BLM. Jika peri-
ngatan ini tak dipedulikan, rekomen-
dasi pembekuan UKM akan diberikan.

Kedua, bagi Bahana Mahasiswa
diberikan sanksi penghentian dana
kemahasiswaan, tak berhak ikuti
kegiatan kelembagaan serta reko-

mendasi dibekukan karena tak miliki
SK. Diberikan waktu dua minggu
pasca pelantikan pengurus BEM dan
BLM UR untuk urus SK tersebut.

Ketiga, BLM UR akan adakan
restrukturisasi dalam kepengurusan
Kopma. Setiap BEM fakultas akan
berikan rekomendasi dua orang se-
bagai pengurus.

Terakhir, untuk permasalahan
BEM dan BLM Faperika. Komisi
merekomendasikan agar pengurus
BLM berikutnya mencabut keputusan
berkaitan dengan permasalahan ke-
lembagaan di Faperika dan  me-
ngesahkan BEM dan BLM Faperika.

Setelah laporan komisi khusus,
pemilihan Ketua BLM UR jadi agenda
pada pukul 12.40. Tony Era Wijaya,
mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika
FKIP terpilih secara aklamasi. Acara
pun selesai setelah disahkannya ketua
BLM tersebut.

Tragedi 13-14
KEPUTUSAN hasil pertemuan 12
Juni yang bertolak belakang membuat
mahasiswa memiliki persepsi masing-
masing tentang kongres. Mahasiswa
yang meminta kongres ditunda dahulu
sampai adanya dialog menganggap
kongres tak sah berdasarkan keputusan
pertemuan malam 12 Juni. Mereka
juga berpendapat kongres yang mem-

Beberapa perwakilan FMPK dan Julian Caesar, Wakil Ketua BEM UR saat itu sedang membahas masalah
kongres bersama Rahmat dan Jasril, Kabag Kemahasiswaan UR
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bahas permasalahan kelembagaan uni-
versitas dalam tiga jam terkesan
dipercepat.

Sedangkan bagi panitia, SC dan
peserta, kongres itu sah. Karena saat
pertemuan sore 12 Juni, telah dibahas
bahwa kongres tetap berlangsung
dengan pembahasan masalah kelem-
bagaan Faperika dibahas dalam komisi
khusus.

“Ya dari segi keabsahan, semuanya
sudah terpenuhi, kuota peserta, quo-
rum, semuanya sudah terpenuhi,” ujar
Atqo Akmal, Ketua Himpunan Maha-
siswa Sejarah FKIP UR, peserta
kongres. Ia pun menambahkan bahwa
keputusan pertemuan sebelumnya
membahas masalah Faperika juga telah
dipenuhi.

PR III, PD III seluruh fakultas dan
Tim Mediasi mengundang perwakilan
kelembagaan mahasiswa yang ter-
gabung dalam FMPK, SC dan Panitia
untuk datang ke Rektorat. Pertemuan
yang bertujuan untuk mediasi per-
masalahan kongres dimulai pukul 4
sore pada 13 Juni.

“Tapi karena ruangan yang tidak
kondusif, akhirnya mediasi dimulai
pukul 4 lewat,” ujar Roberto, saat itu
turut hadir sebagai perwakilan HMJ
THP. Sebelum memutuskan untuk
memakai ruang PR III, para peserta
mediasi sempat berkeliling mencari
ruangan yang lebih cocok dijadikan
tempat pertemuan.

“Karena tidak muat, jadinya cuma
beberapa perwakilan yang masuk,” ujar
Roberto.  Zulfikar dan Haris Daulay
perwakilan Ketua BEM dan BLM
Faperika masuk ke ruang pertemuan.
Selebihnya menunggu di luar. “Sekitar
lima belas orang kami menunggu di
luar.” Tambah Berto.

Sayang, dialog yang baru hendak
dimulai tak kunjung terjadi. Pasalnya,
di luar ruang PR III terjadi keributan
antara mahasiswa yang meminta dia-
log terlebih dahulu sebelum kongres
dilanjutkan—selanjutnya disebut
Kelompok I — dengan mahasiswa
yang telah selesai melaksanakan
kongres—selanjutnya disebut Kelom-
pok II.

Sekitar 60 orang mahasiswa Ke-
lompok II mendatangi rektorat.
“Kami datang untuk memastikan
bahwa hasil kongres sah dan tidak ada

Rahmat, PR III UR saat menghadapi mahasiswa. Ia pun menan-
datangani surat bahwa kongres tidak sah
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pihak yang boleh mengintervensi
kongres mahasiswa. Dari segi ke-
absahan semua sudah terpenuhi,” jelas
Atqo.

Sesampainya di Rektorat, maha-
siswa Kelompok II dilarang naik ke
lantai 2 oleh petugas keamanan. “Ya,
kami merasa tidak enak saja. Merasa
seperti di anak tirikan. Kami mendesak
naik ke atas,” tambah Atqo. Begitu
sampai di atas mereka langsung
berhadapan dengan mahasiswa Ke-
lompok I yang sudah lebih dulu berada
di sana.

“Begitu kami sampai di atas, kami
malah dihujat dengan kata-kata kasar,”
ujar Atqo.

“Mereka mencoba untuk meng-
hentikan pertemuan, memang sempat
terjadi adu argumen disitu,” Roberto
menjelaskan adu argumen tersebut
membuat suasana menjadi memanas.

“Kawan-kawan yang menolak
kongres emosi memaki kami, kami
yang dimaki pun emosi. Suasana tak
bisa ditenangkan lagi sampai terjadi
keributan,” jelas Atqo.

PR III keluar untuk menenangkan
keadaan tapi tak berhasil. Bentrok pun
terjadi antara kedua kelompok. Secu-
rity tak lagi bisa melerai kedua kelom-
pok.  Keributan tak reda sampai disitu.
“Saat itu kami kalah jumlah dari
mereka, dari pihak kami, Bobby Irtanto
juga kena tendangan,” ujar Berto.

Tiba-tiba saja masa kelompok I
berdatangan di halaman lobi rektorat.
Roberto jelaskan bagaimana Ke-
lompok I bisa banyak di luar gedung
Rektorat. “Ternyata ada teman yang
menghubungi kawan-kawan kelem-
bagaan di UR kalau ada ribut-ribut di
Rektorat.” Siapa yang menghubungi,
Berto tak tahu. Mendengar temannya
dipukul, Kelompok I berkumpul di
Gedung Rektorat.

Sempat sebelum azan Magrib,
bentrok kembali terjadi antar kelom-
pok II yang masih di lantai 2 rektorat
setelah kelompok I naik ke atas. Saling
pukul, lempar dan teriakan menggema
di lantai 2 itu. Security dan beberapa
petugas rektorat coba melerai, tapi tak
berhasil.

“Korban pertama itu dari pihak
kami, dia mahasiswa FKIP jurusan
pendidikan Fisika. Fahrizal Aprianto.
Ia dilempar batu hingga hidungnya

terluka,” ujar Atqo.
“Saya dilempar dari lantai bawah

dengan batu. Setelah diperiksa, tulang
hidung hampir patah,” ujar Fahrizal.

Seorang pegawai yang berada di
sana berinisiatif ambil tabung pe-
madam api lalu menyemprotkan ke
mahasiswa. Keributan antara kedua
kelompok berhenti. Kelompok II
pergi ke sayap kiri Rektorat dan naik ke
lantai 3 sedangkan Kelompok I turun
ke lantai dasar.

Akibatnya Kelompok II tertahan
di lantai III. Karena pertemuan
diadakan setelah jam kerja selesai,
semua ruangan di lantai III telah
terkunci. Kelompok II yang tertahan
di lantai III mencoba bernegosiasi
dengan Kelompok I agar bisa keluar
dari Gedung Rektorat.

“Ada yang bernegosiasi supaya
kami bisa shalat di luar dan makan,
setelah itu membubarkan diri,” ujar
Atqo. Ia tak mau sebutkan nama
negosiator, karena ia berada di lantai
III, siapa yang ditemui negosiator ia
tak tahu. Sayangnya keinginan itu tak
dikabulkan. “Akhirnya kami tetap di
lantai III. Makanan kami pesan dan
diantarkan ke Rektorat dibantu petugas
keamanan Rektorat. Ya keadaan yang
di atas itu sudah lemah,” tambah Atqo.

“Mereka ditahan sampai pihak
keamanan datang, supaya langsung di
BAP polisi,” ujar Roberto. Kelompok
I ingin agar mahasiswa kelompok II
yang melakukan tindak kekerasan
langsung di BAP. Supaya mereka tidak
pergi, maka ditahan di lantai III.
Kelompok I masih berada di Gedung
Rektorat hingga pukul delapan malam.

Saat itu Rahmat menemui maha-
siswa Kelompok I yang berada di lantai
dasar. Kelompok I minta Rahmat
membuat surat yang menyatakan
bahwa kongres tidak sah berdasarkan
hasil pertemuan 12 Juni malam. Lalu
kongres akan dilaksanakan setelah
kedua pihak bertemu dan memperoleh
kesepakatan. Rahmat pun membuat
surat pernyataan tersebut.

Setelah dibuat surat pernyataan,
Kelompok I berangsur membubarkan
diri. “Ada sekitar seratusan orang lah
masih tinggal di Rektorat, tapi yang
lainnya sudah membubarkan diri,” ujar
Roberto.

Sebelumnya Kelompok II—selain

Kelompok I min-
ta Rahmat mem-
buat surat yang
yatakan bahwa

kongres tidak
sah berdasar-
kan hasil per-

temuan 12 Juni
malam. Lalu ko-
ngres akan di-

laksanakan se-
telah kedua pi-

hak bertemu dan
memperoleh ke-
sepakatan. Rah-

mat pun mem-
buat surat per-

nyataan ter-
sebut.
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yang di lantai 3 rektorat—sempat
menghadapi Kelompok I, mereka
berusaha membebaskan teman-teman
yang tertahan di lantai III. Sempat
terjadi adu mulut dan teriakan-teriakan.
“Tapi karena kalah jumlah, mereka
mundur kembali kearah UP2B,” ujar
Berto. Ia menambahkan Kelompok I
mendengar Kelompok II mengum-
pulkan massa mahasiswa di luar
kampus UR.

“Ya wajar saja, nggak mungkin
abang atau teman-teman saya diam saja
melihat situasi seperti ini,” kata Atqo.
Ia katakan hal ini wajar dan kedua pihak
harusnya mengakui bahwa memang
ada orang luar selain mahasiswa UR
yang ikut dalam kejadian ini. “Siapa
yang akan tinggal diam jika ada teman-
temannya ditahan. Saya menganggap
wajar saja kedua pihak memanggil
pihak luar.”

Di lain pihak, kedua kelompok
juga menanti kedatangan pihak ber-
wajib saat itu. Kelompok I ingin agar
pihak berwajib membuat Berita Acara
Perkara (BAP) terhadap pelaku pe-
mukulan terhadap beberapa ma-
hasiswa Kelompok I. Sedangkan
Kelompok II berharap pengamanan
dari pihak kepolisian agar mahasiswa
yang tertahan di lantai III bisa keluar
dari Gedung Rektorat.

Sayangnya, pihak kepolisian tak
bisa seenaknya masuk lingkungan
kampus. “Kita punya prosedur me-
masuki kampus. Nggak bisa see-
naknya,” ujar Jhon Sihite SH, Kepala
Reserse Kriminal (Reskrim) Ke-
polisian Sektor Tampan. Setiap kam-
pus punya otonomi menyelesaikan
permasalahan. Jika pihak kepolisian
ingin masuk kampus, maka harus
menjalankan prosedur perizinan yang
berlaku. “Ya nggak bisa sembarangan
pokoknya,” tambah Jhon.

Kelompok I yang tinggal di Rek-
torat berkumpul. Mereka membawa
kayu, batu dan besi.

“Kami kurang tahu juga kenapa
kawan-kawan ini bawa kayu, kita
berusaha supaya ini diselesaikan de-
ngan musyawarah,” ujar Zulfikar
menanggapi permasalahan ini.

Kelompok II pun telah berkum-
pul di depan Unit Pelayanan dan
Pengembangan Bahasa (UP2B) UR.
“Mereka berusaha membebaskan

Beberapa orang digiring dengan wa-
jah dan tubuh babak belur. Ada yang

hanya menggunakan kaus dalam
dan ada yang bertelanjang dada

Infrastruktur yang rusak serta beberapa korban setelah kerusuhan
kongres yang dapat di rekam BM

Foto: Dayat/BM
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kami,” ujar Atqo. Lewat tengah malam,
bentrokan terjadi. Di luar ataupun
dalam Rektorat.

“Teman-teman kami sudah ber-
usaha bernegosiasi untuk menghindari
bentrokan, tapi tak ada hasilnya,” ujar
Atqo. Ia katakan, jika mereka tak
ditahan, kerusuhan mungkin saja bisa
dihindari. “Keadaan yang memaksa
jadinya seperti ini.”

“Mereka mengepung dari arah
UP2B menuju depan Rektorat dan dari
arah belakang Rektorat,” Roberto
menjelaskan. Kelompok I yang tinggal
seratusan orang kalang kabut dan
memutuskan lari. Ada yang masuk ke
dalam Rektorat, ada yang lari ke arah
kampus Faperika dan Faperta.

Infrastruktur Gedung Rektorat
turut jadi sasaran. Kaca dan pintu
pecah, batu dan tong sampah me-
layang. Bentrokan terjadi sekitar pukul
12 hingga 1 malam, sampai akhirnya
Kelompok I mundur dari gedung
Rektorat.

Banyak pihak terluka. Beberapa
wartawan media lokal yang meliput
kejadian turut kena lemparan batu.
Diantaranya M Ali Nurman dan Teguh
Prihatna, reporter dan fotografer Riau
Pos serta Da Nata dan Devi Hen-
drawan reporter Riau Televisi.

Kelompok I yang masuk ke dalam
Rektorat digiring keluar oleh Ke-
lompok II. Beberapa orang digiring
dengan wajah dan tubuh babak belur.
Ada yang hanya menggunakan kaus
dalam dan ada yang bertelanjang dada.
Kelompok I yang digiring mengaku
dipukuli dan disuruh buka baju oleh
Kelompok II. “Kami disuruh keluar.
Kalau nyerah kami nggak akan diapa-
apakan. Ya udah kami nyerah dan keluar.
Pas udah keluar itulah pada disuruh
buka baju,” ujar Berto.

Setelah keluar dari gedung pun
beberapa mahasiswa Kelompok II
masih ada yang memukul mahasiswa
Kelompok I, namun dihalangi pihak
keamanan kampus. Kejadian ini ter-
dokumentasi dalam kamera milik
wartawan media.

Setelah mundurnya Kelompok I,
keadaan mereda. Kelompok I yang
tertangkap, lebih dari sepuluh orang,
digiring ke UP2B untuk dilihat kartu
identitasnya.

“Sampai di UP2B kami diminta

“Lima orang teman kami tertang-
kap. Paginya baru dilepaskan. Me-

reka dalam keadaan babak be-
lur.”
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LAPORAN tindak kekerasan (pe-
mukulan) yang dialami mahasiswa
Universitas Riau tercatat pada sebuah
buku pengaduan. Dalam buku yang
berada di Kepolisian Sektor Tampan
itu tercatat nama pelapor, kronologis
serta nama yang diduga sebagai
tersangka.

Pada 13 Juni, Steven dan teman-
temannya membuat laporan di pos
pengaduan. Steven, Faisal, Haris
Daulay, Bobby Irtanto, Bowo, Wanda
dan Viktor membuat laporan tentang
adanya tindak kekerasan yang dialami
beberapa dari mereka.

Mereka mahasiswa dari Kelompok
I. Tindak kekerasan dialami saat
mereka berada di lantai 2 Rektorat.
Beberapa utusan mahasiswa datang ke
Rektorat untuk berdiskusi bersama
Pembantu Rektor III UR, Rahmat,
beberapa Pembantu Dekan III serta
perwakilan mahasiswa yang terlibat
dalam kongres.

Sebagian mahasiswa lagi me-
nunggu di luar pintu ruangan PR III.
Menurut kronologis yang mereka
sampaikan, tiba-tiba datang mahasiswa
dari Kelompok II. Mereka beramai-
ramai naik dan menyerang mahasiswa
yang sedang menunggu tersebut. Salah
satu yang diserang Bobby Irtanto. Ia
ditendang di bagian dada oleh ter-
sangka berinisial B. Keributan terjadi.

Keributan akhirnya dihentikan
seorang pegawai yang berada di lantai
2 Rektorat. Bobby beserta teman-te-
man menuju Polsek Tampan untuk

melaporkan tindakan tersebut.
“Ya ini baru berupa laporan dan

akan ditindak lanjut penyidik,” ujar
Jhon Sihite SH, Kepala Unit Reserse
Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor
Tampan. Jhon menjelaskan dalam
menindak lanjuti sebuah laporan
diperlukan bantuan dari pelapor
sendiri. Bantuan itu berupa penjelasan
kepada tim penyidik bagaimana ciri-ciri
yang diduga sebagai tersangka, di mana
alamat atau pun pekerjaannya. “Ini
akan mempermudah dan memper-
cepat penyidikan,” jelasnya.

Tindak lanjut yang akan dilakukan
penyidik setelah menerima laporan
adalah memeriksa saksi. Ia dilakukan
untuk menguatkan dugaan siapa
pelakunya. “Tapi sampai saat ini
pelapornya belum datang juga. Ke-
marin sudah dihubungi, dan katanya
setelah lebaran mereka akan ke sini,”
ujar Jhon.

Jhon menekankan bantuan yang
bersifat kooperatif—saling mem-
bantu—akan mempercepat berlang-
sungnya penyidikan yang ditangani tim
I penyidik Polsek Tampan.

Pada 14 Juni, beberapa mahasiswa
UR kembali datang. Mereka mela-
porkan satu korban lagi bernama
Suryadi dari Kelompok I. Ia dipukuli,
bibirnya bengkak dan mukanya babak
belur. Laporan ini disampaikan pada
tengah malam. Kronologis yang
diberikan, Suryadi dipukul saat bersem-
bunyi di kamar mandi Rektorat.
Seorang mahasiswa UR berinisial T

diduga sebagai tersangka.
Dari mahasiswa Kelompok II,

Hervana Wahyu P, Jefriadi dan Bima
M membuat laporan ke Polsek Tam-
pan. Laporan yang tercatat di buku
pengaduan juga berupa tindak keke-
rasan. Mereka melapor pada 14 Juni
pagi.

Dari kronologis yang disampaikan,
tindak kekerasan mereka alami ketika
bentrokan tengah malam di Rektorat
sudah selesai. Mahasiswa Kelompok
II hendak kembali ke rumah dan
berjalan menuju pagar Bina Krida.
Namun di sana mahasiswa Kelompok
I sudah ramai menunggu dan me-
nyerang mahasiswa Kelompok II.
Keributan kembali terjadi.

Karena Kelompok II kurang,
akhirnya beberapa di antara mereka
ditangkap dan dipukul. Mereka baru
dilepaskan pukul enam pagi dengan
kondisi babak belur. Mereka langsung
menuju kantor Polsek Tampan untuk
melaporkan kejadian dan membuat
pengaduan. Mereka menyebut pelaku
tindak kekerasan adalah mahasiswa
UR berinisial H.

Seperti laporan dari mahasiswa
Kelompok I, disebutkan Jhon, lapo-
ran ini juga belum bisa ditindak lanjuti
karena belum ada laporan lebih lanjut
dari korban.

“Kami minta kerjasamanya saja.
Ketika laporan selanjutnya telah
diberikan, tim kami akan segera turun
meyelidiki permasalahan ini,” ujar
Jhon.# Yaya

perlihatkan kartu identitas,” ujar
Noprianda Alfendra, mahasiswa Fa-
perika Jurusan Pemberdayaan Sum-
berdaya Perairan (PSP) 2010. Ia ditang-
kap karena ikut masuk Rektorat. “Saya
tidak dipukul,” kata Nanda.

Namun dompet dan handphone-
nnya diambil Kelompok II yang
berkumpul di UP2B. “Sampai se-
karang belum dikembalikan,” katanya.
Siapa yang bertanggungjawab terkait
persoalan ini, tidak ada yang bisa

dikonfirmasi.
“Setelah kami dikasih minum dan

barang-barang yang disita dikum-
pulkan, satu jam kemudian kami
ditinggal pergi begitu saja,” ujar
Roberto. Ia dan teman-temannya
kembali ke Rektorat mengumpulkan
barang-barang, sedangkan Kelompok
II beranjak ke Bina Krida.

Sesampainya di Jalan Bina Krida,
kedua kelompok kembali bertemu dan
bentrokan terjadi lagi. “Kawan-kawan

sudah banyak yang membubarkan diri
setelah semalaman itu. Ternyata ada
bentrokan lagi. Kalah jumlahlah
dibandingkan mereka yang datang,”
ujar Atqo. Ia jelaskan massa yang
datang berasal dari jalan Bina Krida dan
dari arah FKIP.

“Mereka mengepung kami. Dua
motor teman kami dirusak sampai tak
berbentuk,” ujar Atqo. “Lima orang
teman kami tertangkap. Paginya baru
dilepaskan. Mereka dalam keadaan

“INI AKAN MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT PENYIDIKAN.”

BAHANA coba himpun kronologis
kejadian dari sudut pandang korban
yang berada di tempat bentrokan
terjadi. Sayangnya niat ini tak semua

pihak dapat menerima. Korban dari
pihak kubu II, Hervana Wahyu
menolak untuk berkomentar setelah
diajak berdiskusi.

“Maaf, sudah tidak mau lagi
membahas masalah ini. Saya mau
fokus selesaikan study,” ujarnya. Kru
Bahana kembali mencoba menghu-
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MALAM dihari ketigabelas bulan Juni
bukan saat keberuntungan bagi Nop-
rianda Alfendra. Mendengar kabar
tentang banyaknya mahasiswa ber-
kumpul di rektorat karena permasa-
lahan kongres membuat ia penasaran.

Pukul sembilan malam ia sampai
di rektorat lalu menghampiri teman
satu fakultas. “Pas selesai cerita itu,
nampak massa Kelompok II datang
dari arah mushala samping rektorat.
Mereka takbir-takbir. Kawan-kawan
yang di rektorat ini ngerasa nggak
enaklah, seolah-olah kaya’ orang kafir.”

Sempat terjadi bentrokan fisik
karena suasana memanas, tapi karena
massa Kelompok II tak terlalu banyak,
mereka mundur meninggalkan rek-
torat.

Tengah malam, bentrokan besar-
besaran terjadi. “Ya mereka melempar
batu, karena kami tidak siap, banyak
juga yang kena lempar.”

 Nanda dan massa Kelompok I lari
mencari tempat berlindung. Sebagian
lari kearah Faperika dan Faperta,
sebagian lagi ke dalam rektorat. Nanda
salah satu yang masuk ke rektorat dan
bersembunyi di toilet.

“Awalnya sempat melawan, tapi
saya dan beberapa kawan nggak ada
pegang apa-apa, ya memilih me-
nyelamatkan diri.”

Setelah bersembunyi di toilet,
ternyata keberadaan mereka diketahui.
Pintu toilet di dobrak dan semua yang
ada di dalam toilet disuruh keluar dan
menyerahkan diri.

“Ada dibilang kalau kami me-
nyerahkan diri, kami nggak akan di apa-
apain. Nanda orang pertama yang
menyerahkan diri.”

Setelah menyerahkan diri, Nanda
sempat mendapatkan beberapa pu-
kulan ringan. “Ya nggak seberapa
dibanding kawan-kawan lain yang
babak belur.”

Setelah tertangkap, mereka digiring
ke UP2B. Semua yang tertangkap
dikumpulkan. Kartu identitas di-
periksa dan ditanyai siapa yang me-
nyuruh datang ke rektorat. Beberapa
handphone juga diperiksa, melihat
apakah ada sms yang berisi himbauan
agar datang ke rektorat.

Setengah jam berada di UP2B,
datang seseorang yang mengaku
sebagai polisi. “Kawan-kawan yang
menangkap kami membenarkan kalau
dia polisi.” Seluruh dompet dan
handphone disita untuk dijadikan
barang bukti. Orang yang mengaku
sebagai polisi itu menyatakan bahwa
barang-barang itu akan diserahkan
bersamaan dengan pemanggilan or-
angtua dari yang tertangkap.

Sayangnya tak ada pihak yang bisa
dikonfirmasi terkait hal ini. Pihak
Polsek Tampan tidak mengetahui
perihal tersebut karena mereka be-
rencana untuk memanggil pihak yang
melapor untuk menindaklanjuti la-
poran yang diberikan.

Sekitar limabelas orang lebih yang
tertangkap mengeluarkan dompet dan
handphone lalu meletakkan disam-

ping atau depan badan mereka. Bebe-
rapa orang dari Kelompok II yang
berada di UP2B mengambil dompet
dan handphone, lalu memasukkannya
kedalam kantung plastik.

Taklama berselang, massa Ke-
lompok II meninggalkan mereka yang
tertangkap di UP2B. “Kami ditinggal
begitu saja. Setelah itu kami bergerak
ke rektorat untuk mengumpulkan
barang-barang.”

Nanda bersama orang-orang yang
tertangkap segera melaporkan barang-
barang mereka yang diambil kepada
petugas keamanan rektorat. Mereka
berharap ketika ada kejelasan tentang
barang-barang mereka yang diambil,
pihak keamanan kampus dapat segera
menghubungi mereka.

“Ada sekitar 12 dompet dan 15
handphone yang diambil. Kalau punya
saya itu banyak kartu identitas ke-
lembagaan, KTP, SIM A dan C, KTM,
STNK sepeda motor, slip pembayaran
SPP selama tiga semester sama ATM.
Uang tunai juga ada sekitar Rp 70 ribu.”

Nanda sangat berharap pihak yang
terkait dengan kejadian pengambilan
barang-barang tersebut segera meng-
embalikan barang-barang yang di-
ambil.

“Kami mengharapkan itikad baik-
nya saja. Kalau dikembalikan ya berarti
selesai masalah ini. Tapi kalau nggak
dikembalikan, ya kami nggak terima.
Itukan hak kami.”# Yaya

babak belur,” tambahnya. Mereka
adalah Jefriady, Ali Thamrin dan
Izzudin mahasiswa FT, Marwan
mahasiswa Faperta dan Hervana
Wahyu P mahasiswa FH.

PEMUKULAN, pengrusakan dan
berbagai tindak kekerasan telah jadi
satu acara yang mengisi pesta de-
mokrasi di UR tahun ini dan tahun
sebelumnya. Pengrusakan dan tindak

kekerasan yang terjadi telah dilaporkan
ke pihak kepolisian. Untuk mahasiswa
yang terlibat, TMKK akan selidiki
permasalahan tersebut, melakukan
mediasi dan mencari solusinya.

Beberapa pihak yang mendengar
atau membaca berita terkait peristiwa
ini berkomentar dalam jejaring sosial.
Dalam akun facebook Bahana Mahasiswa,
Rizal Antoni menuliskan “Ini mahasiswa
atau preman?”. Sulis Triayani juga
berkomentar “Katanya kaum intelektual,

tapi kok anarkis dan emosi yang di-
kedepankan.”

Hingga tulisan ini diterbitkan
Kelompok I, Nofri Andri Yulan
menolak memberi komentar.

Mohon maaf untuk permasalahan
terkait pemira dan kongres saya tak bisa
menjelaskan. Harap dipahami. Tulisnya
dalam pesan singkat. Saat dicoba
menghubungi melalui telepon, ja-
waban yang sama juga dilontarkan.
“Untuk keamanan kondisi kampus
saat ini,” ujarnya.#

“KAWAN-KAWAN YANG MENANGKAP KAMI MEMBENARKAN KALAU DIA POLISI.”

bungi dan mengatakan ini bentuk
verifikasi sehingga berita yang akan
disampaikan telah cover both side.

“Maaf, benar-benar tidak bisa.”

Kru Bahana kembali mencoba, akhirnya
korban mau membuat janji bertemu,
tapi akhirnya dibatalkan kembali dan
ia mengutarakan permintaan maaf

untuk tak bisa berbicara. Bahana telah
mencoba konfirmasi pihak-pihak
terkait, tapi tak semuanya mau mem-
berikan komentar.
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NOFRI Andri Yulan dan Julian Caisar
Ketua dan Wakil Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Riau
akan mengakhiri tampuk kekuasaannya
pertengahan 2012.  Akhir Juni sudah
kongres. Begitu juga dengan Ketua
BEM fakultas se UR.

Bulan Mei menjadi ajang pe-
milihan raya tingkat universitas hingga
fakultas. Pada tingkat universitas 16
sampai 21 April tahap sosialisasi.
Pendaftaran dimulai 22 hingga 28
April. Ada dua pasang calon yang maju
pemira kali ini. Pasangan nomor urut
1 Prastiono dan Muhammad Aditya.
Pasangan nomor urut 2  Padli dan
Iskandar.

Seperti biasa sebelum pencon-
trengan, setiap pasangan calon ber-
kampanye agar masyarakat kampus
tahu. Kampanye dilakukan di setiap
fakultas. Kampanye pertama 3 Mei di
Faperika di tolak kelembagaan tertinggi
di sana, BEM dan BLM Faperika.

Selain ditolak di Faperika kampanye
kali ini tak berjalan mulus, karena
pasangan 1 sering kali tak hadir. Seperti
di Fakultas Ekonomi. Panitia coba
menunggu beberapa menit, tapi
mereka tidak datang juga. Hanya Padli
dan Iskandar yang sampaikan visi dan
misinya. Di FE mahasiswa yang
mendengarkan kampanye calon Ketua
dan Wakil BEM ini tidak begitu

antusias. Di tengah lapangan FE hanya
beberapa orang yang terlihat, itu pun
pendukung dari calon nomor 2.

Lima hari kemudian  kampanye di
FE. Prastiono dan Muhammad Adit-
ya, calon nomor urut 1 belum hadir.
Panitia beri kesempatan pada calon
nomor 2 Padli dan Iskandar untuk
sampaikan visi misi. Pasangan yang
disingkat PAKAR ini nyatakan visi
mereka menjadikan BEM UR sebagai
wadah perjuangan bersama. Misinya
profesional, aspiratif, kekeluargaan,
amanah, responsif—singkatan PA-
KAR. Alhasil hingga selesai calon
nomor satu tidak juga hadir.

Esoknya kampanye di Faperta.
Calon nomor 1 hanya dihadiri oleh
calon Wakil Ketua BEM, Muhammad
Aditya. “Prastiono tidak bisa datang
karena orang tuanya sedang sakit,” kata
Aditya.

Tanggal 10 Mei kampanye di FISIP.
Saat calon nomor urut 2 sedang
sampaikan visi-misi, Muhammad
Aditya, calon Wakil Ketua BEM UR
nomor urut 1 hadir. Ia terlambat.
Masing-masing calon diberi waktu 15
menit sampaikan visi dan misinya.

Pada proses kampanye calon Ketua
BEM no urut 1 sering kali tidak hadir
seperti di kampanye di Faperta dan
FKIP. Hanya calon wakilnya saja yang
hadir M Aditya. Kampanye di FE hanya
pasangan no urut 2 saja yang hadir.
Prastiono katakan alasan ketidak
hadirannya karena pulang kampung.
“Orang tua sedang sakit, jadi harus
pulang kampung,” katanya.

WARNA WARNI ‘PESTA’ MAHASISWA

TAHUN KE TAHUN PEMIRA UR

Mei 1995

Lembaga aspirasi
mahasiswa yang semula
bernama Senat
Mahasiswa Perguruan
Tinggi (SMPT) berganti
nama menjadi Badan
Eksekutif Mahasiswa
(BEM) dan Dewan
Perwakilan Mahasiswa
(DPM)

September 1999

Meniru konsep pemilihan umum,
DPM—Sekarang BLM—adakan
Pemilihan Raya Universitas
(PRU) untuk Sekretaris Jendral
(Sekjen) DPM. Sayangnya,
bukan hanya sepi pendaftar
peserta calon Sekjen, saat
kampanye pun tak banyak
mahasiswa yang memberikan
perhatian.

Maret 2001

Sedang maraknya
penolakan Laporan
Pertanggungjawaban (LPj)
pengurus saat Kongres.
Nasib yang sama dialami
Cecep Suryadi, Presiden
Mahasiswa (Presma) kala
itu. LPjnya ditolak pada
Kongres IX

September 2002

PRU kembali diadakan untuk
pemillihan Presma. Minat
dari mahasiswa untuk
memberikan suara sangat
minim. Dari 14 ribu ma-
hasiswa UR, hanya 3 ribuan
mahasiswa yang me-
nggunakan hak pilihnya.

Oleh Herman
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Pasangan Padli dan Iskandar sedang kampanye di FE
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Tahu atau Tidak
MASA kampanye berakhir, tibalah saat
pemilihan. Panitia Pemilihan Raya
Universitas (PPRU) mencetak 12 ribu
kertas suara dari 24 ribu jumlah
mahasiswa aktif. Sayangnya 12 ribu
kertas suara itu hanya terpakai sekitar
5 ribu. Ini terlihat dari jumlah suara
yang diperoleh tiap calon. Untuk Padli-
Iskandar, jumlahnya 3.497, sedangkan
Prastiono-Aditya 797 suara dan be-
berapa lagi merupakan suara yang tak
sah.

Jika dibandingkan dengan pemi-
lihan raya tahun sebelumnya, pesta
demokrasi kali ini jauh menurun. Pada
2010, pasangan Adi Hamdani-Age
Pranata unggul dengan 4095 suara
dibanding Oky Gaffa Maulana-Novi
Lesmana, 1594 suara dan Zaid Isramar
Hardani-Eri Zulapri 1370 suara.  Pada
2011, Novri Andri Yulan-Julian Cae-
sar unggul 3316 suara dari Ari Nug-
raha-Aulia Rahman 1913 suara. Tidak
sah 1329 suara.

Melihat minimnya partisipasi dari
mahasiswa pada 2012, Bahana me-
ngadakan jajak pendapat dengan
menyebarkan angket kuisioner ke 91
lembaga se-UR dan 450 angket ke
mahasiswa di sembilan fakultas UR.
Dari 6 hingga 14 Juni 2012, angket
yang disebar hanya kembali 249 lembar
dari mahasiswa dan 18 dari kelem-
bagaan. Meski demikian, kesalahan di
luar penghitungan mungkin  saja
terjadi. Jajak pendapat ini tak dimak-
sudkan untuk mewakili pendapat
seluruh kelembagaan di UR.

Hasil Jajak pendapat Bahana, saat
Pemira berlangsung, hanya 35 persen
mahasiswa  ikut memilih sisanya tidak
ikut. Sapari Ketua PPRU katakan
sosialisasi yang dilakukan berupa
pemasangan spanduk di tempat
strategis yang mudah dilihat maha-
siswa. Selain itu penyebaran pamflet
dan banner ke setiap fakultas. Selan-
jutnya tim sukses lah yang meng-
akomodir massanya masing-masing.

“Banyaknya mahasiswa yang tidak
ikut memilih itu karena mahasiswa itu
sendiri tidak mau mencontreng,” kata
Sapari.

Selain soal keikut sertaan memilih,
77 persen mahasiswa tidak tahu siapa
saja calon ketua dan wakil BEM UR
periode 2012-2013 yang maju. Hanya
23 persen yang tahu. Dan setelah
pemilihan selesai, hanya 22 persen
mahasiswa yang tahu bahwa pe-
menangnya Padli-Iskandar, sisanya tak
tahu sama sekali.

Menurut Pebrizon mahasiswa
Ilmu Komunikasi  2011, ia ikut
memilih, katanya Ini demokrasi. “Kita
punya hak berpartisipasi untuk me-

milih. Karena ini juga tuntutan.” Tapi
bagi Roy mahasiswa Faperta 2011, ia
tidak ikut memilih karena tidak tahu
kapan waktu pemilihannya.

Beda pula dengan Samsudin maha-
siswa Faperta 2011. Samsudin tak
memilih karena menurutnya tidak ada
gunanya dan menimbulkan masalah
baru dan memecah belah antar golo-
ngan.

Bagaimana dengan kelembagaan di
UR? Sebanyak 56 persen menyatakan
bahwa Pemira tahun ini menarik.
Sehingga 69 persen kelembagaan
merasa termotivasi untuk bergabung
ke kelembagaan baik tingkat universi-
tas ataupun fakultas. Sisanya, 44 persen
menyatakan bahwa pemira tak menarik
dan 19 persen merasa tak termotivasi.
Apakah benar tak termotivasi, 12
persen kelembagaan tak memberikan
jawaban.

Aklamasi Topik Utama
PEMIRA tahun ini diwarnai dengan
topik aklamasi. Beberapa pimpinan
BEM fakultas terpilih karena tak ada

Februari 2005

Permasalahan dalam kelem-
bagaan tingkat fakultas terjadi.
BEM FKIP mendapatkan memora-
ndum (memo) I dari pengawasnya
(BLM) karena tak menjalankan
program kerja (progker) yang
telah dimandatkan.
BEM Faperta turut mendapat
memo I karena tak menyerahkan
laporan keuangan dan kegiatan.
Dampaknya pengurus meng-
undurkan diri secara serentak.

Maret 2005

Proses Pemilihan Raya
(Pemira) di tingkat Fakultas
Perikanan (Faperika) diwarnai
isu agama. Saat peserta calon
Gubernur Mahasiswa (Gubma)
menyerahkan persyaratan, isu
agama dilontarkan kepada
salah satu calon. Zamzami. Ia
dinyatakan seorang Sosialis
Komunis yang tak patut untuk
dipilih. Nyatanya, Zamzami
adalah santri dari Pondok
Pesantren Darul Najah.

Juni 2006

Masalah tak lengkapnya syarat untuk mendaftar
mewarnai pemira tingkat universitas tahun ini.
Entah karena apa, empat pasang calon yang
mendaftar menjadi peserta calon Presma, tak
melengkapi seluruh administrasi pendaftaran.
Pahrizal-Haris tak berikan materai pada surat
pernyataan. Heri-Palti tak cukupi jumlah KTM
pendukung yang diminta. Handiro-Ade juga
sama dengan  Pahrizal, ditambah mereka tak
lampirkan transkrip nilai selama kuliah. Hanya
pasangan Alfajri-Syahnis yang tak miliki cacat
administrasi. Akhirnya mereka diberi waktu
melengkapi seluruh persyaratan.

TAHUN KE TAHUN PEMIRA UR

Samsudin tak memilih karena menurutnya
tidak ada gunanya dan menimbulkan ma-

salah baru dan memecah belah antar golo-
ngan.
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calon lain yang daftar atau tak lolos
lewati tahapan seleksi calon peserta
pemira.  Untuk Fakultas Teknik Nga-
diman, FMIPA Fitra Perdana, dan
FKIP Sudarmono terpilih secara
aklamasi bersama wakil-wakilnya.

Pemungutan suara dapat ber-
langsung di FH, Faperta dan FISIP.
Karena lebih dari 1 kandidat yang lolos
sampai tahap penetapan calon. Ketua
BEM FH terpilih Irhamni–Qayum,
Faperta Bobby Irtanto dan Anas
Ritonga dan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik terpilih jadi Ketua BEM Mus-
tafa Lubis.

Fakultas Ekonomi sampai saat ini
belum ada kejelasan setelah proses
penghitungan suara 8 Mei lalu. Masa-
lahnya hanya kesalah pahaman waktu
pembukaan dan mulai pencontrengan
antara kampus FE Panam dan Gobah.
Malam itu suara diungguli pasangan
Fauzi-Bobby.

Akui Dulu, Baru Bisa
KELEMBAGAAN tertinggi tingkat
fakultas terpilih sudah mulai menjabat,
tapi ada permasalahan di Faperika.
Setelah beberapa bulan menjabat,

Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
Universitas Riau (UR) mengeluarkan
SK nomor 008 dan 009 tahun 2012.
Hal ini bikin Ketua dan Wakil BEM,
BLM Faperika kaget. Zulfikar-Khai-
runissa, petinggi BEM serta Haris
Daulay-Waluyo, petinggi BLM, mene-
laah maksud SK.

Ketetapan BLM UR nomor 008
tentang pemira Faperika putuskan
menolak segala proses dan hasil pemira
Faperika, sedangkan ketetapan nomor
009 tentang rekomendasi pemira
Faperika, menetapkan untuk me-
ngulang kembali proses pemira di
Faperika UR. Kedua ketetapan tersebut
dikeluarkan 4 April 2012. ‘Pertarungan’
BLM UR serta BEM dan BLM Fa-
perika dimulai.

Sekira tiga Minggu sebelum mun-
culnya ketetapan, ‘pertarungan’ mulai
terasa. BEM dan BLM Faperika tak
diundang ikut Pleno II BLM UR.
Pleno adalah sidang penyampaian
progress report kinerja BEM UR. “Kami
memang sudah sepakat tak hadirkan
BEM dan BLM Faperika karena lem-
baga itu tidak kami akui sebelum
terjadinya pemira ulang,” kata Suyitno,

Wakil Ketua BLM UR.
Setelah terbitnya ketetapan, per-

wakilan BEM dan BLM Faperika
pernah lakukan dua kali pertemuan
dengan BLM UR. BEM dan BLM
Faperika minta penjelasan dan kla-
rifikasi apa dasar ketetapan itu. “Kita
ingin BLM UR cabut ketetapan itu dan
meminta maaf pada masyarakat Fa-
perika,” kata Haris.

Pasalnya mereka anggap muncul
ketetapan ini jadi hal aneh. “SK Dekan
juga sudah turun. Bahkan kami sudah
adakan kegiatan lagi. Makanya kami
merasa aneh saja dengan ketetapan
BLM itu, kok baru sekarang,” kata
Khairunissa.

Sayang, dua kali pertemuan dengan
BLM, apa yang diminta BEM dan
BLM Faperika tak terpenuhi. BEM
dan BLM Faperika mulai bereaksi.
Imbasnya, dua proses Pemira UR gagal
dilaksanakan di Faperika.

Pertama, saat kampanye dialogis.
Kampanye hanya sampai penyampaian
visi dan misi. Zulfikar datang dan ia
tak menginginkan ada kampanye.
Pasalnya duduk persoalan BEM dan
BLM Faperika belum kelar. “Masalah

TAHUN KE TAHUN PEMIRA UR

Januari 2007

D-III Akuntansi Perpajakan diberi waktu satu
minggu untuk adakan pemira dan kongres.
Pengurus lama kalang kabut mengadakan kegiatan
tersebut. Hasilnya pemira dan kongres berjalan apa
adanya dengan sepi peminat. Dekanat memberikan
sangsi karena kelembagaan mahasiswa di D-III
vakum.

Memo I dari pengawas kelembagaan tingkat FH
dilayangkan kepada BEMnya karena tak jalankan
program kerja yang dimandatkan.

Lain kisahnya di FT. Perbedaan jumlah suara
mewarnai perhitungan. Saat dihitung, jumlahnya
571. Supaya lebih akurat, diadakan perhitungan
ulang. Hasilnya malah 578. Sempat ribut tapi bisa
ditenangkan. Tak jelasnya aturan pemira di Faperta
sempat membuat para pendukung calon Gubma
Faperta ribut. Ada calo mendaftar usai verifikasi,
kampanye diluar jadwal.

Tak lengkapnya syarat calon Gubma FE terjadi
tahun ini. Kedua pasang calon yang mendaftar tak
melengkapi syarat. Faisal Akbar-Yudistira tak
melampirkan KHS sedangkan Indra Irawan-Juju
Eka kurang 1 KTM pendukungnya.

Mei 2007

Untuk tingkat universitas
dari tiga pasang yang
mencalonkan diri, dua pasang
harus rela tak berhasil
melanjutkan langkahnya.
Pasalnya Ade Arnas-Davitra
tak bisa lolos karena tak
berhasil melampirkan KHS
nilainya untuk melengkapi
persyaratan. Sedangkan
Suriksodi-Edi malah tak
melampirkan apapun dalam
map persyaratannya.

Walaupun awalnya
Sandy-Ronal tak berikan
materai pada surat per-
nyataan dan Fajri-Budi juga
belum melengkapi per-
syaratan seutuhnya. Ketika
mereka diberikan batas
waktu, kedua pasangan calon
ini melengkapinya dan
akhirnya lolos tahap verifikasi.

Maret 2008

Paripurna D-III Akutansi Per-
pajakan kembali tuai masalah.
Beberapa kepengurusan himpunan
mahasiswa (hima) malah tak me-
nyerahkan laporan pertanggungja-
waban. Hima diberikan sanksi dan
diberi waktu untuk menyerahkan LPj.

Sedangkan di FT, saat paripurna
sempat ricuh karena Himpunan
Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS)
meminta haknya. Karena HMTS
dibekukan oleh dekanat, pihak
penyelenggara paripurna tak me-
ngundang pengurus HMTS.

Beberapa pengurus HMTS yang
datang mempertanyakan hal tersebut.
Mereka menekankan bahwa HMTS
punya hak karena merupakan salah
satu hima di FT. tapi panitia pe-
nyelenggara besikukuh karena HMTS
telah dibekukan, dan SKnya telah
dicabut. Akhirnya paripurna berakhir
dengan kericuhan.
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ini harus selesaikan dulu, baru pemira
digelar di Faperika.”

Menurut Nofri Andri Yulan, Ketua
BEM UR juga sebagai steering commite
(SC) Pemira UR, saat lakukan kam-
panye, “Kami sengaja tak koor-
dinasikan dulu dengan BEM dan
BLM Faperika, karena jalankan kete-
tapan BLM.”

Kedua, saat pencontrengan. Kem-
bali gagal. Awalnya, PPRU sudah
menyiapkan kelengkapan pencontre-
ngan, Haris datang. “Pemira tidak
boleh dilaksanakan di sini, karena BEM
dan BLM UR tidak akui kedaulatan
kami,” kata  Haris. “Tolong hadirkan
Ketua BLM UR Rokhim ke sini, kami
mohon penjelasannya,” tambah Wa-
luyo.

Ketua PPRU Sapari tidak dapat
berkata apa-apa, karena Sapari tidak
tahu persoalan. Suasana dapat diatasi
setelah Syaifuddin, PD III Faperika
datang. Ia persilahkan yang mau
memilih, dan yang tidak juga tak apa.
“Tapi tak usah ada yang mempro-
vokasi untuk memilih atau tidak,”
katanya.

Pukul 10.03, Khairunnisa dan

Waluyo datangi meja PPRU. Mereka
bawa massa. Sama. Mereka menolak
pemira di Faperika. “Suara mahasiswa
di sini mau, tapi status kami tidak
diakui di kelembagaan,” kata Khai-
runnisa.

Massa bertambah banyak menge-
lilingi meja panitia. Dekat meja panitia,
perdebatan multi pihak terus terjadi.
Nofri Andri Yulan juga ada di sana.
“Ini tak ada hubungan dengan pencon-
trengan, selesai pencontrengan kalau
mau permasalahkan ke BLM silahkan,
tapi sukseskan dulu tahapan penc-
ontrengan,” kata Yulan.

“Jelas ada hubungannya, BEM dan
BLM Faperika tak diakui BLM UR, gak
juga minta izin melakukan pen-
contreangan di sini, kalau mau pen-
contrengan silahkan, tapi jangan di
Faperika,” kata Viktor, mahasiswa
Ilmu Kelautan 2007.

Kondisi tidak terkendali. Masing-
masing ingin bersuara. Ada yang
katakan bubarkan. Lanjutkan pen-
contrengan. Suasana semakin gaduh.
Perwakilan BEM dan BLM Faperika
minta BLM UR dihadirkan. “Supaya
tidak ribut, kita tunggu saja BLM UR,

kita hanya minta klarifikasi kenapa kita
tidak diakui,” kata Khairunnisa.
Hampir 30 menit, BLM tak kunjung
datang.

Sapari ambil tindakan. Pencon-
treangan akan ia lakukan seberang jalan
depan Faperika. “Yang mau mencon-
treng silahkan ke depan,” kata Sapari.
Panitia yang lain, salah satu anggota
Menwa, dan Satpam UR ikut bantu
Sapari bawa kotak suara dan perangkat
lainnya; kursi, meja.

Sekitar 10 menit di lokasi penc-
ontrengan yang baru, massa dari BEM
dan BLM Faperika datangi tempat
pencontrengan. “Kan sudah kami
bilang, jangan dulu diadakan pencon-
trengan sampai BLM datang,” kata
Viktor pada Sapari. Debat kembali
terjadi. Ribut tak terhindarkan. Hingga
ada yang saling tarik menarik sambil
kejar-kejaran.

Secara keseluruhan, Pemira tahun
ini memang jauh dari gegap gempita
pesta demokrasi. Pada Pemira UR,
salah satu pasangan calon dengan
enteng tak hadir dalam beberapa
kesempatan kampanye. Sedangkan di
beberapa fakultas terjadi aklamasi.#

April 2009

Pemilihan Gubma di FKIP
diwarnai tindakan tak
menyenangkan. Salah satu
kotak suara di TPS IPA
dilarikan orang tak dikenal.
Dalam proses pelariannya,
Agus Yoni PW, salah satu
calon hampir berhasil
menangkap.

Namun ia hanya bisa
menyelamatkan satu lebar
kertas suara yang akhirnya
dianggap tak sah.

Saat awal pendaftaran-
pun, ada yang terlamabat
menyerahkan persyaratan
serta beberapa persyaratan
harus dipertimbangkan. Salah
satunya ialah calon peserta
pilgubma telah melewati
semester 4, sedangkan saat
pemilihan tersebut, calon
sedang menjalani semester 4.

27 April 2010

Kisruh terjadi saat tahap verifikasi.
Kelengkapan syarat pendaftaran
kembali jadi masalah. Saat verifikasi,
Rahmat-Aidil dinyatakan tak lolos
karena terlambat menyerahkan
persyaratan. Karena tak puas dengan
hasil tersebut, Mawardi, ketua tim
sukses dari Rahmat-Aidil melarikan
stempel BLM UR.

Tak hanya disitu. Saat jadwal
kampanye di FH, tak ada partisipan
yang menyaksikan kampanye dari
para calon. Masalahnya, karena tim
verifikasi menyatakan Rahmat, calon
dari FH tak lolos verifikasi. Panitia
sudah berusaha menghubungi BEM
FH, namun kerjasama itu tak berhasil
ia peroleh.

Selesai pemira, kongres pun kena
imbasnya. Saat kongres berlangsung,
tak banyak perwakilan kelembagaan
mahasiswa yang hadir. Kongres sepi
peserta pun tetap harus dilanjutkan.

Mei 2011

Beberapa soal Pemira di Faperika berbuntut
hingga satu periode kepengurusan Zulfikar-
Khairunnisa yang terpilih jadi pimpinan BEM
Faperika. Pasalnya dari awal pendaftaran, beberapa
masalah telah terjadi; penafsiran apakah IPK calon
dilihat dari KHS atau transkrip nilai, lalu KTM double
dari pendukung Ferdiman- Fakhrial. Panitia akhirnya
memutuskan bahwa pasangan Ferdiman-Fakhrial
didiskualifikasi dan Zulfikar-Khairunnisa sebagai
pemenang.

Aklamasi terjadi di FISIP. Adriyus Mardi-Rizki
Annecha jadi pemenang. Pasalnya ketiga pasangan
saingan mereka tak lolos tahap verifikasi.
Di FKIP, masalah kampanye terselubung akibatkan
BLM FKIP disegel dua kali. Dualisme kepemimpinan
di jurusan Agroteknologi serta BEM Faperta terjadi
pada tahun ini. BEM dipimpin Hagi-Putra, satunya
lagi Richi-Lisda sedangkan Himagrotek dipimpin
Akbar dan ASC dipimpin Zakaria.

Di Universitas, Pemira ribut saat penghitungan
suara di FISIP, kotak suara dibakar. Tak hanya
sampai disana, sekretariat BEM UR turut dihancurkan
massa yang mendatangi sekretariat pada malam hari.

TAHUN KE TAHUN PEMIRA UR

Sumber: Arsip BM
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PRAM BERTELANJANG DADA,
training hitam dan topi koboi dike-
nakannya. Sapu lidi ia ayunkan di
tanah. Pohon-pohon gugurkan daun
kering. Satu tumpukan daun dan
sampah terkumpul.

Asap pembakaran mengepul di
sekelilingnya. Membakar sampah di
pekarangan rumah jadi rutinitasnya
untuk kerja fisik. Usia 78 tahun tak
surutkan tubuh untuk terus bergerak.

Pram—panggilan akrab Pramoe-
dya Ananta Toer— tak pernah absen
untuk lakukan kerja fisik. Ini kebiasaan
yang ia dapatkan setelah diasingkan ke
Pulau Buru. Pulau besar di Kepulauan
Maluku, jadi pulau pengasingan bagi
Tahanan Politik (Tapol). Dari 1969
hingga 1979, ia habiskan waktu di
pulau pengasingan dengan menulis
dan kerja fisik. Di Pulau Burulah lahir
kuatrin yang merupakan magnum opus
miliknya. Bumi Manusia, Anak Semua
Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.

P. HASUDUNGAN SIRAIT me-
nyukai karya Pram. Kekaguman ter-
hadap Pram mendorong Has timbul-
kan ide untuk wawancara Pram. Se-
telah wawancara itu, Has terus jalin
komunikasi dengan Pram. Has, Rin
Hindryari dan Rheinhard sepakat

mewawancarai Pram secara intens.
Rhein—panggilan Rheinhard— adik
Has aktif di gerakan mahasiswa.
Sedangkan Rin, wartawan The Asian
Wallstreet Journal biro Jakarta. Mereka
punya satu kesamaan. Menghormati
dan mengagumi Pram.

Mulai dari 1997 mereka bersepakat
untuk wawancara Pram secara intens.
Hasilnya akan dijadikan buku per-
kisahan. Saat 2003-2004, mereka tak lagi
intens wawancarai Pram. Keuangan
serta waktu luang yang tak banyak jadi
kendala. Selama 2005 total mereka tak
sekalipun mewawancarai Pram. Mereka
hanya ajak berdiskusi lepas. Maemunah
Thamrin, Istri Pram dan Astuti Ananta
Toer, Putri Pram yang jadi narasumber
wawancara.

Akhir April 2006, tepat angka 30,
sehari sebelum May Day Pram tutup
usia. Angka 81 adalah akhir bagi
perjalanan sastrawan ini. Has dan
kawan-kawan sebenarnya bermaksud
untuk terbitkan karya ini saat Pram
masih hidup. Tapi apalah daya. Niatan
untuk minta Pram berikan kata sam-
butan saat peluncuran tak tercapai.

Akhirnya, Juni 2011, cetakan
pertama buku berjudul PRAM MEL-
AWAN: Dari Perkara Sex, Lekra, PKI
Sampai Proses Kreatif diluncurkan. Buku

setebal 502+ xxxviii ini berlatar putih
dan gambar siluet Pram gunakan topi
koboi bertelanjang dada sambil me-
nunjuk jadi cover.

Has awalnya ingin buat buku ini
dengan format narasi. Tapi mereka
menyadari ada yang menarik dari Pram.
Caranya berbicara. Pram miliki pe-
milihan kata dengan susunan yang
sangat ‘Pram’. Tak ada duanya.

Akhirnya mereka putuskan tak
ingin menghilangkan kekhasan Pram.
Biarkan Pram bicara secara natural,
putus mereka. Tapi ada juga beberapa
bagian yang dinarasikan oleh Has dan
kawan-kawan.

Has dkk pun mengelompokkan
hasil wawancara sesuai dengan topik.
Sehingga pembaca akan mendapatkan
gambaran utuh tentang topik pem-
bicaraan. Pembaca dapat melihat sosok
Pram saat ia diwawancarai ataupun
beraktifitas.

Beberapa topik diantaranya terkait
proses kreatif Pram dalam menghasil-
kan karya-karyanya. Bagaimana ia
menulis dengan mengandalkan ke-
beranian dan banyak membaca.

“Pertama kali keberanian. Yang lain
itu membantu aja,” ujarnya ketika Has
tanyakan bagaimana mulai menulis.

Selain itu juga pembahasan saat ia
di pengasingan serta pandangannya
terhadap Soekarno, Hatta, Sjahrir dan
Tan Malaka. Buku ini memuat 7 cerita.

Salah satu poin penting dalam
buku ini Pram tetap bersikukuh dia
bukan bagian dari PKI. Keterlibatan-
nya dalam Lekra lebih karena ‘kece-
lakaan’ dan dicantumkan begitu saja
tanpa pernah diminta. ‘Serangan’ yang
dilakukan Pram, baginya tak lebih dari
interpretasi atas sikap keras Soekarno
yang pro Barat.

Di lain sisi Pram juga mengkritik
PKI yang salah strategi menggunakan
istilah “sama rata sama rasa”. Bagi
Pram tak mungkin menyamakan
penghargaan antara yang berprestasi
dan yang tidak berprestasi.

Secara keseluruhan buku ini me-
narik karena pembaca akan tahu secara
langsung bagaimana pandangan Pram
dalam suatu permasalahan. Penem-
patan foto dalam tulisan juga menarik
untuk dilihat karena berkaitan dengan
tulisan.# Nurul Fitria

PRAM MELAWAN!

Judul
PRAM MELAWAN: Dari Per-
kara Sex, Lekra, PKI, Sampai
Proses Kreatif

Penulis
P. Hasudungan Sirait, Rin Hin-
dryati dan Rheinhardt

Tebal
502+ xxxviii

Terbit
Juni 2011

Penerbit
NALAR
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“TIDAK ada kerahasiaan mutlak.
Tidak semuanya harus dirahasiakan,”
kata Adnan Buyung Nasution, Ad-
vokat dan Konsultan Hukum. Meski
ia tahu keputusannya menulis pe-
ngalaman selama jadi Dewan Per-
timbangan Presiden (Wantimpres)
Bidang Hukum periode 2007-2009 ke
dalam bentuk buku pasti akan me-

diambil Presiden SBY. Misalnya me-
ngenai Rancangan Undang-Undang
Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU
APP). Adnan katakan SBY tak perlu
tanda tangani RUU itu karena ia warisan
dari Komisi VI DPR periode 1999-
2004.

Meski UUD 1945 pasal 20 ayat 5
sebut rancangan UU telah disetujui
bersama dan tidak disahkan Presiden
dalam waktu 30 hari sejak RUU
disetujui, maka otomatis sah dengan
sendirinya dan wajib diundangkan.
Menurut Adnan ada makna tersendiri
bila SBY tak menanda tanganinya. SBY
akan dinilai lebih menghormati,
menghargai dan menjaga kebhinekaan
dan tidak harus terjebak arus ke-
pentingan politik.

Akhirnya RUU Pornografi itu
ditanda tangani SBY. Dalam bukunya,
Adnan ceritakan hal tersebut dengan
judul Saya Marah Presiden Menanda
tangani UU Pornografi.

Nasihat lain, tentang konvensi
buruh migran. Presiden Republik In-
donesia sudah menandatangani Kon-
vensi Perlindungan Hak-hak Seluruh
Pekerja Migran dan Anggota Ke-
luarganya pada 22 September 2004.
Namun hingga masa jabatan SBY
berakhir pada 2009, konvensi in-
ternasional tentang buruh migran itu
belum juga diratifikasi Indonesia
dalam bentuk Undang-undang.

Itulah, kata Adnan, salah satu
urgensi mengapa konvensi buruh
migran tersebut harus diratifikasi In-
donesia. “Pembahasan selalu deadlock
dan Presiden tidak pernah bersikap
dalam menghadapi deadlock,” kata
Adnan.

Mengenai persoalan Ahmadiyah,
kali ini Adnan berterima kasih SBY
tidak membubarkan aliran ini. “Ah-
madiyah sudah eksis sejak tahun 1925,
telah terdaftar di Departemen Ke-
hakiman tahun 1953 dan negara harus
melindungi semua agama dan ke-
yakinan. Itulah makna hak asasi
manusia dalam kebebasan beragama
dan berkeyakinan dalam UUD 1945,”
kata Adnan.

Namun di saat yang sama Adnan
juga mengkritik Surat Keputusan
Bersama (SKB) 3 Menteri yang di-
keluarkan oleh Menteri Agama, Men-
teri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.
Menurutnya, dengan dikeluarkannya
SKB tersebut membuat pemerintah
terkesan tunduk dan ditekan oleh
sekelompok golongan tertentu.

Selama 1,5 tahun menjabat sebagai
anggota Wantimpres, Adnan Buyung
menyayangkan hanya tiga kali ia bisa
berkomunikasi dengan SBY. Itu pun
harus dengan bergerilya. “Komunikasi
antara Wantimpres dengan Presiden
tidak lancar padahal kedudukan Wan-
timpres sejajar Menteri. Sebagai pe-
nasihat sudah seharusnya Presiden
berkomunikasi dulu dengan Wan-
timpres sebelum mengambil ke-
putusan terkait masalah yang terjadi,”
ujar Adnan. Dan itu jarang sekali
dilakukan SBY.# Yunita Sari

BUYUNG PADA SBY

Judul  Buku
Nasihat Untuk SBY

Penulis
Adnan Buyung Nasution

Tahun  Terbit
April 2012

Penerbit
Kompas

Tebal
xxiv + 312 hlm ; 14 cm x 21
cm

nimbulkan pertanyaan.
Undang-undang Wantimpres No-

mor 19 tahun 2006 pasal 6 ayat (1)
berbunyi, “Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, anggota Wantimpres
tak dibenarkan berikan keterangan,
pernyataan dan atau menyebarluaskan
isi nasihat dan pertimbangan kepada
pihak manapun.”

Tapi bagi Adnan tak ada yang perlu
dirahasiakan dari pertimbangannya
untuk Presiden Soesilo Bambang
Yudhoyono. Ia mengaku siap mem-
pertanggung jawabkan penerbitan
buku ini.

“Wantimpres dibayar dari uang
rakyat. Karena itu harus ada per-
tanggung jawaban kepada rakyat atas
tugas konstitusional yang diemban,”

tulisnya dalam buku ini.
Adnan Buyung Nasution resmi

menjadi anggota Wantimpres pada 22
Mei 2007. Awalnya Adnan mengaku
kaget atas tawaran tersebut, namun ia
menyanggupi.

Berbagai pertimbangan bidang
hukum dilakukan Adnan Buyung
untuk beberapa kebijakan yang akan
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“PERTEMUAN KAPOLRI Jenderal
Timur Pradopo dan ratusan perwira
tinggi dan menengah di Mabes Polri,
Senin, 6 Agustus 2012, rupanya
berbuntut panjang,” tulis Setri Yasra
di situs berita online tempo.co, Selasa,
14 Agustus 2012.

Kapolri manfaatkan pertemuan itu
guna konsolidasi barisan hadapi
‘serangan’ Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Akhir Juli lalu, tim KPK geledah
kantor Polri di Cawang, Jakarta Selatan
dan sita berdus-dus barang bukti kasus
dugaan korupsi pengadaan simulator
alat uji SIM. Kapolri Sebut KPK Seperti
Garong, begitu bunyi judul tulisan itu.
“Menggeledah tempat orang se-
enaknya dan menangkap orang se-
enaknya itu namanya garong,” kata
salah seorang narasumber dalam
tulisan Setri.

Tulisan ini adalah ulasan per-
kembangan tulisan tentang topik yang
sama di Majalah Tempo. Majalah edisi
April-Agustus bahas pengungkapan
skandal korupsi pengadaan simulator
Surat Izin Mengemudi (SIM) mobil
dan sepeda motor di Korps Lalu Lintas
Markas Besar Kepolisian Republik In-
donesia (RI). Setri Yasra salah satu
wartawan Tempo menulis topik ter-
sebut.

SETRI YASRA anak bungsu dari
enam bersaudara pasangan Yasman
dan Ratinas. Ia lahir di Padang, 30 Juli
1974. Setelah pensiun dari Dinas
Peker jaan Umum, Yasman buka
warung makan bersama Ratinas. Hasil
penjualan warung dan dana pensiun
itu digunakan untuk pendidikan anak-
anak.

Setri bersekolah di SDN 04 Pang-
kalan, Sumatera Barat tahun 1980.
Setahun setelah Setri sekolah, Yasman
meninggal dunia. “Keadaan jadi
kalang kabut,” ujar Setri. Yasman
adalah sumber penghasilan keluarga
selama ini.

Pada 1983, Ratinas, Ibu Setri
putuskan sekeluarga pindah ke Jakarta.
Rumah kontrakan kakak sulung Setri,
Nini di Cipayung, Jakarta Timur jadi
tujuan. “Nggak banyak pilihan. Cuma
bertahan hidup dan teruskan sekolah,”
kenangnya.

Setri pun lanjutkan sekolah di SDN
Ceger 02 Pagi Jakarta Timur. Di sekolah
barunya, Setri merasa minder. Sekolah
di kampung dengan di Jakarta baginya
sangat jauh berbeda.

“Di kampung tak perlu pakai kaus
kaki,”ceritanya. Belum lagi soal buku.
Di kampung satu buku untuk satu
tahun. Sedangkan Jakarta satu buku
untuk satu pelajaran. Dari segi prestasi,
di kampung Setri selalu dapat rangking
1, di Jakarta ia hanya bisa dapat
rangking 3, itupun setelah belajar mati-
matian. “Memang sulit tapi tak hen-
tikan saya,” ujarnya.

Tamat SD, Setri lanjutkan sekolah
ke SMPN 109 Kodam, Jakarta Timur.
Berkelahi dan tawuran jadi hal biasa
bagi Setri Yasra.

“Pernah hampir ditangkap polisi
gara-gara tawuran,” ujarnya.

Meski nakal, Setri tetap berhasil di
bidang akademik. Nilai kelulusannya
4.o dan mengantarkannya masuk ke
SMAN 54 Rawa Bunga. Salah satu
SMA unggulan.

Cita-cita jadi pengusaha sukses dan
ekonom bikin Setri pilih jurusan IPS
saat SMA. Setelah lulus, ia lanjutkan
ke perguruan tinggi. Namun ia sempat
bimbang. “Keadaan ekonomi keluarga
membuat saya tidak bisa ikut bimbel
atau kursus, sementara persaingan di
Jakarta amat ketat,” kata Setri.

Irsyal, kakak kedua Setri beri jalan
keluar. Masuk perguruan tinggi negeri
tapi di luar daerah dan dibiayai oleh
Irsyal, atau kuliah di Jakarta namun
harus ditunda setahun untuk bekerja
biayai uang pendaftaran kuliah. Meski
mengaku pilihan sulit, Setri memilih
kuliah di luar daerah.

Setri ikut Ujian Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (UMPTN)—kini Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN). Ia pilih Fakultas
Ekonomi Universitas Riau. “UR dekat
dengan kampung halaman saya di
Padang,” ujarnya.

April 1993 Setri resmi menjadi
mahasiswa. Ia ngekos bersama Waldy
Ilyas, Darwin Lubis, dan Indra Wijaya

Semula tak terpikir jadi wartawan. Sejak di TEMPO semua
berubah. Setri temukan Media yang independen.

SETRI HINGGA REKENING GENDUT
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Oleh Chairunnisa Rachmani
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di daerah Simpang Panam. Teman-
teman satu kosnya juga dari luar kota
dan satu fakultas dengannya. Setri akui,
teman kos bikin Setri semangat belajar.
“Setiap hari kami baca buku kuliah.
Terkadang lomba kuat baca,” ujar Setri.
Baginya itu pengalaman seru dan lucu.

Satu hal tak terlupa bagi Setri; tekad
kuatnya untuk jadi lulusan cum laude
pertama. Tekadnya jadi kenyataan pada
tahun 1997. Ia jadi pemuncak ketiga
pada wisuda tingkat universitas.

LAPORAN UTAMA Majalah Tem-
po Simsalabim Simulator SIM adalah
salah satu laporan besar yang Setri garap
sejak bekerja di Tempo, Maret 2001.
Awal bekerja di Tempo Setri reporter desk
ekonomi dan bisnis. Setelah 9 tahun
berkarir, posisinya naik jadi redaktur
pada desk yang sama.

“Saya kerap berdiskusi dengan
Menteri Keuangan dan Pejabat Bank
Indonesia,” ujar Setri. Ia merasa ilmu
ekonomi yang diperoleh saat kuliah
berguna.

Skandal penjualan saham PT Indo-
mobil Sukses Internasional yang tak
transparan dan privatisasi saham PT
Semen Gresik jadi liputan besar Setri di
desk ekonomi dan bisnis.

Pada 2010, Setri dipromosikan ke
Majalah Tempo sebagai redaktur pe-
laksana desk nasional dan politik. “Ini
cukup menantang,” pikirnya. Namun
proses pembelajaran dalam kere-
daksian Tempo membuat ia cepat
beradaptasi.

“Minimal sekali seminggu ikut
kelas pelatihan jurnalistik, setelah itu
learning by doing saja. Banyak belajar dari
wartawan yang sudah senior,” jelas
Setri.

Minggu pertama bertugas di
Majalah Tempo, Setri menulis laporan
utama dengan judul cover Klit, Jendral
Susno Ter jepit. Sejak itu, beruntun
laporan-laporan besar jadi tanggung
jawab Setri.

Awal Juni 2010, Setri siapkan
liputan panjang soal rekening janggal
milik sejumlah jenderal polisi. Data
didapatnya dari seorang sumber hasil
penelusuran Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPA-
TK), lembaga khusus yang menelusuri
rekening pejabat.

“Datanya sih biasa, berupa ketikan
biasa. Tapi saya curiga, angka pada data
ini kok terlalu detail? Ini gak mungkin
rekayasa,” jelasnya.

Saat rapat redaksi, masalah ini
disetujui jadi laporan utama di Majalah
Tempo. Setelah verifikasi data, reportase
lapangan dan konfirmasi ke sejumlah
sumber, Senin, 28 Juni 2010, terbit
Majalah Tempo dengan cover Rekening
Gendut Perwira Polisi.

Di edisi itu Setri menulis enam
perwira tinggi dan beberapa perwira
menengah melakukan transaksi me-
lampaui gaji bulanan, sekitar Rp 9 juta
untuk perwira bintang tiga. Transaksi
itu disimpan dalam rekening pribadi
dengan jumlah yang tak sedikit.

Salah satu rekening yang terdeteksi
milik Inspektur Jendral Budi Gu-
nawan, Kepala Divisi Profesi dan
Pengamanan Polri. Ia dapat setoran dari
perusahaan properti Rp 54 miliar.

Akibat tulisan itu, Majalah Tempo
biasanya dicetak 50 ribu eksemplar
ludes pada hari pertama penjualan.
Semua hilang dari peredaran. “Denger
kabar majalahnya diborong anggota
polisi di beberapa kota di Indonesia,”
ujar Setri. Akhirnya diputuskan edisi
itu dicetak ulang kembali.

Sebagai penulis laporan itu, Setri
diwawancara sejumlah media dan ra-
dio di Jakarta. Terakhir radio Jerman
wawancara live soal proses penemuan
data, liputan, hingga menjadi laporan
utama di Majalah Tempo.

“Kawan di kepolisian berpesan,
saat pergi kerja jangan sampai gunakan
hanya satu rute perjalanan,” kata Setri.
Saat itu penulis laporan utama itu
memang sedang dicari.

Sehari kemudian, kantor Tempo di
Proklamasi 72 dilempar dua bom
molotov oleh orang tak dikenal.
“Kasus ini termasuk fenomenal. Sejak
itu kita sukses populerkan istilah
rekening gendut,” ucapnya tersenyum.

KINI SETRI tinggal di Perum Bumi
Bekasi Baru, Rawa Lumbu, Bekasi
Timur bersama isteri, Yusra Hayati,
dan dua anak perempuan, Hannania
Khairani Sethya dan Farisha Arrumi
Sethya. Keinginan terbesarnya adalah
bahagiakan keluarga dan melanjutkan
pendidikan ke luar negeri.

Padahal saat baru lulus kuliah di
Fakultas Ekonomi UR, Setri diliputi
rasa was-was, takut tidak dapat pe-
kerjaan setelah tamat kuliah. “Tahun
1998, saat saya tamat, sedang masa
krisis ekonomi,” ujarnya. Bermodal
nekat ia tetap melamar ke beberapa
perusahaan di Jakarta. Berpuluh
lamaran diajukan ke bank dan pe-
rusahaan swasta, namun tak ada
jawaban. Tujuh bulan ia menganggur.

Hingga panggilan wawancara
datang dari Majalah Properti Indonesia.
“Iseng aja masukkan lamaran ke sana,”
ujarnya. Saat diberi tahu tes untuk
direkrut sebagai wartawan, Setri
bingung. “Sama sekali tak pernah
terpikir jadi wartawan,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, beberapa teman
kuliahnya yang pernah di Bahana
Mahasiswa kerap diledek. “Mereka
melakoni pekerjaan yang tidak jelas,”
katanya mengenang.

Setelah melewati tiga tahap tes, ia
dinyatakan lulus. Setri jadi wartawan
di bidang properti. Tugasnya me-
ngamati Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) mengurus aset Rp
600 triliun.

Setahun bekerja di Majalah Properti
Indonesia, Setri diterima bekerja di
Harian Ekonomi Bisnis Indonesia.
Impiannya masuk media besar na-
sional tercapai. Liputan pertamanya
mengenai Bursa Efek Jakarta.

“Sebetulnya hingga saat itu saya
masih belum yakin dengan profesi
wartawan,” katanya. Salah satu yang jadi
beban pikirannya adalah soal konotasi
amplop bagi wartawan yang sangat
melekat.

Hanya enam bulan di Bisnis Indone-
sia, Setri dapat tawaran dari PT. Tempo
Inti Media Tbk, penerbitan Majalah
Tempo dan Koran Tempo. “Reko-
mendasi datang dari beberapa senior.
Saat ditawari langsung saya setujui,”
jelasnya. Maret 2001, Setri bergabung
di Tempo.

Dalam pikran Setri, Tempo adalah
icon media. Di sini keyakinan akan
profesi wartawan muncul di hatinya.
“Setidaknya di sinilah saya menemukan
media yang independen,” katanya.
Hingga kini, sudah sebelas tahun, Setri
masih betah menjalani profesi jurnalis.
#
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“SAYA tidak mengerti kenapa yang
angkatan 2010 belum juga dapat jas
almamater,” ujar Siti Aisyah. Jas
almamater dengan berbagai warna dan
arti menjadi ciri khas dari suatu uni-
versitas. Biasanya jas almamater akan
digunakan dalam berbagai acara pro-
tokoler.

Siti Aisyah, mahasiswa jurusan
Akutansi angkatan 2010 Fakultas
Ekonomi (FE) mengeluh. Terhitung
untuk tahun ajaran 2012/2013 ia sudah
memasuki semester lima. Dua tahun

Seni dan Olahraga (Bakso). Saat daftar
ulang, mahasiswa dikenakan biaya
sesuai fakultas masing-masing.

Misal FE Rp 5,750,000, Fakultas
Hukum Rp 4,250,000 dan Fakultas
Kedokteran Rp 31,450,000. Biaya daftar
ulang meliputi kelengkapan maha-
siswa, pengembangan pendidikan serta
Sumbangan Penyelenggaraan Pendi-
dikan (SPP) semester pertama. Dan
salah satu kelengkapan mahasiswa itu
adalah jas Almamater.

juga tak diketahui pasti oleh Sekjur.
Jumet tak hanya ke jurusan, ia juga

menanyakan ke bagian perlengkapan
fakultas. Jawaban yang diperolehnya
adalah jas alamamater diambil di
kampus FE Gobah. Ia pun berangkat
untuk mengecek di kampus Gobah.

“Orang biro disana malah nanya kok
ambil disini, kalau ngambil itu ya di
kampus Panam. Jadinya kami di oper
sana sini. Bingung,” jelas Jumet.

Aya, mahasiswa angkatan 2010 dari
jurusan Akutansi juga dapatkan jawa-
ban senada dari pihak fakultas saat
menanyakan kepastian jas almamater
tersebut. Disuruh cek ke kampus
Gobah, sampai disana disuruh cek ke
kampus Panam.

“Saya malah disuruh nanya ke
bagian Rektorat sama orang di kampus
Gobah,” jelas Aya.

Untuk angkatan 2010, mahasiswa
di FE memang banyak yang belum
dapatkan jas almamater. Berbeda
dengan Fakultas Pertanian (Faperta).
Jas almamater telah mereka dapatkan.

“Yah walaupun ada kesalahan pada
kancing jas,” ujar Alfindra. Pada jas
almamater Faperta, kancingnya bukan-
lah bergambar panji UR melainkan
panji Universitas Islam Riau (UIR).
“Yah itu kan wajar saja,” tambah
Alfindra.

“Seharusnya jas itu kita dapatkan
saat daftar ulang. Atau setidaknya tak
begitu lama setelah menyandang sta-
tus mahasiswa,” saran Ardian, maha-
siswa Faperta angkatan 2011.

SAYANGNYA harapan Ardian un-
tuk mendapatkan almamater saat
daftar ulang tak dapat terwujud. Ada
banyak prosedur yang harus dilewati
dalam pengadaan jas almamater selaku
perlengkapan mahasiswa.

“Karena biaya untuk pengadaan jas
almamater baru masuk Agustus, maka
tidak bisa langsung didapatkan, harus
dihitung biaya keselurahan baru dibuat
tendernya, “ ujar Rahmat, Pembantu
Rektor III UR yang menangani
masalah kemahasiswaan.

Akarnya karena sejak 26 Januari
2010, UR resmi gunakan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK
BLU). Dari pkblu.perbendaharaan.go.id,
sistem pengelolaan keuangan ini
betujuan agar satuan kerja yang me-

MASALAH JAS ALMAMATER KITA
Oleh Yunita Sari

Dilema penanganan jas almamater. Angkatan 2011 digabung
dengan angkatan 2012 makanya telat. Khusus angkatan 2010 FE

tak jelas.

ia telah menempuh pendidikan di
Universitas Riau (UR). Tapi jas alma-
mater tak kunjung dapat.

HARI ketiga September jadi momen
diserahkannya mahasiswa baru dari
universitas ke fakultas masing-masing.
Tahun ajaran 2012/2013 ini, sebanyak
6868 orang mahasiswa diterima uni-
versitas.

Setelah penyerahan ke fakultas,
berbagai kegiatan akan diikuti maha-
siswa baru. Diantaranya Pengenalan
Kegiatan Akademis (PKA) serta Bakat,

PERMASALAHAN tak diperoleh-
nya jas almamater oleh sebagian
mahasiswa di FE hanya jadi pem-
bicaraan antar mahasiswa. Dari pihak
jurusan maupun fakultas pun tak tahu
bagaimana kejelasan dari masalah ini.

Jumet, mahasiswa angkatan 2010
jurusan Ilmu Ekonomi (IE) Fakultas
Ekonomi juga pernah berdiskusi
dengan Sekretaris Jurusan (Sekjur) IE.

“Sekjur bilang itu proyek universi-
tas, kalau sudah selesai nanti didis-
tribusikan ke fakultas,” ujar Jumet
mengulang kata-kata Sekjurnya. Na-
mun kejelasan kapan selsesainya, itu

Beberapa mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik UR ada yang pakai
jaket almamater saat kuliah.

is
tim

ew
a



BAHANA MAHASISWA29 Edisi Juli-Oktober 2012

REPORTASE

miliki pendapatan dalam jumlah
banyak dapat mengelola sendiri
pendapatan dengan lebih efektif dan
efisien untuk meningkatkan pelayanan.

Tujuan BLU adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam
bentuk pengadaan barang/jasa. Maka
untuk hal ini, pengadaan barang/jasa
dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan
(ULP) beranggotakan 10 orang. Di-
bentuk berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Rektor nomor  6908/UN19/TU/
2011. Landasan hukum pemben-
tukkan ULP adalah Peraturan Presiden
(Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2010.

Selama satu tahun mengurus
masalah persyaratan, barulah UR
berhasil mendapatkan status PK-BLU.
Persyaratan substantif, teknis serta ad-
ministratif seperti pernyataan kesang-
gupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan manfaat bagi
masyarakat.

Syarat selanjutnya, pola tata kelola
BLU yang jelas, rencana strategis bisnis
lima tahunan mengacu Rencana Stra-
tegis Kementrian Negara/Lembaga
(Renstra-KL) atau Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), serta laporan audit terakhir
turut diserahkan kepada Mentri Keua-
ngan.

UR pun harus memiliki standar
pelayanan minimum, standar yang
dijadikan ukuran bentuk pelayanan
yang diberikan, serta UR bersedia untuk
diaudit secara independen. Beberapa
kali pihak UR melakukan presentasi
untuk meyakinkan agar UR ditetapkan
sebagai BLU. Hasilnya, pada Januari
UR telah menjadi BLU.

Sistematika pengelolaan keuangan
BLU menggunakan Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) yang disusun setiap
tahun berdasarkan kebutuhan dan
besarnya pendapatan yang dimiliki.
RBA tahunan ini disusun sesuai
dengan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga (RKA-
KL). RBA diajukan untuk kegiatan satu
tahun kedepan.

Di UR, RBA diajukan oleh fakultas
serta unit kampus. Setelah diajukan,
item yang sama-sama dibutuhkan oleh
fakultas ataupun unit akan dikumpul-
kan menjadi satu tender. Salah satunya
jas almamater.

Setelah menghitung seluruh biaya
yang dibutuhkan, jika lebih dari Rp 100

juta, maka untuk pengadaan item
tersebut akan melalui proses lelang.
Jika kurang, maka suatu perusahaan
akan ditunjuk oleh ULP secara lang-
sung untuk mengerjakan item tersebut.
Hal ini diatur dalam Perpres no 54
tahun 2010 pasal 6 ayat 1.

Untuk masalah pengadaan jas
almamater mahasiswa angkatan 2011-
2012, ULP yang bertanggung jawab
untuk melakukan proses pelelangan
hingga selesai. Setelah jas selesai, maka
akan didistribusikan ke fakultas.

“Pembuatan jas almamater untuk
angkatan 2011 memang lambat karena
digabung dengan mahasiswa angkatan
2012. Sehingga semuanya sekali se-
lesai,” ujar Rahmat. Jumlah jas yang
dibuat masing-masing untuk maha-
siswa 2011 dan 2012 adalah 7475 dan
6868 jas almamater.

Ahmad Rifai, Pembantu Dekan
(PD) III Faperta menilai adanya ULP
yang mengelola pengadaan barang ini
akan lebih baik. “Jadi resiko perbedaan
kualitas bahan tidak akan ada. Selain
itu juga lebih efisien,” ujarnya. Efisien
menurut Rifai, jika ada kelebihan di
salah satu fakultas, dapat dialihkan ke
fakultas lain. Dari sisi keuangan juga
lebih efisien.

“Ini juga mengurangi dampak
terjadinya kesalahan,” tambah Rifai.
Mengingat kembali kesalahan yang
terjadi di Faperta.  Tapi menurutnya
itu murni kesalahan penjahit. “Saya
juga berharap jas almamater itu bisa
diperoleh saat daftar ulang, kalaupun
tidak bisa secepat itu, ya jangan terlalu
lama baru mahasiswa dapat,” ujar Rifai.

SELESAI masalah almamater untuk
mahasiswa angkatan 2011-2012. Bagai-
mana dengan mahasiswa 2010 di FE?

Syapsan, Pembantu Dekan III FE
menjelaskan masalah jas almamater
untuk angkatan 2010 memang diserah-

kan ke fakultas. Tapi ia mengaku tak
tahu mengapa hanya di FE yang belum
dapat. Menurutnya, FE tidak pernah
dapatkan dana untuk pengadaan jas
almamater. “Coba saja dikonfirmasi ke
PR III.”

Ia menambahkan masalah alma-
mater FE sudah dibahas dalam forum
PD III dan PR III. “Hasilnya diserah-
kan ke PR III,” tambah Syapsan yang
ditemui saat melihat-lihat kegiatan
PKA mahasiswa baru.

“Saat itu ada anggaran double di
FE,” tukas Rahmat. Karena ada
anggaran double itu, PR III belum
memberikan dana untuk pembuatan
jas almamater. “Coba ditanyakan
langsung ke PD III FE.”

“Saya tidak tahu masalah anggaran
double. Masalah anggaran diserahkan
ke PD II,” urusan Syapsan hanya
menerima jika jas telah selesai dan
mendistribusikan ke mahasiswa.

“Saya tidak tahu apa-apa. Saya juga
baru dilantik Juli 2012 ini menjadi PD
II, menggantikan PD II sebelumnya
yang telah meninggal,” Vince Ratnawati
sama sekali tak tahu masalah anggaran
tersebut. Setahunya PD II sebelumnya
jarang ke kampus karena sakit. “Coba
Tanya Pak Kennedy saja, beliau sudah
menjadi Dekan selama 2 periode,”
usulnya.

“Kalau mahasiswa non regular
sudah dibagikan jas almamaternya,”
Kennedy menanggapi. Ia menyatakan
untuk mahasiswa non regular me-
mang pihak fakultas yang langsung
mengelola, tapi masalah mahasiswa
regular ia kurang tahu. Dari jas alma-
mater yang dibagikan pada mahasiswa
non regular, masih ada sisa sekitar 100
jas.

“Kami akan cek kembali berapa
jumlah mahasiswa yang belum dapat.
Kalau kurang, akan kita ajukan ang-
garannya. Nggak ada masalah kok,”
tukas Kennedy.#

Masalah almamater FE sudah dibahas dalam forum PD

III dan PR III. Hasilnya diserahkan ke PR III
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PADA 1996, Lombard hasilkan karya
buku monumental tentang sejarah
pulau Jawa. Terbit versi Indonesia tiga
jilid berjudul Nusa Jawa: Silang Budaya.

Saat dibedah Februari 1997, Lom-
bard sempat hadir dan tanggapi
pembahasan bukunya. Pembedahnya
Taufik Abdullah dan Azyumardi Azra.
Itulah kali terakhir Lombard ke Indo-
nesia. Tak sampai setahun kemudian,
Januari 1998, ia meninggal dunia di
umur 60 tahun.

Buku “Panggung Sejarah: Persemba-
han kepada Prof. Dr. Denys Lombard”
dengan ketebalan 645 halaman adalah
persembahan untuk Lombard. Seperti
dikatakan Henri Chambert-Loir dkk
dalam pengantarnya, “Tujuan kita
mengumpulkan esai-esai ini tak hanya
mengenang seorang guru besar dan
seorang teman dan juga pakar yang luar
biasa, tetapi juga memberi gambaran

Luar; Seni dan Pertumbuhan Kebudayaan;
Abad 20 dan Peralihan Pranata Sosial dan
Orde Baru dan Reformasi.

Salah satu sub judul Nusa Jawa
Silang Budaya. Taufik Abdullah dari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-
sia ambil topik Lombard Mazhab An-
nales, dan Sejarah Mentalitas Nusa Jawa.

Menurut Taufik karya Lombard
studi sejarah paling ambisius hasil
seorang ilmuwan abad ini tentang
pulau Jawa. Dari sudut periodesasi
saja, satu-satunya periode yang tak
dibicarakan dalam karya ini. Meskipun
disinggung zaman pra-sejarah; zaman
yang tak hasilkan sumber-sumber ter-
tulis.

Bicara soal budaya, karya ini tak
hanya fokus pada satu titik per-
masalahan, tapi mencari titik temu

Judul
Panggung Sejarah

Penerbit
Yayasan Pustaka

Obor Indonesia

Tahun
November 2011

Editor
Henri Chambert

dan Hasan Muarif
Ambary

Tebal
645 Hal 16 x 24 cm

DARI ‘KAMI’ UNTUK LOMBARD
sebuah galaksi kepakaran yang sumber
geraknya berporos pada sosok Lom-
bard.”

Buku ini kumpulan tulisan-tulisan
dari orang-orang yang pernah “di-
pengaruhi” Lombard. Untuk pe-
ngumpulannya sendiri dipilih tiga
kriteria.

Pertama, mantan mahasiswa Indo-
nesia Lombard di Paris. Kedua, pakar
Indonesia di bidang ilmu-ilmu sosial,
terutama sejarah. Ketiga, beberapa or-
ang Perancis didikan Lombard saat
kerjasama Ecole D’Extreme-Orient dan
Pusat Peneltian Arkeologi Nasional.

Atas pembatasan yang cukup tegas
itulah editor meminta sekitar 40
penulis dengan anggapan bahwa
separuhnya saja akan sanggup me-
nyumbangkan karya dalan waktu
singkat (tiga bulan).

Maka dari 40 penulis, terpilih
beberapa sub judul yang akan me-
nampilkan ruang pemikiran yang
berbeda, namun punya keterkaitan
tersendiri tiap ceritanya. Itu terdiri dari:
Nusa Jawa Silang Budaya, Karya Denys
Lombard; Format Sejarah; Model Budaya
dalam Perbandingan; Tata Kota, Perniagaan
dan Politik; Etnisitas dalam Pandangan

budaya terhadap sosial, politik, bahkan
seni lukis dan gaya berpakaian. Karya
ini disebut ensiklopedis, namun ini
bukan berarti sebuah karya ensiklo-
pedia yang secara pasif memberi
informasi tentang segala sesuatu yang
kita perlukan.

Dennys Lombard lahir Marseille
pada tanggal 4 Februari 1938. Masa
kecil bersekolah di kota tersebut dan
melanjutkanya di Paris. Lanjut umur
17 tahun ia melanjutkan studinya di
tingkat universitas di bidang sastra,
sejarah dan bahasa-bahasa timur.

Selama pengabdianya sebagai
pegiat sejarah, Lombard sangat peduli
dan malah menaruh perhatian yang
lebih pada dunia Tionghoa dan
Melayu-Indonesia. Bahkan jadi bidang
penlitian utama sepanjang kariernya.

Pada masa studinya, Lombard
menikahi Claudine, saat itu tengah
lanjutkan studi Hukum Barat dan
Sejarah Tionghoa. Diangkat sebagai
Profesor pada umur 13 tahun. Hingga
kini, berkat buah pemikiran dan jerih
payahnya, Lombard telah hasilkan
banyak karya.#Dayat

Selama pengabdianya sebagai
pegiat sejarah, Lombard sangat

peduli dan malah menaruh
perhatian yang lebih pada dunia
Tionghoa dan Melayu-Indonesia
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PERISTIWA runtuhnya gedung
World Trade Center (WTC) pada 11 Sep-
tember 2001 menimbulkan kesedihan
bagi masyarakat Amerika Serikat.
Runtuhnya gedung kembar yang
memakan korban masyarakat sipil
hingga 2.746 jiwa ini timbulkan
perasaan islamphobia.

Seperti dalam film My Name is Khan,
setelah peristiwa itu umat muslim
alami tindak intimidasi dan dicap
teroris. Beberapa film lainnya Remem-
ber kedepankan bagaimana rasa ke-
hilangan yang dialami masyarakat Man-
hattan atas keluarga yang jadi korban.

Buku karya Lawrence Wright ber-
judul Looming Tower: Al-Qaeda and the
Road to 9/11 ini tampilkan sudut
pandang baru. Bukan dari sudut
pandang korban, melainkan otak
terjadinya peristiwa teror.

Karya Lawrence yang menangkan
Pulitzer Prize for General Nonfiction pada
2007 diterjemahkan dalam Bahasa In-
donesia. Sejarah Teror : Jalan Panjang
Menuju 11/9 jadi judul versi Indone-
sia.

Buku setebal 572 halaman ini tak
banyak mengupas kejadian ditabraknya
gedung WTC oleh pesawat 727 pe-
sanan Osama bin Laden. Peristiwa itu
hanya dipaparkan sebanyak 6 halaman
dalam bab Pernikahan Akbar. Bab ini

pun merupakan bab kedua terakhir.
Lawrence yang menulis buku ini

dengan 4 orang tokoh utama, hanya
gambarkan peristiwa ditabraknya
gedung itu melalui sudut pandang
John O’Neill, Kepala Kontraterorisme
FBI yang menyelidiki tindakan tero-
risme bin Laden. Kejadian maut itu
tergambar dari saat O’Neill berangkat
kerja dan nikmati ruang barunya di
lantai 34 gedung WTC hingga menjadi
korban yang meninggal.

Sesuai judulnya, Lawrence lebih
banyak memaparkan perjalanan ter-
bentuknya gagasan untuk hancurkan
Amerika dari sang tokoh perencana
teror, Osama bin Laden yang jadi salah
satu tokoh utama. Disusul tokoh
lainnya, Ayman al-Zawahiri, Dokter
dari Mesir, sekutu bin Laden serta
Pangeran Turki al-Faisal yang awalnya
sekutu berubah jadi musuh.

Lawrence menuliskan secara men-
dalam tentang kepribadian ke empat
tokohnya. Mulai dari asal-usul ke-
luarga, pendidikan, teman dan bahkan
musuh. Setiap tokohnya dapatkan satu

bab khusus untuk jelaskan latar
belakang mereka.

Lawrence juga perlihatkan hal dasar
terbentuknya jiwa radikal dari bin Laden
dan Zawahiri sehingga lahirkan ga-
gasan teror. Bagaimana peran Amerika
sendiri sehingga menyebabkan negara
mereka menjadi target utama pe-
nyerangan. Bagaimana awalnya intelijen
Amerika meremehkan bin Laden dan
berakhir dengan kekalutan tak me-
nyangka itu terjadi. Kehidupan sang
inspirator gerakan radikal, Sayyid Qutb
pun juga disuguhkan Lawrence.

Keberhasilan Lawrence membuat
buku ini tak lah mudah. Buku ini
membuka wawasan dan pengetahuan
masyarakat tentang gerakan yang
hingga kini masih diteruskan oleh
generasi bin Laden.

Lawrence lakukan penelitian selama
lima tahun dan mewawancarai lebih
dari 400 narasumber dan 200 literatur.
Wawancara yang dilakukannya me-
lintasi berbagai negara. Mesir, Arab
Saudi, Pakistan, Inggris, Afganistan,
Sudan, Prancis, Jerman, Spanyol dan
Amerika.

Buku ini banyak berisi informasi
baru terkait gagasan bin Laden dan
pasukannya yang tak terekspos media.
Dengan penulisan yang detail hingga
deskripsi yang jelas membuat pembaca
dapat membayangkan objek yang
sedang dijelaskan Lawrence.

Buku ini juga dilengkapi foto
tokoh serta nama narasumber yang ia
wawancara. Selain itu Lawrence juga
melampirkan daftar kutipan yang
menjadi dasar tulisannya. Hal itu
dilakukannya agar tidak timbul kera-
guan dari pembaca akan informasi yang
disampaikannya.#Nurul Fitria

Judul
Sejarah Teror:
Jalan Panjang
Menuju 9/11

Penulis
Lawrence Wright

Penerbit
Kanisius

Tahun
2011

Tebal
572 Halaman SEJARAH

TEROR 11 SEPTEMBER

Bagaimana peran Amerika sendiri sehingga menyebabkan negara
mereka menjadi target utama penyerangan. Bagaimana awalnya

intelijen Amerika meremehkan bin Laden dan berakhir dengan
kekalutan tak menyangka itu terjadi.
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BAN EK CAN berada di daerah
Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.
Butuh waktu 7 jam perjalanan ke sana
dari Pekanbaru, ibukota Propinsi Riau.
Ban Ek Can nama pabrik kecap milik
keturunan Tionghoa. Lokasinya di
Jalan Pahlawan kota Bagansiapiapi.

Mayoritas penduduk Bagansiapi-
api dihuni suku Tionghoa. Kota ini
pun sering disebut Chinatown-nya In-
donesia. Dalam sejarahnya, kota
Bagansiapiapi memang ditemukan
suku Tionghoa.

Wikipedia mencatat orang Tiong-
hoa yang pertama kali datang ke
Bagansiapiapi berasal dari Songkhla,
Thailand. Mereka perantau-perantau
Tionghoa berasal dari Distrik Tong’an
(Tang Ua) di Xiamen, Propinsi Fujian,
Tiongkok Selatan.

Konflik terjadi antar Tionghoa
dengan penduduk Songkhla Thailand
jadi penyebab terdamparnya mereka di
Bagansiapiapi.

Pelarian dari Songkhla dilakukan
gunakan tiga perahu kayu (tongkang).
Selama perjalanan hanya satu tongkang
yang selamat sampai di darat; tongkang
yang dipimpin Ang Mie Kui bersama
17 penumpang lainnya. Kebetulan
Tongkang ini membawa patung Dewa
Tai Sun Ong Ya diletakkan di bagian
haluan dan patung Dewa Kie Ong Ya
di dalam rumah tongkang.

Mereka meyakini patung-patung
ini memberi keselamatan selama
pelayaran. Mereka juga yakin sebuah
petunjuk telah diberikan Sang Dewa
ketika melihat cahaya api kerlap-kerlip
sebagai tanda adanya daratan. Rupanya
cahaya api berasal dari kunang-kunang
(siapiapi) yang bertebaran di antara
hutan bakau yang tumbuh subur di
tepi pantai.

Di daerah tidak bertuan inilah
mereka mendarat dan membangun
tempat pemukiman baru, kemudian
dikenal dengan Bagansiapiapi. Kata
Bagan sendiri mengandung makna
tempat, daerah atau alat penangkap
ikan.

Sensus Penduduk Indonesia 2010
menyebutkan jumlah penduduk Keca-
matan Bangko 82.500 orang, mayoritas
suku Melayu dan Tionghoa. Sebagian
besar penduduk kota Bagansiapiapi
tinggal di Kecamatan Bangko. Keca-
matan yang jadi pusat pemerintahan
Bagansiapiapi. Sejak 24 Juni 2008

Bagansiapiapi resmi menjadi ibukota
Rokan Hilir. Sedangkan Rokan Hilir
resmi menjadi kabupaten pada 4
Oktober 1999.

TEMBOK TIGA METER batasi
lokasi pabrik dengan Jalan Pahlawan.
Pintu gerbang untuk masuk ke dalam

pabrik sudah usang termakan usia.
Pintu karatan itu terbuka di kedua
sisinya.

Luas pabrik Ban Ek Can sekitar 10
x 16 meter. Begitu melewati pintu
gerbang, akan ditemukan halaman luas
dipenuhi tempayan di sana-sini.
Tempayan tersusun rapi di sisi kiri dan
kanan halaman. Totalnya 52 tempayan

BAN EK CAN
Oleh Hidayat Sulaiman

Setelah konflik etnik di Thailang, orang Tionghoa di Song-
klha Thailand berlayar pakai Tongkang dan sampai di
Bagansiapiapi. Pabrik kecap bermula.

Selain kecap, produksi Ban Ek Can ada Saos Tomat, Taucho dan Cuka
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berukuran besar. Isinya beragam,
mulai dari rendaman kacang kedelai
hingga air bakal kecap asin.

Ada pula bak berukuran 60 x 150
sentimeter berisi cairan kecap sebanyak
4 baris. Masuk agak ke dalam akan
terlihat tungku tempat memasak
bahan-bahan yang akan dijadikan kecap
dan tauco.

Beberapa perempuan sibuk mem-
bersihkan botol-botol yang akan
digunakan sebagai tempat meletakkan
kecap maupun tauco yang akan di-
pasarkan. Sebagian karyawan lagi
menempel stiker pada botol yang
sudah bersih. Ada pula yang sedang
mengikat botol yang sudah berisi kecap
dan tauco.

Ban Ek Can berupa pabrik kecap

skala rumah tangga. Bermerek Cap
Jempol, pabrik ini didirikan Nig Siu
1922. Ban Ek Can industri kecap
pertama dan satu-satunya di kota
Bagansiapiapi hingga kini. “Nig Siu
yang memberi nama Ban Ek Can,” kata
Wasmad, cucunya.

Usaha pabrik kecap ini dikelola
turun temurun. Setelah Nig Siu wafat,
usaha dipegang Ng Hu anaknya. Ng
Hu mengelola usaha ini selama 25
tahun, baru kemudian diserahkan ke
Wasmad anaknya. Wasmad keturunan
ketiga pengelola pabrik.

Kini ia berusia 56 tahun. Ia sudah
berkecimpung di pabrik sejak umur 17
tahun. Meski tak pernah sekolah,
Wasmad sudah mengelola usaha kecap
selama 40 tahun.

Sejak tahun 2007 usaha kecap Ban
Ek Can diteruskan Bacid. Ia anak ke-
lima Wasmad berumur 25 tahun. Bacid
tak sendiri, mengelola Ban Ek Can, ia
ditemani abangnya Harianto.

Industri Ban Ek Can hasilkan tiga
jenis produk: kecap, tauco dan saus
tomat. Kemasannya tersedia dalam bo-
tol kaca maupun plastik.

Tak ada ciri khas yang membeda-
kan kecap Ban Ek Can dengan pro-
duksi kecap yang beredar di pasaran.
“Cuma kecap ini terbuat dari kacang
kedelai asli. Untuk rasa kecap, hanya asin
saja,” kata Bacid. Dari awal mereka me-
mang tak memproduksi kecap manis.
“Sudah banyak yang bikin, selain itu
juga agak ribet,” lanjutnya.

Bahan dasar kecap yakni kedelai
dibeli langsung dari pedagang di pasar.
Untuk pembuatannya, kedelai diren-
dam dalam tempayan yang sudah
bersih, kemudian dicampur garam agar
lebih awet untuk dikonsumsi. Kedelai
yang direndam tadi didiamkan selama
6 bulan. Setelah itu, kedelai dan air
rendamannya dipisah untuk membuat
tauco dan kecap asin.

Air rendaman diasingkan ke wadah
lain dan didiamkan lebih kurang 4
bulan. Kemudian disalin ke wadah
lebih kecil dan didiamkan lagi selama 3
bulan. Setelah itu barulah kecap dan
tauco dimasak di atas kuali besar.
Terakhir dimasukkan ke dalam ke-
masan agar tahan lama dan menarik
konsumen.

Kecap Ban Ek Can diproduksi per
minggu sebanyak 500 lusin. Satu lusin

terdiri dari 12 botol kaca seukuran
botol sirup. Harga jualnya Rp 7 ribu
per botol.

Untuk pemasaran, pabrik tidak
menjual ke agen, melainkan langsung
ke konsumen yang datang ke pabrik.
Bacid katakan, pemasaran kecap ini
sudah sampai ke Surabaya, Jakarta,
Pekanbaru dan Dumai.

Agar tetap konsisten berproduksi,
Wasmad pekerjakan 8 karyawan. Upah
kerja harian per orang sebesar Rp 25
ribu. Jumlah ini akan bertambah setiap
bulannya sesuai kinerja karyawan.

Pabrik kecap Ban Ek Can berskala
rumah tangga ini sudah berjalan
selama 90 tahun. “Kecap yang di-
proses dari air bekas produksi tauco
akan lebih wangi,” kata Bacid mem-
beberkan sedikit rahasia turun temurun
keluarganya. Herman

Ban Ek Can berupa pabrik
kecap skala rumah tang-

ga. Bermerek Cap Jempol,
pabrik ini didirikan Nig Siu

1922. Ban Ek Can industri
kecap pertama dan satu-

satunya di kota Bagan-
siapiapi hingga kini

is
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a
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Kecap Ban Ek Can
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BENTUK Sianik tajam dan segitiga.
Rumput Teki sama;  segitiga (truangu-
laris) dan tajam. Rumput Sianik, Teki
dan Linggi punya serat yang bisa
dijadikan sebagai jaring untuk alat
menangkap ikan.

“Yang biasa dipakai nelayan terbuat
dari jaring tangsi. Kalau putus tidak
cepat lapuk dan bisa merusak habitat
ikan,” kata Nofrizal, Ketua Tim
Peneliti Sianik, Teki dan Linggi.

Semakin mahalnya harga serat
sintetis dari bahan kimiawi untuk
bahan baku alat penangkapan ikan--
polyamide, polyethylene, fibregless, monofila-
ment dan mendorong ditemukan serat
alami sebagai bahan alternatif ber-
sumber alami dan dapat diperbaharui
melalui usaha budidaya.

Penggunaan serat alami pada
beberapa bagian alat penangkapan ikan
miliki beberapa sifat menguntungkan.
Disamping harganya relatif lebih
murah dari serat sintetis. Beberapa
serat alami juga miliki kecepatan
tenggelam (sinking speed) yang baik jika
dilihat dari daya serat serapan air.

Serat alami, jika dibuatkan untuk
jaring, lebih mudah terurai bila ter-
buang sebagai sampah ke laut sehingga

memperkecil terjadinya ghost fishing-
menakutkan bagi kelestarian sumber-
daya ikan- diperaiaran umum.

Menurut Nofrizal ada beberapa
kriteria yang dimiliki untuk serat alami
agar bisa diproses menjadi tali dan
benang.

Bahan alami juga mudah didapat
di daerah setempat, teknologi pe-
ngolahannya tak terlalu sulit hingga
biaya relatif murah dan bahan baku
tak berasal dari jenis tumbuh-tum-
buhan langka atau dilindungi, mudah
dibudayakan (renewable resources).

“Penelitian ini bagus untuk dikem-
bangkan, karena ini bersifat renewable,”
katanya. Ketiga jenis rumput miliki
potensi dijadikan bahan baku tali dari
serat alami pada alat penangkapan ikan
jika ditinjau dari aspek fisika.

Untuk lakukan penelitian, Nofrizal
tidak sendiri. Ia bekerja tim bersama
Muchtar Ahmad, Irwandy Syofyan
dosen Faperika dan Ied Habibie
Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan.

Hasil penelitian ketiga rumput ini
sudah dipublikasikan ke Jurnal Natur
Indonesia edisi Oktober 2011.

Awalnya Nofrizal dapat ide saat ia
dan Muchtar Ahmad ke kampus

Purnama Dumai. Tahun 2005 Muchtar
Ahmad masih jabat Rektor UR. “Saya
lihat rawa disekitar kampus, ada
rumput Sianik ada juga rumput Teki,”
kata Nofrizal.

Ide didukung presentasi Japan Soci-
ety for Promotoin Science (JSPS) di Hotel
Ibis Pekanbaru sebelum Nofrizal ke
Dumai. Presentasi bahas tentang Segnet
(alat tangkap yang pasif, menunggu
ikan masuk ke dalam) sehingga ia
dibikin leader net (induk jaring).

“Jadi bahan yang bagus harusnya
tidak bahan sintetis. Agar tak busuk
dan tak cemari laut. Kalau plastik
bertahun-tahun sulit hancur. Maka
dicoba serat alami, dan saya yakin
rumput itu bisa dimanfaatkan,” kata
Nofrizal. “Serat alami cukup men-
janjikanlah.”

Metode penelitian, observasi dan
eksperimental. Metode observasi
pengamatan pada morphologi struk-
tur serat dan kadar air rumput Sianik,
Linggi dan Teki. Sedangkan eksperi-
mental menguji kekuatan putus dan
kelenturan sampel.

Pengujian kekuatan putus dan
kelenturan diuji pada kondisi basah
dan kering. Data yang diperoleh dita-

RUMPUT UNTUK JARING IKAN
Ternyata, rumput Sianik (Carex SP), Teki (Fimbristylis sp) dan Linggi (Penicum sp) bisa

dijadikan alat penangkapan ikan. Dikampung-kampung jenis rumput ini sudah jadi
pemandangan sehari-hari.

Oleh Herman

Rumput Teki. Salah satu rumput yang diteliti untuk dijadikan jaring penangkap ikan.
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bulasikan ke dalam tabel lalu dianalisis
deskriptif. Sedangkan analisis data
digunakan dengan uji t dan statisitik
deskriptif.

NOFRIZAL bersama timnya lakukan
penelitian di Laboratorium Bahan dan
Rancangan Alat Penangkapan Ikan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Riau. Proses ujinya rum-
put-rumput dimasukkan ke pot yang
berisi tanah agar tetap segar.

“Sederhana sekali penelitian ini,”
kata Nofrizal. Setelah serat itu dipintal
maka selanjutnya diuji kekuatan
putusnya. Breaking strenght jadi alat
penariknya. Di lab alat ini sudah kuno.
Tidak layak lagi dipakai.”

Proses pengujian serat. Pertama
dilakukan pengamatan histologi
masing-masing rumput. Pengamatan
penting untuk tentukan kekuatan serat
tali atau benang yang akan dijadikan
jaring.

Atas pengamatan histologi, rum-
put Teki miliki struktur serat jaringan
kolenkim. Bentuknya bulat menyebar
berkelompok tapi tidak merata. Jari-
ngan ini punya peran bentuk serat pada
rumput. Jaringan  rumput Teki miliki
lapisan epidermis dan dermis.

Lapisan epidermis liputi jaringan
parenkim, kolenkim dan sklerenkim.
Sedangkan lapisan dermis, lapisan urat
serat tumbuhan, lapisan jaringan
penghubung dan lapisan perasa.

Jaringan polenkim berfungsi jadi
serat tumbuhan berbentuk bulat
menyebar pada lapisan epidermis.
Jaringan ini penunjang jaringan muda.
Jaringan ini sel hidup pada dinding sel
yang alami penebalan selulosa. Ternyata
jaringan kolenkim dimiliki serat Teki
tidak terlalu banyak dan letaknya
tersebar.

Semakin banyak jaringan kolenkim
maka makin banyak serat dihasilkan.
Demikian juga letaknya, semakin rapat
dan merata, maka makin baik pula
kekuatan serat tumbuhan tersebut.

Pada penampang melintang dapat
dilihat jaringan dermis hitam kehijau-
hijauan. Sedangkan pada penampang
membujur serat Teki dapat dilihat
jaringan epidermis dan parenkim.

Kedua jaringan punya fungsi
lindungi jaringan lainnya serta bantu
pembentukan serat. Selain itu serat

rumput Teki disusun jaringan epider-
mis; bagian menyerupai bentuk balok.

Kedua jaringan inilah memiliki
peran dalam pembentukan serat tum-
buhan dan untuk melindungi jaringan
yang lainnya.

Pada Sianik hampir seluruh per-
mukaannya didapati jaringan polen-
kim. Selain itu letak dan jumlah merata.
Ukurannya jauh lebih besar dibanding
jaringan kolenkim yang ada pada serat
rumput Teki maupun Linggi.

Pada penampang serat Sianik,
jaringan epidermis dan parenkimnya
miliki jumlah lebih banyak dan letaknya
merata di permukaan serat. Hal ini
memungkinkan rumput Sianik miliki
struktur serat relatif lebih kuat di-
banding rumput Teki dan Linggi.

Hasil pengamatan histologi Ling-
gi, jaringan epidermis dan jaringan
parenkimnya kurang jelas terlihat.

Rumput Linggi juga miliki struk-
tur serat sama rumput Sianik. Per-
bedaannya pada jumlah jaringan dan
susunan. Pada penampang melintang
rumput Linggi terlihat jumlah jaringan
hampir merata, sehingga serat lebih
kuat jika dibandingkan rumput Teki.

SELANJUTNYA pengamatan kadar
air Sianik, Teki dan Linggi. Kadar air
bagian  perlu diperhatikan. Kadar air
pada serat dapat pengaruhi sifat
kemampuan menyerap air. Akhirnya
akan pengaruhi kecepatan tenggelam
bahan yang nantinya akan dibuat jaring
ikan.

Semakin tinggi daya serap suatu
serat maka cenderung semakin cepat
pula kecepatan tenggelam.

Hasil pengamatan; Teki rata-rata 69
persen dari berat serat. Artinya kadar

air Teki cenderung miliki kecepatan
tenggelam lambat dibanding kedua
rumput lainnya.

Lamanya waktu dibutuhkan untuk
tenggelam, satu alasan mengapa
rumput ini tidak cocok digunakan jadi
bahan tali.

Selama 10 hari pengeringan cahaya
matahari terbuka, kemampuan daya
serap air rumput Teki rata-rata capai
sekitar 1 gram air.

Jika dibanding Linggi dan Sianik,
Sianik sekitar 3,6 gram. Linggi 0,2
gram. Kemampuan daya serap air
Linggi yang rendah, relatif  lebih kuat
dari serat Sianik dan teki.

Kemampuan daya serap air ter-
sebut akan berpengaruh terhadap
kecepatan tenggelam.

Kekuatan putus Serat rumput Teki
(Fimbristylis sp), Sianik (Carex sp) dan
Linggi (Penicum sp) juga harus per-
hitungkan sebelum dijadikan tali atau
benang pada alat penangkapan ikan.

Persyaratan ini mutlak dimiliki tiap
alat penangkapan ikan. Pasalnya beban
pada tali atau benang saat dioperasikan
sangat berat. Jika dibandingkan, maka
rumput Teki miliki peluang kecil untuk
dapat diolah atau dianyam jadi tali
sebagai bahan alat penangkapan ikan.

Hal ini disimpulkan berdasarkan
nilai kekuatan putus rumput Teki ini
relatif lebih kecil dengan dua rumput
lainnya.

Berdasarkan perhitungan uji t
untuk ketahui apakah ada perbedaan
kekuatan putus antara rumput Teki
saat basah dengan rumput Teki saat
kering.

Hasil perhitungan didapat bahwa
t-hitung (3,8) lebih besar dari t-tabel
(2,8) pada tingkat kepercayaan 95 persen
bearti ada pengaruh kekuatan putus
antara rumput Teki saat kering dengan
rumput Teki basah.

“Belum ada orang yang peduli
dengan rumput ini,” kata Nofrizal.
Dinas Perguruan Tinggi bantu pen-
danaan sekitar tujuh juta rupiah.

Untuk pengaplikasian serat ini
belum ada. “Karena setelah 2005 saya
melanjutkan studi lagi dan itu ter-
henti,” kata Nofrizal.

Nofrizal yakin serat alami pada
ketiga jenis rumput ini bisa dijadikan
substitusi terhadap serat sintetis. Agar
habitat ikan tetap terjaga. Dan ini perlu
penelitian lanjutan.#

Nofrizal
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Wen n i Astuti

LELAH SEKALI, hanya tiga ribu lima ratus
rupiah, masih ada tiga puluh ribu lagi. Uang tiga
ribu rupiah ini hanya bisa beli makanan untuk
Tini, Mito dan Disa dan sisa lima ratus. Hmm,
tidak apalah paling tidak aku masih bisa
mengumpulkan sedikit demi sedikit.

Terhitung tiga bulan aku kumpulkan uang
hasil memanggul barang-barang di pasar, tapi
baru dapat segini. Waktunya tinggal dua minggu
lagi, “Apa aku harus menyerah saja? pikiran
kecutku kembali muncul. “Tidak, aku tidak
boleh menyerah. Dua minggu itu waktu yang
lama, aku yakin Tuhan tidak akan menyia-
nyiakan usaha hambanya.”

Warteg Bu Nah, aku berhenti sejenak
membeli makanan seadanya untuk ketiga adikku.

“Bu, beli nasinya ya?” pintaku kepada Ibu
Unah, pemilik warteg setengah baya dari tadi
kereotan layani sopir angkot  teriak-teriak minta
pesanan.

“Lauknya apa, nak?”
“Apa aja terserah Bu, uangku cuma ada tiga

ribu,” sahutku lagi.
“Tunggu sebentar ya.“
Ibu itu kembali dengan cekatan siapkan

pesanan pelanggan yang lebih dulu tiba. Aku
duduk di deretan bangku depan etalase makanan
sembari menunggu Bu Unah bungkus pesanan.
Sesekali aku menelan air liurku, lihat suapan demi
suapan pengunjung warteg.

“Enak sekali hidup mereka,” gumamku
dalam hati. Sesekali aku sedikit menghardik
tanpa sengaja, lihat di antara beberapa pelanggan
warteg seenaknya sisakan makanan di piring.

Dasar manusia tak pandai bersyukur,
seenaknya buang-buang makanan. Tiba-tiba
muncul pikiran dibenakku minta sisa makanan-
makanan itu, ya lumayan dari pada tak makan
lagi hari ini, toh nantinya akan dibuang juga.

“Nak?” suara  Bu Unah membuyarkan
lamunanku.

“Oh ya makasih, Bu,” aku ambil bungkusan
makanan sembari beri uang pada Bu Unah.
Sedikit ragu-ragu aku utarakan niatku.

“Bu?”

“ya” jawab Bu Unah singkat.
“Ak..ak..aku, boleh minta makanan sisa di

meja-meja itu tidak?” ucapku menunjuk sebuah
meja dengan beberapa piring masih ada sisa
makanan.

“ Oh, boleh nak ambil saja, lagi pula tadi Ibu
sudah banyak kumpulkan buat ayam di rumah,”
kata Bu Milah tersenyum.

“Terimakasih ya Bu, terimakasih..,teri-
makasih.” Aku ulangi kata-kata itu beberapa kali.
Duh senangnya hati hari ini. Aku tak perlu
berbohong pada adik-adikku kalau mereka
tanyakan sudah makan atau belum.

“Abang pulang,” teriak Mito, adikku nomor
dua berlarian menghampiri.

“Ini, berikan pada Kak Tini ya, makanlah
kalian jangan lupa tolong sisihkan untuk Disa
ya.” Aku serahkan bungkusan nasi pada Mito.

“Abang gak makan?” balas Mito dengan
pandangan polos menatapku.

“Abang sudah makan tadi,” ucapku sambil
mengusap rambut Mito. “Sudah ayo cepat sana
makan kalian pasti lapar kan?”

Mito mengangguk pelan, kemudian berlari
ke ruangan belakang yang aku sebut dapur.

Beginilah keadaan hidupku dan adik-adikku.
Sudah tiga tahun aku dan ketiga adikku ditinggal
pergi Ibu entah kemana. Kata tulisan di secarik
surat ditinggalkan Ibu, yang sampai saat ini masih
aku simpan rapi di sela-sela kardus alas tidurku,
bahwa Ibu hanya pergi sementara jadi TKW di
luar negeri.

Tentang Ayahkku, ayah kandungku sudah
lama meninggal. Kini kami tinggal bersama ayah
tiri. Namun, sejak Ibu pergi, Ayah tak izinkan
kami tinggal bersamanya. Entah kenapa, dia jadi
sangat benci padaku dan adik-adikku. Padahal
Mito dan Disa anak kandungnya. Jangankan beri
uang  jajan, injakkan kaki saja ke rumahnya yang
ada hanya marah besar.

“Bang,” suara Disa parau buyarkan lamunan-
ku.

“Disa, kamu kenapa? Sakit ya?” sahutku
sembari pegang dahinya. “Astagfirullahalazim,
badanmu panas Sa, Abang kompres ya,” aku

Matematika FKIP UR
2011

MOO UNTUK DISA
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beranjak dari duduk menuju dapur
ambil air dan kain.

“Bang, Ibu kapan pulang ya? Disa
rindu ibu,” rengek Disa buat hatiku
makin sedih.

“Iya, sabar ya Dek, Abang yakin
suatu hari nanti Ibu akan pulang.”

“Ibu sebenarnya masih sayang
dengan Disa gak Bang? Atau ibu sudah
lupa sama kita?”

“Disa kamu tidak boleh bicara
seperti itu, Ibu sayang sekali sama kita
tidak mungkin Ibu melupakan kita.”

“Hmm, kalau Ibu masih ingat Disa
pasti Ibu kasi Disa Boneka Moo kan
Bang? Seperti janji Ibu dulu sama Disa,
ya kan Bang?” Disa sungguh mem-
buat hatiku terenyuh.

“iya,..iya ibu pasti akan berikan
boneka Moo untuk mu.” Lagi-lagi aku
janjikan kebohongan padanya. “Ya
sudah kamu makan sekarang ya, habis
itu tidur, sini Abang suapkan.”

AKU menatap  boneka-boneka ber-
jejeran  di etalase toko mainan. Syu-
kurlah boneka sapi yang disebut Moo
oleh Disa  masih ada. Ku hitung uang
dalam kantong plastik yang sudah
beberapa bulan aku kumpulkan.

Seribu, lima ribu, lima lima belas
ribu dan hasilnya tiga puluh tujuh ribu
tiga ratus. Kurang, ku hitung kembali
lembar demi lembar. Benar tiga puluh
tujuh ribu tiga ratus, masih kurang
tujuh ratus rupiah lagi.

“Baiklah, tidak apa-apa masih ada
satu hari besok, aku masih bisa cari
sisanya besok pagi. Sabar ya Disa,
Abang pasti akan belikan untukmu
boneka itu,” gumamku dalam hati.

Aku pulang menyusuri jalan ber-
debu sesak ulah macetnya jalanan. Kali
ini aku tidak begitu lelah, mungkin
sebentar lagi usahaku beberapa bulan
akan ada hasilnya. Ya besok pagi, aku
sudah tidak sabar.

“Aduh, Pak sakit, ampun.” Ter-
dengar teriakan anak kecil kesakitan,
seperti sedang dipukul  seseorang. Aku
tersentak mendengar suara itu, seper-
tinya aku kenal suara itu. Aku mem-
percepat langkahku menuju rumah.
Tak lama setelah itu aku melihat
sesosok anak laki-laki yang dipukul
seorang laki-laki paruh baya.

“ Mito,” aku berteriak sambil

berlari, ternyata suara itu teriakan
adikku Mito.

“Berhenti pak, jangan pukuli dia
lagi!” teriakku sambil menarik adikku.

“Eh kamu sama saja dengan
adikmu ini, kurang ajar,” seru  Ayah
tiriku marah sembari ingin menampar-
ku, Mito berlindung di belakangku
karena ketakutan.

“Ada apa ini? Kenapa bapak
memukul Mito seperti ini?” balasku
tanpa gentar.

“Kau tahu, adikmu ini sudah
masuk ke rumahku tanpa izin dan
mengambil makananku. Memang
kalian ini sama saja, tidak tahu terima-
kasih, sudah mending aku mengi-
zinkan kalian membangun gubuk di
tanahku, tapi kalian malah mencuri di
rumahku.”

Aku memandangi Mito, “Kamu
mencuri ya Dik?”

“Ma..maaf Bang,” tangis Mito
berhamburan dipelukanku. “Tadi Mito
lapar banget, di rumah gak ada makanan.
Kak Tini belum pulang ngamen, Mito
ke rumah Ayah mau minta makanan
tapi Ayah gak ada di rumah dan
menemukan roti di meja rumah dan

memakannya,” isak Mito sembari
memperlihatkan sisa roti yang masih
digenggamannya.

Sungguh aku benar-benar tidak
bisa menahan luahan air mataku dengar
tuturan polos Mito.

“ Ah, banyak omong kamu. Yang
namanya mencuri tetap saja mencuri,
ayo aku akan bawa kamu ke polisi,”
dengan kasar Bapak menarik Mito.

 “Jangan Pak, Bapak ini tega sekali,”
teriakku sembari melepaskan pe-
gangannya dari Mito

“Kalau kamu tidak mau adikmu
ini aku bawa ke polisi, cepat serahkan
uang ganti rugi makanan yang dicuri
adikmu itu, cepat!”

“ Maaf Pak  saya tidak punya uang,
tolong lah maafkan Mito sekali ini
saja,” ujarku memelas pada Bapak.

“Tunggu, itu apa yang kamu
pegang?” Bapak menunjuk kantong
plastik yang aku genggam tadi.

“Bukan apa-apa Pak,” aku berusaha
sembunyikan tapi Bapak malah me-
rampasnya.

“Wah uang kamu ternyata banyak
juga ya? Ini aku ambil, anggap saja
uang ganti rugi makanan yang dicuri
adikmu, oke?” Bapak merampas uang
itu dan pergi begitu saja. Aku hanya
bisa terdiam mematung, kali ini aku
benar-benar merasa dunia ini seakan-
akan runtuh menimpaku, seluruh
tulangku terasa luruh.

Habis sudah semua perjuanganku
beberapa bulan ini. Habis sudah
harapanku penuhi janjiku pada Disa,
hilang sudah segala usahaku menahan
lapar dahaga demi Disa, semua tak
berarti apa-apa sekarang.

Aku menyeret langkahku teramat
sangat berat menuju gubuk derita
kami, aku tak bisa bayangkan bagai-
mana besok Disa akan menagih
janjinya, merengek-rengek dan lagi-lagi
pasti menanyakan kepulangan Ibu
untuk kesekian puluh kalinya.

Aku harus berbohong dan tidak
tahu janji palsu apa lagi yang bisa aku
berikan untuknya.

Aku menatap Disa dalam-dalam,
“Adik kecilku maaf  kan Abang ya.
Abang tidak bisa membelikan Moo
untukmu. Maaf, mungkin Abang akan
membelikannya di ulang tahunmu
berikutnya. Kamu yang sabar ya, cepat
sembuh  Adikku.”#
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MENURUT Lawrence Grossberg, pe-
neliti filsafat dan komunikasi, media
merupakan institusi yang difungsikan
untuk mengembangkan kebebasan
berpendapat dan menyebarkan infor-
masi ke segala arah, yakni kepada publik
dan institusi lainnya termasuk peme-
rintah. Media bisa berupa cetak atau
visual, audio ataupun keduanya.
Seperti koran, majalah, radio, televisi
sampai berbagai media sosial.

Media berikan informasi dari lokal
hingga internasional. Khususnya me-
dia mainstream, hingga tahun 2012 di
wikipedia, tercatat lebih dari 300 media
cetak ada di Indonesia. Baik lokal
maupun nasional. Pertanyaannya,

sudahkan media menjalankan tugas
memberikan informasi berguna bagi
publik?

Pada 29 September hingga 1 Ok-
tober Alumni Jurnalisme Sastrawi
Sumatera taja pertemuan di Medan.
Pertemuan ini bahas permasalahan
media di Sumatera. J Anto, Direktur
Kajian Informasi, Pendidikan dan
Penerbitan Sumatera (KIPPAS)
diundang jadi pembicara.

J Anto sering jadi pembicara dalam
pelatihan jurnalistik. Ia membuat
buku berjudul Limbah Pers di Danau
Toba: Media Pers Menghadapi Gurita
Indorayon, Anno 2000. Buku ini berisi
analisis media meliput konflik sosial

antara masyarakat dengan PT Inti
Indorayon Utama, perusahaan peng-
hasil pulp penyebab pencemaran di
Sumatera Utara. Ia juga jadi editor
beberapa buku terkait pengkajian me-
dia; Meretas Jurnalisme Damai di Aceh.
Jurnalisme [tidak] Ramah Gender serta
Luka Aceh, Duka Pers yang diterbitkan
KIPPAS.

KIPPAS organisasi bergerak di
bidang penelitian media, baik media
pendidikan ataupun penerbitan.
Dengan misi untuk memfasilitasi
tumbuhnya kesadaran kritis baik dari
publik, jurnalis serta pengelola media.
Kekritisan ini untuk menjaga dan
mengembangkan kebebasan pers dan

SUDAH SAATNYA MEDIA UNTUK PUBLIK

Hal itu akan menyebabkan
bias, dimana pemberitaan

bersifat mengutamakan
kepentingan pemilik modal.

Tak akan ada lagi pro-
fesionalitas dalam peker-
jaan. Misalnya, Pemimpin

Redaksi adalah pemilik
modal, walaupun nantinya

Redaktur Pelaksana adalah
orang lain, tetap saja pim-
pinannya punya pengaruh.

Ini mengakibatkan tidak
adanya independensi dalam
pemberitaan. Imbasnya itu

ke pembaca.
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penegakan Hak Asasi Manusia (H-
AM).

Beberapa waktu lalu, J Anto
lakukan pemantauan media di Su-
matera Utara. Berdasarkan peman-
tauan itu, media belum jalankan peran
sesuai aturannya. Media banyak jadi alat
kampanye pemerintah ataupun malah
jadi media propaganda.

Ada media pemandu sorak saat
kampanye pemilihan kepala daerah.
Media pesanan dari salah satu calon.
Lalu ada media propaganda untuk
menyebarkan kebencian antar agama
serta cara kerja wartawan dari media
yang tak lagi mematuhi kode etik
jurnalistik.

Ada istilah wartawan Pokja, selalu
mangkal hanya di kantor dewan. Lalu
wartawan penderen, wartawan yang
telah menyiapkan berita untuk me-
meras objek berita tersebut. Atau
wartawan pemonitor papan bunga,
hanya meliput peresmian dan melihat
nama-nama penting pengirim papan
bunga.

Berikut kutipan wawancara yang
dilakukan kru Nurul Fitria dan Aang
Ananda Suherman, Kru Bahana
bersama J Anto.

Apa sebenarnya permasalahan
besar media?

Media belum bisa menjalankan
pekerjaannya secara profesional. Awal
mula permasalahan ini dari tak jelasnya
segitiga media bisnis. Tak profe-
sionalnya pemilik modal serta orga-
nisasi media akhirnya berimbas pada
publik sebagai audience atau pembaca
nantinya.

Bagaimana seharusnya peran pe-
milik modal, organisasi media
serta audience?

Harus ada batasan jelas. Harusnya
media profesional tak biarkan pemilik
modal jadi pengelola newsroom. Pim-
pinan Redaksi serta Redaktur adalah
orang-orang profesional yang tak
miliki kepentingan dengan pemilik
modal.

Bila itu tak dilakukan, akan tim-
bulkan  bias, dimana pemberitaan
bersifat mengutamakan kepentingan
pemilik modal. Tak akan ada lagi
profesionalitas dalam pekerjaan. Misal-
nya, Pemimpin Redaksi adalah pemilik

modal, walaupun nantinya Redaktur
Pelaksana adalah orang lain, tetap saja
pimpinannya punya pengaruh. Ini
mengakibatkan tidak adanya inde-
pendensi dalam pemberitaan. Imbas-
nya itu ke pembaca.

Apakah ada permasalahan lainnya?
Ada permasalahan besar lainnya.

Ada suatu kecendrungan media lokal
tak bisa membuat agenda setting dari
pemberitaan mereka sendiri. Kalau kita
baca teori media, media itu harus punya
agenda setting sendiri.

Dimana agenda setting itu mem-
buat media jadi trand center publik
dalam hal berita-berita berkembang.
Media bagus, media yang punya
pengaruh terhadap kehidupan pub-
liknya. Permasalahannya media lokal
tidak punya itu. Mereka hanya me-
ngikuti agenda setting media lainnya.
Ini jadi permasalahan yang besar.

Bagaimana dengan permasalahan
wartawan? Seperti fenomena pokja
ataupun penderen?

Disini dibutuhkan kebijakan.
Seharusnya media memiliki sikap yang
tegas. Tiap media itu pasti bergabung
ke Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) atau Aliansi Jurnalis Inde-
penden (AJI). Dan setiap organisasi
ini memiliki dewan etik. Di sinilah
fungsi dari dewan etik, mengkaji
kesalahan-kesalahan yang dilakukan
wartawan media.

Ketika suatu media bergabung di
PWI atau AJI, dewan etik harus

berkomitmen lakukan pengawasan
pada wartawan tersebut. Jika ada yang
melanggar, maka diberi peringatan.

Dari KIPPAS sendiri, pernah men-
coba memberikan saran?

Kita sudah coba, tapi lebih ke
lembaga PWI dan AJI. Karena mereka
yang bersentuhan langsung. Kalau ke
medianya kita belum lakukan. Soalnya
nanti ketika kita datang ke media,
mereka jadi bertanya-tanya, kami inikan
dari luar. Kalian ini siapa? Kan kalian
cuma pemantau, kalian bukan orang
yang bekerja di sini, tak memberikan
apa-apa ke kami. Lebih baik kita ke
organisasi wartawannya saja.

Jadi yang idealnya itu seperti apa?
Idealnya itu ketika suatu media

memasuki PWI atau AJI, maka pe-
ngawasan dari Dewan Etiknya sangat
penting. Ataupun di setiap media
tersebut telah memiliki ombudsman.
Jangan sampai ombudsman itu hanya
jadi pajangan saja dalam perusahaan
media.

Ombudsman inilah yang me-
ngawasi kinerja wartawan sesuai de-
ngan kode etik atau tidak. Pembahasan
kode etik, bagaimana meliput SARA,
politik ataupun konflik, ini harusnya
jadi kajian internal mereka. Ini penting
untuk tingkatkan etos kerja lebih baik.
Ya.. memang ini berdasarkan kesadaran
dari media itu sendiri.

Bagaimana KIPPAS melihat media
dalam meliput kasus SARA dan

Beberapa buku
yang diterbitkan

KIPPAS



BAHANA MAHASISWA40 Edisi Juli-Oktober 2012

Konflik?
Media cenderung memblow up

masalah. Media jadi memperkeras
konflik dengan membawa simbol
agama bersifat sensitif. Ini dapat
memprovokasi masalah jadi semakin
bahaya. Misalnya seperti masalah
perobohan mesjid. Jika ini dikaitkan
antara kapitalis kafir dengan umat Is-
lam, inikan berbahaya sekali. Artinya
bisa membangun hubungan emo-
sional tidak baik bagi pembaca.

Jadi bagaimana harusnya media
meliput hal itu?

Harus ada etika dalam
pemberitaan. Etika di sini
bukan masalah benar atau
tidak. Ya benar jika orang
membela mesjidnya diru-
buhkan. Atau orang meng-
gunakan kata-kata keras dan
kasar, karena ia sudah me-
lihat orang yang dkritik ini
tak mau berubah juga. Itu
benar saja.

Di sinilah muncul ma-
salah etika. Etika ini me-
rupakan pilihan cerdas dari
wartawan. Ia harus berpikir,
bagaimana dampak jika ia
memberitakan secara te-
lanjang statement yang di-
keluarkan para demonstran
menuntut mesjid mereka
tersebut. Wartawan harus
berpikir bagaimana dampak
dari fakta beritanya. Awalnya
ini adalah fakta antara war-
tawan dan para demon-
stran, ketika ini diberitakan,
fakta itu akan jadi fakta
publik.

Bisa saja orang-orang tak megikuti
masalah ini dari awal, ketika membaca
pemberitaan media yang telah jadi fakta
publik jadi tersulut emosinya dan
membuat hal-hal tak terduga bisa saja
terjadi.

Bagaimana dengan media yang
meliput permasalahan politik?

Ini ada kaitannya dengan agenda
setting. Kalau kita lihat media lokal,
media belum punya agenda setting yang
jelas. Dampaknya, agenda setting
politisi menyetir pemberitaan media.
Apa yang terjadi di dewan, itu di-
beritakan. Padahal apa hubungannya

dengan kepentingan publik? Tidak ada
kan.

Coba saja kita riset, di Medan dari
berita di halaman depan saja. Dari 8
sampai 12 berita, sekarang sudah
cenderung berkurang, berapa persen
langsung dikontruksi dari publik?
Berita yang memang menjadi ke-
butuhan publik? Nggak ada. Palingan
nggak sampai 20 persen. Media itu jadi
media pejabat.

Apa itu terjadi hanya di Medan?
Tidak, tidak hanya di Medan.

Kemarin saya ke Riau. Juga seperti itu
pemberitaannya. Ini akibat wartawan
Pokja itu tadi. Mangkalnya di kantor
dewan. Ini kan lebih enak. Coba saja
kalau misalnya wartawan meliput
langsung ke masyarakat.

Kalau mau wawancara petani,
mesti ke sawah. Kan petani dari pagi
sampai sore di sawah. Malam baru ada
di rumah. Sedangkan sudah deadline
kan. Belum lagi masalah bahasa. Belum
tentu petani itu bisa mengerti ba-
hasanya. Tapi kalau di kantor dewan
atau pejabat kan enak. Wawancara di
ruang ber AC, bahasanya sama, nanti
wawancara juga dikasi teh manis. Inilah

yang mempengaruhi etos kerja war-
tawan.

Jadi ini permasalahan dari perilaku
wartawan atau medianya?

Saya tidak selalu setuju dengan
istilah karena kekurangan gaji mereka
mau melacurkan diri istilahnya. Saya
tak selalu setuju 100 persen dengan hal
ini. Terkadang ada wartawan yang ter-
golong miskin tapi masih punya
idealisme. Dan saya percaya itu ada,
walaupun mencarinya susah. Ya kalau
ingin jadi wartawan berhasil harus

melewati fase-fase sulit. Tapi
percayalah, material itu akan
datang sendiri ketika kita
sudah jadi wartawan pro-
fesional. Material itu jadi
akibat saja karena sudah
profesional.

Bagaimana KIPPAS me-
lihat kekuatan media so-
sial di masyarakat?

Jika media mainstream
tidak juga memberikan in-
formasi berguna bagi ma-
syarakat, media sosial akan
jadi lawan yang serius. Me-
dia sosial ini jadi bentuk
perlawanan dari masyarakat.
Karena media mainstream
tak lagi menyediakan ruang
bagi publik untuk menyam-
paikan kebutuhan mereka.

Istilahnya publik tak
bernama tak memiliki esensi
dipandang oleh media ma-
instream, akibatnya publik
mulai memanfaatkan tek-
nologi yang ada. Berbagai
media sosial dapat mereka

gunakan untuk menyampaikan as-
pirasi mereka, berbagai masalah me-
reka.

Jika media mainstream tak juga
menampung aspirasi publik, maka
gerakan ini kan meluas. Bayangkan
ketika internet telah sampai ke bagian-
bagian pelosok secara merata dan
publik memanfaatkannya. Ini akan jadi
hal serius untuk media jika tak juga
menyuarakan kebutuhan publik.

Terkadang apa yang dirumuskan
oleh media, belum tentu juga rumusan
itu yang dibutuhkan masyarakat.
Sudah saatnyalah media itu untuk
publik, bukan lagi media pejabat.#

BINCANG-BINCANG

Media Untuk Siapa?

Penguasa Pengusaha

Warga
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JENGAH

TAK perlu cantik atau ganteng dulu untuk menjadikan
pribadi kita disukai oleh orang lain. Apalagi harus
mengeluarkan banyak uang. Pribadi yang disukai orang bisa
muncul dari dalam diri kita. Jadi, setiap orang, bila mau,
bisa saja menjadikan pribadinya disukai oleh orang lain.
Berikut 10 kualitas pribadi yang harus Anda miliki untuk
mewujudkan hal tersebut.

Sifat yang paling disukai oleh semua orang adalah
ketulusan. Sifat ini membuat orang yang berada di dekat
kita merasa aman dan dihargai. Orang yang tulus selalu
mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura,
mencari-cari alasan atau memutarbalikkan fakta. Tentu akan
lebih ideal bila ketulusan yang se-
lembut merpati itu diimbangi ke-
cerdikan seekor ular. Dengan begitu
ketulusan tidak menjadi keluguan yang
bisa merugikan diri sendiri.

Berbeda dengan rendah diri yang
merupakan kelemahan, kerendahan
hati justru mengungkapkan kekuatan.
Hanya orang yang kuat jiwanya yang
bisa bersikap rendah hati. Ia seperti
padi yang semakin berisi semakin
menunduk. Orang yang rendah hati
bisa mengakui dan menghargai keung-
gulan orang lain. Ia bisa membuat or-
ang yang di atasnya merasa oke dan
membuat orang yang di bawahnya
tidak merasa minder.

Kesetiaan sudah menjadi barang
langka dan sangat tinggi harganya. Or-
ang yang setia selalu bisa dipercaya dan
diandalkan. Dia selalu menepati jan-
jinya, mempunyai komitmen yang
kuat, rela berkorban dan tidak suka
berkhianat.

Orang yang bersikap positif selalu
berusaha melihat segala sesuatu dari
kacamata positif, bahkan dalam situasi buruk sekalipun.
Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada kepu-
tusasaan, lebih suka mencari solusi. Dia selalu berusaha
memahami dan mengerti orang lain daripada frustasi, lebih
suka memuji daripada mengecam, dan sebagainya.

Karena tidak semua orang dikaruniai temperamen ce-
ria, maka keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah
dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang
yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh dan selalu
berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan
situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi

untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain.
Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan

kewajibannya dengan sungguh-sungguh.
Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya.

Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing
hitam untuk disalahkan. Bahkan kalau dia merasa kecewa
dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Dia
menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab
atas apapun yang dialami dan dirasakannya.

Rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima
dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan
menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah

menyesuaikan diri dengan lingkungan
dan situasi yang baru. Dia tahu apa
yang harus dilakukannya dan me-
lakukannya dengan baik.

Kebesaran jiwa dapat dilihat
dari kemampuan seseorang me-
maafkan orang lain. Orang yang
berjiwa besar tidak membiarkan
dirinya dikuasai oleh rasa benci dan
permusuhan. Ketika menghadapi
masa-masa sukar dia tetap tegar, tidak
membiarkan dirinya hanyut dalam
kesedihan dan keputusasaan.

Orang-orang yang easy going
menganggap hidup ini ringan. Dia
tidak suka membesar-besarkan ma-
salah kecil. Bahkan berusaha me-
ngecilkan masalah-masalah besar. Dia
tidak suka mengungkit masa lalu dan
tidak mau khawatir dengan masa
depan. Dia tidak mau pusing dan
stres dengan masalah-masalah yang
berada di luar kontrolnya.

Empati adalah sifat yang sangat
mengagumkan. Orang yang ber-
empati bukan saja pendengar yang

baik, tapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang
lain. Ketika terjadi konflik dia selalu mencari jalan keluar
terbaik bagi kedua belah pihak, tidak suka memaksakan
pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha
memahami dan mengerti orang lain.

Semoga Anda menjadi pribadi yang disukai dan memiliki
10 poin di atas.#

MENJADI PRIBADI DISUKAI

William Nikolas
Jurusan Manajemen 2011 Fakultas Ekonomi UR
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KILAS BALIK

KENAKAN kaos dalam putih. Pakai
sarung motif kotak-kotak coklat.
Diusianya dekati seabad, ia masih
tampak gagah dan kuat. “Ini not balok
lagu hymne Rokan Hilir,” kata Misran
Rais sambil menunjukkan not balok
yang sudah dibingkainya.

Di ruang tamu terpajang foto-
fotonya bersama Annas Maamun—
sekarang Bupati Rohil—dan fotonya
saat jadi tentara. Di atas meja terhidang
kue-kue lebaran. “Silahkan lah di-
minum,” kata Misran. Begitu Misran
persilahkan Saya saat berkunjung ke
kediamannya di Jalan Siak, Bagan-
siapiapi.

Misran kini 84 tahun. Ia menikmati
masa pensiun. Ia tak bekerja lagi. Tapi
masih dipercaya jadi Ketua Legiun Vet-
eran Republik Indonesia (LVRI).
Sebelumnya Burhanuddin. “Dia su-

UNTUK ROHIL DARI MISRAN RAIS
Oleh Herman

dah wafat,” kata Misran. Anggota
LVRI sekarang ada 14 orang.  Semuanya
laki-laki. Dulu 132 orang tapi sudah
banyak meninggal.

Sesekali Misran terbata-bata saat
bercerita tentang perjalanan hidupnya.
“Saya sudah banyak lupa, maklum
sudah tua,” kata Misran.

MISRAN RAIS lahir di Bengkalis 28
Agustus 1928. Ia keturunan Jawa.
Ayahnya H.Khalifah Rais dan Ibunya
Hj Salamah. Misran tak sendiri.
Abangnya Ismail dibawa tentara
Jepang lalu meninggal. “Waktu itu
perang Jepang dengan Inggris,”
kenang Misran.

Misran seorang seniman musik.
Jiwa seni yang ia miliki tak lepas dari
pengaruh Ayahnya. H.Khalifah Rais

seorang seniman lagu Melayu, “Bapak
suka lagu melayu Marhaban dan
Barzanzi, kalau menyanyi dia lah
nomor satu,” kata Misran.

Masa kecil Misran banyak di Bagan-
siapiapi, Rokan Hilir. Sebelum 1940
Misran pindah dibawa orang tuanya
ke Bagansiapiapi. Saat itu, umurnya
baru 10 tahun. Ia di SD Bagansiapiapi.
“Saya lupa pula nama SD nya. Begitu
juga saat SD di Bengkalis, tapi  nama
gurunya saya ingat Almarhum Pak
H.Harun,” kata Misran.

Tamat SD, pada 1943, Misran
masuk Peiguhun—tentara Jepang. Dari
Bagansiapiapi Misran ke Tebing Tinggi
Sumatera Utara, tempat markas ten-
tara. Di sana Misran di sekolahkan
bagian kesehatan atau juru rawat.
Selama satu tahun Misran menimba
ilmu. Selesai, Misran jadi Yugun—
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KILAS BALIK

tentara Jepang—bagian kesehatan.
Setelah Jepang kalah Misran jadi tentara
di Bagansiapiapi. Pada saat terjadi agresi
milier Belanda ke II pada 1946, Misran
pindah ke daerah Rokan Hulu, kemu-
dian ke Pasir Pangaraian, baru 1948 ke
Pekanbaru. Pada 1949 di Tanjung
Kopar–sekarang sebuah kecamatan di
Rohil— bersama Panjaitan, Koman-
dan bagian perlengkapan.

Pada 1950 Misran berhenti jadi
tentara. Ia masuk Dinas Pekerjaan
Umum bagian Tata Usaha (TU).
“Kerjanya ada di Bengkalis, Dumai,
Selat Panjang, dan banyak tempat. Dari
tahun 1950 hingga 1984,” katanya.

Sejak 1984 Misran mulai menetap
di Dumai. Di kota industri minyak
inilah Misran dapatkan inspirasi lagu
hymne dan mars Rohil. Lagu itu dibuat-
nya pada 1999. Sebelum Musyawarah
Besar (Mubes) pembentukan Kabu-
paten Rokan Hilir.

“Kebetulan panitianya ada juga dari
Dumai dan saya diundang,” kata
Misran. Lalu Misran berpikir. Ba-
gaimana lagu ini bisa diterima peserta
Mubes. Misran alami dua kali kesa-
lahan saat ciptakan lagu hymne dan mars
Rohil. Lagu terkesan sederhana tapi
penuh makna. Misran ciptakan lagu ini
di rumahnya sambil mainkan Biola.

Sebagian liriknya berbunyi,”Mari
berbakti sepenuh jiwa mencapai ke-
sejahteraan bangsa, Rokan Hilir Bagan-
siapiapi kota nelayan kota kenangan, hasil
melimpah laut daratan, hidup aman damai
selamanya.”

Setelah itu, dibuat dengan irama
minor supaya sesuai dengan keadaan
di Rokan Hilir. “Saya bawa rombongan
dari Dumai yang telah dilatih se-
belumnya, lagu mars dengan hymne
kemudian dinyanyikan kira kira 20 or-
ang. Ada juga anak-anak SMA,  pokok-
nya campur juga lah,” kata Misran.

Misran ajarkan lagu itu selama
seminggu. Selesai Mubes pertama
pembentukan Rokan Hilir di Yayasan
Perguruan Wahidin, Jalan Pahlawan
Bagansiapiapi, lagu itu dinyanyikan.
“Abram Lambah, Ketua Panitia
Mubes sangat mengapriasasi dan or-
ang-orang yang hadir saat itu tidak ada
yang protes,” kata Misran.

“Kata-kata dalam lagu itu benar-
benar dari lubuk hati saya,” kata
Misran. Ia berharap  sebaiknya di-

sekolah-sekolah lagu itu diajarkan
karena lagu ini menjadi lagu wajib di
Rokan Hilir.

KABUPATEN Rokan Hilir, hasil
pemekaran dari Kabupaten Bengkalis
berdasarkan UU No.53 tahun 1999.
Kabupaten Rokan Hilir terletak pada
bagian pesisir Timur Sumatera dengan
luas wilayah  888,59 kilometer. Meliputi
daratan, pulau-pulau dan lautan. Ide
pembentukan Kabupaten Rokan Hilir
sendiri sudah dimulai sejak tahun 1964
atas permintaan masyarakat. Pasalnya
Rokan Hilir sudah layak dimekarkan.

Akan tetapi keinginan tersebut

bubar 1980. Sekolahnya dulu dibikin
seperti rumah di Jalan Siak. Sekarang
Musholla Al Fath. Di sana alat-alat
musik seperti biola, terompet, saxo-
phone dan lainnya masih terpampang.

Alat musik ini dibeli dari Singapura
oleh anggota klub. “Ada juga alat
musik yang dikasih dari kepala bea
cukai waktu itu, namanya Tangkilisan,
dia orang Manado,” kata Misran.

Sejak 2005, Misran melatih korsip
Pemda. “Ngajar korsip itu kapan
diperlukan aja, namun kalau dulu tiap
minggu karena masih banyak belum
tahu musik,” kata Misran yang paling
menyenangi alat musik biola.

Selain dua lagu hymne dan mars

dapat terwujud pada pertengaan tahun
1999, tepatnya pada 4 Oktober 1999,
seiring dengan tuntutan Otonomi
Daerah (Otda) yang telah dikuman-
dangkan ketika itu.

Kalau dilihat dari segi letaknya,
kabupaten Rokan Hilir sebelah Utara
berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten
Bengkalis. Sebelah Barat berbatasan
dengan Propinsi Sumatera Utara dan
sebelah timur berbatasan Kota Dumai.

Kepiawaian Misran memainkan
musik didapatnya, selain dari orang
tua, ia juga pernah ikut sekolah musik
di Medan. Setelah jadi pegawai TU,
tahun 1953 Misran berangkat ke Medan
lewat Bengkalis naik kapal. Di Medan
Ia tinggal di jalan Kesawan. Jaraknya
dekat tempat belajar musik. Misran
hidup layaknya seperti anak kos,
sembari belajar musik Misran juga
bekerja untuk makan sehari-harinya.

“Semua alat musik dipelajari di
sana, yang paling tidak enaknya saat itu
kalau tidak tahu not balok tidak bisa
ikut kelas musik,” kata Misran.

Setelah pandai memainkan musik
Misran balik ke Bagansiapiapi. Ia
mengajar musik di Usaha Pemuda
(UP) Dharma. Kemudian UP Dharma

Rokan Hilir, Misran juga banyak
menciptakan lagu-lagu Melayu. Selain
itu Ia juga ciptakan mars Yayasan Sosial
Multi Marga Bagansiapapi dalam
bahasa Indonesia pada 15 Mei 2000,
kemudian diubah ke bahasa Tiongha
oleh Yayasan Sosial Multi Marga.

Misran merasa bangga, hymne dan
mars ciptaannya mendapat penghargaan
dari Kabupaten Rokan Hilir. Tahun
2001 Misran Rais diberi kepercayaan
menerima penghargaan dari Dewan
Kesenian Riau Pekanbaru sebagai
Seniman Pemangku Negeri (SPN).

MISRAN punya dua istri. Menikah
dengan istri pertamanya Syamsiar 1951.
Ia dapat lima orang anak; Surtina,
Ribut Sasmini, Jamilah, Joko Dikari
dan Syamsurizal.

Saat istri pertamanya Syamsiar
meninggal pada 1955 Misran menikah
lagi dengan Hj Asma, dikarunia juga
lima anak; Darmawati, Irianto, Su-
gianto, Sasmin dan Supriadi. Kini, Hj
Asma juga sudah meninggal.

Sekarang Misran lebih betah meng-
habiskan masa tuanya di rumah
sendirian. “Saya enak sendiri lagi,” kata
Misran.#

Misran alami dua kali kesalahan saat ciptakan lagu
Hymne dan Mars Rohil. Lagu terkesan sederhana tapi

penuh makna. Misran ciptakan lagu ini di rumahnya
sambil mainkan Biola
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WAKIL Rakyat, Di Hati dan Lidahmu Kami
Berharap, Suara Kami Tolong Dengar Lalu Sampaikan,
Jangan Ragu Jangan Takut Karang Menghadang,
Bicaralah Yang Lantang Jangan Hanya Diam, Di
Kantong Safarimu Kami Titipkan, Masa Depan Kami
dan Negeri Ini.(Iwan Fals, Surat Buat Wakil
Rakyat)

BEBERAPA bait tembang di atas lantang
disuarakan musisi Iwan Fals. Dalam lagu ini, ia
ingin menegaskan begitu besarnya tangungjawab
menjadi wakil rakyat. Lagu tersebut sejatinya
menyuarakan kritik terhadap wakil rakyat era rezim
orde baru yang sekedar melengkapi seremonial
kekuasaan. Namun, saat ini lagu ini pun masih
sangat layak untuk menggambarkan keadaan para
anggota parlemen di Senayan sana.

Ketidakpercayaan dan sinisme terhadap
parlemen di negara ini menjadi hal yang tidak
bisa terelakan lagi. Kinerja sehari-hari hanya
Datang , Duduk, Dengar dan Duit merupakan
sebentuk ungkapan ekspresi kekecewaan rakyat
terhadap parlemen yang menjadi alat legitimasi
penguasa. Hanya sedikit saja citra baik yang
ditampilkan oleh anggota parlemen di negara ini
dan yang lainnya ditutupi oleh citra yang buruk.

Suasana dan iklim politik telah membuka jalan
bagi anggota parlemen menjalankan fungsinya
secara ideal. Perimbangan kekuasaan di antara
eksekutif dan legislatif relatif menemukan
momentumnya. Sayangnya kesempatan men-
demonstrasikan kewenangan yang dimilikinya
belum dimanfaatkan secara maksimal. Apalagi
dengan munculnya kasus-kasus yang melilit para
wakil rakyat tersebut. Mulai dari pembangunan
gedung baru, korupsi, hingga pelecehan seksual
menyeruak dan menabrak etika moral masyarakat.
Ironisnya, hal ini muncul bersamaan dengan
kondisi rakyat yang mengharapkan kinerja
parlemen untuk menyuarakan kepentingan
rakyatnya agar lebih baik.

Tindakan anggota parlemen yang berorientasi
negatif ini, menyentak pada kemasgulan politik
yang berujung pada ketidakpercayaan rakyat
kepada mereka yang duduk digedung DPR.

Menurut pengamat sosial, Radhar Panca Dahana,
para anggota parlemen yang setuju pembangunan
gedung baru dan terlibat korupsi sudah me-
langkahi kepercayaan yang dimandatkan rakyat.
Padahal yang digunakan ini uang publik, tapi
malah publik dikudeta untuk kepentingan
Parlemen, dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa.
Hal ini sungguh keterlaluan.

Memulihkan kembali kepercayaan rakyat akan
menjadi pondasi penting bahwa para wakil rakyat
tidak sekedar menikmati dukungan jumlah suara.
Akan tetapi, lebih berarti dari sekedar jumlah suara,
adalah bagaimana para wakil rakyat ini mampu
memberikan kualitasnya untuk kebaikan, ke-
sejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Parlemen Harus Mengabdi untuk Rakyat
Parlemen sejatinya adalah lembaga pengabdian

untuk rakyat, bukan lembaga profesi, dan bukan
pula lembaga tempat mencari keuntungan pribadi.
Setiap politisi yang menjadi anggota lembaga
terhormat itu pada dasarnya adalah figur-figur
yang berkomitmen menyiapkan diri dan sanggup
memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat
yang diwakilinya.

Dalam rangka itu tentu tidak cukup dengan
hanya semangat pengabdian, tetapi harus diikuti
pula dengan kemampuan yang memadai untuk
memahami dengan baik, tepat, dan objektif
realitas masyarakat konstituen. Masalah-masalah
yang membelit masyarakat seperti kemiskinan
struktural, pengangguran yang terus bertambah,
biaya pendidikan yang semakin mahal, tindak
kriminalitas yang semakin merajalela, kelangkaan
pupuk bagi petani, perusakan lingkungan,
infrastruktur yang hancur, dan berbagai bentuk
ketidakadilan lainnya. Selain itu, masyarakat
acapkali juga tak berdaya menghadapi perilaku
birokrasi yang korup dengan tingkat pelayanan
yang buruk, dan kegemaran elite kekuasaan
menjual aset-aset berharga seperti tanah, gedung,
dan lain-lain.

Menurut Pengamat Politik dari LIPI, Indria
Samego, Anggota parlemen yang baik dituntut
kepekaannya untuk memahami realitas sosial

Tommy Aprian do

MENGHARAP CITRA BAIK
PARLEMEN

Kontributor resmi
Mongabay DIY
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tersebut untuk kemudian berupaya
keras turut mengatasinya dengan cara
mempengaruhi secara langsung pe-
ngambilan keputusan politik me-
nyangkut kepentingan rakyat banyak.
Dengan kata lain, anggota parlemen
yang memiliki kewenangan formal
berhak dan berpeluang mengarahkan
berbagai keputusan politik di parlemen
untuk selalu diorientasikan dalam
rangka membebaskan masyarakat
konstituen dari masalah-masalah yang
membelit kehidupan mereka selama
ini.

Ada derita dan ketertindasan tak
terperikan dalam masyarakat kita yang
sudah mengendap lama. Ia telah
bertumpuk dan campur aduk paduan
berbagai dimensi sehingga mem-
bentuk struktur tersendiri dalam sosok
masyarakat marginal. Masyarakat yang
memahami dan menemukan dirinya
tidak merdeka terutama secara eko-
nomi. Mereka sulit merasakan keadilan
secara hukum, dan kerap kali pula
menjadi objek kebijakan elite ke-
kuasaan serta barang jualan kaum
politisi.

Itulah potret mayoritas masyarakat
kita. Itulah pula yang mestinya menjadi
pusat perhatian para wakil rakyat yang
telah dilantik. Mereka menanti kiprah,
realisasi janji, dan wujud perjuangan
wakil-wakilnya di perlemen daerah.
Kongkritnya, masyarakat mengharap-
kan adanya perubahan. Perubahan
yang dibawakan dan digerakkan oleh
anggota-anggota parlemen melalui
keputusan-keputusan politik yang
memihak kepentingan rakyat, bukan
yang sekadar memihak kepentingan
kekuasaan dan pemilik modal.

Akan tetapi tidak semua anggota
parlemen seperti punya kelakuan
buruk dan tidak bisa dipercaya. Masih
ada yang baik dan bisa dipercaya di
antara mereka. Tetapi mainstream
perilaku parlemen di Senayan selama
ini berwajah buruk serta penuh basa-
basi dan kepura-puraan. Sehingga tak
heran jika suatu ketika sempat muncul
ketidakpercayaan masyarakat. Suatu
tindak korupsi yang dilakukan ramai-
ramai dan berdasarkan kesepakatan
anggota-anggota parlemen. Kenyataan
tersebut menutup dan menghalangi
pandangan terhadap mereka yang
masih bertahan dengan perilaku baik.

Kontrol Publik terhadap Parlemen
Perilaku buruk dan tidak mengenal

etika telah merusak citra parlemen
sebagai lembaga terhormat, tempat
masyarakat mengadu derita dan
menggantungkan harapan. Rusaknya
citra parlemen membuat masyarakat
kurang percaya terhadap negara, pe-
merintah, elite kekuasaan, dan kaum
politisi. Jika hal ini terus berlanjut
tentu akan membawa kerugian-ke-
rugian, baik terhadap lembaga-lembaga
politik seperti partai politik dan
parlemen maupun terhadap masa
depan demokrasi. Sungguh sangat
berbahaya jika masyarakat tidak lagi
percaya dengan lembaga-lembaga
negara ini, apalagi parlemen sebagai
tempat wakil rakyat singgah dan
membawa aspirasi rakyat.

Hal ini, di satu sisi, menjadi
tantangan yang harus dijawab, di-
hadapi, dan diantisipasi oleh parlemen
periode sekarang. Artinya, dipundak
semua anggota parlemen terpilih ada
tanggung jawab untuk memperbaiki
dan mengembalikan citra parlemen
berikut membuatnya lebih fungsional
bagi kepentingan rakyat banyak. Di sisi
lain, hal itu juga memberi isyarat agar
kekuatan-kekuaan civil society mem-
perkuat dan memperketat kontrol
sosial terhadap parlemen pusat.

Tanpa kontrol sosial yang kuat
besar kemungkinan perilaku buruk
parlemen seperti yang terjadi pada
zaman orde baru yang serba tertutup
bisa kembali terulang. Karena itu,
kekuatan-kekuatan civil society seperti
media massa, organisasi non-pe-
merintah, mahasiswa, kaum intektual,
kelompok-kelompok keagamaan, dan
kalangan kelas menengah, tidak surut
langkah dan tetap bersemangat me-
lakukan kontrol terhadap lembaga
parlemen pusat.

Betapa pun citra parlemen masih
buruk, namun api optimisme akan
perubahan haruslah tetap dinyalakan.
Kendati kecil, harapan itu masih ada.
Bahwa para wakil rakyat yang katanya
terhormat, masih punya setitik idea-
lisme untuk membawa dan menyuara-
kan perubahan bagi kemajuan dan
kesejahteraan bagi konstituennya yang
tidak lain adalah rakyat.#

Ada derita dan keter-
tindasan tak terperikan
dalam masyarakat kita
yang sudah mengendap

lama. Ia telah bertumpuk
dan campur aduk paduan

berbagai dimensi se-
hingga membentuk

struktur tersendiri
dalam sosok masyarakat

marginal
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LUFFI TERBIASA jalan kaki dari
rumahnya menuju lapangan voli. Ia
memang suka main voli. Waktu
tempuh dari rumahnya ke lapangan
sekitar tiga puluh menit. Setiap sore ia
main bersama ibu-ibu. “Iseng saja,”
katanya. Itu dilakoninya ketika masih
sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri
(MTs) 049 di Kota Tembilahan,
Indragiri Hilir.

Sebenarnya Luffi tak terlalu pandai
main voli. Namun banyak orang yakin
ia bisa main karena postur tubuhnya
lumayan tinggi, sekitar 182 sentimeter.
Namun ketika praktek, ia sering diejek,
terutama oleh pamannya. “Main voli
kayak main buluh (bambu). Ke mana
angin bertiup, ke situ pergi,” kata
pamannya. Ejekan paman itu justru
membuat Luffi menjadi serius me-
nekuni olahraga voli.

Makin hari Luffi makin sering
berlatih voli. Tak hanya iseng, kali ini
serius. Ia sering ikuti berbagai per-
tandingan di kampung, misal kom-
petisi untuk memeriahkan lomba.

Iven serius pertama yang diikutinya
pertandingan antar RT. Luffi wakili RT
6. Ia bertanding bersama pamannya.
Mereka kalah di pertandingan tersebut.

Meski kalah, keseriusan Luffi
tekuni olahraga voli tak pernah luntur.
Hal tersebut dibuktikannya dengan
masuk klub voli Pelangi Junior. Saat
itu ia sudah sekolah setingkat SMA,
tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 039 Tembilahan. Berpostur
tinggi membuatnya bertambah yakin
bahwa ia cocok menekuni olahraga
voli.

Namun tak semua guru di sekolah
mendukungnya. Luffi cerita, pernah
seorang guru meremehkan keseriusan-
nya mengikuti olahraga voli. Gurunya
bilang bahwa voli tidak bisa meng-
hasilkan apa-apa. “Omongan itu hanya
saya anggap angin lalu. Sekarang guru
itu termakan omongannya sendiri,”

kata Luffi.
Sejak ikut klub voli Luffi makin

sering ikut kejuaraan. Pernah ikut
Pekan Olahraga Daerah (Porda) na-
mun kalah.

Tahun 2009 Luffi ikut Pekan
Olahraga dan Seni (PIOS) III se-Riau
dan Kepulauan Riau. PIOS diadakan
di Tembilahan, kota kelahirannya. Di
pertandingan ini ia dan teman-teman
setimnya meraih juara 3.

Kesukaan dengan dunia olahraga
membuat Luffi masuk Jurusan Kepe-
latihan di Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) Universitas Riau.
Kampusnya berada di Rumbai. Masuk
jurusan itu atas keinginan pribadi. Ia
ikut jalur Penelusuran Bibit Unggul
Daerah (PBUD).

Saat masa matrikulasi kuliah, Luffi

kembali ikut kejuaraan tingkat daerah.
Namun ia gagal di babak penyisihan.
“Gak masalah. Ini jadi pengalaman
berharga untuk memperkuat mental,”
katanya.

Luffi adalah pemain terbaik di klub
voli Pelangi Junior. Ia pernah meraih
juara 3 di pertandingan voli Piala
Kapolres Rengat. Porda Inhil meraih
juara 2. Kejuaraan Nasional (Kejurnas)
di Semarang dapat juara 3. Pernah
daftar ikut Kejurnas tingkat Asia,
namun tak lolos. Prestasi terbaru juara
2 Piala Kapolda Riau. Luffi mewakili
Kabupaten Kampar.

Di semester dua kuliah, Luffi ikut
Pekan Olahraga Kota (Porkot) Pekan-
baru. Ia tanding bersama timnya dari
Universitas Riau. Mereka hanya sampai
tahap per delapan final, kalah melawan
Paramuda, tim senior dari Pekanbaru.

Namun kekalahan di Porkot ber-
buah manis. Luffi dipilih panitia
menjadi utusan universitas untuk ikut
seleksi Pekan Olahraga Nasional
(PON) Riau. Porkot tak hanya lomba
memperebutkan gelar juara, namun
juga menyeleksi calon atlet yang ber-
kompeten mewakili Riau di PON.

PON menjadi ajang pembuktian
bagi Luffi. Pembuktian terhadap ejekan

SEMPENA

TARKAM SI LUFFI
Oleh Redha Alfian

Awalnya hanya iseng main dengan ibu-ibu di
kampung.

Hal menarik dari Tarkam, kata Luffi, pertandi-
ngannya tidak murni. “Kadang ada unsur magic,”

katanya. Bila tidak begitu, sering kali kalah dan
menang suatu tim telah diatur sebelum ber-

tanding. Imbalannya tentu uang

Luffi
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”TOLONG bedakan pakaian di lapa-
ngan sama di ruangan,” kata Desirwan
saat Febri masuk ke kelasnya. Desirwan
adalah dosen mata kuliah Pancasila.
Febri masuk ke kelas mengenakan kaos
olahraga berkerah dan celana training.
Ia masuk kelas lima menit menjelang
kelas usai. Febri terdiam.

Agak berbeda dari mahasiswa lain
pada umumnya, Febrinaldi Tri Susilo
selalu pakai kaos olahraga berkerah dan
celana training saat jam kuliah. “Walau-
pun sering kena marah tapi tetap pakai
begini karena ini sudah style saya. Tidak
langgar kontrak kuliah juga,” katanya.
Febri kuliah di Fakultas Pertanian
Jurusan Agroteknologi.

Di kampusnya, pria diharuskan
pakai baju berkerah dan celana panjang.
Tak ada spesifikasi tidak boleh kaos
olahraga dan celana training.

Dua bulan pertama kuliah, Febri
belum pakai training dan kaos olahraga
berkerah. Ia berpakaian layaknya
mahasiswa lain: baju batik dan celana
goyang. Suatu hari, saat ia pergi ke
kampus pakai jins, tak sengaja celana-
nya robek. Ia malu dan pulang ganti
celana. “Saat itu cuma ada training saja
di rumah, jadi saya pakai training ke

kampus,” katanya. Karena merasa
nyaman pakai training, ini pun dilaku-
kannya terus-menerus.

Dari postur tubuh pun Febri agak
berbeda dari teman-temannya. Dengan
berat 92 kilogram dan tinggi 165
sentimeter membuatnya agak kesulitan
mencari pakaian yang pas. Celana yang
pas untuknya ukuran 44, baju XXXL
atau 45.

Tak jarang pakaiannya banyak
dipesan dan jahit sendiri karena susah
mencari ukuran yang pas di pusat
perbelanjaan. “Kalau training dan kaos
olahraga kan ukurannya besar-besar,”
katanya. Selain itu, tambahnya, lebih
ringan dan simpel. “Yang terpenting
nyaman.”

Pernah ada seorang teman yang
menegurnya karena berpakaian olahraga
ke kampus. “Aoa tak takut kena marah
dosen?” Ia jawab selama tidak melang-
gar kontrak kuliah tidak perlu takut.
“Itu sudah jadi identitas hidupnya,
gayanya memang beda dengan maha-
siswa umumnya,” komentar Munawir,
teman kuliah Febri.

“Kalau pakai sport gini kan elastis,
enak bergerak. Nggak takut koyak lagi,”
ujar Febri.

SEMPENA

pamannya dan omongan remeh guru
MAN-nya. “Saya berhasil berkat arahan
pelatih dan teman-teman satu tim,”
katanya.

Luffi mulai ikut Pemusatan Pela-
tihan Daerah (Pelatda) PON saat se-
mester 3. Awal tahun 2012 mulai
latihan fisik PON. Ini dilakukan hingga
bulan April. Bulan Juni dan Juli
jadwalnya latihan permainan bola.
Melatih kekompakan tim dimulai sejak
Agustus.

Ia selalu lolos seleksi di setiap tahap
latihan. Hingga seleksi akhir, dari 23
orang yang ikut, hanya tersisa 7 orang.
Luffi dari Inhil, dari Dumai satu putra
dan putri, dari Siak tiga orang dan satu
orang lagi dari Indragiri Hulu.

LUFFI HANYA nama panggilan.

Nama lengkapnya Lutfi Arzit. “Karena
disebut dengan cepat jadinya Luffi,”
katanya. Ia lahir di Tembilahan, 30 Sep-
tember 1992. Anak pertama dari dua
bersaudara pasangan Drs. H. Artani
dan Dra. Hj. Zuriati.

Aktif mengikuti pertandingan
tingkat daerah hingga nasional mem-
buat Luffi tak melupakan kampungnya.
Hingga kini, Luffi masih sering ikut
pertandingan voli antar kampung
(Tarkam). “Untuk menambah peng-
hasilan dan semakin dikenal orang juga,”
katanya. Ia mulai ikut Tarkam sejak
masuk MAN.

Hal menarik dari Tarkam, kata Luffi,
pertandingannya tidak murni. “Kadang
ada unsur magic,” katanya. Bila tidak
begitu, sering kali kalah dan menang
suatu tim telah diatur sebelum ber-
tanding. Imbalannya tentu uang.

Tak jarang pula antara pemain dan
penonton berkelahi saat Tarkam.
“Kalau ada penonton yang mengejek,
kadang teman setim marah dan
menghajar penonton tersebut,” kata
Luffi.

Tarkam hanya sampingan bagi
Luffi. Bila ada kejuaraan, tentu ia lebih
memilih ikut kejuaraan. “Tapi Tarkam
ini tak bisa ditinggalkan karena punya
kesan tersendiri,” ujarnya. Jika tempat
Tarkam jauh, ia akan menginap di
tempat teman.

Penghasilan dari Tarkam pun
lumayan besar. Sekali main bisa dapat
Rp 500-700 ribu. “Bisa bantu biaya
hidup selama kuliah,” katanya. Luffi
mengistilahkan Tarkam ibarat guru
privat. “Kejuaraan sebagai guru se-
kolah yang resmi, sedangkan privatnya
ya Tarkam.”#

GELAGAT

BERPAKAIAN OLAHRAGA DI KELAS
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PELESIR

S I A N G
p u k u l
12.00 bulan
Sep tember
2012. Peserta
Salam Ulos nik-
mati ombak Da-
nau Toba saat
menuju Tomok.
Salam Ulos adalah
Pelatihan Jurnalistik
Tingkat Lanjut Nasio-
nal (PJTLN) untuk ak-
tivis pers mahasiswa se-
nasional ciptaan Suara
USU, pers mahasiswa Uni-
versitas Sumatera Utara (U-
SU).

Hari itu, panitia Salam Ulos
berikan refreshing usai pelatihan.
Pelatihan bertajuk Bernarasi di
Ranah Deli. Pelatihan ini diampu
Andreas Harsono. Andreas bekerja
untuk Human Rights Watch , pernah
di The Nation (Bangkok), The Star
(Kuala Lumpur), dan Pantau (Jakarta).
Ia menerima Nieman Fellowship on
Journalism dari Universitas Harvard
(1999-2000). Dia co-editor buku Jurnalisme
Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan
Memikat (2005) serta menulis antologi ‘Agama’
Saya Adalah Jurnalisme (2011).

Pengampu kedua, Chik Rini. Ia aktivis
lingkungan, bekerja untuk WWF Indonesia
(Banda Aceh), pernah bekerja di harian Analisa
(Medan), biro foto Associated Press (Jakarta) serta
majalah Pantau (Jakarta). Pada 2003 dia ikut kursus
Investigative Reporting di Murdoch University, Perth.
Dia menulis Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft serta Surat
Dari Geudong: Panglima, Cuak Dan RBT.

Dua puluh peserta datang dari berbagai pers mahasiswa
di Indonesia. Tempat pelatihan menghadap langsung ke
Danau Toba. Disela-sela jadwal materi panitia adakan sesi diskusi.
Misal diskusi tentang Keberagaman Beragama. Soal Ahmadiyah
jadi bahan diskusi. Murtiyono, mubaligh Ahmadiyah di Medan
jadi pemateri. Selain diskusi Agama, peserta juga disuguhkan diskusi
soal lingkungan bersama Chik Rini. Chik Rini cerita soal rusaknya
lingkungan khususnya di Aceh. Ada video ditampilkan Chik Rini
tentang sekitar dua puluh tahun lagi bumi akan kehilangan air bersih.

Untuk penguatan, peserta dikasi tugas bikin feature. Lokasi liputan
di Tomok. Peserta disuruh liputan terkait Museum Batak, Patung
Sigale-Gale dan Makam Raja Sidabutar.

Di Tomok, setelah bersama-sama menikmati persembahan dari
Patung Sigale-gale peserta dibagi dua rombongan ada yang ke Mu-
seum dan Makam.

Di museum, Wisatawan silih berganti melihat makam kerajaan
Sidabutar. Kerajaan ini satu-satunya di Tomok. Tomok desa di pulau
Samosir  Sumatera Utara.

Masuki gerbang makam, disiapkan selendang ulos. Sebelum lihat

TOMOK,
YA... SIDABUTAR

Oleh Suryadi

Saat pernikahan tak
berjalan seperti diharap-

kan. Para pelamar yang
pernah ditolak Anting
Malela marah dengar
kabar pernikahan itu.

Mereka tak ingin perni-
kahan itu terjadi. Nasib

Malela malang.

Makam Raja Sidabutar
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makam, tamu wajib pakai selendang
ulos. Kewajiban pakai Ulos ada di
aturan tertulis di dinding batu.
Selanjutnya menaiki empat belas anak
tangga. Tiba di atas, tampak makam-
makam Raja Sidabutar dan keturunan-
nya.

Pojok kanan belakang tiga makam
keturunan raja yang sudah gunakan
tanda salib. Makam raja terbuat dari
batu utuh dan dipahat sedemikian
rupa. Total ada empat belas makam,
termasuk para pembantu kerajaan,
istilah sekarang menteri-menteri.

 Di atas kuburan terdapat bendera
mirip selendang. Bendera dari kain tiga
warna. Putih, merah dan hitam. Putih
artinya kesucian, merah berani dan
hitam kerajaan.Sekitar makam dibikin
patung mirip penjaga makam. Seolah-
olah diciptakan kesannya hidup.

Komplek ini setinggi  enam meter
dari permukaan tanah. Di atas juga
diberi pagar besi. Kalau dilihat dari
bawah atau dari permukaan jalan,
makam tak akan terlihat.

Di sini, kata Parlindungan Situ-
morang, seorang guide, tak boleh
keluarkan kata-kata kotor. Makam
kerajaan ini paling disucikan. Pria
setengah baya ini kenakan kaos blas-
teran, celana jeans dan selendang ulos
dibahunya.

Situmorang cerita, kerajaan Sidabutar
hanya ada dua raja yang sempat me-
mimpin. Ompu Sorebutu Sidabutar raja
pertama. Ompu Naibatu Sidabutar raja
kedua.

Ompu Sorebutu Sidabutar saat
memimpin sangat dekat dan menghargai
rakyatnya. Isterinya Boru Nainggolan.
Mereka punya anak Ompu Naibutu
Sidabutar. Saat mati jasad Raja Sidabutar
tak boleh langsung disemayamkan di
tanah. Karena ini amanah raja. Harus
dikubur dalam kotak batu yang dibuat
seukuran badan raja.

“Kini makam ayah dan ibunya ada
dalam kotak batu ini.”  Usia makam
tersebut sudah 460 tahun.

Raja dan rakyat di kerajaan Sidabutar
hanya boleh punya istri satu. Ini adat
bagi orang batak. Raja harus jadi panutan
bagi rakyat. Jika dilanggar, hukuman
adatnya sangat berat, dikeluarkan dari
adat orang Batak bahkan di keluarkan
dari agama.

Setelah Ompu Sorebutu Sidabutar
mati, kerajaan diteruskan anaknya;
Ompu Naibutu Sidabutar. Ompu

Naibutu Sidabutar pria gagah. Ber-
badan tegap. Punya ilmu sakti. Ram-
butnya gimbal ke belakang dan tak
lurus, tak boleh dipotong. Sebagai
simbol atas kekuatan yang dimiliki.
Umur 110 tahun ia meninggal dan
rambutnya tak pernah dipotong.
Karena rambut itu ia kebal.

“Kayak Samson gitu,” kata Situ-
morang.

Mukanya merah. Menunjukkan ia
punya power semasa hidup. Ia ditakuti
di tanah Samosir. Samosir pulau kecil
di Parapat Sumatera Utara, terletak di
tengah Danau Toba dan dikelilingi
bukit barisan. Jika perang, leher para
tawanan dipenggal dan darahnya
diminum lalu diusap ke wajah. Ada
dua pantangan yang harus dipatuhi
raja. Tidak boleh makan babi dan
daging yang berdarah, apalagi di-
sentuh.

Ompu Naibutu Sidabutar punya love
story. Ada seorang gadis memiliki
kecantikan tersohor diseluruh pelosok
Samosir . Raja dari berbagai kerajaan di
luar Pulau Samosir silih berganti melamar
Anting Malela Boru Sinaga. Tapi ditolak.

Terakhir Ompu Naibutu Sidabutar
perintahkan para pengawal kerajaan
melamarnya.

Lamaran diterima tapi ada syarat.
Malela minta Ompu Naibutu Sidabutar
untuk bertunangan dulu selama sepuluh
tahun.

“Bayangkan, sepuluh tahun,” kata
Situmorang.

Saat pernikahan tak berjalan seperti
diharapkan. Para pelamar yang  pernah
ditolak Anting Malela marah dengar
kabar pernikahan itu. Mereka tak ingin
pernikahan itu terjadi. Nasib Malela
malang. Dengan ilmu hitam yang dahsyat
Malela jadi gila. Pikirannya dirubah, sering
bicara sendiri, buka baju hingga telanjang.
Akhirnya, tanpa arah Malela lari ke hutan
hingga sekarang jasadnya tak ditemukan.

Meski tak jadi nikah, Ompu Naibutu
Sidabutar tetap nikah dengan wanita lain
setahun kemudian. Namun ia meme-
rintahkan untuk membuat patung si
Malela.  Patung tersebut dipahat di atas
makam Ompu Naibutu Sidabutar.

Tepatnya di bagian belakang  makam.
Ompu Naibutu Sidabutar punya

teman dekat Muhammad Said dari Aceh.
Ia beragama Islam. Mereka cukup dekat.
Hingga patung Muhammad Said
diabadikan di bawah patung kepala
Ompu Naibutu Sidabutar.

Kerajaan Sidabutar dulu tidak
menganut agama seperti orang Batak
sekarang. Mereka memiliki kepercayaan
Parmalim. Parmalim juga disebut
Ugamo Malim atau agama malim. Ia
kepercayaan asli orang Batak sebelum
masuk Kristen dan Katolik.

Dari sumber Wikipedia, Ugamo
Malim terutama dianut suku Batak Toba.
Kata Tarmiden Sidabutar keturunan ke
enam belas raja Sidabutar, mereka
sembahyang tiap hari Sabtu. Cara ibadah
mereka gunakan kain putih, ikat kepala
putih. Rumah ibadah mereka disebut
Bale Posogit. Mereka sembah debata mula
jadi nabolon. Mereka haram makan babi,
anjing, darah dan daging yang mati tidak
dipotong.

 “Sama seperti Islam,” kata penjaga
makam.

Agama baru masuk daerah ini mulai
1878. Dari situs okezone.com, kini Ugamo
Parmalim tersebar seluruh Indonesia.
Pengikutnya lebih 1.500 orang. Desa
Hutatinggi Kecamatan Lagu Boti
Kabupaten Toba Samosir pusat upacara
kepercayaan mereka. Di mana seluruh
pengikut dari tiap daerah berkumpul.
Pimpinanannya sekarang  R.M Nai-
pospos.

Biaya perawatan makam kerajaan
Sidabutar, diambil lewat uang yang
diterima dari setiap pengunjung yang
datang. Pengunjung diminta mema-
sukkan uang seikhlasnya ke dalam
kotak yang tersedia dekat tangga
hendak turun.

Wisatawan lokal dan mancanegara
banyak berkunjung ke makam kerajaan
ini. Dari www.silaben.net makam Kera-
jaan Sidabutar paling banyak dikun-
jungi. Data terakhir tahun 2005, ada
11.374 wisatawan mancanegara yang
berkunjung. Sedangkan wisatawan
lokal 160.laporan: Herman

Biaya perawatan makam kerajaan Sidabutar, diambil lewat
uang yang diterima dari setiap pengunjung yang datang
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INDONESIA merupakan negara maritim yang
terdiri dari banyak pulau-pulau dengan luas
perairan lautnya mencapai 5,8 juta km2 dengan
panjang garis pantai mencapai 81.000 km.
Potensi ini sangat menguntungkan dalam bidang
perikanan terutama perikanan tangkap.

Meningkatnya jumlah penduduk dunia dan
kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang
lebih baik membuat permintaan pasar akan ikan
terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kondisi yang demikian tentunya menjadikan
sektor perikanan penting untuk dikembangkan
dan dimanfaatkan secara optimal agar masyarakat
Indonesia hidup dalam kemakmuran.

Tapi saat ini kenyataannya belum demikian,
masih banyak dijumpai masyarakat nelayan
hidup di garis kemiskinan. Tentunya ini menjadi
pertanyaan bagi kita semua dan perlu pemecahan
masalah yang serius khususnya pemerintah yang
dalam hal ini pembuat kebijakan.

Agar pemanfaatan sumberdaya perikanan
tangkap dapat secara optimal, maka perlu
diperhatikan dari aspek teknis dan aspek
ekonomi.

Aspek teknis mencangkup peralatan dan
teknologi pemanfaatan sumberdaya ikan, seperti
armada penangkapan, alat tangkap, alat pen-
deteksi ikan dan sarana lainnya. Sedangkan dari
aspek ekonomi mencangkup modal yang
dibutuhkan dalam usaha pemanfaatan sum-
berdaya perikanan,khususnya perikanan tangkap.

Sedangkan nelayan tradisional di Indonesia
masih mengaplikasikan teknologi dengan
sederhana, skala usahanya yang kecil dan
jangkauan operasi penangkapan yang masih
terbatas di sekitar pantai sehingga dalam hal
pemanfaatan sumberdaya perikanan belum op-
timal.

Berbeda dengan nelayan modern, tapi
jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan
nelayan tradisional.

Sifat dari laut yang open acces yaitu terbuka
untuk umum memiliki potensi yang sangat besar
bagi munculnya konflik antara masyarakat
nelayan tradisional dengan nelayan luar dalam
interaksi pemanfaatan sumberdaya perikanan.
Nelayan luar dalam hal ini adalah nelayan-nelayan

modern yang berasal dari kota maupun dari luar
negeri (asing). Apalagi dengan melihat kekayaan
laut Indonesia yang sangat potensial membuat
nelayan-nelayan asing tertarik untuk menangkap
ikan di perairan Indonesia.

Wilayah yang sering terjadi konflik pencurian
ikan oleh nelayan asing biasanya di wilayah-wilayah
perbatasan, seperti perbatasan laut Indonesia
dengan Malaysia, Laut Arafuru, Laut Cina Selatan.
Trik mereka dalam mencuri ikan di Indonesia

KEMANA KEKAYAAN LAUT KITA?
Jon  B Prayogo

Wilayah yang sering

terjadi konflik pen-

curian ikan oleh ne-

layan asing biasanya di

wilayah-wilayah per-

batasan, seperti per-

batasan laut Indonesia

dengan Malaysia, Laut

Arafuru, Laut Cina Se-

latan

Mahasiswa Sosial
Ekonomi Perikanan

Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universi-

tas Riau.
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adalah dengan memalsukan bendera
ataupun dengan bendera ganda hingga
memalsukan dokumen.

Maraknya pencurian ikan oleh
nelayan asing di wilayah perairan In-
donesia tentunya sangat merugikan
negara. Berkurangnya ikan membuat
hasil tangkapan nelayan kita berkurang,
produksi perikanan pun menjadi
menurun.

Secara tidak langsung kekayaan laut
yang kita miliki belum kita nikmati
sepenuhnya. Tapi wajar saja mereka
(nelayan asing) seenaknya menangkap
ikan di Indonesia, teknologi penang-
kapan mereka yang sudah modern
didukung dengan armada yang cang-
gih sehingga dapat memasuki wilayah
laut Indonesia dengan mudah.

 Terbatasnya armada kapal modern
di Indonesia yang dimiliki nelayan serta
terbatasnya juga armada patroli yang
dimiliki Kementrian Kelautan dan
Perikanan dalam hal pengawasan
merupakan salah satu masalah yang
harus diselesaikan.

Diharapkan ke depannya per-
malahan pencurian ikan oleh nelayan

asing dapat ditekan, sehingga nelayan
kita bisa dengan optimal menangkap
ikan dan produksi ikan pun diharapkan
bertambah untuk memenuhi kebu-
tuhan bahan pangan dan gizi dari ikan.

Kepada pemerintah kami berharap
melalui kebijakan-kebijakannya demi
mewujudkan Indonesia menjadi
negara produksi ikan dunia.#

Secara tidak langsung kekayaan laut yang kita miliki belum kita
nikmati sepenuhnya. Tapi wajar saja mereka (nelayan asing)

seenaknya menangkap ikan di Indonesia, teknologi penangkapan
mereka yang sudah modern didukung dengan armada yang

canggih sehingga dapat memasuki wilayah laut Indonesia dengan
mudah.

Ilu
st

ra
si

: 
In

te
rn

et



BAHANA MAHASISWA52 Edisi Juli-Oktober 2012

AGAMA SAYA JURNALISME

RUANGAN itu cukup luas. Tiga
puluhan orang duduk melingkar. Mata
mereka tertuju pada satu orang. “Saya
dulu di Jakarta Post, sebelum masuk
ruang redaksi mesti lihat apa yang tidak
boleh ditulis. Sudah ada di white board,
pesanan dari petinggi militer,” ujar pria
itu.

Ia adalah Andreas Harsono. War-
tawan feature, saat ini bekerja untuk
Human Right Watch, organisasi pegiat
hak asasi manusia. Ia pernah bekerja
di The Jakarta Post , walau hanya
setahun karena dipecat. Karena itu, ia
kemudian bekerja di The Nation Bang-
kok, The Star Kuala Lumpur hingga
mengelola Pantau di Jakarta.

Awalnya Pantau berupa majalah
yang bergenre narasi atau disebut juga
jurnalisme sastrawi. Majalahnya kini
tak terbit lagi karena terkendala masalah
keuangan. Para pengelolanya lalu
mendirikan Yayasan Pantau yang con-
cern memberi pelatihan menulis untuk
meningkatkan mutu jurnalisme di In-
donesia.

Mulai awal 2010, lewat program
Eka Tjipta Foundation, Andreas mulai
rutin berkeliling bikin kelas feature dan
narasi di beberapa propinsi; Riau,
Padang, Jambi dan Medan. Biasanya
peserta diambil dari pers mahasiswa
dan wartawan muda se Sumatera.
Sembilan Elemen Jurnalisme, belajar

Feature dan narasi serta pemahaman
tentang HAM dan nasionalisme secara
baik sering mengisi kelas.

Kelas narasi pertama awal 2010
bekerjasama dengan Bahana Mahasiswa.
Kelas selama seminggu. Lokasinya di
Sei Rokan Kandis Riau. Kelas narasi
terus berlanjut hingga 2011. Selain
lewat ETF, beberapa pers mahasiswa
di Sumatera mulai sering menaja kelas
feature dan narasi dengan pengampuh
orang-orang Yayasan Pantau. Sehingga
alumni narasi Sumatera (wartawan
muda yang pernah belajar feature dan
narasi yang diampuh orang-orang
Pantau Jakarta) bertambah.

Dimotori Novita Sari Simamora

MINORITAS UNTUK MAYORITAS
Oleh Nurul Fitria

Pertemuan penulis muda di Sumatera. Mereka namakan alumni
Narasi se-Sumatera. Meski secuil, berharap media mainstream

kena tempias.

Peserta temu alumni narasi foto bersama usai diskusi bersama Ketua AJI Kota Medan
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alumni pers mahasiswa Kreatif Uni-
versitas Negeri Medan, muncul ide taja
temu alumni. Seluruh alumni jurna-
lisme sastrawi se-Sumatera bertemu di
Medan pada 29 September-1 Oktober
2012. Hadir perwakilan alumni dari
Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara
dan Riau.

“Inilah bentuk kebobrokan me-
dia,” ujar Andreas. Kalimat itu ter-
ungkap saat diskusi siang tentang
bahaya media yang dikuasai pengusaha
dan pejabat politik bersama Andreas.
Dengan dikuasainya media yang jadi
corong informasi publik, kata Andreas,
pemberitaan bisa tak independen lagi,
ada kepentingan pemilik media di
dalamnya.

Heri Faisal, peserta dari Padang
katakan, “Kita berkumpul disini
sehingga jadi mayoritas dan mengu-
bahnya.”

DISKUSI siang itu diadakan pada
hari kedua pertemuan alumni jurna-
lisme sastrawi se-Sumatera. Sehari
sebelumnya para peserta berdiskusi
dengan Herman Saleh dari Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) Medan.

“Meski keadaan pers di Medan saat
ini bisa dikatakan buram, namun saya
tidak setuju dengan tema diskusi ini.
Seolah-olah kita pesimis pers di Medan
ini tidak bangkit lagi,” kata Herman
mengawali diskusi. Diskusi pagi itu
mengangkat tema Potret Buram Pers di
Sumatera Utara.

Penandatanganan Deklarasi Sirna-
galih pada 7 Agustus 1994 di Bogor
Jawa Barat menjadi hari kelahiran AJI.
AJI dibentuk atas kekecewaan pada
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
tak independen lagi karena jadi alat
untuk pemerintahan Soeharto.

Herman ceritakan masalah utama
pers di Medan. Pertama soal upah
wartawan yang di bawah Upah Mini-
mum Regional (UMR). “Upah rendah
sedangkan biaya hidup terus mening-
kat. Akhirnya mereka mengharapkan
imbalan dari suatu liputan,” ujarnya.

Persoalan kedua maraknya tindak
kekerasan terhadap wartawan saat
meliput. Fenomena terakhir yang
dikemukakannya yakni menjamurnya
media musiman saat momen pemi-
lihan kepala daerah. “Masalahnya
adalah ketika media itu hilang, ya
hilang juga pekerjaannya,” katanya.
Namun semua persoalan itu sudah
mulai diadvokasi oleh AJI Medan.
“Kita berharap dengan naiknya upah
kerja wartawan, meningkat pula kiner-
janya.”

Usai sesi diskusi peserta melihat-
lihat koran lama di Medan yang
diarsipkan oleh Pusat Studi Sejarah dan
Ilmu Sosial (PUSSIS) Universitas
Negeri Medan.

DUA jam berselang dari diskusi
bersama Herman, seluruh peserta telah
duduk di aula asrama putri. Agendanya
mengkaji pemberitaan media di daerah
masing-masing, Aceh, Sumatera Barat,
Sumatera Utara dan Riau. Sebagian
peserta duduk di kursi, beberapa
memilih duduk di lantai.

Diskusi ini berjalan santai tapi
serius. Peserta diperbolehkan makan
ataupun minum selama diskusi.
Dengan catatan tetap menyimak
diskusi. Made Ali sebagai moderator
membuka diskusi sambil menjelaskan
latar belakang mengapa ada pem-
bahasan permasalahan media di ma-
sing-masing daerah.

“Untuk membuka wawasan kita

akan permasalahan yang terjadi di ber-
bagai daerah dalam permasalahan
pemberitaan media,” ujarnya. Made
peserta dari Riau yang juga menggagas
idenya pertemuan ini. Ia persilakan
Aang presentasikan permasalahan me-
dia di Riau.

Aang menampilkan analisis media
yang dilakukan Forum Pers Mahasiswa
(Fopersma) Riau terhadap pemberitaan
pembakaran eskavator RAPP di Pulau
Padang dari 1-4 Juni 2011.

Fopersma merupakan organisasi
berkumpulnya pers mahasiswa di Riau.
Terdiri dari pers mahasiswa Bahana
Mahasiswa Universitas Riau, Gagasan
Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif
Kasim, AKLaMASI Universitas Islam
Riau, Visi Universitas Lancang Kuning,
Aksara Universitas Muhammadiyah
Riau dan Browsing Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Dumai.

Pemberitaan pembakaran eska-
vator milik RAPP ini terkait dengan
izin operasional RAPP di Pulau Padang.
Masyarakat menolak adanya opera-

Herman Saleh, Ketua AJI Kota Medan

Dengan dikuasai-
nya media yang

jadi corong infor-
masi publik, kata

Andreas, pemberi-
taan bisa tak inde-
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kepentingan pemi-
lik media di dalam-

nya.
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sional pemanfaatan hutan di sana.
Masyarakat yang tergabung dalam
Serikat Tani Riau (STR) melaksanakan
aksi terkait hal tersebut. Sepulang aksi
dari tempat karyawan RAPP di Pulau
Padang bekerja, tiba-tiba eskavator
milik RAPP tersebut terbakar. Media
memberitakan bahwa STR lah pelaku
pembakaran.

Fopersma dalam menganalisa
permasalahan ini menggunakan ele-
men jurnalisme karya Bill Kovach.
Beberapa elemen tak dipenuhi war-
tawan.

“Disinilah elemen verifikasi tak
dilakukan media,” ujar Aang.

Media memberitakan secara jelas
bahawa pelakunya adalah STR, se-
dangkan polisi yang melakukan pe-
nyelidikan belum menetapkan siapa
pelakunya. Selain itu dalam memilih
narasumber, media hanya meng-
gunakan statement dari pihak RAPP,
sedangkan dari STRnya sendiri tak
terlalu banyak.

Yang berbahayanya lagi, tujuh me-
dia lokal yang dianalisa oleh Fopersma
dalam pemberitaan masalah ini me-
rupakan media terbesar di Riau.

“Sikap Fopersma prihatin karena
pemberitaannya didasarkan pada
jurnalisme muntah,” ujar Aang.
Jurnalisme muntah adalah istilah lain
dari pemberitaan media yang hanya
mengutip statement dari orang-orang
tanpa diverifikasi kembali.

Masalah verifikasi dalam pem-
beritaan juga terjadi di Aceh. Makmur
yang menjelaskan tentang permasala-
han kesalahan pemberitaan yang
menyebabkan seorang gadis bunuh
diri. Pemberitaan itu dimuat oleh
harian Pro Haba, harian kriminal yang
merupakan cabang dari harian besar di
Aceh, Serambi Indonesia dan Waspada.

Bermula dari diadakannya pesta
rakyat di Lapangan Merdeka Kota
Langsa 3 September 2012. Saat dini hari
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah (WH) kota Langsa
mengadakan razia di tempat acara
tersebut. Hasilnya, beberapa remaja
ditangkap. Putri Eliana dan seorang
remaja putri lain berinisial IT serta dua
pemuda berinisial AZ dan IZ.

Keesokan harinya Pro Haba menge-
luarkan berita terkait penangkapan
tersebut, disusul Waspada sehari sete-

lahnya. Pro Haba memberitakan bahwa
WH telah menangkap dua gadis
pelacur dibawah umur berinisial PE
dan IT (16) di antara kumpulan anak
muda di sekitar Lapangan Merdeka
Langsa. Selain itu WH juga menangkap
dua pemuda berinisial IZ (17) dan
AZ(20) yang ikut bergabung di tempat
tersebut. Dalam pengakuannya kedua
pemuda tersebut tak mengenal kedua
gadis yang ikut ditangkap bersama
mereka.

Tiga hari berselang setelah pem-
beritaan, Putri meregang nyawa dengan
menggantung diri di kamar rumah
orangtuanya. Tali rafia menjerat leher
gadis tersebut. Sepucuk surat ia ting-
galkan untuk orangtuanya. Surat ini
adalah bentuk penjelasan dari Putri atas
kejadian penangkapan tersebut. Ia

bersumpah bahwa ia tak menjual diri,
ia hanya sedang menikmati acara di
Lapangan Merdeka bersama kawan-
kawannya.

AJI Banda Aceh menyatakan da-
lam press release bahawa ProHaba telah
melanggar pasal 4 Kode Etik Jur-
nalistik (KEJ) dimana wartawan tidak
membuat berita bohong, fitnah, sadis dan
cabul. Menurut Taufik Al Mubarak,
Ketua Pelaksana Harian (Plh) AJI
Banda Aceh fitnah di sini berarti
membuat tuduhan tanpa dasar yang
dilakukan secara sengaja.

Untuk mengecek permasalahan ini,
AJI meminta penjelasan dari Dinas
Syariat Islam setempat. Dinas Syariat
Islam menyatakan saat diwawancara
oleh wartawan ProHaba tak me-
nyebutkan kedua gadis tersebut sebagai
pelacur. Sedangkan wartawannya
menyatakan bahwa Dinas Syariat
mengatakan hal tersebut. Ketika
diminta bukti rekaman wawancara, ia
tak memilikinya.

Usai pernyataan yang dikemukakan
AJI, Serambi Indonesia selaku induk
ProHaba melaporkan AJI, di atas
namakan Taufik Al Mubarak ke Polisi
Daerah (Polda) Aceh. Tuntutannya
bahwa Taufik telah mencemarkan
nama baik ProHaba.

“Jadinya orang-orang lucu melihat
permasalahan ini,” ujar Makmur.

Perkara jurnalisme muntah, Riau
Aceh serta Sumatera Barat punya
masalah yang sama. Heri Faisal menge-
mukakan permasalahan media di
Sumbar. Terkait media besar di Sum-
bar, Padang Ekspres, Singgalang dan
Haluan punya tempat teratas. Terkait
masalah pemberitaan, inilah yang jadi
masalah.

Heri kemukakan kejadian dua
bocah pencuri meninggal di kantor
polisi. Dari pihak kepolisian menge-
mukakan bahwa kedua bocah tersebut
bunuh diri di sel tahanan. Tak banyak

AGAMA SAYA JURNALISME

Andreas Harsono

“Media jadi berubah sebagai alat pro-
paganda yang menyebarkan keben-
cian atas nama agama,” ujar J Anto.
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media yang meliput perkara itu.
“Singgalang meliput berita tersebut

dengan mewawancarai Kapolres, tapi
ia tak pergi ke Tempat Kejadian Perkara
(TKP),” ujar Heri.

Media baru banyak yang mem-
beritakan secara intensif setelah adanya
wartawan Tempo yang datang ke TKP
dan membuat pemberitaan terkait hal
tersebut. Buntutnya jabatan Kapolres
dicopot dan masih diusut sampai
sekarang.

PERMASALAHAN pemberitaan
media jadi hal penting yang harus
diketahui wartawan. Tapi pada acara
Temu Alumni Jurnalisme Sastrawi ini,
peserta juga belajar pemantau media
dengan J Anto.

J Anto merupakan Direktur Kajian
Informasi, Pendidikan dan Penerbitan
Sumatera (KIPPAS). Penelitian media
pendidikan ataupun penerbitan jadi
ranah kerja organisasi ini. Misinya,
memfasilitasi tumbuhnya kesadaran
kritis publik, jurnalis dan pengelola
media untuk menjaga dan mengem-
bangkan kebebasan pers serta penega-
kan hak asasi manusia.

Dalam pelatihan jurnalistik yang
ada di Sumatera Utara, J Anto sering
diminta jadi pembicara. Topik yang ia
sampaikan seputar perilaku pers dan
kinerja media. Karyanya dalam bidang
pemantauan media diterbitkan oleh
KIPPAS, Limbah Pers di Danau Toba:
Media Pers Menghadapi Gurita Indorayon
Anno 2000.

Ia juga menjadi editor beberapa
buku yang mengkaji media. Meretas
Jurnalisme Damai di Aceh. Jurnalisme
[tidak] Ramah Gender serta Luka Aceh,
Duka Pers judul beberapa buku yang
ia garap.

Pada pertemuan ini J Anto men-
jelaskan beberapa topik terkait kinerja
media di Sumatera Utara yang ia pantau
bersama KIPPAS. Ia membagi peran
media meliput suatu keadaan. Ia
membagi jadi 3 keadaan, saat Pemi-
lihan Umum Kepala Daerah (Pemi-
lukada), konflik serta tindakan kri-
minal.

Pada kasus pertama, peran media
dalam masa Pemilukada. J Anto punya
istilah media jadi pemandu sorak.

“Media itu punya tugas untuk

membuat calon jadi senang,” ujarnya.
Ia jelaskan saat pemilihan calon

Gubernur Sumaera Utara sebelumnya,
ada salah satu media yang halaman
depannya sengaja dibeli untuk pem-
beritaan calon tersebut. Halaman depan
itu khusus memberitakan program-
program dan berbagai hal tentang calon
itu. Bagaimana dengan calon lain?
Beritanya tetap ada, tapi dibagian pal-
ing dalam dan dengan space yang
terbatas.

Fenomena lainnya adalah dengan
membuat iklan di media. Iklan itu
memuat profil dari calon serta mem-
format kata-kata dari iklan tersebut
untuk memilih calon yang digadang-
gadangkan tersebut. Pernahkah ini
berhasil? Kenyataannya pernah. Dan
media tersebut meraih keuntungan
ekonomi yang besar.

“Faktanya, ketika dicetak, koran itu
akan dibeli oleh calon tersebut. Koran
mana yang tak mau keuntungan seperti
itu,” ujar J Anto.

Media jadi pemblow up konflik jadi
kasus kedua. Media memang meru-
pakan corong informasi untuk publik.
Media yang baik itu adalah media yang
pemberitaannya dapat bermanfaat bagi

publik. Di sini masalah muncul,
pemberitaan media saat meliput
konflik malah menjadikan perma-
salahan semakin keras dan konflik
semakin mencuat.

“Biasanya pemberitaan penuh
dengan stigma dan prasangka terhadap
suatu kaum minoritas,” jelasnya.

J Anto berikan cotoh pemberitaan
media dalam meliput permasalahan
protes masyarakat Tanjung Balai.
Masyarakat yang tergabung dalam
Gerakan Umat Islam Bersatu protes
pembangunan patung Budha setinggi
enam meter di Vihara Tri Ratna.
Pasalnya, kota Tanjung Balai dikenal
religius dan Islami. Dengan adanya
patung itu dinilai telah merusak
identitas Islami tersebut.

“Media jadi berubah sebagai alat
propaganda yang menyebarkan keben-
cian atas nama agama,” ujar J Anto.

Peran media dalam meliput kasus
ini dapat terlihat jelas. Ada yang
mendukung dan ada yang menolak.
Ciri lainnya dapat terlihat dari tak cover
both sidenya pemberitaan.

“Sedangkan cover both side saja tidak,
jangan harap cover all side,” tukasnya.

Pada kasus terakhir, media terka-
dang melupakan etika saat pemberitaan
terkait kasus kriminal. KIPPAS pernah
memantau media yang memberitakan
kasus kriminal. Dan hasilnya adalah
beberapa media malah tak melakukan
penyensoran foto yang memper-
lihatkan banyak darah serta tindakan
sadis yang berdampak tak baik ke
pembaca.

“Media juga menuliskan kata cabul
atau mendeskripsikan tindak pemer-
kosaan yang terjadi. Dampaknya itu kan
tidak baik,” ujar J Anto.

Saat tanya jawab, berbagai per-
tanyaan dilontarkan peserta.

“Jika terkait pemberitaan yang tak
baik, apakah isi atau pemiliknya yang
dikritik?” tanya Aang.

 “Sebagai pengamat kita bisa lihat
afiliasi politik, konten berita serta di
balik dapur redaksinya. Tapi jika bicara
hanya sebagai pembaca, kita hanya bisa
mengkritik isinya,” jawab J Anto.

Ia mengibaratkan hubungan antara
media dan pembaca adalah konsumen
dan produsen sabun. Konsumen
hanya bisa tahu bahwa sabun yang
dibeli tak sesuai harumnya seperti yang

AGAMA SAYA JURNALISME

J Anto
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digadang-gadangkan saat iklan. Tapi
konsumen tak akan bisa tahu banyak
zat-zat apa yang digunakan sehingga
menyebabkan produk itu tak seperti
yang seharusnya.

Sudah seharusnya masyarakat
dipersenjatai aturan-aturan sesuai kode
etik jurnalistik sehingga masyarakat
bisa kritis menanggapi pemberitaan
yang ada.

“Kita mengajarkan masyarakat, jika
memang ada pemberitaan yang tak
sesuai maka masyarakat diajarkan
membuat surat komplain,” ujarnya.
“Sudah saatnya masyarakat ikut
memantau media.”

DISKUSI permasalahan jurnalistik
telah berlangsung. Pada akhir bulan
September itu, seluruh peserta ber-

AGAMA SAYA JURNALISME

kumpul dan membahas apa yang bisa
mereka lakukan. Made Ali selaku mod-
erator dalam pertemuan malam itu
mengumpulkan pendapat dari para
peserta.

“Publik bisa berharap apa pada
alumn jurnalisme sastrawi Sumatera?”
ujarnya.

Ini juga yang jadi dasar pemikiran
dari pertemuan ini. Dari berbagai
permasalahan media yang telah di-
bahas sebelumnya, apa yang bisa
dilakukan para peserta untuk mengu-
bahnya. Ide untuk dibentuknya sebuah
media yang mengedepankan idealisme
dalam memerangi kebobrokan media
saat ini muncul. Media itu bernama
Tempias. Asal kata dari bahasa melayu
yang berarti cipratan.

“Karena media ini untuk kebaikan
pemberitaan, harapannya media lain-

nya pun kena tempias dari misi kita
ini,” ujar Novita Sari Simamora selaku
koordinator Tempias.

Tempias sebenarnya telah terbentuk
sejak 2011, namun permasalahan
keuangan serta kepengurusan belum
rampung dibahas. Pada pertemuan ini
pembahasan tentang Tempias juga jadi
salah satu agenda.

Tempias diharapkan jadi media
tempat para alumni jurnalisme sas-
trawi mengembangkan bakat dan
kreatifitasnya. Tempat bagi para jurnalis
muda menumbuhkan ideologi untuk
mengubah pers di Indonesia menjadi
lebih baik lagi. Seluruh peserta me-
nyampaikan harapannya.

“Kita ini Mayoritas dari kalangan
Minoritas di dunia Pers sekarang, tapi
tidak ke depannya.”#

“Kita ini Mayoritas dari kalangan Minoritas di dunia pers

sekarang, tapi tidak ke depannya.”

Peserta temu alumni narasi foto disela-sela acara. “Keceriaan selalu ada pada kami.”
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ARFAUNNAS

SEPULUH November, hari bersejarah bangsa Indo-
nesia, diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun,
pernahkah kita mengenang jasa pahlawan membuat
ketenangan dunia dan akhirat?

Pahlawan itu adalah Nabi Muhammad SAW,
seorang Rasul kekasih Allah. Ya, memang benar, Dia
orang nomor satu dalam Islam. Dibalik perjuangannya,
pernahkah kita tahu ada pahlawan yang luar biasa? Sejak
kecil telah terlibat dalam medan perang antara kekafiran
dan keimanan. Dialah Fatimah Az Zahra putri
Rasulullah.

Az Zahra, pahlawan umat, pahlawan akhirat.
Keterlibatannya dimulai sejak kecil. Keterlibatan dalam
jihad membuatnya mencintai perjuangan dibanding
kehidupan penuh suka-suka dan hura-hura. Ia
tumbuh sebagai gadis pemberani dan semangat juang.

Sejak kecil ia menyibukkan dirinya mengikuti
Rassulullah dalam tiap langkah perjuangan. Bahkan ia
selalu turut dalam medan perang. Perang Uhud jadi
perang pertamanya setelah menikah dengan Ali bin
Abi Thalib.

Pada perang Uhud pelipis Rasulullah terluka, begitu
pula pergelangan kaki kanannya. Bibirnya pun
mengucurkan darah.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Sahl ibnu Sa’d
berkata ketika ditanya mengenai luka yang diderita
Rassulullah, “Aku mengetahui siapa yang membasuh luka
Rasulullah, siapa yang mencari air, dan diobati dengan apa.
Yang membasuh lukanya Fatimah putri Rasulullah, yang
mencari airnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah
melihat bahwa basuhan air itu tidak menghentikan aliran
darah, ia segera mengambil sepotong tikar daun kurma lalu
membakarnya dan menempelkan abunya kebagian yang
terluka. Seketika aliran darah terhenti.”

Bersama Muslimah lainnya, ia berusaha mengobati
pasukan yang terluka. Mereka juga bersihkan luka-luka
pasukan mati syahid. Dialah Pahlawan Ummat.

Ia Bunga nan jadi Bunda Ayahnya. Sejak kepergian
ibunya Khadijjah, Az Zahra berusaha gantikan posisi
ibunya. Memikul peran sebagai ibu dan sekaligus anak
bagi ayahnya. Setelah kepergian Abu Thalib dan
kemudian disusul Khadijjah, kaum kafir semakin keras
menekan Nabi SAW.

Hingga seketika seorang dari kaum kafir berani
melempar lumpur ke atas kepala Nabi SAW yang sedang
berjalan menuju rumahnya. Nabi SAW tak terusik dan
melanjutkan perjalannya.

Setibanya di rumah, Az Zahra sambut dan
membersihkan lumpur sambil menangis.

Keberanian Fatimah menentang kenistaan dan
perhatian besar pada Ayahnya, ia dijuluki Ummu Abiha

(Ibu Ayahnya). Karena sejak kecil ia mengabdi dan
melayani Ayahnya setalah kematian Ibunya, Khadijjah.

Ia pejuang tangguh. Pada kedua tangannya tampak
bekas-bekas batu tumbuk dan pada kedua pundaknya
ada lekukan akibat sering memikul barang, mengambil
air, membersihkan rumah sehingga pakaiannya
berdebu dan menyalakan tungku dengan kayu bakar
sehingga mengotori pakaiannya.

Ia juga berhasil mendidik anak-anaknya dengan
baik. Sebagai putri Rasullullah tak jadikannya takabur.
Ia hidup dengan kesederhanaan, kesabaran dan
perjuangan yang keras.

Allah telah megistimewakan keturunan yang suci
dan mulia melalui putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra.
Wanita terbaik dan pemimpin semua wanita, putri
terbaik dari Ayahnya. Ibu terbaik bagi Hasan dan
Husein, istri terbaik bagi Ali bin Abi Thalib.

Pahlawan Ummat dan Pahlawan akhirat yang punya
kepribadian agung dan mulia, pemberani, cerdas, sabar,
jujur, pemalu serta senantiasa menjaga kehormatan
dirinya.

Tiap ucapan dikatakan dengan jujur, tak pernah
menyebut keburukan seseorang, tidak suka bergosip
apalagi mengadu domba, tidak suka becanda ber-
lebihan, apalagi mengatakan sesuatu yang sia-sia.

Diriwayatkan dari Amr ibn Dinar bahwa Aisyah
berkata,”tidak pernah kulihat orang yang lebih jujur dari
Fatimah, kecuali ayahnya.”

Ia seseorang pemalu, karena rasa malu bagian dari
cabang iman. Rasa malu sifat pemuda yang saleh dan
hiasan bagi pemudi yang salehah.

Fatimah Az Zahra wanita terbaik dan paling mulia
diantara seluruh wanita semesta. Al-Hakim dan Al-
Tabrani meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri dengan
sanad yang sahih bahwa Nabi Saw Bersabda, “Fatimah
adalah pemimpin seluruh wanita ahli surga, kecuali Maryam.”

Ibn Hajr Al-Haitami RA, ikuti pendapat Al-Subki,
mengatakan “Ia adalah pemimpin seluruh wanita pada
masanya dan masa-masa setelahnya.” Pendapat ini
dikuatkan sebuah riwayat dari Ibn Abdil Barr dari Ibn
Abbas secara marfu, “Pemimpin wanita seluruh alam adalah
Maryam, kemudian Fathimah, kemudian Khadijjah, lalu
Aisyah.”

Inilah teladan senantiasa harus kita ingat dan
diteladani, kecuali orang-orang hatinya digerogoti
penyakit.

Semoga Allah memenuhi hati kita dengan cahaya
sebelah kanan, kiri, depan dan belakang. Semoga Allah
SWT limpahkan rasa cinta pada Rasulullah dan pada
keluarga dan keturunannya. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan.#

AZ-ZAHRA PAHLAWAN UMMAT,
PAHLAWAN AKHIRAT

Meln awati

Mahasiswa
Pendidikan Kimia

FKIP UR 2010.
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“KALAU di Denmark, arboretum itu
jadi tempat penghasil doktor. Beda
dengan di sini,” ujar M. Bahaudin,
Koordinator Lapangan Enginering Ser-
vice unit (ESU).

Ia ceritakan saat Direktorat Jenderal
Lingkungan Hidup berkunjung ke
Universitas Riau. Bukannya kagum
dengan Arboretum jadi tempat pe-
nelitian, ia malah terkejut. “Disini Ar-
boretum jadi tempat berdua-
duaan,” tukas Bahaudin.

DALAM lingkungan universitas, ada
tridharma perguruan tinggi meliputi
pembelajaran, penelitian dan pe-
ngabdian. Untuk bidang pembela-
jaran, prosesnya dilakukan dalam
perkuliahan maupun dari kegiatan-
kegiatan kampus.

Untuk penelitian, banyak dosen
yang mengajukan topik-topik yang
berasal dari permasalahan di sekitar.
Misalnya metode pembelajaran de-
ngan menggunakan permainan tra-
disional, menciptakan energi alternatif
dari bahan alami dan lainnya.

Untuk melakukan penelitian,
diperlukan media ataupun tempat
yang menjadi objek untuk diteliti.
Untuk objek penelitian berupa ta-
naman, beberapa universitas mem-
buat arboretum yang dijadikan tempat
untuk meneliti. Universitas Padjajaran
dan Universitas Lampung merupakan
salah satu universitas yang memiliki
arboretum, atau bisa juga disebut
taman botani.

Arboretum merupakan gabungan
dua kata dari bahasa latin, yaitu arbo,
tempat dan retum, pohon. Jadi arbo-
retum merupakan tempat menanam
pohon. Arboretum yang dibuat
ditujukan sebagai sarana penelitian
serta pendidikan, baik untuk tempat
belajar, laboratorium dan praktek
lapangan. Tanaman yang ada di arbo-
retum merupakan  pohon ataupun
tanaman terpilih yang tumbuh dan
berkembang sengaja untuk ditang-
karkan (pengertian-definisi.blogspot).

Universitas Lampung memiliki ar-
boretum sejak 1996 dengan luas 12
hektar. Banyak vegetasi yang ada
disana, dan untuk meningkatkan
kualitas vegetasi yang berkualitas, ar-
boretum kerap dijadikan lahan pe-

nelitian. Salah satunya penelitian
seleksi induk pohon berkualitas di ar-
boretum Universitas Lampung.

Di Universitas Padjajaran, arbore-
tum yang merupakan laboratorium
hidup dijadikan tempat untuk prak-
tikum lapangan sejak 1994. Areal seluas
12 hektar itu memuat 500 jenis
tumbuhan yang sebagian besarnya
merupakan tumbuhan langka di Jawa
Barat.

Tak berbeda dengan UR. Untuk
memberdayakan lahan hutan alam
serta menjadikan lahan tersebut
sebagai sarana pendidikan, maka
dibangunlah Arboretum . Arboretum
awalnya adalah hutan alam yang
memang sudah ada di lingkungan UR.
Pada tahun 2010,  akhirnya hutan diber-
dayakan dan dikelola.

Arboretum di UR seluas 10 hektar
ini terdapat di dua bagian jalan Prof
Mukhtar Lutfi. Bagian pertama, ter-
hampar mulai dari depan Rektorat
hingga berbatasan dengan gedung
Fakultas Hukum. Bagian kedua, mulai
dari Micro Teaching Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) hingga
Stadion Mini UR.

Arboretum pertama yang bagian
baratnya berbatasan dengan Fakultas
Perikanan (Faperika), miliki beberapa
fasilitas. Diantaranya waduk UR, jungle
track, areal pepohonan yang diberi
nama latin serta pendopo. Sedangkan
bagian kedua hanya berisi lahan hijau
berupa pepohonan. Juga telah diberi
nama latin.

ESU diberi tanggung jawab untuk
mengelola arboretum. Pegelolaannya

ARBORETUM,
UNTUK APA?
Oleh Redha Alfian

Alih fungsi lahan
penelitian untuk
bersantai.

Salah satu view Arboretum milik UR
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meliputi perbaikan, pembersihan dan
perawatan.

“BAGIAN termudah itu menanam.
Bagian tersulitnya adalah merawat,”
ujar Bahaudin menjelaskan kesulitan-
nya mengelola arboretum.

ESU memiliki tugas untuk me-
nanam dan merawat pohon di areal
arboretum.  Tak hanya menanam saja,
merawat dan memperhatikan keadaan
pohon di areal tersebut pun jadi tugas
mereka.

Tahap penanaman hanya dilakukan
sekali bekerjasama dengan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Indragiri-
Rokan. Yaitu penanaman 200 pohon.
Dari pohon yang telah ditanam, proses

pembibitan dan perawatan terus
berlanjut.

Sudah banyak jenis pohon yang ada
di arboretum. Seperti pohon Meranti,
Nasi-nasi, Pasir-pasir, Rengas Lung-
kup, Terap Jangkung, Tempunik dan
Pisang-pisang.

Setiap jenis pohon pun diberi la-
bel nama. Nama latin dan Indo-
nesianya. “Satu jenis pohon, misalnya
ada 30 jenis. Maka ketiga puluh itu kita
beri label nama,” ujar Bahaudin.

Dengan pemberian nama ini,
pengunjung dapat mengetahui jenis
pohon apa yang mereka lihat. Sesuai
dengan pemanfaatan arboretum.
“Pengunjung dapat mengamati dan
meneliti jenis pohon,” ujar Bahaudin.

Sayangnya, dari beberapa label nama
yang dipasang, banyak yang tanggal dan
kembali di bawa ke kantor. “Kadang-
kadang orang ataupun monyet yang
menanggalkan label nama tersebut,”
tambah Bahaudin.

Tapi, ESU hanya memberi label
nama pohon di sekitar jalan yang sering
diakses. Bagian dalam arboretum
setelah melewati waduk ke arah jalan
menuju belakang Fakultas Hukum,
label nama pohon tak ada lagi.

Untuk memudahkan pengunjung
melintasi dan mengamati arboretum,
jungle track dari papan terhampar
menjadi jalur panjang. Track ini mulai
dari Butterfly Bridge, sampai bagian tanah
yang agak menanjak. Bagian ini per-
batasan menuju waduk. Setelah mele-
wati jalur tanah tersebut, track papan jadi
jembatan penyebrang menuju areal
waduk.

Sepanjang track, bagian kiri dan
kanan yang diapit pepohonan me-
nyebabkan suasana teduh. Track dari kayu
ini setelah dibuat pada 2010 mengalami
dua kali perbaikan. “Penggantian papan
track yang bolong-bolong sudah sering
diganti,” jelas Bahaudin.

Di bagian tanah yang agak me-
nanjak dari track menuju waduk,
terdapat sebuah pendopo untuk
beristirahat. Sayangnya ada beberapa
bagian atap dari pendopo tersebut yang
bolong. Sampah berserakan dan coret-
coretan menghiasi pendopo tersebut.

Untuk masalah sampah tersebut,
ESU telah menyediakan tempat sam-
pah. Sampah itu dibuang sekali se-
minggu. “Ya pengunjung jangan

membuang sampah sembarangan. Itu
kan juga merusak arboretum,” ujar
Bahaudin.

BAHAUDIN menjelaskan peman-
faatan arboretum bukan untuk pene-
litian dan pengamatan saja. Tapi juga
jadi tempat bersantai bagi masyarakat.
Setiap sore hari dapat dilihat di areal
depan rektorat, butterfly bridge (jem-
batan kupu-kupu), serta pendopo ar-
boretum ramai dikunjungi masyarakat.
Baik untuk duduk-duduk, berfoto,
berdiskusi ataupun berkumpul meng-
adakan kegiatan.

“Ya untuk bersantai, tapi ada juga
yang menjadikan ini tempat berbuat
negatif,” ujar Bahaudin.

Bukan hanya di bagian arboretum
luar, di bagian waduk sendiri, banyak
orang yang memancing. Dengan
kondisi ikan yang tak terlalu banyak
serta air waduk yang terkadang ber-
kurang karena bukan musim peng-
hujan, tetap saja ada orang yang
memancing.

Di bagian waduk tersebut terpasang
plang dengan tulisan Dilarang memancing
tertanda Rektor. Tapi tetap saja orang-or-
ang tetap memancing.

“Itu kan tulisan aja,” ujar Adek, pria
berusia 59 tahun yang sering memancing
di waduk tersebut. “Nggak pernah ada
yang melarang tuh kalau saya mancing di
sini,” tambahnya lagi.

Arboretum yang diharapkan jadi ar-
eal untuk penelitian kini banyak dija-
dikan tempat bersantai. Sampai saat ini,
arboretum belum terlalu banyak dija-
dikan sebagai sarana penelitian. Di
Fakultas Pertanian UR, dari jurusan
Agroteknologi baru menggunakan ar-
boretum sebagai tempat praktikum mata
kuliah Landscape.

“Untuk sekarang ini penelitian
disana belum ada, tapi untuk tempat
praktikum, kita menggunakan arbo-
retum,” ujar Adrian, Ketua Jurusan
Agroteknologi.

Defri, Sekretaris Jurusan Kehu-
tanan menjelaskan ada tiga mahasiswa
Jurusan Biologi Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
yang meneliti disana saat ini. “Mereka
meneliti untuk habitat satwa liar,” ujar
Defri. Satwa liar yang diteliti meliputi
burung, reptil kecil serta mamalia.#
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MIND-A

MENDATAR

1. Bahasa Al Quran
2. Tuan rumah PON XVIIII
4. Udara (English)
6. Hasil alam Riau
8. Terlambat
9. Panggilan pelajar di Perguruan Tinggi
11. Pemenang EURO 2012

MENURUN

2. Ibukota Arab Saudi
3. Echo (Indonesia)
5. Ruang tidur
7. Di atas Dekan
9. Roda empat
10. Wanita (English)
12. Pencemaran
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Sertakan KUPON ini saat mengantar
jawaban ke kantor Redaksi Bahana
beserta identitas pengirim dan dapatkan
hadiah menarik. Pengiriman jawaban
paling lambat 18 Desember 2012
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