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Sengketa tanah 18 hektar--di sekitar Fakultas Hukum UR,
Auditorium dan Main Stadion--dengan PT. HTJ belum
juga usai. UR lakukan upaya terakhir setelah kalah di
Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan
MA, yakni Peninjauan Kembali (PK). Artinya ‘per-
tarungan’ sudah masuki babak akhir. Kini, semua saling
menunggu putusan.
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LIBUR akhir pekan dalam rangka Kenaikan Isa Almasih jadi moment bagi kru
Bahana untuk kumpul. Ini bukan kumpul biasa, layaknya hari biasa. Kami buat
acara spesial; bakar jagung dan ayam. Usai dibakar, ya makan bersama. Es buah
menemani acara makan jagung dan ayam kami malam itu, di depan Sekretariat
Bahana. Suasana kekeluargaan amat terasa. Canda dan gelak tawa selingi makan
kami malam itu. “Sering-sering aja kayak gini,” kata Yunita Sari, kru magang
Bahana.

Selesai makan, acara bebas. Sebagian kru memilih main Scrabble—permainan
susun kata dalam Bahasa Inggris. Sebagian lagi menonton televisi di depan
sekre. Mau main Scrabble ataupun nonton tv, tetap saja heboh. Namun beberapa
kru lain memilih tidur, terutama kru magang. Mungkin belum terbiasa begadang.

Acara spesial kami lumayan ramai malam itu. Wajar saja, karena Bahana baru
adakan Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar (DJMTD), 27-29 April lalu.
Selama tiga hari Diklat, sebanyak 27 orang bersedia mengikuti proses magang di
Bahana. Harapan Bahana, bertambah kru, makin meningkat pula daya kritis Bahana.

Pembaca setia,
Senang sekali kami bisa hadir kembali di tangan pembaca. Kali ini dengan

format majalah. Ya, sejak awal tahun 2012, redaksi menyepakati Bahana akan
cetak dalam format majalah setiap 2-3 bulan sekali. Isinya full tulisan panjang.
Untuk tulisan straight news, misal berupa kegiatan kampus, bisa dibaca di website
bahanamahasiswa.com. Kru magang juga akan menunjukkan kreasinya dalam wujud
tabloid dan buletin. Tunggu saja edisi mereka berikutnya.

Pembaca budiman,
Majalah Bahana edisi kali ini angkat liputan utama soal sengketa tanah di

Universitas Riau.Tak hanya fokus terkait sengketa UR dengan PT Hasrat Tata
Jaya (HTJ), kami juga sajikan sengketa UR dengan masyarakat lainnya. Namun
kami hanya tulis perkara yang sudah masuk ranah hukum. UR ada menang, ada
pula kalah.

Selain soal tanah, banyak lagi liputan menarik lainnya. Perjalanan Herman ke
Duri dan Rokan Hulu membawa liputan Manggalo—makanan khas Suku
Sakai—dan Surau Suluk Syekh Ibrahim. Ada pula cerita tentang eksistensi Kecang
di bidang lingkungan pada rubrik Alumni. Tak ketinggalan liputan perjalanan
Nurul Fitria ke Desa Sungai Rawa, Siak di rubrik Feature. Selamat membaca.#
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REDAKSI YTH

SEBELUMNYA terima kasih buat Bahana Mahasiswa yang telah memuat tulisan
saya. Kepada Dekan Fakultas Hukum yang terhormat. Saya mau tanya soal
fasilitas  belajar di ruang kelas. Kenapa kipas yang ada di beberapa ruangan kelas
tidak berfungsi? Padahal saat belajar pas tengah hari, panas, itu dapat mengurangi
konsentrasi belajar mahasiswa dan dosen yang mengajar. Saya rasa itu kurang
efektif. Jadi mohon penjelasan dan solusi. Terimakasih.

Mila Puspita Sari
Mahasiswa Fakultas Hukum ‘10

PANAS, KIPAS TAK BERFUNGSI

Jawaban dari Fakultas Hukum UR,
Kipas angin yang mati dikarenakan kondisi listrik yang sering hidup mati

akibat kurangnya daya listrik. Ini berakibat rusaknya peralatan elektronik Fakultas
Hukum Universitas Riau, termasuk beberapa kipas angin di ruang belajar. Sampai
saat ini, kita sudah surati pihak UR dan sudah direncanakan ke PLN untuk
menambah daya atau penggantian trafo baru di Jalan Pattimura.

Untuk kipas angin yang rusak, sekarang dalam proses perbaikan.
Pengadaannya tidak bisa serta merta karena berkaitan dengan sistem keuangan
negara yang mengharuskan pengadaan barang mengikuti ketentuan Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi tahapan
proses pengadaan harus diikuti.

Namun pihak FH UR menjamin dalam satu minggu ini selesai perbaikannya.
Dihimbau juga bagi segenap civitas akademika FH UR untuk merawat kipas
angin yang tersedia dengan mematikannya ketika ruangan sudah tidak dipakai.
Terima kasih atas saran dan masukannya.

Dodi Haryono
PD II FH UR

KEPADA Ketua Koperasi Mahasiswa
Universitas Riau. Saya mau bertanya,
apa dan seperti apa bentuk riil dari
peran Kopma terhadap Kopma Fa-
kultas Pertanian? Padahal di Faperta
sudah ada mata kuliah Kewirausahaan
dan seharusnya mahasiswa bisa me-
lakukan prakrek secara langsung. Terus
bagaimana peran Kopma disini? Apa
hanya sebagai pajangan saja karena
mahasiswa Faperta ingin juga me-
rasakan manfaat dari Kopma. Terima
Kasih.

Satria AN
Mahasiswa Agribisnis Faperta

Jawaban dari Kopma UR,
Kopma berperan mewadahi him-

punan dan kader koperasi mahasiswa
di Universitas Riau sekaligus me-
majukan kesejahteraan anggota, mem-
bina koperasi menjadi profesional,
tangguh, berwawasan lingkungan serta
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Selain itu, Kopma juga mem-
berdayakan anggota, seperti ikut pada
kegiatan pendidikan pelatihan, pe-
latihan jiwa enterpr eneur, jiwa ke-
wirausahaan, dan mewadahi anggota
melakukan kegiatan unit usaha yang
berkaitan langsung dengan kepen-
tingan anggota. Prinsip kerjanya saling
menguntungkan.

Kegiatan Kopma sejauh ini; me-
layani simpan pinjam sesuai syarat yang
telah ditentukan, percetakan dan
sablon, pulsa elektrik, pengadaan alat
tulis dan perkantoran, warnet, cafetaria
dan minuman jus. Pembuatan baju
angkatan, baju kaos, penjualan souve-
nir pada acara wisuda, serta penjualan
makanan dan minuman ringan pada
acara yang diadakan UR.

Soal adanya koperasi mahasiswa di
Fakultas Pertanian, kami tidak tahu
karena tidak pernah ada koordinasi.
Untuk belajar wirausaha, rekan ma-
hasiswa bisa bergabung dengan Kop-
ma. Caranya dengan ikut pendidikan
di Kopma yang kami adakan tiap
tahun.

Fazli
Ketua Kopma UR

APA PERAN

KOPMA?

SAYA senang FISIP punya tiga tempat
sampah: merah, kuning, hijau untuk
sampah organik, anorganik, dan recycle.
Namun saya perhatikan tidak ada yang
membuang sampah sesuai fungsinya,
namun dibiarkan begitu saja.

Lantas apa gunanya dibuat tong
sampah tiga jenis tersebut? Fungsinya
juga sama saja dengan tong sampah
biru yang berukuran lebih besar.
Mohon tanggapan dari pihak Dekanat
FISIP. Terimakasih.

Redha Alfian
Mahasiswa FISIP HI ‘10

Jawaban dari Dekanat FISIP,
Terimakasih atas perhatian Sdr.

Redha Alfian berkenaan dengan tong
sampah tiga jenis di FISIP UR. Perlu
kami jelaskan bahwa FISIP berazam
menjadi kampus wisata dengan kon-
sep kampus dalam taman. Demi
menjaga kebersihan dan lingkungan
kampus sesuai dengan isu “go green”,
fakultas berinisiatif mengadakan tong
sampah dimaksud.

Melalui surat ini, kami pihak
fakultas menghimbau civitas aka-
demika FISIP bersama-sama menjaga
kebersihaan dan kenyamanan kampus
dengan membuang sampah sesuai
peruntukan tong sampah yang di-
sediakan.

Pihak fakultas dengan segala
keterbatasan  tidak mungkin mampu
menjaga 24 jam perilaku oknum-
oknum yang tidak mentaati aturan
yang telah ditetapkan.

Sebagai kaum intelektual perlu
dipahami bahwa adik-adik adalah
pemimpin untuk diri sendiri, dan
sebagai calon pemimpin masa depan,
mulailah mendisiplinkan diri dari hal-
hal yang sederhana sehingga pekerjaan
besar ke depan akan menjadi lebih
ringan. Kesadaran kampusku, kam-
pusmu dan kampus kita perlu di-
tumbuh kembangkan dengan saling
mengingatkan sesama teman agar
membuang sampah pada tempatnya.

Hery Suryadi
Pembantu Dekan II FISIP UR

TONG SAMPAH TIGA JENIS
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SEULAS PINANG

TAK ada larangan bagi siapa pun
untuk memiliki sebidang tanah, asalkan
ia punya bukti surat tanah yang sah dan
berlaku. Begitu pula PT Hasrat Tata Jaya
(HTJ), Universitas Riau (UR) maupun
warga. Barangkali kita hanya kaget,
sebidang tanah yang selama ini kita tahu
dipakai UR untuk sarana pendidikan,
tiba-tiba jadi rebutan pihak lain. Mereka
mengaku punya bukti sah atas ke-
pemilikan tanah tersebut.

PT. HTJ bergerak di bidang kon-
traktor, developer, perdagangan umum
dan expedisi PT Pusri. HTJ didirikan
pada 11 Oktober 1990.
Dari situs resminya, sejak
berdiri, HTJ sudah ba-
ngun lebih dari 300 kilo
meter jalan di seluruh
Propinsi Riau, termasuk
Jalan Muchtar Lutfi—jalan
masuk utama Kampus
UR.

Berawal dari bangun
jalan, HTJ mulai lirik
potensi usaha di sekitar
kampus UR. HTJ berniat
beli tanah, “Bisa bangun
perumahan dosen di sa-
na,” kata Andi Arief, Hu-
mas HTJ. Untuk wujud-
kan niatnya, Muchlis Miin,
Direktur HTJ beli tanah
dari M. Nasir, Roduiya,
Maisin, Molek Dtk Mon-
thi, serta Roslaini. Pem-
belian dilakukan Muchlis
Miin pada 6 Juli 2005. To-
tal tanahnya sekitar 18
hektar.

Sengketa tanah HTJ dengan UR
mulai mencuat saat UR bangun gedung
Fakultas Hukum (FH). Menurut HTJ,
lahan itu masih sengketa. “Kita kaget,
ada laporan warga, gedung FH di-
bangun di atas tanah tersebut,” kata
Andi Arief.

‘Peperangan’ berlanjut ke meja
hijau. Persidangan di tingkat Pe-
ngadilan Negeri (PN), Pengadilan
Tinggi (PT), hingga Mahkamah Agung
(MA), UR tidak pernah menang. Kini
upaya hukumnya sudah sampai tahap
Peninjauan Kembali (PK). UR dan

Pemprop Riau—pemilik tanah—
ajukan PK ke pengadilan.

Proses hukum HTJ vs UR masih
berlanjut. Di sisi lain, UR lihat
kejanggalan Surat Keterangan Ganti
Rugi (SKGR) warga yang sudah dibeli
HTJ. SKGR tersebut diduga palsu.
Karena itu, UR laporkan Roslaini,
salah satu pemilik SKGR ke polisi. Ia
dilaporkan atas dugaan pemalsuan
surat.

Ada pula derden verzet (perlawanan)
dari Roduiya, juga pemilik salah satu
SKGR. Dalam memori perlawanan-

nya, Roduiya akui surat tanah miliknya
adalah palsu. Roslaini yang buatkan
surat palsu itu untuknya dengan
imbalan sekitar Rp 15 juta. Roslaini,
melalui kuasa hukumnya, Nuriman,
tentu tak terima dengan pernyataan
Roduiya. Pada 7 Juni ini, Pengadilan
Negeri akan memutuskan sidang
derden verzet.

Selain HTJ, ada pula sejumlah
masyarakat yang menuntut UR ke
pengadilan. Di antaranya Khatib Miali,
para ahli waris almarhum M. Naing-
golan, dan Wahidin. Mereka mengaku
punya tanah di areal kampus UR dan

belum diganti rugi hingga kini.
Untuk perkara Miali, UR menang

di PN dan PT, namun kalah di tingkat
MA. “Kami tak akan tinggal diam,”
kata Jasril, Sekretaris Tim Tanah UR.
Untuk perkara ahli waris M. Naing-
golan, UR kalah di tingkat PN. UR
sedang ajukan banding ke tingkat PT.
Untuk perkara Wahidin, UR menang.
Putusan ini sudah berkekuatan hukum
tetap.

UR melalui pernyataan Jasril
bersikeras semua lahan UR sudah
diganti rugi. Sertifikat Hak Pakai

Nomor 14 tahun 2002
atas nama Pemprop Ri-
au dan Nomor 15 tahun
2002 atas nama Dep-
diknas adalah buktinya.
Di sisi lain, beberapa
warga sekitar mengaku
punya lahan di atas ser-
tifikat Hak Pakai 14 dan
15 tersebut. “Tanah di
areal kampus ini seperti
madu yang dikerumuni
semut,” kata Jasril.

Baik UR, HTJ, mau-
pun warga berkeras per-
tahankan tanahnya. Pro-
ses hukum pun masih
berlanjut. Wan Abu
Bakar, mantan Wakil
Ketua DPRD Propinsi
Riau dalam suratnya
untuk Rektor UR pada
5 Juli 2002 pernah ka-
takan, “Yang belum
diganti rugi, agar di-

dudukkan kembali. Bila tidak ada
pembebasan tanah lebih lanjut, tanah
milik masyarakat agar dikembalikan
kepada pemiliknya.”

Tentu kita juga tak bisa korbankan
ranah pendidikan begitu saja. Seperti
yang selalu didengung-dengungkan
mahasiswa FH dalam aksinya, “Itu
adalah lahan tempat mahasiswa per-
oleh pendidikan.” Yang pasti, terkait
sengketa tanah ini, kita harus menung-
gu hingga semuanya inkracht (ber-
kekuatan hukum tetap). Jadi siapa sih
‘Tuan Tanah’ yang tanahnya masih
bersengketa?#

‘TUAN TANAHNYA’ SIAPA SIH?
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LAPORAN UTAMA

SELASA, 11 Oktober 2011. Muchlis
Miin, Direktur Utama PT Hasrat Tata
Jaya (PT HTJ), Andi Arief, Humas PT
HTJ dan beberapa warga pasang
empat plang di sekitaran FH, Main
Stadion, dan Auditorium kampus UR
Panam. “Ini bukan eksekusi, tapi
pemberitahuan bahwa tanah ini milik
PT HTJ,” kata Andi Arif. Luas lahan-
nya sekitar 18 hektar.

Tiba-tiba beberapa mahasiswa UR
datang. Mereka mencabut plang.
“Sebenarnya kita inginkan saat itu
adanya dialog dengan pimpinan UR,
bukan malah keributan,” kata Andi.
Julian Caesar, Wakil Ketua BEM UR,
diberi tahu satpam gerbang masuk
jalan Mukhtar Lutfi melalui Handy
Talky-—alat komunikasi searah mirip

telepon seluler.
Setelah dengar info itu, ia segera

hubungi BEM FH beritahu keadaan
di kampus Panam. “Kalau pema-
sangan plang itu kan harus hadirkan
semua pihak terkait,” ujar Julian. Ia
jelaskan hanya ada pihak HTJ saat
pemasangan plang, sedangkan pihak
UR tidak ada.

AKHIR Oktober, BEM FH dan BEM
UR lakukan aksi. Spanduk putih
bertulis Jangan Eksekusi Aset Negara.
“Ini menyangkut Fakultas Hukum,”
kata Pangaloi, mahasiswa FH ’11. Ada
juga spanduk bertulis Usut Tuntas Kasus
Sengketa Tanah UR.

Mereka lakukan aksi di kantor

Gubernur Riau, Markas Polisi Daerah
(Mapolda) Riau dan Pengadilan Negeri
(PN) Pekanbaru. Syafrial, saat itu Ketua
BEM FH katakan bahwa mereka tidak
ingin ada orang mengeksekusi lahan
tempat mahasiswa peroleh pen-
didikan. “Itu tempat akademis dan
aset negara. Kita tidak rela ada peru-
sahaan yang mengeksekusinya. Akan
kita lawan,’’ tegas Syafrial.

Saat aksi di PN, mereka disambut
Muefri, saat itu Wakil Ketua PN
Pekanbaru. Mereka minta juru sita PN
tak mengeksekusi tanah yang sudah
ditetapkan putusan MA milik HTJ.

PT HTJ ‘bersentuhan’ dengan UR
sekira 2005. Mereka dapat proyek

PERTARUNGAN 18 HEKTAR
Oleh nurul fitria

‘Pertarungan’ sudah masuki babak akhir. Kini semua saling menunggu.

Beberapa bulan lalu mahasiswa FH UR pernah bikin posko di depan gedung FH Panam. Ini bentuk protes
mereka atas kasus sengketa tanah.
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LAPORAN UTAMA

bangun jalan Propinsi. Salah satunya
jalan Mukhtar Lutfi, jalan utama masuk
kampus UR. HTJ mulai melirik
potensi usaha di kawasan tersebut. Ia
ingin bangun perumahan mewah di
sekitar kampus. “Ya nantinya bisa
untuk perumahan dosen juga,” kata
Andi Arief, Humas HTJ.

PT. Hasrat Tata Jaya bergerak di
bidang kontraktor, developer, per-
dagangan umum dan expedisi PT.
Pupuk Sriwidjaya (Pusri). HTJ di-
dirikan 11 Oktober 1990. Dari situs
resmi PT HTJ, sejak berdirinya, HTJ
telah bangun lebih dari 300 kilometer
jalan di seluruh Propinsi Riau.

Niat HTJ beli tanah terwujud.
Muchlis Miin lakukan pembelian pada
6 Juli 2005 dari M Nasir. Roduiya ahli
waris alm. Sihi. Ahli waris alm. Maisin.
Ahli waris alm. Molek Dtk Monti. Dari
Mahyudin serta Roslaini.

Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) dibuat pada 20 September
2005 ditandatangani Lurah Simpang
Baru, Edi Rizal dan teregister pada
nomor 345 sampai 349 di Kelurahan
Simpang Baru Panam. Total kese-
luruhan tanahnya 184.905 meter
persegi. Sekitar 18 hektar.

Setelah proses jual beli, Muchlis
Miin mulai urus sertifikat ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Pekanbaru. Saat itulah, kata Andi Arief,
tanah-tanah yang dibeli HTJ masuk
dalam sertifikat Hak Pakai nomor 14
dan 15 tahun 2002 milik Pemprop
Riau dan Depdiknas. Peruntukannya
kepentingan pendidikan UR.

“Kami tak tahu menahu tanah itu
masuk dalam sertifikat Hak Pakai 14
dan 15. Saat itu tak ada batas yang jelas,
dan kami membeli dari warga yang
punya hak atas tanah yang sah,” kata
Andi Arief.

SENGKETA tanah UR dan PT. HTJ
makin meruncing saat 2005, ketika UR
bangun gedung baru Fakultas Hukum
(FH). Menurut HTJ, lahan itu masih
sengketa. “Kita kaget saat ada laporan
warga, gedung FH dibangun di atas
tanah tersebut,” kata Andi Arief.

Desember 2005 BPN Kota Pe-
kanbaru pernah keluarkan peta lahan
sengketa antara UR dan HTJ. “Saat itu
tim penyelesaian sengketa tanah UR
perlu peta untuk melihat mana lahan

yang bersengketa. Lantas kita keluarkan
peta,” kata Parningotan, Kasi Sengketa
Tanah BPN Kota Pekanbaru. Surat
berisi peta itu ditandatangani Mah-
yudin, Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah BPN Kota Pekan-
baru.

Dari peta diketahui seluruh areal
gedung FH masuk wilayah sengketa.
Selain gedung FH, Main Stadion juga
masuk. “Kalau Main Stadion, hanya
landasan pacu lari kena sedikit,” kata
Andi Arief.

Pada 5 Januari 2006, Mambang Mit,
Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Riau
surati Rektor UR, Prof. Ashaluddin
Jalil. Ia minta semua pembangunan
di atas lahan sengketa, termasuk
gedung FH, dihentikan sementara.

Selang dua bulan kemudian,
Mambang Mit surati Pemerintah Kota
Pekanbaru. Isinya untuk tahun ang-
garan 2006 Pemprop Riau telah
anggarkan dana ganti rugi lahan
sengketa kampus UR Panam. Jum-
lahnya Rp 9 miliar. “Kita bukan tak
terima, tapi masih mempertimbang-
kan, agak kecil jumlahnya,” kata Andi
Arief.

Pihak UR juga tak menerima.
Mereka setuju ganti rugi setelah ada
putusan berkekuatan hukum tetap.

‘PERTARUNGAN’ PT HTJ lawan
UR masuk ke meja hijau . HTJ lewat
kuasa hukumnya, Nuriman, pada
2006, layangkan gugatan. “Semua
masyarakat yang bersengketa mau
gugat, mungkin terbatas dana, jadinya
kita duluan,” kata Nuriman.

Namun, pada 14 Juli 2007, PN
Pekanbaru keluarkan putusan nomor:
83/Pdt.G/2006/PN.PBR; menya-
takan gugatan penggugat (PT HTJ)
tidak jelas/kabur. Nuriman, pengacara
HTJ, akui saat itu hanya Depdiknas,
Pemprop dan UR yang digugat.

Barulah pada 16 Agustus 2007,
HTJ daftarkan gugatan kedua di
kepaniteraan PN Pekanbaru, register
No.75/Pdt/G/2007/PN.PBR. Kali
ini, enam orang digugat HTJ. Depar-
temen Pendidikan Nasional (Dep-
diknas), Pemerintah Propinsi Riau,
Gubernur Riau, Panitia Pembebasan
Tanah Daerah Tingkat II Kampar,
Universitas Riau dan Badan Per-
tanahan Nasional Kota Pekanbaru.

HTJ dalam gugatannya pertanya-
kan kebijakan BPN Kota Pekanbaru
terbitkan sertifikat Hak Pakai 14 dan
15 pada 2002. “Kok setelah dijabat
Teddy Rukfiadi, seolah-olah semua
masalah di atas tanah itu diabaikan,”
kata Nuriman.

Kelirunya, lanjut Nuriman, setelah
terbitkan sertifikat, BPN malah akui
tanah itu bermasalah. “Buktinya, BPN
bikin revisi luas tanah masyarakat di
atas sertifikat hak pakai 14 dan 15.
Artinya mereka akui masih ada ma-
salah, tapi kok sertifikat diterbitkan?”

Dalam eksepsinya (jawaban ter-
hadap gugatan), BPN Kota Pekanbaru

Dari peta di-
ketahui seluruh

areal gedung FH
masuk wilayah

sengketa. Selain
gedung FH,

Main Stadion
juga masuk.

“Kalau Main
Stadion, hanya
landasan pacu
lari kena sedi-

kit,” kata Andi
Arief.
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sampaikan sertifikat hak pakai 14 dan
15 sudah sesuai proses hukum yang
berlaku.

HTJ juga katakan pada pem-
bebasan 1980 hingga 1986, lima bidang
tanah dibeli HTJ belum pernah diganti
rugi Pimpro Proyek Peningkatan
Perguruan Tinggi (P3T). Buktinya,
sama sekali tak ada pemilik tanah yang
dibeli HTJ dalam daftar penerima ganti
rugi.

“Ini menunjukkan para tergugat
menguasai tanah tanpa hak. Ini
perbuatan melawan hukum,” bunyi
gugatan HTJ.

Dalam tuntutannya, HTJ minta
majelis hakim kabulkan gugatan
mereka seluruhnya. Menyatakan lima
bidang tanah sengketa sah milik HTJ.
Menyatakan tergugat lakukan per-
buatan melawan hukum. Meng-

Mengenai jual beli tanah yang
dilakukan HTJ, Depdiknas katakan tak
berdasarkan kekuatan hukum berlaku.
HTJ, kata Depdiknas dalam jual beli
dengan SKGR, saksinya hanya Lurah
Simpang Baru. Padahal menurut
Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997
harus dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT). UR dalam eksep-
sinya nyatakan pantas dicurigai surat-
surat asal tanah yang dijual ke HTJ.
Soal ini, majelis hakim berpendapat
sudah masuk pokok perkara, dan perlu
pembuktian.

Pemprop, Gubri dan UR nyatakan
gugatan HTJ tak dukung tuntutan.
Tanpa dasar jelas, HTJ mematok harga
tanah Rp 300 ribu per meter persegi.
Majelis hakim berpendapat ini masuk
pokok perkara, perlu pembuktian, dan

diknas nyatakan gugatan HTJ kali ini
sama dengan tahun 2006, yang diputus
majelis hakim pada Juni 2007 gugatan
tak dapat diterima. Alasannya kurang
pihak. Gugatan sekarang, kata Depdik-
nas, duduk perkara dan tuntutannya
sama. Majelis hakim katakan perlu
pembuktian lebih lanjut dan sudah
masuk pokok perkara. Eksepsi ini juga
ditolak.

Untuk gugatan salah menggugat,
majelis hakim katakan perlu pembuk-
tian lebih jauh. Eksepsi ditolak.

Semua eksepsi dari para tergugat
ditolak majelis hakim. Tahap selan-
jutnya pembuktian. HTJ hadirkan 6
saksi dan bukti-bukti surat. Saksi HTJ:
Syamsuarni, Roslaini, Yahya SR, Basri,
Abdul Kahar Dt.Monthi dan Nurbaya.
Para tergugat pun hadirkan bukti dan
tiga saksi: Drs.Nasrun Rasyid, Suyut
dan Buyung Jamarin.

Dalam putuskan perkara, majelis
hakim sampaikan tiga poin pem-
buktian.

Apakah benar HTJ beli tanah
sengketa? Apakah benar para penjual
tanah berhak atas tanah yang mereka
jual? Apakah benar tanah berada dalam
kawasan kampus UR?

Poin pertama, hakim katakan HTJ
bisa buktikan tanah itu tak dalam
kondisi sengketa. Alasannya SKGR
diketahui Lurah Simpang Baru. Lalu,
jual beli dilakukan secara terang dan
tunai di depan Kepala Desa. Hakim
juga berpendapat tak satupun bukti
para tergugat lemahkan HTJ.

Poin kedua, HTJ bisa tunjukkan
surat dasar pembelian tanah dari para
penjual tanah, berupa Surat Ke-
terangan Kepemilikan Tanah milik M.
Nasir tahun 1976. Milik ahli waris Sihi;
Roduiya tahun 1979. Milik Maisin
tahun 1978. Milik Molek Dt. Monthi
tahun 1977 dan milik Roslaini tahun
1978.

Tapi, Buyung Jamarin katakan di
persidangan bahwa Maisin, ayahnya
Roslaini, sudah jual tanahnya ke UR.
Dia terkejut ketika Roslaini kembali
menjualnya ke HTJ. Roslaini adalah
mantan istri Buyung Jamarin. Ke-
terangan Buyung disangkal Roslaini di
persidangan.

Majelis hakim nilai keterangan
Buyung Jamarin bertentangan dengan
dalil para tergugat. Para tergugat
katakan Maisin dan Molek Dt. Monthi

hukum tergugat menyerahkan tanah
dalam keadaan kosong atau secara
tanggung renteng bayar ganti rugi Rp
55.471.500.000—HTJ patok harga Rp
300 ribu per meter persegi. Menyatakan
sita jaminan sah dan berharga. HTJ
juga minta putusan dapat dilaksanakan
meski ada banding atau kasasi. Pihak
tergugat diminta bayar biaya perkara.

Lima tergugat sampaikan jawaban.
Initinya ada empat. Soal gugatan HTJ
kabur, kurang pihak, gugatan ganda
(Ne Bis In Idem) dan salah menggugat.

Untuk gugatan kabur, dalam
eksepsinya, Depdiknas katakan HTJ
tak menunjukkan kejelasan luas, letak
dan batas-batas tanah. Depdiknas
temukan keanehan. Bidang tanah
Maisin berbatasan dengan Maisin.
Roslaini berbatasan Roslaini.

Ini menunjukkan ketidak benaran
data fisik dan yuridis bidang tanah yang
dipersengketakan HTJ. Tapi dalam
pertimbangannya, majelis hakim
menilai HTJ sudah menguraikan
semuanya dengan jelas.

tak jadikan gugatan kabur. Atas per-
timbangan di atas, majelis hakim
menolak eksepsi tergugat soal gugatan
HTJ kabur.

Soal gugatan HTJ kurang pihak.
Semua tergugat dalam eksepsinya
nyatakan Lurah Simpang Baru dan para
penjual tanah harus masuk pihak
tergugat. Menurut Makhfuzat Zein,
kuasa hukum UR, lurah dan penjual
atau pemilik asal harus diikutkan dalam
perkara ini. Ia menyangkut itikad baik
penjual dan pembeli. Juga, lanjut
Makhfuzat, ini sesuai edaran Mah-
kamah Agung (MA) Republik Indo-
nesia (RI) dan yurisprudensi  MA RI.

Terkait hal ini, majelis hakim
menilai dari esensi gugatan HTJ. Ia
nyatakan tak ada hubungannya lurah
dan penjual tanah dengan perkara ini.
“Kami tak merasa mereka dirugikan,”
kata Nuriman. Atas dasar ini, majelis
hakim kembali tolak eksepsi tergugat
soal gugatan HTJ kurang pihak.

Lalu eksepsi tentang gugatan ganda
(Ne Bis In Idem). Eksepsi dari Dep-

Hakim nyatakan lima bidang tanah sah milik HTJ
dan menghukum tergugat serahkan tanah dalam
keadaan kosong atau secara tanggung renteng bayar
ganti rugi sebesar Rp 36.981.000.000.
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tak masuk daftar or-
ang mendapat ganti
rugi. Sehingga ketera-
ngan Buyung Jamarin,
kata hakim, patut di-
kesampingkan. Maka-
nya hakim putuskan
HTJ telah membeli
tanah dari pemilik yang
sah.

Terakhir soal kebe-
radaan tanah diseng-
ketakan dalam kawa-
san kampus UR. Para
tergugat nyatakan lima
bidang tanah yang di-
beli Muchlis Miin tak
masuk dalam daftar
ganti rugi. Artinya para
tergugat menyangkal
lima bidang tanah itu
di wilayah kampus UR.
“Bisa saja ntah di mana-mana,” kata
Jasril, sekretaris tim tanah UR, saat
Bahana undang ke sekretariat, De-
sember 2011.  Jasril juga lihatkan peta
milik tim tanah. “Kan nggak ada nama-
nama mereka.” Nuriman katakan,
semua orang bisa punya data, “Tapi
pengadilan yang putuskan.”

Majelis hakim nyatakan lima bi-
dang tanah itu berada di kawasan
kampus UR.

Akhirnya, ‘pertarungan’ di tingkat
PN dimenangkan PT HTJ. Hakim
nyatakan lima bidang tanah sah milik
HTJ dan menghukum tergugat se-
rahkan tanah dalam keadaan kosong
atau secara tanggung renteng bayar
ganti rugi sebesar Rp 36.981.000.000,.
Hakim juga hukum para tergugat bayar
biaya perkara sebesar Rp 1.444.000,-.

Tuntutan HTJ soal sita jaminan
ditolak hakim. Alasannya, dalam
perkara ini tidak pernah dilakukan sita
jaminan.

Tak puas dengan hasil PN Pekan-
baru, 21 Agustus 2008, UR diwakili
kuasanya Makhfuzat Zein, Pemprop
dan Gubri diwakili kuasanya Daminar,
dan Depdiknas dengan kuasanya
Muhammad Ravii ajukan permo-
honan banding dengan nomor 75/
Pdt.G/2007/PN.PBR.

Dalam memori banding mereka
keberatan atas putusan majelis hakim
PN Pekanbaru. Mereka sepakat nyata-
kan hakim tak pertimbangkan ser-
tifikat hak pakai 14 dan 15 tahun 2002.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT)
Pekanbaru anggap tak ada hal baru
dalam memori banding, hanya pe-
ngulangan fakta. Semua sudah di-
pertimbangkan dalam putusan se-
belumnya. Selebihnya, putusan se-
belumnya dianggap tepat dan benar,
kecuali soal tuntutan poin dua dan
empat.

Poin dua putusan PN hanya me-
nyebutkan lima bidang tanah milik
HTJ. Karena itu, putusan PT me-
nambah rincian lima bidang tanah
tersebut. Putusan PT sebutkan tanah
lima bidang tanah yang awalnya punya
M. Nasir, Roduiya, Molek Dtk Monthi,
Roslaini dan Maisin.

Untuk poin empat, hakim PT
Pekanbaru tak sepakat semua tergugat
menanggung ganti rugi tanah, tapi
hanya Depdiknas, Pemprop dan UR.
Karena Depdiknas dan Pemprop
sebagai pemegang hak pakai dan UR
sebagai pengguna.

Sedangkan, Gubri dan Tim Pem-
bebasan Tanah hanya sebatas bebaskan
lahan dan ganti rugi. Sedangkan BPN
hanya bantu terbitkan sertifikat.
Sifatnya, kata hakim, hanya bantu
Depdiknas, Pemprop dan UR.

Jalur hukum kembali ditempuh

para tergugat ke tingkat kasasi di
Mahkamah Agung (MA) RI. Kali ini,
UR beri kuasa pada empat dosen FH
UR. Mereka adalah Sukanda Husin,
mantan Dekan FH; Gusliana HB,
Pembantu Dekan I FH; Dodi Har-
yono, Pembantu Dekan II FH; dan
Erdianto Efendi, dosen FH. “Waktu
itu Rektor langsung tunjuk Pak
Sukanda,” kata Jasril.

Depdiknas, Pemprop dan Gubri,
UR serta BPN ajukan materi kasasi.
Pertimbangan MA hampir sama
dengan putusan Pengadilan Tinggi.
MA nilai HTJ bisa buktikan dalil
gugatannya sebagai pemilik tanah yang
sah. Soal hasil pembuktian surat, kata
MA, bukan wewenangnya.

Karena kasasi hanya lihat pene-
rapan hukum, apakah melampaui
batas wewenang, salah menerapkan
hukum atau melanggar hukum yang
berlaku.

Pada 8 April 2010, kasasi pun
ditolak lewat putusan No.3014 K/
PDT/2009. Dengan kata lain, HTJ
menang.

Dodi Haryono katakan, waktu itu
Hakim MA menilai memori kasasi
para tergugat lebih kepada hasil
pembuktian. “Melihat dari penjelasan

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru ang-
gap tak ada hal baru dalam memori banding,

hanya pengulangan fakta.
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PT HTJ bersama
warga ingin
mendirikan plang
pemberitahuan
hak kepemilikan
tanah.
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Hakim MA, memori kasasi ini lebih
cocok untuk Peninjauan Kembali
(PK),” kata Dodi Haryono. “PK kan
sudah melihat novum (bukti baru).”

TAK puas dengan putusan MA, UR
pada 24 November 2011 dan Gu-
bernur Riau, 28 Oktober 2011 ajukan
permohonan PK perkara nomor: 75/
PDT.G/2007/PN.PBR. UR dan Gu-
bernur sama-sama ajukan dua alasan
PK. Alasannya pun sama.

Pertama, ditemukan surat-surat
bukti baru (novum) bersifat me-
nentukan yang saat perkara tak dapat
ditemukan. Kedua, terdapat kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
dari putusan.

Pihak UR berikan buku register
Surat Keterangan Ganti Rugi tahun
2005, Kelurahan Simpang Baru,
Kecamatan Tampan sebagai novum.
Dari buku itu terbukti bahwa jual beli
tanah sengketa dari kelima orang
pemilik awal tanah dengan HTJ tak
terdaftar dengan nomor register 345-
349/593-KSB/IX/2005 pada 20 Sep-
tember 2005.

UR juga jelaskan, setiap jual beli
tanah harus dilakukan secara terang—
dihadapan Lurah— maka seharusnya
kelima SKGR itu harus tercatat dalam
buku registrasi kelurahan. Selain itu,
dalam PP Nomor 37 tahun 1998
tentang peraturan jabatan PPAT,
bahwa yang berwenang menyaksikan
dan mengesahkan transaksi jual beli
tanah adalah pejabat camat, bukan
kelurahan.

Untuk kekhilafan hakim, UR pa-
parkan ada kekeliruan hakim MA
perkuat putusan PN. Permasalahannya,
hakim kabulkan gugatan HTJ untuk
Gubernur, padahal Gubernur tak ada
dalam surat gugatan. Selain itu, hakim
dinilai keliru menganggap tanah jual
beli sah milik HTJ. Pembuktian dan
bantahan dari pihak UR juga dianggap
hakim keliru menilainya.

Tanggal 27 Desember 2011, kuasa
hukum HTJ beri tanggapan melalui
Kontra Memori PK. Terkait novum, HTJ
anggap buku registrasi hanya prosedur
administrasi di kelurahan. Ini tak
menentukan apakah transaksi itu sah
atau tidak. Jika SKGR tidak tercatat, itu
merupakan kelalaian pegawai kantor
lurah.

Terkait jual beli tanah tak disahkan
camat, HTJ jelaskan itu disebabkan jual
beli tanah belum bersertifikat. Bila
sudah, barulah jual beli harus melalui
PPAT yang disahkan camat.

Tidak dicantumkan Gubernur
dalam gugatan, menurut HTJ, bukan
berarti putusan menjadi batal. Kepala
Pemerintah Propinsi Riau sebagai
Tergugat II, bagi HTJ sudah wakili
Gubernur. Gubernur juga tak ajukan
keberatan selama proses persidangan.

Kekhilafan hakim menilai ke-
absahan jual beli tanah sengketa,
menurut HTJ sudah terjawab pada
putusan PN. Menurut HTJ bukanlah
masuk poin kekhilafan hakim, UR
hanya tak setuju dengan pertimbangan
hukum yang ditetapkan.

Keputusan majelis hakim soal
lahan sengketa milik HTJ, dinilai UR

juga keliru. Sebabnya HTJ dinilai tak
bisa jelaskan dengan baik batas-batas
lahannya. Soal ini, dalam kontra
memori bandingnya, HTJ anggap ini
tak bisa dijadikan poin nyatakan
kekhilafan hakim. Ia hanya berupa
bantahan dari pertimbangan hukum.

HTJ minta majelis hakim tolak
memori PK dari pihak UR.

Novum dari Gubernur Riau secara
keseluruhan hampir sama dengan UR.
Gubernur juga berikan buku registrasi
SKGR dari Lurah pada 2005. Selain itu,
Gubernur juga persoalkan HTJ yang
belum pernah ajukan permohonan
izin lokasi dari SKGR nomor 345-349.
Menurut Gubernur, izin lokasi wajib
dimiliki sebuah perusahaan untuk
memperoleh tanah.

Untuk kekhilafan hakim, Gu-
bernur singgung masalah Lurah
Simpang Baru tidak ikut menjadi
tergugat. Gubernur nilai Lurah punya
kepentingan dalam perkara tanah
tersebut. Gubernur juga paparkan ada
indikasi pemalsuan cap dan tanda
tangan lurah pada surat tanah yang
dibeli HTJ dari masyarakat. Alm.
Molek Dt. Monti, alm. Sihi dan alm.
Maisin dianggap telah terima ganti
rugi.

HTJ beri tanggapan pada 14 No-
vember 2011. Soal izin lokasi, HTJ
bilang itu belum saatnya. Izin lokasi
wajib setelah terbit sertifikat tanah,
sedangkan HTJ masih punya SKGR,
belum sertifikat tanah. “Belum ada izin
lokasi bukan berarti hak atas tanah
berperkara menjadi hilang,” tulis
Nuriman dalam Kontra Memori
PKnya.

Soal Lurah Simpang Baru yang tak
digugat, HTJ sampaikan bahwa lurah
tak lakukan perbuatan melawan hu-
kum. Lantas soal indikasi pemalsuan
surat, menurut HTJ ia perlu pem-
buktian lebih lanjut. “Tuduhan itu
prematur, perlu penyelidikan lebih
lanjut,” bunyi Kontra Memori PK
HTJ. Mengenai tanah alm. Molek Dt.
Monti, alm. Sihi dan alm. Maisin
sudah diganti rugi, HTJ bilang, dari
daftar ganti rugi yang ada, tidak ada
nama Maisin, Sihi atau Molek.

Karena itu, HTJ juga minta majelis
hakim menolak memori PK dari
Gubernur.

Kini, semua pihak sedang me-
nunggu putusan PK. Artinya, tanah
18 hektar masih sengketa.#Aang,
Lovina

Buku register SKGR di Kelurahan Simpang Baru 2005. Buku ini
jadi novum dalam PK UR.
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SIDANG perdata derden verzet (per-
lawanan) Roduiya, 46 tahun, baru saja
usai di Pengadilan Negeri (PN) Pekan-
baru, Kamis 24 Mei 2012. Memori
perlawanan Roduiya terdaftar di PN
Pekanbaru 23 Oktober 2011. Nomor
perkara: 152/pdt.G/2011/PN.PBR.

Roduiya, lewat kuasa hukumnya,
Hidayatullah, ajukan perlawanan atas
pelaksanaan putusan PN Pekanbaru
Nomor 75/PDT.G/2007/PN.PBR
pada 22 Juli 2008 Jo. Nomor 32/Pdt/
2009/PTR pada 1 Mei 2009 Jo. Nomor
3014 K/PDT/2009 pada 8 April 2010
dan atas Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor 26/PDT/
EKS-PTS/2011/PN.PBR tanggal 12
Agustus 2011.

Hasilnya PT HTJ terlawan I, Dep-
diknas terlawan II, Pemprop Riau
terlawan III, Gubernur Riau terlawan

IV, Universitas Riau terlawan V serta
Roslaini Tonel statusnya turut ter-
lawan.

Semua putusan di atas tak lepas
dari sengketa lahan di kampus Univer-
sitas Riau (UR) sekitar Fakultas Hu-
kum (FH), Grand Gasing Milenium
dan Main Stadion. Antara PT Hasrat
Tata Jaya (HTJ) ‘lawan’ Depdiknas,
Pemprop Riau, Gubernur Riau, Panitia
Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II
Kampar, Universitas Riau, dan BPN
Kota Pekanbaru. (lengkap tulisan Nurul
Fitria)

Singkatnya, 2005 HTJ  beli lima
bidang tanah, luasnya sekitar 18 hektar,
salah satunya dari Roduiya. Termasuk
juga HTJ beli ke Roslaini Tonel.
Roduiya ahli waris dari almarhum
orangtuanya; Sihi. Istri Sihi bernama
Siti. Almarhum Sihi punya tanah

sekitar 2.5 hektar. Jual beli ini dibuat
dalam akta notaris pada 30 Juni 2005
pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Tito
Utoyo, SH di jalan Jendral Sudirman
211.

Tapi Roduiya, dalam memori
perlawannya katakan hal mengejutkan.
Roduiya mengaku tanah yang ia warisi
dari Sihi tak ada surat-suratnya.

Lantas, bagaimana surat ‘ajaib’ itu
muncul dan bisa dibeli HTJ?

Dalam memori perlawanannya, ia
ceritakan peristiwa 2005 silam. Pada
2005, Roduiya sedang di rumah
bersama suaminya. Mereka didatangi
Roslaini Tonel.

“Mau duit gak?” kata Roslaini.
Tak sampai disitu, kata Roduiya,

Roslaini juga jelaskan akan adanya ganti
rugi di lahan kampus UR.

“Memang ada tanah orang tua saya,

RIBUT-RIBUT SURAT ‘AJAIB’
Oleh AANG ANANDA SUHERMAN

UR pernah melaporkan Rois atas dugaan gunakan surat palsu dan terbukti. Saat
laporkan Roslaini, kasusnya mentok.

Beberapa waktu lalu, Jasril, Sekretaris Tim Tanah UR, tunjukkan bahwa tanah atas nama Roslaini Tonel
sudah diganti rugi.
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tapi tak punya surat tanah atau tak ada
dokumen alas haknya. Maklumlah or-
ang kita tua dulu, tak menganggap
surat tersebut penting, asal tanah ada
diolah dan dijaga,” kata Roduiya.

Masih dalam memori perlawanan
Roduiya, Roslaini tawarkan solusi.

 “Ya sudah, serahkan dengan saya
pengurusannya, nanti saya buatkan
kamu suratnya, sekalian kita jual pada
PT HTJ dengan harga Rp 200 ribu per
meter. Jadi total uang kamu Rp 500
juta. Syaratnya siapkan uang Rp 15 juta
guna beli kertas segel 1978 nanti kami
buatkan suratnya dan mengatur jual
belinya dengan PT HTJ,” kata Roslaini.

Sekira seminggu kemudian, Ros-
laini, kata Roduiya, datang lagi. Ros-
laini minta uang untuk mengurus
tanah. Roduiya berikan uang sejumlah
Rp 5 juta. “Memang kami berikan uang
bertahap, kalau dihitung semuanya
habis Rp 15 juta,” kata Roduiya.

Lantas beberapa hari lagi, Roslaini
datang dengan bawa Surat Keterangan
Pemilikan Tanah (SKPT) dengan segel
tahun 1978. Surat itu di tanda tangani
Kepala Desa Simpang Baru Kampar;
H. Herman tahun 1980.

Padahal, pengakuan Roduiya da-
lam memori perlawanannya, ia tahu H.
Herman sudah lama tak jabat Kades
dan tanah milik Roduiya sudah ma-
suk Pekanbaru bukan Kampar lagi.

Setelah itu, kata Roduiya, ia pernah
diajak Roslaini ke kantor PT HTJ. Di
sana ia disuruh bubuhi cap jempol,
karena Roduiya tak bisa baca dan tulis.
“Kemungkinan besar kertas-kertas itu
ada yang kosong. Tak ada dibacakan
apa-apa, saya disuruh langsung cap
jempol saja,” kata Roduiya.

Melihat isi pemaparan Roduiya
soal munculnya surat tanah milik
almarhum Sihi yang diwarisi Roduiya,
Roslaini dan HTJ membantahnya
lewat memori jawaban yang disam-
paikan kuasa hukum mereka, Nuriman
SH, dalam persidangan.

Roslaini dalam memori jawa-
bannya, merasa difitnah soal dirinya

bujuk Roduiya jual tanahnya dan
mengurus surat tanah dengan bayaran
Rp 15 juta. “Roduiya jelas mengada-
ada.” Menurut Roslaini, pada Juni
2005, ia bersama Mahyudin, Mo-
hamad Nasir, Hj. Di’ah dan Yulidar
berniat jual tanah pada HTJ.

Mahyudin ahli waris almarhum
Molek Datuk Monthi, Hj. Di’ah dan
Yulidar ahli waris almarhum Maisin.
Tanah mereka semua dibeli HTJ pada
2005.

Mendengar itu, Siti, orangtua
Roduiya yang datangi Roslaini, berniat
menjual tanahnya. Lalu, masih dalam
memori jawaban Roslaini, Siti dan
Roduiya datang ke kantor HTJ di jalan
Arengka I Soekarno Hatta Pekanbaru.
Siti dan Roduiya tunjukan surat
kepemilikan tanah mereka bernomor:
22/VI/SKPT/1979 .

“Di situ semua jelas, di atas segel
1979 dan tanda tangan Herman juga
1979 jadi tak ada yang dibuat-buat.
Bukan di atas segel 1978 dan tanda-
tangan Herman 1980 seperti dalam
memori pelawan (Roduiya),” kata
Nuriman. “Jadi semua itu cerita

bohong.”
Sidang derden verzet Roduiya sudah

masuki babak akhir. Pada 7 Juni 2012
akan dibacakan putusan. “Kita tung-
gu saja hasilnya,” kata Hidayatullah.

RIBUT soal surat ‘ajaib’ tak hanya
‘panas’ di PN Pekanbaru. Tapi juga di
Polresta Pekanbaru. Pada 11 Oktober
2011, Jasril, Sekretaris Tim Tanah UR,
laporkan Roslaini atas dugaan pe-
malsuan surat kepemilikan tanah
(SKPT) nomor: 37/IV/1978. SKPT
itu milik Roslaini yang ia jual pada
HTJ.

Jasril laporkan Roslaini dengan
pasal 263 ayat 1 KUHP; Barang siapa
membuat surat palsu atau memalsukan
surat yang dapat menimbulkan sesuatu
hak, perikatan atau pembebasan hutang,
atau yang diperuntukkan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama enam tahun.

Langkah Jasril laporkan Roslaini
tak lepas pada peristiwa 2009. Saat itu
UR, lewat Jasril, perkarakan Rois, juga
terkait pemalsuan surat. Rois lahir 2
Desember 1963. Ia warga Panam
Pekanbaru. “Saat itu, saya juga lapor-
kan dugaan pemalsuan tanda tangan

Syaratnya, siapkan uang Rp 15 juta guna beli
kertas segel 1978 nanti kami buatkan suratnya
dan mengatur jual belinya dengan PT HTJ.

TABEL 1 (DAFTAR NAMA YANG DIPANGGIL PENYIDK POLRESTA
PEKANBARU ATAS LAPORAN JASRIL

Jasril, Msi

Roduiya

Syafrizal

Indra Gama

Syahrial

Drs. Sion

Hj. Lismarti

Roslaini

Muchlis Miin

H. Edy Rizal

Zainuddin Chotib

RD MK Bagus Sarjono

Pelapor

Warga

Pegawai Kanto Lurah Simpang Bru

Ketua RT 02/RW 2

Ketua RW

Pegawai Kantor Camat

Terlapor

Direktur PT. HTJ

Mantan Lurah Simpang Baru

Tukang urus pembelian HTJ

Mantan Kades Simpang Baru

SUMBER: POLRESTA PEKANBARU

Pegawai Kanto Lurah
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dalam SKPT itu,” kata Jasril.
Kasus Rois juga bermula 2005.

Dalam putusan pengadilan nomor:
75/Pid.B/2009/PN.PBR, saat itu Rois
temui Jasril. Ia tanyakan kepastian
masalah ganti rugi tanah di areal
kampus UR. Awalnya Rois bawa surat
keterangan tanah nomor: 45/VIII/
SKPT/80 atas nama Isa di atas segel
1980. Surat ini ditandatangani Kepala
Desa Simpang Baru; Herman pada 30
Agustus 1980.

Selanjutnya Rois lihatkan surat
keterangan kepemilikan tanah kedua.
Nomor: 49/VIII/SKPT/80 juga atas
nama Isa tapi segel 1979. Surat kembali
ditandatangani Herman pada 29
Agustus 1980. Surat kedua ini Jasril
merasa janggal.

Jasril laporkan kejanggalan pada
Polresta Pekanbaru—saat itu masih
Poltabes Pekanbaru. Singkat kata,
kepolisian lakukan uji forensik pada
Pusat Laboratorium Forensik cabang
Medan terkait kejanggalan tanda
tangan atas nama Herman yang di-
curigai Jasril.

Hasilnya, menurut berita acara
pemeriksaan laboratorium krimina-
listik No.Lab: 2752/DTF/VII/2008
pada 9 September 2008, SKPT nomor:
49/VIII/SKPT/80 Non Identik.
Artinya ada perbedaan tanda tangan
Herman dalam surat itu.

Akhirnya, Rois diputus bersalah
dengan pasal 263 ayat 2 KUHP;
Diancam dengan pidana yang sama, barang
siapa dengan sengaja memakai surat palsu
atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

“Walaupun kita melaporkan pakai
263 ayat 1 KUHP (membuat surat
palsu), tapi diputus dengan ayat 2
(pengguna surat palsu). Memang
susah membuktikan siapa pembuat
surat palsunya, karena harus ada saksi
yang melihatnya langsung,” kata Jasril.

Melihat ini, tentu dugaan Jasril
SKPT milik Roslaini yang dijual pada
HTJ sama dengan kasus Rois. “Tanah
di areal kampus ini seperti madu yang
dikerumuni semut,” kata Jasril.

Atas laporan Jasril, Polresta Pe-
kanbaru mulai bekerja. Kasus ini
ditangani Firman; Penyidik Polresta
Pekanbaru. Firman memeriksa 12 saksi
(lihat table 1). Penyidikan mulai ter-
kendala saat SKPT nomor: 37/IV/

1978 milik Roslaini tak ditemukan.
“Kita sudah cari ke kantor ke-

lurahan juga tak ada,” kata Firman.
Menurut Syafrizal, pegawai Kelurahan
Simpang Baru, pada 2005 yang urus
arsip Saidina Umar. Sayang Saidina
Umar sudah meninggal pada 2008.
“Ya… kita juga kewalahan di situ,
karena Saidina Umar sudah me-
ninggal,” kata Firman.

Tapi, kata Ajun Komisaris Polisi
(AKP) Arief Fajar SH SIK, lima SKPT
yang dibeli HTJ—termasuk SKPT
milik Roslaini—ada pada HTJ. Tapi,
saat diminta penyidik, Muchlis Miin,
Direktur HTJ, katakan kelima SKPT
itu hilang. Lantas Muchlis Miin serah-
kan surat keterangan hilang dari Polsek
Sukajadi; nomor: 799/V/2009 pada
2009.

“Benar, waktu pindah kantor,
hilangnya bersamaan surat penting

lainnya, seperti ijazah,” kata Nuriman,
kuasa hukum HTJ.

Melihat ini, Parningotan, Kasi
Sengketa Tanah BPN Kota Pekanbaru,
merasa ada yang janggal. “Biasanya
setelah dapat SKGR dari Lurah surat
tanah asli (SKPT) dimatikan (distempel
tanda surat tak berlaku lagi)  dan jadi
arsip di kelurahan, kok bisa sama
HTJ?”

Soal ini, kata Arief Fajar, saat itu
surat dipegang HTJ, “Tak diarsipkan
di kelurahan, gak tau juga kenapa,
karena orang arsipnya sudah me-
ninggal.”

Kasus pun mentok. “Kita tak bisa
lakukan uji forensik kalau surat asli tak
ada, fotokopi gak bisa,” kata Arief
Fajar. “Ya… kita tunggu saja gimana
perkembangannya,” kata Jasril.#

Ya… kita juga kewalahan di
situ, karena Saidina Umar

sudah meninggal.

Pegawai Kanto Lurah Simpang Bru

Walaupun kita melaporkan pakai
263 ayat 1 KUHP (membuat surat
palsu), tapi diputus dengan ayat 2
(pengguna surat palsu). Memang
susah membuktikan siapa pembuat
surat palsunya, karena harus ada
saksi yang melihatnya langsung.
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DESA PARIT BARU Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar berdiri
sebuah rumah panggung dinding se-
men lantai kayu nomor 30. Di sinilah
Khatib Miali jalani sisa hidupnya.
Usianya kini 60 tahun. Sehari-hari Miali
mengayuh sepeda berkebun sawit.
Berangkat pagi pulang petang. “Biaso
seminggu sekali awak ke Pokan (Biasa
seminggu sekali saya ke Pekanbaru),”
katanya.

Anak-anak Miali tinggal di Pekan-
baru. Bila Miali ke Pekanbaru, ia pasti
datangi rumah anaknya. Tak sekedar
berkunjung, Miali turut berdiskusi
terkait sengketa tanahnya dengan Uni-
versitas Riau.

Berikut cerita versi keluarga Miali
tentang sengketa tanah tersebut.

Khatib Miali punya sebidang tanah
seluas 1,2 hektar hasil garapan sendiri
sejak tahun 1967. Tanahnya berlokasi
di Jalan H.R. Soebrantas, tepatnya di
FKIP UR samping Jalan Bina Krida.
Sebagian tanah disewakan dan di-

jadikan tempat usaha. Salah satunya
Rumah Makan Pondok Salero. Sebagian
tanahnya lagi kini telah dibangun
Kebun Percobaan Pendidikan Biologi,
Laboratorium IPS, Laboratorium
Pendidikan Bahasa, dan Gedung Pusat
Bahasa. “Alun pornah ganti rugi lai, sampai
kini (Belum pernah diganti rugi lagi,
sampai sekarang),” kata Miali.

Tak hanya Khatib Miali, keluarga
almarhum M. Nainggolan juga me-
yakini hal yang sama. Tanahnya belum
pernah diganti rugi oleh pihak Univer-
sitas Riau.

Mangapul Nainggolan, ahli waris
ayahnya, almarhum M. Nainggolan
bercerita bahwa dulu tanahnya terletak
di RT II, RK I Tabek Gadang Desa
Simpang Baru, Kabupaten Kampar.
Sekarang termasuk dalam areal Kam-
pus Bina Widya Universitas Riau, RT 3
RW 13 Kelurahan Simpang Baru,
Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

Menurut cerita Mangapul, ayahnya
dapat tanah itu dengan cara mengganti

rugi pada almarhum Kutar pada 7 Sep-
tember 1981. Almarhum Kutar per-
oleh tanah dari Zakaria pada 6 Maret
1981. Mangapul juga lihatkan surat
keterangan ganti rugi tanah beserta
kuitansi pembayaran ganti rugi dari
ayahnya kepada almarhum Kutar serta
surat penyerahan tanah dari Zakaria
kepada almarhum Kutar. Luas tanah
tersebut 2,4 hektar.

Universitas Riau melalui tim tanah
yang diketuai Armiyus Thaib tak terima
dengan pernyataan keluarga Khatib
Miali dan keluarga almarhum M.
Nainggolan.

Sertifikat hak pakai nomor 14 atas
nama Pemerintah Propinsi Riau dan
sertifikat hak pakai nomor 15 atas nama
Departemen Pendidikan Nasional jadi
bukti membantah pernyataan tersebut.
Sertifikat 14 seluas 245.217 hektar dan
sertifikat 15 seluas 100.400 hektar.
Kedua sertifikat hak pakai ini jadi
landasan UR jalankan roda pendidikan.

Sertifikat 14 dan 15 keluar setelah

Oleh LOVINA

UR kukuh lahannya sudah diganti rugi. Di sisi
lain, masyarakat masih menuntut. Hingga
tempuh jalur hukum. Ada menang, ada kalah.
Tiga di antaranya dikisahkan di sini.

MASIH ADA CERITA

SENGKETA

Jasril menunjukkan peta
lokasi tanah UR dan me-

nurutnya semua sudah
selesai diganti rugi.

ISTIMEWA
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melalui tahap pembebasan tanah.
Sekretaris Tim Tanah, Jasril katakan UR
sudah lakukan lima tahap pembayaran
ganti rugi untuk membebaskan tanah
masyarakat. Tahap pertama 19 Maret
1980, kedua 15 September 1981, ketiga
26 Oktober 1981 dan 26 Maret 1982,
keempat 12 Desember 1984, serta tahap
kelima pada 17 Januari 1986, 21 Januari
1986, dan 25 Januari 1986. “Semua
sudah selesai diganti rugi, karena itu
bisa keluar sertifikat 14 dan 15,” kata
Jasril.

BERDIRINYA kampus Bina Widya
Universitas Riau, Kelurahan Simpang
Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pe-
kanbaru tak lepas dari ide Menteri
Pendidikan Republik Indonesia kem-
bangkan Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) se-Indonesia, baik program
maupun perluasan kampus. “Semua
rektor dan gubernur se-Indonesia
dikumpulkan untuk bahas ini,” cerita

Armiyus Thaib.
Singkat cerita, Soebrantas, Gu-

bernur Riau saat itu, laksanakan ide
Menteri Pendidikan. Melalui SK No-
.Kpts.79/VI/1976 tanggal 25 Mei
1976, Soebrantas bentuk Tim Pem-
bebasan Tanah Tingkat II Kampar.
Tahun 1978 tim mulai lakukan survei.
“Banyak tokoh budaya terlibat, ter-
masuk Pak Muchtar Lutfi,” kata
Armiyus. Muchtar Lutfi adalah rektor
pertama UR. Armiyus sendiri juga
masuk sebagai tim pembebasan tanah.

Tim usulkan beberapa daerah
untuk lokasi kampus. Di antaranya
daerah Kulim, Rumbai, Kampar dan
Teratak Buluh. “Saat itu Gubernur, Pak
Soebrantas, pilih Kampar,” kata
Armiyus. Itulah lokasi Kampus Bina
Widya kini. Ia sudah masuk wilayah
Pekanbaru. “Karena menurut Guber-
nur saat itu di sana tanahnya paling
bagus. Kalau Rumbai bergelombang,”
tambah Azaly Djohan, Budayawan
Riau. Ia juga salah satu tim pem-
bebasan tanah.

Lokasi dapat, langkah selanjutnya
cari dana. Sepakat punya sepakat, dana
pembebasan lahan sumbernya dari
Pemerintah Propinsi (Pemprop) Riau
dan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (Depdikbud). Muncullah
Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi
(P3T). “Lewat proyek ini dana Dep-
dikbud disalurkan,” kata Armiyus. Saat
itu Pimpinan Proyek (Pimpro) dijabat
HY Siagian, dosen FKIP. Lalu Hartono
dosen FMIPA. Baru pada 1985 Ar-
miyus jabat Pimpro P3T.

Setelah dana dapat, barulah di-
lakukan pembebasan lahan masyarakat
melalui proses ganti rugi tanah.
Pembebasan lahan sebanyak lima tahap
dari 1980-1986. Ia dilakukan sembari
bikin master plan kampus.

Usai pembebasan lahan, semua
hasil kerja tim diinventarisasi. Hasilnya

ada 182 penggarap yang dibebaskan.
Sebelumnya tanah tersebut digunakan
masyarakat untuk bersawah, tanam
jengkol, ubi, dan tanaman lainnya.
Sebagian masih berupa hutan.

Pembangunan gedung kampus
dimulai. Sembari gedung dibangun,
dilakukan juga pemagaran batas
kampus. “Karena terbatas dana, tak
semua dipagar,” kata Armiyus. Selatan
(dekat FKIP sekarang) dan Timur
(dekat gerbang utama sekarang) hanya
sebagian dipagar. Dana tak kunjung ada
untuk memagar areal kampus se-
luruhnya. “Sembari itu kita juga
menunggu pihak-pihak yang merasa
belum diganti rugi. Waktu itu sudah
tak ada masalah,” kata Armiyus.

Tahun 1999 UR mulai urus ser-
tifikat. Landasannya hasil kerja tim
pembebasan tanah dari tahun 1980-
1986 silam. Masalah mulai muncul
sejak pengurusan sertifikat tersebut.
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kota Pekanbaru keluarkan surat nomor
405/500/VIII/1999 tanggal 26 Agus-
tus 1999.

Saat itu BPN Pekanbaru dijabat
Tarmizi Idris. Isinya, penerbitan
sertifikat baru dapat dilaksanakan
setelah permasalahan tanah selesai.
“Berdasarkan hasil pengukuran yang
telah dilaksanakan kantor pertanahan
Kota Madya Pekanbaru, masih terdapat
adanya tumpang tindih kepemilikan
antara tanah milik UR dengan masya-
rakat sekitar UR,” tulis surat tersebut.

Pemprop Riau melalui sekre-
tarisnya, T. Lukman Jaafar lantas
himbau UR agar mendudukkan kem-
bali penyelesaian tanah kampus ter-
sebut.

Pada 8 April 2002 Kepala BPN
Nasional keluarkan Surat Keputusan.
Ia berikan hak pakai kepada Pemprop
Riau atas tanah di Kelurahan Simpang
Baru seluas 245.217 hektar. Pada 6 Mei

Pembebasan lahan sebanyak lima ta-
hap dari 1980-1986. Ia dilakukan
sembari bikin master plan kampus.
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2002 BPN Nasional berikan hak pakai
kepada Depdiknas atas tanah di
Kelurahan Simpang Baru seluas
100.400 hektar.

Tak lama setelah itu, tepatnya 22
Juni 2002, Kepala BPN Kota Pekan-
baru terbitkan sertifikat hak pakai
nomor 14 atas nama Pemprop Riau
dan sertifikat hak pakai nomor 15 atas
nama Depdiknas. Kedua sertifikat itu
diterbitkan oleh Teddy Rukfiadi. Ia
menjabat Kepala BPN Kota Pekanbaru
menggantikan Tarmizi Idris.

Bahana dapat beberapa salinan
surat terkait persoalan tanah UR.
Tanggal 5 Juli 2002 Wakil Ketua
DPRD Propinsi Riau, Wan Abu Bakar
mengirim surat kepada Rektor UR. Ia
minta agar dibuat patok batas yang jelas
guna keamanan aset pemerintah. Yang
belum diganti rugi, agar didudukkan
kembali. Bila tidak ada pembebasan
tanah lebih lanjut, tanah milik masya-
rakat agar dikembalikan kepada pe-

miliknya.
Kemudian tanggal 11 Agustus

2005 berlangsung rapat di Biro Peme-
rintahan dan Humas Sekretariat Daerah
Propinsi Riau. Rapat bahas masalah
tanah UR. Hasilnya, masalah tanah ini
masuk dalam agenda Komisi A DPRD
Propinsi Riau, Pemprop Riau fasilitasi
penyelesaian masalah tanah UR,
Pemko Pekanbaru diminta bentuk tim
khusus yang bertugas meneliti ke-
benaran surat tanah masyarakat.

Berdasarkan rapat tersebut, 9 Sep-
tember 2005, Walikota Pekanbaru,
Herman Abdullah bentuk tim penye-
lesaian sengketa tanah antara masya-
rakat dan UR. Ruslaini Rahman,
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
ditunjuk sebagai penanggung jawab
dan Marpel, Asisten Pemerintahan
sebagai ketuanya. Tugas mereka men-
data tanah masyarakat yang masih
bersengketa, menyelesaikan persoalan
tersebut dan melaporkan hasilnya pada
Walikota Pekanbaru.

Marpel laporkan hasil identifikasi
tanah yang belum diganti rugi. Luas
lahan keseluruhan 117,8 hektar. Jumlah
persil 52 bidang dengan jumlah
pemilik tanah 51 orang. Herman
Abdullah sampaikan laporan tim tanah
bentukannya kepada Gubernur Riau
pada 30 November 2005. Pemprop
Riau tanggapi surat Walikota. Sekda
Propinsi Riau minta rincian biaya yang
diperlukan guna mengganti rugi tanah
milik masyarakat.

Sekretaris Kota Pekanbaru, Ruslaini
Rahman kembali merespon surat
Pemprop Riau. Ia beritahukan bahwa
harga tanah per tanggal 7 Desember
2005 yakni terendah Rp 100 ribu per
meter persegi dan tertinggi Rp 150 ribu.
“Kebijakan selanjutnya tentang ma-
salah tanah kampus UR kami serahkan
pada Pemerintah Propinsi Riau,” tulis
surat bertanggal 26 Desember 2005
tersebut.

Laporan Marpel soal jumlah persil
dan luas tanah sengketa di UR berbeda
dengan BPN Kota Pekanbaru. Tanggal
22 Juni 2005, BPN melaporkan hasil
inventaris tanah UR yang masih
bersengketa kepada Camat Tampan.
Laporan BPN masih ada 43 bidang
dengan luas 121 hektar tanah sengketa
milik masyarakat yang belum diganti
rugi UR. Laporan dituangkan BPN
dalam surat bernomor 600/731/VI/

2005.
Soal pembentukan tim tanah,

sebelum Herman Abdullah mem-
bentuknya pada 9 September 2005,
Rektor UR, saat itu Muchtar Ahmad,
juga pernah bentuk tim teknis penye-
lesaian sengketa tanah. Tim dibentuk
pada 12 Mei 2003, diketuai Amir Hasan,
saat itu Pembantu Rektor II UR.
Tugasnya sama dengan tim tanah
bentukan Walikota Pekanbaru.

Pada 5 Januari 2006, Mambang Mit,
Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Riau
ambil tindakan. Ia surati Rektor UR,
Ashaluddin Jalil. Intinya minta semua
pembangunan di atas lahan sengketa
dihentikan sementara.

Selang dua bulan kemudian,
Mambang Mit surati Pemko Pekan-
baru. Ia beritahukan bahwa untuk
tahun anggaran 2006 Pemprop Riau
telah alokasikan dana untuk ganti rugi
tanah kampus UR Panam. Ia tak
sebutkan rincian anggarannya, hanya
menyebutkan bahwa anggarannya
terbatas.

ENTAH sepakat entah tidak dengan
kebijakan Pemprop Riau tersebut, yang
pasti satu per satu masyarakat yang
mengaku punya tanah di areal kampus
UR ajukan gugatan ke pengadilan,
termasuk Khatib Miali dan para ahli
waris M. Nainggolan. “Kami sudah
coba selesaikan baik-baik dengan pihak
UR, tapi sepertinya mereka sudah tak
punya itikad baik,” kata Mangapul
Nainggolan, ahli waris almarhum M.
Nainggolan. Begitu pula pengakuan
Khatib Miali.

Para ahli waris almarhum M.
Nainggolan resmi masukkan gugatan
ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
22 Maret 2011 dengan register perkara
nomor 46/PDT.G/2011/PN.PBR.

Para ahli waris tersebut: Naomi
Sinaga sebagai Penggugat I, Ermidalina
Nainggolan sebagai Penggugat II,
Roma Agustina Nainggolan sebagai
Penggugat III, Samos Joni Naing-
golan sebagai Penggugat IV, Rudi Alex
Nainggolan sebagai Penggugat V,
Carles Nainggolan sebagai Penggugat
VI, Mangapul Nainggolan sebagai
Penggugat VII, dan Hartib Priyanto
Nainggolan sebagai Penggugat VIII.
Naomi Sinaga adalah isteri almarhum
M. Nainggolan. Para penggugat

Pada 5 Januari
2006, Mambang
Mit, Sekretaris
Daerah (Sekda)

Propinsi Riau am-
bil tindakan. Ia

surati Rektor UR,
Ashaluddin Jalil.
Intinya minta se-
mua pembangunan

di atas lahan seng-
keta dihentikan se-

mentara.
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lainnya adalah anak-anak M. Naing-
golan.

Para penggugat menggugat Syafrizal
Effendi, anak almarhum Kutar (Ter-
gugat I), Kementerian Pendidikan
Nasional (Tergugat II), Universitas
Riau (Tergugat III), Gubernur Propinsi
Riau (Tergugat IV), Tim Pembebasan
Tanah Tingkat II Kampar (Tergugat V).
Turut tergugat adalah Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (Turut
Tergugat I) dan Kepala Kantor Per-
tanahan Kota Pekanbaru (Turut Ter-
gugat II).

Dalam pokok perkara, para ahli
waris nyatakan tanah mereka seluas 2,4
hektar yang dibeli dari almarhum Kutar
belum diganti rugi oleh Universitas
Riau hingga kini. Tanahnya masuk
dalam areal kampus UR. Lokasinya di
sebelah Timur Kampus UR (gerbang
utama kampus), tak seberapa jauh dari
rumah susun dan asrama mahasiswa.

Kini tanah sengketa tersebut sudah
dipagar seng setinggi 2 meter. “Kami
tak leluasa lagi pergi ke sana. Setiap mau
masuk, harus minta izin dulu,” kata
Mangapul. Pohon rambutan, ubi,
jengkol, dan bambu kuning yang
ditanam Ramli di lahan tersebut,
menurut Mangapul juga sudah rusak
oleh buldozer. Ramli adalah orang yang
diminta oleh almarhum M. Nainggolan
untuk menjaga dan merawat lahannya.

Karena merasa dirugikan, para ahli
waris almarhum M. Nainggolan me-
minta ganti rugi atas sengketa tanah
tersebut sebesar Rp 9,945 miliar. Harga
tanah per meter dihitung Rp 400 ribu.

Para Tergugat mengajukan jawaban
(eksepsi) atas gugatan tersebut ke
Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tergugat
V ajukan eksepsi pada 16 Agustus 2011,
Tergugat III pada 23 Agustus 2011,
Tergugat II dan IV pada 12 September
2011, sedangkan Tergugat I tidak
mengajukan eksepsi. Turut Tergugat I
dan II ajukan eksepsi pada 16 Agustus
2011.

Setelah saling jawab, para pihak, baik
penggugat, tergugat maupun turut
tergugat juga ajukan bukti dan saksi.
Para penggugat ajukan 6 bukti surat dan
4 saksi. Tergugat II ajukan 10 bukti
surat, tergugat III 13 bukti surat dan 4
saksi. Turut tergugat I ajukan 8 bukti
surat dan turut tergugat II ajukan 3
bukti surat.

Majelis hakim terdiri dari K. Lum-

ban Gaol, Masrizal, dan JPL Tobing
menolak eksepsi para tergugat dan
turut tergugat seluruhnya.

Gugatan kurang pihak dianggap
tidak beralasan. Gugatan lewat waktu
dianggap tidak beralasan karena selama
ini almarhum M. Nainggolan telah
meminta Ramli untuk merawat dan
menjaga lahannya. Majelis hakim juga
menilai gugatan tidak kabur karena
sudah jelas disebutkan subjek dan
objek gugatannya. Gugatan nebis in idem
(gugatan ganda) ditolak karena tidak
beralasan dan sudah masuk ke dalam
pokok perkara.

Majelis hakim memutuskan per-
kara melalui beberapa pertanyaan.

Apakah benar para penggugat telah
membeli tanah sengketa? Surat ke-
terangan ganti rugi sebidang tanah dari
Kutar kepada M. Nainggolan 7 Sep-

dari tanah Zakaria yang 4 hektar dan ia
menjual seluas 2,5 hektar melalui
Kutar. Zakaria di persidangan me-
nyatakan telah menjual tanahnya
tersebut kepada M. Nainggolan me-
lalui Kutar dengan surat keterangan
ganti rugi tanggal 7 September 1981.

Pertanyaan kedua, apakah benar
penjual tanah adalah orang yang berhak
atas tanah yang dijual tersebut? Majelis
hakim menjawab pertanyaan ini
berdasarkan alasan-alasan di atas,
ditambah keterangan Tiurma Ritonga,
pegawai Kantor Camat Tampan.
Ritonga juga saksi yang dibawa oleh
para penggugat. Di depan persidangan,
ia katakan bahwa ia pernah ikut rapat-
rapat di UR membahas tanah masya-
rakat yang belum diganti rugi. Salah
satunya adalah tanah milik M. Naing-
golan.

tember 1981, kuitansi pembayaran
ganti rugi sebidang tanah yang terletak
di RT II RK I Tabek Gadang Desa
Simpang Baru, Kecamatan Kampar
dari M. Nainggolan kepada Kutar 6
September 1981, serta surat penye-
rahan hak sebidang tanah dari Zakaria
kepada Kutar 6 Maret 1981 dijadikan
bukti konkrit majelis hakim. Lewat tiga
bukti itu, majelis hakim yakin M.
Nainggolan sudah membeli sebidang
tanah dari Kutar.

Ditambah lagi keterangan Zakaria
di persidangan. Zakaria adalah saksi
dari pihak penggugat. Zakaria menya-
takan bahwa ia punya dua bidang
tanah, yang satu 10 hektar dan bidang
lain 4 hektar. Tanah yang sudah diganti
rugi oleh UR adalah yang 10 hektar
sedangkan yang 4 hektar belum di-
ganti rugi. Tanah penggugat berasal

Universitas Riau cantumkan bukti
penerima ganti rugi tanah bernama
Nainggolan Provos dengan luas tanah
3,75 hektar dan A. Nainggolan dengan
luas tanah 1,11 hektar. Karena kedua
nama tersebut luas tanahnya tidak sama
dengan tanah M. Nainggolan, majelis
hakim menganggap bukti dari UR
tidak bisa dijadikan bukti kuat.

Pertanyaan terakhir, apakah benar
keberadaan tanah sengketa berada
dalam kawasan kampus UR? Pe-
meriksaan ke lokasi objek sengketa
pada 15 Februari 2012 membuktikan
bahwa tanah tersebut berada dalam
kawasan UR. Pemeriksaan dilakukan
oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru
dengan dihadiri para pihak.

Berdasar tiga pertanyaan tersebut,
majelis hakim memutuskan tanah
sengketa adalah sah milik para peng-

Karena merasa dirugikan, para ahli waris
almarhum M. Nainggolan meminta ganti
rugi atas sengketa tanah tersebut sebesar
Rp 9,945 miliar. Harga tanah per meter
dihitung Rp 400 ribu.
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gugat dan belum diganti rugi. Ke-
menterian Pendidikan Nasional dan
Universitas Riau dihukum untuk
membayar ganti rugi atas tanah seng-
keta sebesar Rp 9,945 miliar. Para
tergugat dan turut tergugat membayar
uang paksa sebesar Rp 500 ribu setiap
hari apabila lalai melaksanakan putusan
terhitung sejak berkekuatan hukum
tetap. Pihak yang kalah dibebani untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 3,7
juta.

“Sedang dalam proses banding,”
kata Jasril merespon putusan majelis
hakim.

KHATIB Miali sudah lebih dulu
ajukan gugatan dibanding para ahli
waris almarhum M. Nainggolan.
Melalui kuasa hukumnya, Nofitri
Koto, Afriwandi, Budhi Setiawan, dan
Dendi Tria Putra, ia masukkan gugatan
ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
13 Agustus 2009. Register perkara
nomor 83/PDT/G/2009/PN.PBR.

Para tergugatnya: Pemerintah
Propinsi Riau (Tergugat I), Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
(Tergugat II), dan Universitas Riau
(Tergugat III).

Dalam pokok perkara, Khatib Miali
dikatakan punya sebidang tanah seluas
1,2 hektar di Jalan H.R. Soebrantas
dengan cara garapan sendiri tahun 1967.
Hingga kini, Miali mengaku tanahnya
belum pernah diganti rugi oleh Pem-
prop Riau maupun UR.

Tahun 2002, keluar sertifikat hak
pakai Nomor 14 atas nama Pemerintah
Propinsi Riau. Di dalam sertifikat
seluas 245.217 hektar itu terdapat tanah
milik Miali yang mengaku belum
pernah menerima ganti rugi. UR juga
memagar tanah tersebut.

Sebagian tanah Miali disewakan dan
dijadikan tempat usaha. Salah satunya
Rumah Makan Pondok Salero.

Terhadap penyewaan di atas tanah
sengketa itu, Miali pernah dilaporkan
oleh UR ke Kepolisian Besar Kota
Pekanbaru. Namun perkara tidak
dilanjutkan karena Miali dapat me-
nunjukkan bukti kepemilikan tanah-
nya sehingga Kepolisian Kota Besar
Pekanbaru mengeluarkan SP3 (Surat
Pemberitahuan Penghentian Penyi-
dikan).

Tanah yang diakui milik Miali telah
berdiri bangunan dan kebun per-
cobaan. Kebun Percobaan milik Pen-
didikan Biologi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Gedung Laborato-
rium IPS  dan Laboratorium Bahasa
FKIP UR, dan Gedung Pusat Bahasa
Propinsi Riau.

Selain bangunan, UR juga pernah
menyewakan tanah yang diakui Miali
sebagai haknya untuk tempat usaha
dan mencari keuntungan. Ia sudah
berjalan selama 8 tahun sebelum

tifikat hak pakai nomor 14 tahun 2002
atas nama Pemprop Riau pengelolaan
dan penggunaannya telah diserahkan
sepenuhnya kepada UR. Maka seha-
rusnya Pemprop tidak masuk dalam
tergugat.

Selain itu, kuasa hukum Pemprop
juga menganggap gugatan kurang
pihak. Seharusnya panitia pembebasan
tanah tingkat II Kampar turut ter-
gugat karena mereka adalah tim yang
melaksanakan inventarisasi tanah
terperkara dan melakukan ganti rugi ke
setiap pemilik tanah.

Terhadap eksepsi Pemprop Riau,
majelis hakim putuskan bahwa eksepsi
tersebut ditolak karena hak mutlak dari
Miali sebagai penggugat untuk me-
nentukan siapa yang akan digugat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kota Pekanbaru melalui kuasa hukum-
nya Irrianni dan Parningotan ajukan
eksepsi pada September 2009. Isinya
BPN Kota Pekanbaru katakan Penga-
dilan Negeri tak berwenang memeriksa
perkara ini, yang berhak memeriksa
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut BPN, yang dijadikan
objek perkara oleh Miali adalah ke-
putusan BPN menerbitkan sertifikat
hak pakai atas nama Pemprop. Untuk
menguji keabsahan surat tersebut,
Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang
dapat melakukannya. Namun eksepsi
ini ditolak majelis hakim karena me-
nurut mereka inti dari gugatan adalah
perihal sengketa hak dan ini menjadi
wewenang Pengadilan Negeri.

BPN menambahkan, berdasarkan
data yang dimilikinya, Miali tidak
menguasai tanah yang di atasnya telah
terbit sertifikat hak pakai nomor 14.
Pada berkas pemberian ganti rugi sesuai
berita acara pembebasan tanah tidak
ada nama Khatib Miali.

Universitas Riau melalui kuasa
hukumnya Makhfuzat Zein, Titis
Hildawati dan Elfama Zain dalam
eksepsinya tanggal 19 Oktober 2009
menyatakan gugatan Miali kurang pihak
dan kabur. Eksepsi ini juga ditolak
oleh majelis hakim dengan alasan yang
sama seperti penolakan terhadap
eksepsi Pemprop Riau.

Majelis hakim Karel Tuppu, Pandu
Budiono dan Minanoer Rachman pada
26 Maret 2010 memutuskan gugatan
dari Khatib Miali ditolak. Sebabnya

akhirnya terbakar. Tempat usaha itu:
Kafe Mutiara, Kafe Ayu, Kafe Koperasi
UR, Kantin UMMY, Wartel dan Pon-
sel Cemara.

Berdasarkan hal tersebut, Miali
minta ganti rugi materil sebesar Rp
1,92 miliar dan kerugian immateril
sejumlah Rp 1 miliar.

Pemprop Riau melalui kuasa
hukumnya, Sudarman, Abbasri, Yan
Dharmadi dan Anderina Septiani
ajukan eksepsi (jawaban terhadap
gugatan) pada 26 Oktober 2009.
Mereka nyatakan gugatan Miali error in
persona. Alasannya tanah dengan ser-

Berdasarkan hal
tersebut, Miali
minta ganti rugi

materil sebesar Rp
1,92 miliar dan

kerugian immateril
sejumlah Rp 1

miliar.
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Miali tak bisa buktikan kepemilikan
tanahnya atas tanah sengketa. Bukti
surat pernyataan hak milik Miali tak
bisa dijadikan bukti karena hanya
berupa fotocopy.  Miali tidak bisa
menunjukkan surat aslinya.

Hakim juga menilai ada kejang-
galan dalam surat pernyataan hak milik
tersebut. Mestinya surat pernyataan
harus ditanda tangani oleh orang yang
membuat pernyataan. Namun dalam
surat tersebut, Miali sebagai pembuat
pernyataan tidak menanda tanganinya.

Seluruh bukti yang diajukan Miali,
menurut hakim tidak dapat dijadikan
bukti pendukung adanya kepemilikan
atas tanah sengketa. Saksi yang di-
ajukan ke persidangan: Roslaini dan
Yahya SR (masyarakat yang punya
tanah di sekitar sana) serta Ripin
(Ketua RT 01 Kecamatan Tampan)
juga tak dapat menunjukkan dengan
jelas letak, luas dan batas tanah yang
digarap dan ditebas oleh Miali.

Sebaliknya, UR dapat menun-
jukkan bukti dan saksi yang menya-
takan bahwa tanah objek sengketa
dikuasai secara sah oleh UR. Bukti
terkuat adalah sertifikat hak pakai
nomor 14 tahun 2002 atas nama
Pemprop Riau.

Penguasaan itu telah melalui
prosedur yang benar dan berlaku pada
saat itu. Saksi pihak UR: Syahrial
(anggota tim pembebasan tanah
tahun 1980-1986, Nasrun Rasyid
(bendaharawan tim pembebasan
tanah), dan Dahlan Thamid (tim
penyelesaian pembebasan tanah yang
tertunda) menyatakan tidak ada nama
Khatib Miali dalam proses pem-
bebasan tanah.

Tanggal 27 April 2010 kuasa
hukum Khatib Miali serahkan me-
mori banding. Tanggal 10 Mei 2010
UR (terbanding III) telah serahkan
kontra memori banding. Sedangkan
Pemprop Riau (terbanding I) serahkan
kontra memori banding pada 17 Mei
2010.

Majelis hakim pada Pengadilan
Tinggi (PT) Pekanbaru, Sumar-
dijatmo, Abdul Rochim dan Arifin
Edy Suryanto pada tanggal 21 De-
sember 2010 membacakan putusan-
nya. Menurut majelis hakim, tidak ada
hal baru dari memori banding yang
diajukan oleh Khatib Miali. Majelis

hakim tingkat PT hanya memperkuat
putusan PN, sehingga memori band-
ing Miali tidak dapat diterima. Dengan
kata lain ia kalah.

Tak putus asa. Miali ajukan kasasi.
Tanggal 21 Maret 2011 kuasa hukum
Miali masukkan memori kasasi. Tang-
gal 4 dan 19 April 2011 Terbanding I
dan III menyerahkan kontra memori
kasasi.

Majelis hakim tingkat kasasi menilai
putusan yang dikeluarkan oleh PN dan
PT keliru. Meski surat pernyataan hak
milik tanah Khatib Miali tidak disertai
dengan aslinya dan keterangan saksi
tidak kuat untuk menunjukkan objek
berperkara adalah milik Miali, hakim
kasasi menilai ada satu poin yang tidak
dipertimbangkan oleh PN.

Bukti tersebut adalah surat SP3
yang dikeluarkan oleh Kepolisian Kota
Besar Pekanbaru. Menurut majelis
hakim kasasi, pihak kepolisian pasti
sudah memanggil semua pihak yang
bertanda tangan terhadap bukti surat
kepemilikan tanah Miali, juga telah
memanggil semua pihak yang dapat
membuktikan kepemilikan dan ke-
absahan surat bukti milik Miali.

Kekeliruan pihak PT, menurut
majelis hakim kasasi yakni tidak
dipertimbangkan surat keterangan dari
RW yang menanda tangani kepe-
milikan tanah Miali. Bukti keterangan
RW sudah dicantumkan oleh Miali.
RW tersebut memberikan keterangan
di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru
sehingga lahirnya SP3. Namun di
persidangan tidak bisa dihadirkan
karena RW sudah meninggal dunia.

Kekeliruan lain, bukti fotocopy surat
pemerintah Pekanbaru Dinas Tata Kota
tentang permohonan izin mendiri-

kan/merubah/merobohkan bangu-
nan tanggal 23 September 2004 mem-
buktikan bahwa tanah Miali selaku
penggugat diakui kepemilikannya oleh
pejabat setempat. UR juga mengakui
kepemilikan tanah Miali melalui bukti
fotocopy surat Khatib Miali, 27 Septem-
ber 1999, tentang pengajuan ke-
beratannya atas pembangunan di areal
kampus UR.

Pertimbangan PN dan PT yang
menyatakan semua bukti yang di-
ajukan oleh Miali tidak dapat dijadikan
bukti kuat untuk menunjukkan ke-
pemilikan tanahnya, menurut majelis
hakim kasasi adalah pernyataan keliru.

Bukti fotocopy  surat tanda pe-
nerimaan laporan kehilangan barang
No. Pol. SK/2055/XI/2009/ Pol-
sekta Tampan membuktikan ke-
pemilikan Miali atas tanah berperkara.
“Mana mungkin ada fotocopy tanpa ada
aslinya? Dan surat keterangan inilah
gantinya,” tulis majelis hakim.

Fotocopy surat pernyataan tanggal 5
September 2003 yang dibuat oleh or-
ang tua di desa Simpang Baru, me-
nurut majelis hakim juga merupakan
bukti pendukung. Karena orang tua
ini selalu menjadi saksi dalam sengketa
tanah dan orang-orang yang tahu
persis persoalan tanah di Desa Sim-
pang Baru. Ini sekaligus membuktikan
di lokasi tersebut ada tanah milik
Khatib Miali.

Mengenai keterangan saksi dari
Miali, majelis hakim tingkat kasasi juga
menilai ketiga saksi tersebut sudah
mengakui bahwa Miali punya tanah di
objek berperkara tersebut.

Ada hal lain yang menurut majelis
hakim tingkat kasasi sangat prinsip
namun tidak dipertimbangkan majelis

Aksi mahasiswa FH
UR dan BEM UR
terkait sengketa

tanah dengan PT
HTJ.

IS
TI

M
EW

A
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hakim PN, yakni: tergugat I dan II
tidak mengajukan bukti dan saksi
padahal mereka adalah pemilik tanah
dan memiliki semua bukti dan data
tentang kepemilikan tanah.

Karena itu, majelis hakim tingkat
kasasi Atja Sondjaja, I Made Tara dan
Saltoni Mohdally putuskan kabulkan
permohonan kasasi Khatib Miali dan
batalkan putusan Pengadilan Tinggi
No 105/PDT/2010/PT.R tanggal 21
Desember 2011 dan memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri No. 83/
Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 30
Maret 2010. Pada putusan yang di-
bacakan tanggal 6 Oktober 2011,
majelis hakim juga menghukum
tergugat III (UR) untuk membayar
ganti rugi kepada Miali sebesar Rp
1,296 miliar.

ADA lagi nama Wahidin. Ia juga salah
seorang masyarakat yang mengaku
punya tanah di kampus UR. Ia tinggal
di Jalan Soebrantas Gang Mesjid
Nomor 5 RT 01 RW 02, Tampan,
Pekanbaru. Ia tak bisa lagi dikonfirmasi
karena sudah meninggal dunia.

Sebelum meninggal, Wahidin
sempat ajukan perkara ke Pengadilan
Negeri Pekanbaru. Pasalnya, Wahidin
mengaku punya tanah di belakang
Fakultas Ekonomi, Jalan Bangau Sakti
seluas 0,7 hektar dan belum diganti rugi
UR. Tanahnya masuk ke dalam wilayah
Kampus dan sudah dipagar oleh UR.

Gugatan Wahidin dicatat Panitera
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 18
Maret 2009 dengan register perkara
nomor 36/PDT/G/2009/PN.PBR.
Ia menggugat tujuh pihak. Ahli waris
almarhum Hj. Ratnawati, H. Ade-
linsyah (Tergugat I), Departemen
Pendidikan Nasional (Tergugat II),
Pemerintah Propinsi Riau (Tergugat
III), Badan Pertanahan Nasional
(Tergugat IV), Panitia Pembebasan
Tanah Daerah Tingkat II Kampar
(Tergugat V), Universitas Riau (Ter-
gugat VI) dan Kantor Pertanahan
Kota Pekanbaru (Tergugat VII).
Ashelfine SH sebagai turut tergugat.

Dalam pokok perkara diceritakan
Wahidin membeli tanah dari Ade-
linsyah (Tergugat I) seluas 0,7 hektar
pada 8 September 2003. Lokasi tanah
berada di Desa Simpang Baru, Keca-
matan Siak Hulu, Kabupaten Kam-

par—kini berlokasi di Jalan Bangau
Sakti, Panam, Pekanbaru. Tanah sudah
melalui proses balik nama dan dipecah
menjadi 10 kapling. Satu kapling dijual
kepada Dewi (313 meter persegi) dan
Cencen (317 meter persegi) pada 28
Februari 2005. Jadi sisa tanah Wahidin
tinggal 0,64 hektar.

Saat akan membersihkan tanahnya
pada 2005, Wahidin mengaku terkejut
karena tanahnya telah dipagar oleh UR.
Karena itu ia menuntut Tergugat II
hingga VII untuk membayar ganti rugi
atas tanahnya sebesar Rp 3,2 miliar. Ia
juga minta ganti rugi moril senilai Rp
2 miliar dan materil senilai Rp 139 juta.

Para tergugat ajukan eksepsi (jawa-
ban atas gugatan). Wahidin, menurut
para tergugat, memperkarakan soal
surat keputusan pemberian hak milik,
hak guna bangunan dan hak pakai atas
tanah berperkara. Karena itu, mereka
menilai yang berhak memeriksa perkara
tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Soal batas tanah, para tergugat yakin
batas tanah yang disebutkan Wahidin
tidak berada dalam kawasan UR.
Menurut Wahidin, sebelah utara
tanahnya berbatasan dengan tanah P.
Siregar, sebelah selatan dengan tanah
RRI Pekanbaru, sebelah barat dengan
tanah Jamaluddin, sebelah timur
dengan Jalan Bangau Sakti. “Jika
sebelah timur berbatasan dengan Jalan
Bangau Sakti, maka objek perkara
bukan berada dalam kawasan tergugat,

melainkan di luar area,” kata para
tergugat. Karena itu, gugatan di-
anggap error in persona.

Gugatan juga dinilai kurang pihak
oleh para tergugat. Alasannya, Wahidin
tak sertakan Kepala Desa atau Lurah
Simpang Baru sebagai pihak tergugat.
Selain itu, Wahidin dinilai tak punya
kapasitas mengajukan gugatan karena
tak ada hubungan dengan tanah
sengketa.

Majelis hakim Ratna Mintarsih,
Pandu Budiono dan Lilin Herlina
dalam putusannya terkait sengketa
tanah ini mempertimbangkan inti
persoalan. Bagi mereka, ini masalah
terletak pada tanah objek perkara.

Karena itu, pada 7 Desember 2009
majelis hakim periksa tanah objek
perkara ke lokasi. Wahidin diberi
kesempatan terlebih dahulu untuk
tunjukkan tanah objek perkara yang
dimaksud dalam gugatannya.

Berdasarkan fakta, tanah yang
ditunjukkan  Wahidin terdapat per-
bedaan batas tanah. Dalam gugatan
disebutkan batas sebelah Timur
dengan Jalan Bangau Sakti, tetapi
faktanya Jalan Bangau Sakti terletak di
sebelah Barat tanah yang ditunjuk
Wahidin.

Majelis hakim juga melihat bukti
akta jual beli dengan Adelinsyah
(Tergugat I) yang diajukan Wahidin di
persiangan. Dalam denah situasi tanah
tersebut, Jalan Bangau Sakti juga
terletak di sebelah Barat. Karena tidak
sesuai, majelis hakim berpendapat
objek perkara kabur.

Sehingga pada putusannya majelis
hakim nyatakan gugatan Wahidin tidak
dapat diterima. Wahidin dibebani
membayar biaya perkara sejumlah Rp
1,984 juta. Keputusan diambil majelis
hakim pada 18 Februari 2010.

MENURUT AMIRIN, Kepala Sub
Bagian Hukum di Pengadilan Negeri
Pekanbaru, perkara Wahidin sudah
berkekuatan hukum tetap. Artinya tak
ada upaya hukum lagi yang dilakukan
keluarga Wahidin. Tanah perkara
tersebut sah milik UR.

Namun untuk perkara Khatib
Miali dan M. Nainggolan, “Kita tidak
akan diam sampai di sini. Lahan
kampus ini sudah diganti rugi semua,”
tegas Jasril, Sekretaris tim tanah UR.
#Aang

LAPORAN UTAMA

Sehingga pada pu-

tusannya majelis hakim

nyatakan gugatan Wa-

hidin tidak dapat di-

terima.
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PEMIMPIN paling mendasar dalam peme-
rintahan. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan
baik tanpa pemimpin yang baik. Rasulullah SAW
bersabda, “Apabila kamu mengadakan perjalanan
secara berkelompok, maka tunjuklah salah satunya
sebagai imam (pemimpin perjalanan).” Begitu
pentingnya pemimpin sehingga dalam kelompok
diskusi pun butuh pemimpin agar diskusi berjalan
lancar dan tertib.

Rasulullah pernah bersabda kepada Abdur-
rahman bin Samurah Radhiyallahu’anhu, “Wahai
Abdul Rahman bin Samurah! Janganlah kamu
meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya
jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena
permintaan (kamu), maka kamu akan memikul
tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan
itu diberikan kepada kamu bukan karena per-
mintaan (kamu), maka kamu akan dibantu untuk
menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Ada tiga hal pemimpin yang memiliki hikmah.
Pertama, kasrotun ‘ilmi, yaitu orang-orang cerdas yang
menguasai berbagai kemampuan, baik komunikasi
maupun wirausaha. Orang yang punya pemikiran
luas, tidak hanya berpikir apa yang akan ia dapat
melainkan apa yang telah ia beri untuk kemaslahatan
orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang berpikir
cerdas, memberikan seluruh pemikirannya untuk
kemajuan orang yang ia pimpin.

Seperti kisah Rasulullah dalam perjanjian
Hudaibiyah. Rasulullah begitu paham dengan
taktik dakwah yang dilakukannya sehingga pada
awal perjanjian disetujui banyak sahabat. Padahal
isi perjanjian agak diragukan kaum Muslimin,
namun kenyataannya 2 tahun kemudian malah
kaum Quraisy yang melanggar perjanjian. Puncaknya
fathu Makkah (penaklukan Makkah) yang dilakukan
pasukan Muslimin. Mereka persembahkan ke-
menangan gemilang.

Rasulullah SAW juga memimpin dengan cara
sederhana. Namun kesederhanaan yang dimilikinya
tak melunturkan rasa cinta para sahabat dan umat
kepadanya. Begitu pula dengan Umar bin Khatab,
merelakan dirinya berjalan di padang gurun saat
hari telah gelap demi memeriksa keadaan rakyatnya.
Umar bin Abdul Aziz yang semula bertubuh
gemuk, saat menjadi khalifah jadi kurus. Sifat
mereka perlu dicontoh. Pemimpin yang benar-
benar menjadi hikmah bagi rakyatnya.

Kedua, kasrotul hilmi ialah mereka yang punya

kedewasaan dan kesabaran yang matang. Mereka
pantang menyerah, tak mudah mengeluh apalagi
menyalahkan orang lain. Mereka bekerja keras untuk
memajukan kasejahteraan umat, mempertanggung
jawabkan posisi pemimpin yang ia pangku. Mereka
yang tak terbiasa duduk santai sementara keadaan
rakyat begitu menyedihkan.

Kedewasaan menjadikan mereka bertindak lebih
bijak. Kesabaran diazamkan ketika mereka tidak akan
mengeluh apapun ujian yang menimpa kepe-
mimpinannya, bersabar ketika isu yang akan
menjatuhkan namanya telah digembar-gemborkan.
Seperti kisah Sa’id bin ‘Amir Al-Jamhi yang menjabat
sebagai Gubernur. Suatu hari serombongan kaum
mengadukan celanya kepada khalifah Umar. Dengan
tenang Sa’id mejelaskan alasan mengapa ia melakukan
hal itu, dan sungguh ia melakukannya semata-mata
hanya karena Allah SWT. Setelah penjelasan Sa’id
berkatalah khalifah Umar, “Alhamdulillah, aku tidak
keliru memilih pejabat yang membantuku.”
Sungguh kesabaran akan mendatangkan hikmah.

Ketiga adalah kasrotul unah, yakni orang yang
memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan. Mereka
sangat hati-hati dalam bertindak. Kehati-hatian serta
kewaspadaan itu juga disertai kepahaman dan
kecerdasan yang dimikinya. Seperti kisah Ma’iz bin
Malik Al-Aslami yang mengadukan bahwa dirinya
telah berzina dan meminta agar ia dibersihkan dari
dosa tersebut.

Pertama kali Ma’iz mengakui kesalahannya,
Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Bukan berarti
Rasulullah tidak mau melakukan hukum Allah,
namun semuanya harus jelas dan bila perlu disertakan
bukti yang kuat. Begitulah kehati-hatian Rasulullah
dalam bertindak, bahkan untuk orang yang telah
mengakui kesalahannya sekalipun.

Begitulah setidaknya seorang pemimpin, selalu
bisa jadi panutan bagi kaumnya. Seharusnya ini juga
diazamkan kepada mereka yang berniat jadi pe-
mimpin. Pemimpin itu sebuah amanah dan ia akan
dipertanggung jawabkan di akhirat. Memimpinlah
dengan ikhlas yang hanya mengharap ridha Allah
saja. Jika sudah berazam begitu, maka tak akan segan
ia berkorban dengan ikhlas apa yang ia punya, baik
jiwa, raga, waktu, harta dan segala sesuatu untuk
kebaikan orang yang ia pimpin. Karena, “Se-
sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin,
diri dan harta mereka dengan balasan surga.” (At-Taubah:
111).#

Pemimpin  Dalam Islam

Jurusan Agroteknologi ‘10
Fakultas Pertanian

Universitas Riau

Maghfiroh Azzahra
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RUSMADYA menstarter sepeda mo-
tor. Kepalanya ditutup sebo hitam,
hanya mata yang terlihat. Empat
temannya juga berpenampilan serupa.
Mereka menyebut diri sebagai Mata
Harimau yang akan jelajahi hutan dari
Senepis, Kabupaten Rokan Hilir, Riau
hingga ke Bukit Tiga Puluh, Jambi.

Tim Mata Harimau hendak lihat
langsung kerusakan alam di Riau dan
Jambi. Rute perjalanan mereka: dari
Pekanbaru ke hutan konservasi Se-
nepis, lanjut ke Taman Nasional Tesso
Nilo. Ia terletak di antara Kabupaten
Pelalawan dan Indragiri Hulu. Dari
sana mereka ke Bukit Tiga Puluh,
Jambi. Data dan dokumentasi selama
perjalanan disampaikan pada Ke-
menterian Kehutanan.

Fakta-fakta lapangan dibuat dalam
bentuk poster. Saat tim melintasi
hutan sekitar Tesso Nilo pada 28 Sep-
tember 2011, mereka lihat hutan
dihancurkan untuk dijadikan kawasan
Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh
PT. Arara Abadi, anak perusahaan
Asian Pulp & Paper (APP). Arara Abadi
juga bakar hutan untuk buka lahan

lautan (Faperika) Universitas Riau. Saat
itu ia masih duduk di bangku SMA.

Kegiatan ini amat berkesan bagi
Kecang. Tanpa sadar, ia mengagumi
sosok Ribut Susanto, Ketua Mapala
Phylomina saat itu.

Kecintaan Kecang akan lingkungan
membuatnya bergabung dengan
Mapala Phylomina saat kuliah di
Faperika UR, tahun 1990. Ia masuk
Jurusan Manajemen Sumberdaya
Perairan lewat jalur Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (Sipenmaru)—kini
Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN). Kecang
pun kembali bertemu Ribut Susanto
setelah aktif di Mapala Phylomina.

Panggilan Kecang didapat Rus-
madya dari Phylomina. Ceritanya,
Kecang bernyanyi lagu Tokecang
bersama seorang temannya.

Lulus dari Faperika tahun 1997,
otomatis Kecang tak lagi bisa aktif di
Mapala Phylomina. Ia mulai cari-cari
lowongan kerja. Coba tes Perwira
Prajurit Karir (PA PK) TNI-AD, tak
lulus. Tes masuk pegawai Bank Nagari,
juga tak lulus.

Oleh NURUL FITRIA

KONSISTENSI KECANG

Berjuang demi lingkungan hidup
yang lebih baik.

baru.
Di Tebo, dekat Taman Nasional

Bukit Tiga Puluh, Jambi, tim Mata
Harimau berpapasan dengan truk
pengangkut kayu. Kayu yang diangkut
berasal dari hutan alam yang telah
terdegradasi—penurunan kerapatan
hutan dan rusaknya hutan. Semua
fakta tersebut didokumentasikan dan
disampaikan ke Menteri Kehutanan,
Zulkifli Hasan.

Tanggal 4 Oktober 2011, Kecang—
panggilan akrab Rusmadya—berlalu
bersama rombongan menuju jalan
koridor, jalan dari tanah liat buatan
perusahaan selebar dua meter. Ini
masih dalam rangka jelajah hutan Riau-

kungan. Sejak SMA, ia
sudah ikuti berbagai ke-
giatan lingkungan. Mulai
Pramuka, Ikatan Remaja
Mesjid Muhajirin sam-
pai Karang Taruna Ha-
rapan Jaya.

Ia juga bentuk Ikatan
Remaja Padang Melayu
Tapanuli (Pameta) yang
sering ikut kegiatan Lin-
tas Alam. Tahun 1988-
1989, Kecang pernah
wakili Pameta ikuti lintas
alam yang diadakan Ma-
pala Phylomina, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Ke-
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Jambi. Tim Mata Harimau sudah tiba
di Kabupaten Muara Jambi, hendak
kunjungi suku Anak Dalam Jambi.

Rasa iba muncul di hati Kecang.
“Karena penebangan pohon oleh
perusahaan, suku Anak Dalam ke-
hilangan rumahnya sendiri,” ujar
Kecang dalam hati.

Suku Anak Dalam tinggal di
kawasan pedalaman hutan Muara
Jambi. Hidup mereka bergantung pada
hutan. Hutan tempat mereka ber-
aktivitas dan mencari makan. Setelah
hutan ditebang, “Kami hanya mau
lihat keadaan mereka, apakah baik-baik
saja atau tidak,” ujar Kecang.

KECANG mewakili Greenpeace di Tim
Mata Harimau. Sejak 2009, ia sudah
aktif di organisasi lingkungan in-
ternasional itu. Greenpeace didirikan di
Vancouver, Kanada pada 1971. Kecang
menjabat Forest Campaigner (Juru
Kampanye Hutan) Greenpeace Asia
Tenggara.

Keaktifan Kecang di Greenpeace tak
lepas dari minatnya terhadap ling-
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Setahun menganggur, Kecang
diajak Ribut Susanto bergabung di
Riau Mandiri, sebuah Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) yang bergerak
di bidang pemberdayaan manusia.
Riau Mandiri berdiri sejak 1989, sering
adakan pelatihan, bantuan ekonomi,
pendidikan dan lingkungan serta
pendampingan bagi kelompok masya-
rakat. Kecang pun langsung bersedia
ketika diajak gabung di Riau Mandiri.

Ia belajar banyak dari Riau Mandiri.
Ribut Susanto selalu mengutamakan
konsistensi dan kekritisan stafnya di
Riau mandiri. “Bang Ribut tak mem-
benarkan stafnya terima dana dari
masyarakat yang dibantu,” ujar Kecang.

Kecang terlibat aktif dalam ber-
bagai kegiatan selama di Riau Mandiri.
Salah satunya Program Indonesian Part-
nership for Local Governance Initiative
(IPGI) kerjasama Riau Mandiri de-
ngan Ford Foundation tahun 1999-2000.

Ia bertindak sebagai Assisten Team
Leader. Kegiatan IPGI berupa per-
baikan tata pemerintahan lokal melalui
pendekatan kemitraan dan bimbingan.
Riau Mandiri bertugas memfasilitasi
dan mendampingi masyarakat dalam
membahas segala kebutuhan mereka.

Ribut katakan untuk kegiatan IPGI
peran Kecang sangat besar. Ia jadi
penghubung antara Riau Mandiri, Ford
Foundation, dengan masyarakat. “Dia
punya kemampuan, cuma harus fo-
kus,” saran Ribut. Ia menilai Kecang
punya pemikiran terbuka dan kon-
sisten dengan masalah lingkungan.
Namun kadang jadi tidak fokus kalau
sudah banyak kegiatan, sehingga
penyelesaian kerjaan sering molor.

Tahun 2002, Kecang tercatat se-
bagai salah satu Pimpinan Kolektif di
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
(Jikalahari) bersama Priyo Anggoro,
Ahmad Zazali, Zulfahmi dan Purwo
Susanto. Mereka turut dirikan Jikalahari
bersama 16 LSM dan 6 Mapala. Tujuan
pendirian Jikalahari menyelamatkan
sisa tutupan hutan di Riau dan turut
ungkap mafia hutan Riau yang me-
libatkan banyak pejabat pemerintahan.

Pada 2007 hingga 2009, Kecang
aktif  di Yayasan Taman Nasional Tesso
Nilo. Setalah itu ia bergabung di
Greenpeace. Ia tahu Greenpeace dari berita
televisi. “Saya lihat berita aktivis
Greenpeace kampanye selamatkan hutan
di Tv,” ujar Kecang. Ia pun mulai

tertarik dengan Greenpeace. Dan ketika
ditawari Zulfahmi—salah seorang tim
kolektif bersama Kecang saat di
Jikalahari—masuk Greenpeace, Kecang
pun meng-iya-kan.

Kecang pernah tangani masalah
pencemaran dan konflik tanah antara
masyarakat dengan PT Buana Wira-
lestari, perusahaan sawit di Tapung
Hilir. Kecang jadi mediator penye-
lesaian masalah tersebut. Ia juga
pernah selesaikan masalah masyarakat
dengan RAPP terkait pencemaran
limbah.

Tak ayal teror sering didapat
Kecang karena aktivitasnya kini. “Ada
8 kali teror by phone,” ujarnya. Tiga kali
teror ia dapatkan ketika turun ke
masyarakat mengadvokasi dampak
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)
oleh PT RAPP di Teluk Meranti,
Pelalawan. “Pak Kecang, jangan coba
datang lagi ke Teluk Meranti. Kau
sudah menghasut warga, buat kami
bentrok. Kalau datang lagi, kami
bunuh atau kami cari di Pekanbaru
nanti,” ujar Kecang menirukan salah
satu bentuk ancaman yang ia terima.
Sampai kini ia tak pernah tahu siapa si
peneror itu.

Kecang selalu berusaha menang-
gapi teror dengan tenang. “Istri saya
sudah tahu konsekuensi ketika saya
aktif  di LSM,” ujar Kecang. Namun
Kecang dan isterinya sepakat anak-anak
tak boleh tahu hal tersebut. “Tidak
baik untuk psikologi anak,” tam-
bahnya.

Selain memang minat pada ling-
kungan, kondisi hutan kini ‘memaksa’
Kecang untuk terus aktif menye-
lamatkan lingkungan.  “Aktivis tidak
anti perusahaan jika mereka menjalani
prosedur dengan benar,” ujar Kecang.

KECANG kelahiran Bagan Siapi-api,
29 November 1970. Ia anak sulung dari
tujuh bersaudara. Ayahnya, almarhum
Daeng Maharudin Masyur asli Bugis.
Ibunya, Roslaini keturunan Melayu.
“Dia anak rumahan. Jarang main tak

tentu, sering bantu-bantu di rumah,”
cerita Roslaini.

Orang tua Kecang membiasakan
anak-anaknya hidup sederhana sejak
kecil. Bila anak-anaknya ingin suatu
barang, Roslaini dan Maharudin
ajarkan mereka dapatkan sendiri. “Biar
tahu bagaimana susahnya dan pandai
menghargai yang sudah didapat,” ujar
Roslaini.

Kecang sangat mengagumi sosok
ayahnya. Selain mengajarkan Badmin-
ton, Maharudin selalu tekankan agar
anak-anaknya turut dengan ilmu agama
yang ada. Kecang pun selalu ingat
dengan pesan ayahnya. “Dalam hidup
kita pasti butuh orang lain. Karena itu,
berikanlah apa yang dapat kita berikan,
karena suatu saat pasti kita juga
membutuhkannya.”

Kecang selalu berusaha menerap-
kan perkataan ayahnya. Tak jarang ia
turut membantu permasalahan yang
dihadapi teman-temannya.

“Dia problem solver yang baik,” kata
Fadil Nandila, Wakil Koordinator
Jikalahari. Fadil contohkan bila dalam
suatu rapat ada masalah yang belum
ditemukan solusinya, tak jarang Ke-
cang akan muncul dan memaparkan
ide-idenya. “Idenya bisa jadi solusi
jitu,” tambah Fadil.

Orangtua Kecang tak pernah pak-
sakan kehendak terhadap anak-anak-
nya dalam hal pekerjaan. “Di mana dia
mau, kalau nyaman, kerjalah betul-
betul,” ujar Roslaini. Ia senang Kecang
bekerja di LSM. Menurutnya, LSM
sangat membantu masyarakat. “Ya
bergunalah untuk masyarakat, mem-
bantu itu baik kan,” tambahnya.

Soal makanan, Kecang punya hal
yang unik. Ia tak suka ayam karena saat
kecil ia melihat ayam menyeker-nyeker
tanah dan memakan sesuatu dari tanah.
Ia juga tak suka ikan sungai. Tapi ia
suka telur dan ikan laut serta ikan salai.
Padahal telur kan juga dari ayam? “Ya
nggak tahu. Kalau ayam nggak mau
makan, tapi kalau telur, mau,” ujarnya.
Lauk kesukaannya gulai ikan bawal
kecil.#

Pak Kecang, jangan coba datang lagi ke Teluk
Meranti. Kau sudah menghasut warga, buat kami
bentrok. Kalau datang lagi, kami bunuh atau kami
cari di Pekanbaru nanti.IS
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NOVEL Rumah Di Seribu Ombak
bercerita soal persahabatan Samihi,
seorang anak Muslim yang tinggal di
Desa Kalidukuh, Singaraja, Bali,
dengan Wayan Manik, sapaan akrabnya
Yanik. Persahabatan keduanya dimulai
ketika Yanik menolong Samihi dari
keroyokan berandal Desa Temukus.
Mereka coba mencuri sepeda Samihi.

Sejak saat itu, Samihi dan Yanik
sering jalan bersama. Kecuali ketika
Samihi mengaji di Mesjid dan sekolah.
Walaupun beda agama, mereka bersa-
habat saling menghormati. Umumnya
masyarakat Hindu dan Muslim di
Singaraja hidup berdampingan dalam
kondisi rukun.

Samihi seorang anak yang trauma
dengan air. Itu semua semenjak
kematian kakaknya, Sabri. Ibunya
sebelum meninggal berpesan agar
Samihi menjauhi air. Sedangkan Yanik
sebagai penganut agama Hindu, anak
pantai sejati. Pantai Lovina dengan
lumba-lumbanya, tempat Yanik ha-
biskan waktu. Tempat cari nafkah
sekaligus berselancar.

Suatu hari Samihi punya keinginan
ikuti perlombaan mengaji. Yanik
bantu Samihi perindah kemampuan
mengaji. Ia dorong Samihi pelajari
kesenian bernyanyi khas Bali; Me-
kidung.

Sayangnya, persahabatan yang
saling melengkapi tersebut harus
terhenti. Ternyata, Yanik  punya cerita
rahasia. Dia pernah jadi korban pe-
lecehan seksual oleh warga negara asing.
Dibantu Samihi, Yanik melawan dan
mencuri bukti-bukti pelecehan di
rumah turis itu.

Situasi itu cukup menggemparkan

masyarakat desa Kalidukuh, ber-
samaan juga dengan kejadian Bom Bali
di Legian. Keharmonisan toleransi
antar agama di Singaraja pun mulai
sedikit terganggu. Belakangan di-
ketahui pelaku pemboman itu orang
Muslim.

Yanik menghilang dan pindah ke
desa lain membawa ibunya. Itu semua
karena dia malu menanggung aibnya.
Yanik juga kehilangan ayahnya saat
ledakan bom di Legian yang me-
newaskan ratusan nyawa dari berbagai
negara itu.

Sementara Samihi sangat kehi-
langan Yanik. Dia tak tahu kemana
sahabatnya menghilang. Hari-harinya
kelam. Tak ada lagi cerianya untuk
bermain. Waktu-waktu dihabiskan
sendirian.

Tapi sejak pertemuannya dengan
Made membuat hidupnya sedikit
berubah. Berbekal keberanian yang
diajarkan Yanik. Samihi mencobanya
lagi. Dia ingin capai cita-cita sahabatnya;
bertarung bersama ombak. Samihi
belajar bermain surfing berselancar di
atas ombak. Ketakutan dilawannya.
Dia mengusirnya jauh-jauh.

Pertemuannnya dengan Bli Ko-
mang membawanya jadi anak ber-
prestasi. Samihi berhasil jadi pemain
surfing handal. Dia dapat beasiswa
belajar di Melbourne, Australia. Samihi
tak pernah lupakan jasa sahabatnya. Itu
semua selalu diingatnya.

Syamimi adik Samihi tumbuh
menjadi seorang gadis. Rupanya sejak
kecil Yanik sudah kagumi Syamimi. Hal
itu langsung dikatakannya. Imi, pang-
gilan Syamimi, terima cintanya. Be-
lakangan ibu Yanik sering sakit-sakitan.

Akhirnya meninggal dunia.
Yanik tak punya siapa-siapa lagi.

Kecuali Imi. Tapi sejak mendengar Imi
akan ke Australia, pupuslah harapan
Yanik.

Sebelum subuh itu, setelah dia
berdoa untuk kedua orang tuanya,
untuk Samihi sahabatnya dan untuk
kekasihnya Imi. Yanik pergi bersama
ombak-ombak yang mengalun di
samudera. Dia mendapatkan ke-
tenangan di sana.

NOVEL di angkat dari kisah nyata ini
ditulis Erwin Arnada dibalik jeruji besi.
Selama sembilan bulan mendekam
dalam penjara, kemudian ia dibebas
murni tanpa bersalah oleh Mahkamah
Agung karena sebuah kasus yang
menurutnya berbaur politis.

Rumah Di Seribu Ombak kini men-
jadi best seller dan difilmkan. Fakta
adanya kasus pedofilia (gangguan
seksual) yang tak terekspose secara luas
membuat Erwin coba sampaikan lewat
bahasa sastra ini. Cerita ini ambil back-
ground Desa Kalidukuh Kabupaten
Singaraja. Toleransi umat beragama di
sana sangat tinggi. Kehidupan ma-
syarakat yang harmonis. Tiap ada
masalah pasti diselesaikan secara
musyawarah.

Alur cerita yang runut dan mengalir
bikin pembaca akan lebih mudah
mengerti. Kalimat-kalimatnya yang
diselingi bahasa Bali membuat kita
bisa mengenal Bali lebih dekat.

Rumah Di Seribu Ombak novel
perdana Erwin. Erwin terinspirasi
kehidupan anak-anak di desa Ka-
lidukuh. Seperti persahabatan Yanik
dan Samihi bukan lah persahabatan
biasa.

Mereka punya cita-cita dan se-
mangat hidup. Menariknya, Erwin
ketemu beberapa anggota LSM se-
tempat dan wartawan tengah lakukan
reportase tentang pelecehan seksual
yang menimpa beberapa anak Singaraja.

Kembali ke Samihi. Kenangan
bersama Yanik banyak ajarkan tentang
rasa cinta dan kepasrahan hidup.
“Pejamkan mata dan kosongkan
pikiranmu, baru kau bisa mendengar
suara-suara yang biasanya tidak bisa
kau tangkap. Aku selalu melakukan ini
jika sedang di tengah laut”.#Herman

Judul
Rumah Di Seribu Ombak

Pengarang
Erwin Arnada
Tahun Terbit

2011
Penerbit

Gagas Media
Tebal
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PANTAI LOVINA DAN TOLERANSI
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BUNG Karno Penyambung Lidah Rakyat
Indonesia terbit dalam Bahasa Indone-
sia pertama kali tahun 1966. Se-
belumnya, Sukarno An Autobiography,
As Told To Cindy Adams terbit tahun
1965. Edisi revisi diterbitkan pada
Agustus 2007 dan cetakan kedua 2011
oleh Yayasan Bung Karno. Ahli
bahasanya Syamsu Hadi.

Sebelum edisi revisi, ada dua alinea
keliru. Padahal kedua alinea itu tak
ditulis versi Inggris. Bunyinya Sukarno
sangat melecehkan Hatta dan anggap
peran Hatta tak ada. Tentu ini tak lepas
dari Orde Baru.

Pada halaman 341 tertulis: “. . .
Rakyat sudah berkumpul. Ucapkanlah
‘Proklamasi’. Badanku masih panas, akan
tetapi aku masih dapat mengendalikan
diriku. Dalam suasana di mana setiap or-
ang mendesakku, anehnya aku masih dapat
berpikir dengan tenang. “Hatta tidak ada,”
kataku. Saya tidak mau mengucapkan
proklamasi kalau Hatta tidak ada”.

Lanjutan alinea ini, kalau dicek teks
asli bahasa Inggris: “…dalam detik yang
gawat dalam sejarah inilah Sukarno dan
tanah air Indonesia menunggu kedatangan
Hatta”.

Tapi di antara kedua kalimat itu
disisipkan dua alinea yang tak ada
dalam teks Inggrisnya; “…tidak ada
yang berteriak, kami menghendaki Bung
Hatta. Aku tidak memerlukannya. Sama
seperti aku tidak memerlukan Syahrir yang
menolak untuk memperlihatkan diri di saat
pembacaan Proklamasi. Sebenanrya aku
dapat melakukannya seorang diri dan
memang aku melakukannya sendirian.Di
dalam dua hari yang memecahkan urat
syaraf itu maka peranan Hatta dalam
sejarah tidak ada”.

BUKU ini jadi rujukan penulisan
tentang Bung Karno, baik internasional
maupun Indonesia. Bung Karno
awalnya tak mau ditulis tentang diri-
nya. Beberapa kali Howard Jones, Duta
Besar Amerika di Indonesia sarankan,
tapi jawaban Bung Karno tetap tidak.
Akhirnya Ia kenal Cindy Adams--istri
pelawak Joey Adams.

Bung Karno merasa Cindy dapat
menawan hatinya. Menyenangkan dan
tak menyakitkan hati. Lagi pula, kata
Bung Karno, tulisannya jujur dan dapat
dipercaya. Tak ketinggalan Cindy
Adams merupakan penulis tercantik
yang pernah ditemui Bung Karno.

Cindy Adams menulis kisah Bung
Karno secara alur kronologis dan
mudah dipahami. Putra Sang Fajar,
begitu Sukarno disebut di salah satu
sub bab buku ini,  lahir 6 Juni 1901 di
Lawang Seketeng, Surabaya.  Orang-
tuanya; Idayu kelahiran Bali dari kasta
Brahmana. Bapaknya Raden Sukemi
Sosrodiharjo berasal dari Jawa. Bung
Karno punya kakak perempuan Sukar-
mini.

Bung Karno awalnya diberi nama
Kusno, karena tidak cocok dan sering
sakit-sakitan lalu diganti Karna. Karna
nama seseorang pahlawan dalam kisah
Mahabharata. Dalam bahasa Jawa
huruf  “A” di baca “O” dan “Su” berarti
yang paling baik. Jadi Sukarno berarti
pahlawan yang terbaik.

Ia sekolah di Hogere Burger School
Surabaya. Ia tinggal di rumah H.O.S
Cokroaminoto.  Di matanya, Cokro-

aminoto pahlawan kesukaannya.
Bersama Cokro ia banyak belajar,
termasuk berpidato dan berdiplomasi.

Setelah bersama dengan Cokro-
aminoto, dia bikin sebuah perkum-
pulan pertama; Tri Koro Darmo (Tiga
Tujuan Suci) dengan junjung nilai-nilai
kebebasan, politik, ekonomi dan sosial.
Lantas, bikin perkumpulan lebih luas;
Jong Java.

Sukarno pengagum wanita. Tapi,
pikirannya tentang rakyat Indonesia
sangat menggelora. Marhaenisme,
ungkapan yang dibuatnya untuk
bangsa Indonesia. Dasar kata Mar-
haenisme adalah Marhaen, seorang
petani yang susah dan malang dengan
hidup sendiri tanpa ketergantungan
kepada orang lain.

Pertemuannya dengan Muham-
mad Hatta tak bergitu baik. Saling
berbeda pendapat itu lah hasil per-
temuannya.

Hatta mengedepankan intelektual
tanpa emosi dan bersikap lembut hati
ini tak dapat menundukkan Sukarno
yang ambisius dalam kemerdekaan.
Sehingga gerakan saat itu pecah; ada
Partindo dan Pendidikan Nasional
Indonesia bentukan Hatta.

Kemerdekaan Indonesia terjadi
ketika penjajahan Jepang. Dalam masa
itu Sukarno memanfaatkan kemam-
puan orang Jepang untuk merdeka.
Sehingga, banyak sahabat menen-
tangnya.

Kemerdekaan Indonesia sangat
sederhana. Gunakan pena dan se-
lembar kertas dan membuat teks
proklamasi di rumah Laksamana
Maeda. Bendera merah putih seder-
hana yang dijahit Fatmawati.  Dengan
penuh semangat bangsa Indonesia
menyambut kemerdekaan sederhana
itu.

 Komunis? Sukarno tak pernah
mengaku komunisme. Dia seorang
nasionalis yang tak berdiri pada negara
lain. Kedekatan dia dengan komunis
dikarenakan negara-negara komunis
menghargai dan menghormati dia
ketika berkunjung di negeri itu. Pada
21 Juni 1970 Bung Karno wafat.
Dibatu nisannya tertulis Bung Karno
Penyambung Lidah Rakyat.#Andi
Wijaya

Judul
Bung Karno; Penyambung
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SUKARNO DAN RAKYAT

Hatta mengedepankan intelektual tanpa emosi dan ber-
sikap lembut hati ini tak dapat menundukkan Sukarno

yang ambisius dalam kemerdekaan.
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DARI simpang Intan, Muara Basung
Duri, Kabupaten Bengkalis. Lewati
jalanan masih ditimbun kerikil dan
tanah merah. Kiri kanan terhampar
perkebunan karet. Selain itu, berjejer
pipa-pipa minyak milik PT. Chevron
Pacific Indonesia (CPI).

CPI bertugas eksplorasi minyak di

MANGGALO SAKAI
Oleh Herman

Melihat bagaimana kekinian makanan suku asli Sakai; Manggalo

Riau. Dulunya bernama Caltex Pacific
Indonesia. Para karyawan CPI ditem-
patkan di empat kota di Riau; Dumai,
Duri, Minas dan Rumbai. Menurut
Wikipedia, CPI juga perusahaan minyak
kontraktor terbesar di Indonesia,
dengan produksi mencapai 2 miliar
barrel.

Jauh masuk ke dalam dari Simpang
Intan, sekitar 20 kilometer ada per-
kebunan sawit. Di sana berdiri pe-
mukiman Desa Penaso, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pen-
duduknya sekitar 250 orang. Di desa
ini masih terdapat keturunan suku
Sakai dengan makanan khasnya Mang-
galo.

Manggalo terbuat dari ubi racun
yang tumbuh liar di dalam hutan. Cara
pembuatannya sederhana. Ubi racun
dikupas lalu direndam di dalam air

racunnya hilang.
Setelah itu disaring sehingga jadi

butir-butiran halus seperti tepung.
Terakhir di gongseng. Apinya tidak
terlalu besar dan tak terlalu kecil supaya
tak mudah hangus. Biasanya empat
jam sudah bisa dimakan.

 “Manggalo tahan beberapa bulan
asalkan tidak kena air,” ujar Sampul,
45 tahun. Sampul warga Desa Penaso.
Ia pembuat juga penjual Manggalo. Ia
mengaku  kesulitan dapatkan ubi

karena hutan sudah tidak ada lagi.
Kalaupun ditanam, kata Sampul,
setahun baru bisa dipanen. “Dulu ubi
itu tumbuh sendiri.”

Kini Manggalo semakin langka.
Manggalo hanya dijual di sekitar kam-
pung. “Ada yang dibawa keluar tapi
sedikit. Harganya semenjak beras

mahal, Manggalo pun ikut naik.
Sebelumnya hanya Rp 5 ribu sekarang
sudah Rp 10 ribu per kilonya,” kata
Yosi, 26 tahun. Yosi tetangga Sampul.
Mang galo, kata Yosi, lebih enak
dinikmati dengan ikan salai Selais,
gulai dan parutan kelapa ditambah
gula.

SUKU Sakai, menurut Ensiklopedi
Bengkalis, ditulis Tim Pusat Penelitian

Manggalo
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beberapa hari. Gunanya, saat diparut
lebih lembut.

Lalu ubi dibersihkan. Selesai
diparut dengan batang imeh—sejenis
batang berduri, ubi dimasukkan ke
dalam karung yang mudah menge-
luarkan air, agar saat pemerasan lebih
mudah. Lantas ubi diperas agar
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Kebudayaan dan Kemasyarakatan
(P2KK) Universitas Riau, merupakan
ras veddoid. Mereka bercampur dengan
orang Minang Kabau yang datang
bermigrasi sekitar abad ke-14 ke daerah
Riau; tepatnya Gasib. Lalu dihancurkan
kerajaan Aceh dan mereka melarikan
diri ke hutan-hutan di sekitar daerah
sungai-sungai Gasib, Rokan dan
Mandau serta seluruh anak-anak sungai
Siak.

Mengenai kata Sakai, cukup banyak
rujukannya. W.J.S Poerwadarminta
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,
menerangkan kata Sakai, sebagai nama
suku bangsa di tanah Melayu, termasuk
bangsa Negrito yang tidak berbahasa
Melayu.

Ada juga yang mengartikan orang
bawahan (yang diperintah) sama dengan
hamba sahaya. Tetapi ada juga ang-
gapan bahwa Sakai itu nama sungai di
Mandau Kabupaten Bengkalis. Karena
suku itu menetap di tepi sungai
tersebut, maka mereka disebut orang
atau suku Sakai.

Tidak ada data pasti mengenai
jumlah orang Sakai. Data kepen-
dudukan yang dikeluarkan oleh Depar-
temen Sosial RI terakhir menyatakan
bahwa jumlah orang Sakai di Ka-
bupaten Bengkalis sebanyak 4.995 jiwa.

BAGI Sampul, menjual Manggalo

adalah mata pencarian. Pekerjaan ini
turun temurun dari orang tuanya.
Manggalo yang dihasilkannya kadang
tak sempat dibawa ke tempat lain
seperti Duri, Sebanga. “Di kampung
sini aja sudah habis terjual,” kata
Sampul.

Mengatasi kelangkaan,  ubi racun
mulai ditanam di ladang-ladang.
Kadang Sampul cari ubi racun harus
gunakan sampan. Karena, kata Sam-
pul, lokasi yang cukup jauh dan
melewati serta menyusuri sungai
Penaso.

Manggalo merupakan makanan
pokok masyarakat Suku Sakai. Di
Abad 21, menurut buku Ensiklopedia
Bengkalis, Suku Sakai berangsur hilang.
Tapi masih ada beberapa keturunan.
Mereka mulai banyak berbaur dengan
masyarakat biasa. Pasalnya, Suku Sakai
mulai mengenal pendidikan. Ke-
hidupannya juga mulai menetap, tak
lagi pindah dari sungai ke sungai.

Kini Manggalo semakin langka.
Manggalo hanya dijual di sekitar

kampung.
Mereka juga sudah jarang konsumsi

Manggalo jadi makanan pokok. Tapi
di Desa Jiat, sekitar 15 kilometer dari
Desa Penaso, mayoritas masyarakatnya
masih berketurunan Suku Sakai dan
konsumsi Manggalo jadi makanan
pokok.

Manggalo awalnya ide kreatif  Suku
Sakai. Mereka makan apa saja yang ada
di hutan. Lantas diolah. Makanya ubi
beracun pun bisa dimanfaatkan. Ucok
Syahputra, mahasiswa Universitas Riau
keturunan Suku Sakai mengaku ter-
biasa makan Manggalo sejak kecil.

Kalau sehari apalagi seminggu tak
makan Manggalo, kata Ucok, rasanya
beda. Baginya Manggalo makanan tak
bisa lepas darinya. Malahan di kosnya
selalu ada. Rasanya, kalau tak terbiasa
memang tak enak, apa lagi yang belum
pernah cicipi. “Manggalo ini agak keras,
ia agak lama dikunyah dalam mulut,”
jelasnya.#

IKLAN
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AKU menatap kalender di hadapanku sambil
menghela napas panjang. Sebentar lagi,
batinku. Aku merogoh saku celana dan
mendapati kertas kucel yang sebulan ini aku
jadikan jimat. Itu surat dari Ibu.

Untuk Benny, anakku...
Apa kabarmu, Nak? Ibu harap kamu baik-

baik saja. Ibu, Ayah, Saima dan Ragil juga baik-
baik saja.

Kuliah kamu bagaimana? Ujian seminarnya
tanggal berapa? Tahun ini pasti wisuda kan? Ibu
dan Ayah masih menunggu kabar gembira itu.

Bukannya Ibu ingin menambah pikiran kamu.
Tapi semua tetangga selalu menanyakan kapan
kamu wisuda. Ibu tidak tahu harus bilang apa, Nak.

Ibu melihat anak-anak mereka semuanya sudah
berhasil jadi sarjana. Tapi anak Ibu masih belum
selesai juga. Ibu dan Ayah benar-benar meng-
harapkan kabar gembira dari kamu, Nak...

Aku sudah lupa berapa kali aku membaca
kertas itu. Pasti Ibu menunggu balasannya.
Tapi aku benar-benar tidak tahu jawaban apa
yang harus aku katakan pada Ibu untuk
pertanyaan itu.

Ini sudah tahun ketujuh aku kuliah. Aku
sudah berusaha sebaik mungkin untuk
menyelesaikan kuliahku, tapi aku benar-benar
tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku sudah
ikuti semua mata kuliah dengan sebaik
mungkin. Bahkan IPK-ku juga tidak jelek.

Kata orang, kuliah di Fakultas Teknik itu
sulit. Semua mata kuliahnya juga betul-betul
menguras pikiran. Kuliah dan praktikum aku
lewati dengan sabar. Nilaiku juga bagus. Tapi
kenapa untuk satu hal ini aku harus gagal?

Sempat ingin menyerah, tapi ketika
membayangkan senyum Ayah, Ibu, Saima
dan Ragil, aku sadar bahwa pengorbanan
mereka lebih dari lelah yang aku rasakan.

Aku bukan dari keluarga kaya. Ayahku
bekerja sebagai petani di kampung. Sedangkan
Ibu adalah seorang tukang jahit. Saima dan
Ragil saat ini sudah tidak lagi bersekolah karena
penghasilan Ayah dan Ibu hanya cukup untuk
kebutuhan hidup di kampung dan juga
kebutuhanku di sini.

Aku sempat menolak ketika Ibu bilang

aku harus kuliah, karena dia ingin anak per-
tamanya sukses dan ingin membuktikan ke or-
ang-orang kampung bahwa petani juga bisa
menyekolahkan anaknya hingga sarjana.

Ibu tidak pernah telat mengirimiku uang
bulanan dan selalu tepat waktu untuk membayar
uang semesterku. Ingin menangis ketika
membayangkan nasib Saima dan Ragil yang hanya
berijazah SD. Padahal aku berharap mereka
berdua yang seharusnya sekolah tinggi. Aku rela
kalau harus aku yang ada di posisi mereka. Tapi
lagi-lagi aku harus memikirkan harapan orang
tua kepadaku.

Tinggal satu lagi kesempatanku. Dua minggu
lagi aku akan ujian kompre (sarjana). Ini adalah
kesempatan terakhirku. Jika aku gagal pasti akan
membuat senyum Ibu, Ayah, Saima, dan Ragil
akan hilang.

Untuk kali ini aku harus lulus. Aku yakin aku
pasti lulus. Aku harus wisuda bulan depan. Aku
pasti membawa orang tuaku kesini untuk melihat
keberhasilanku. Aku pasti bisa, batinku sambil
tersenyum.

“Agam...” teriakku pada teman sekamarku.
“Ada apa, Ben?” tanya Agam yang nongol

dari kamar mandi.
“Aku boleh pinjam HP?” tanyaku. Dia

memandang kertas yang kupegang dan curiga
melihat raut mukaku yang nampak cerah, beda
dari biasanya.

“Kamu kenapa? Udah ketemu jawaban yang
harus kamu bilang ke Ibu kamu?” tanya Agam
ingin tahu. Aku mengangguk.

“Aku harap kamu ngasih kabar baik ke
mereka. Positive thinking aja. Kamu pasti bisa kali
ini...” kata Agam menyemangatiku. Aku meng-
angguk.

Aku memencet nomor HP Nami, tetangga
sekaligus teman sekolahku di kampung. Melalui
dia aku bisa bicara pada Ibu.

“Halo, Ben...” sapa Nami.
“Aku mau bicara sama Ibu, Na...” kataku to

the point. Tak perlu menunggu lama, aku
langsung mendengar suara Ibu.

“Benny...” suara Ibu terdengar berat.
Semoga ini keputusan tepat ya Tuhan,

batinku.

Jurusan D3 Teknik Mesin ‘09

Universitas Riau

Maaf
TIEN MARNI SULASTRI
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“Ibu, bulan depan Ibu datang ke
kampus Benny untuk liat Benny
wisuda ya. Benny cuma mau bilang itu
ke Ibu. Udah dulu ya, Bu, Benny harus
menyiapkan diri untuk ujian kompre.
Doakan Benny ya, Bu...Daahh Ibu...”
aku langsung memutuskan telepon
tanpa me-nanyakan keadaan di rumah.

Aku menghela napas panjang.
Sejenak aku bayangkan wajah Ibu saat
ini. Pasti ibu sedang tersenyum dan
menceritakan berita bahagia itu pada
Ayahku.

SEBENTAR lagi waktuku untuk
menentukan nasibku. Dan aku harap
kali ini aku berhasil. Keringat mem-
basahi baju putihku yang sudah aku
pakai sejak tadi pagi. Padahal ujian baru
dimulai pukul 10. Aku benar-benar
sudah siap menghadapi hari ini. Dua
kali gagal membuat aku benar-benar
mengerti harus seperti apa aku meng-

hadapi peperangan ini.
“Benny Fabian...” namaku di-

panggil satu dosen penyidang. Aku
menarik napas panjang tanda siap
menghadapi menit-menit ke de-
pannya.

Dihadapanku duduk lima pe-
nyidang. Mereka adalah dosen yang aku
hadapi di ujian kompre pertama dan
kedua lalu.

“Benny Fabian...” suara Pak Ady
membuat jantungku deg-degan. Aku
harus bisa, batinku.

“Ini ujian ketiga yang Anda hadapi
setelah sebelumnya Anda gagal. Saya
harap ujian kali ini Anda berhasil,
karena setahu saya, kalau kali ini Anda
gagal lagi, Anda harus keluar dari
kampus ini tanpa gelar apapun,” lanjut
Pak Ady. Aku mengangguk.

“Dan satu lagi...” Pak Reno, dosen
ter-killer di kampusku angkat bicara.
“Meskipun ini ujian ketiga Anda dan
tahun terakhir untuk Anda, tidak ada
dispensasi apapun yang akan kami
berikan. Karena apapun nilai yang
Anda dapatkan, itu murni dari usaha
Anda. Tidak ada belas kasihan dari

kami untuk Anda,” katanya. Aku
kembali mengangguk.

Menit-menit itu terasa berat un-
tukku. Semua pertanyaan aku jawab
sebisaku. Mereka menyuruhku keluar
dari ruangan setelah semua pertanyaan
dijawab.

Dengan jantung masih berdebar
kencang, aku menunggu di luar. Aku
sudah lupa dimana aku duduk, karena
menit-menit itu aku lalui dengan
berdoa. Sangat khusyuk. Terasa lama
bagiku menunggu keputusan itu. Aku
harap aku lulus.

“Benny Fabian...” kembali namaku
dipanggil. Aku masuk kembali ke
ruangan itu dengan detak jantung yang
lebih hebat. Aku menatap satu per satu
dosen dengan harapan mereka mem-
beriku kabar baik.

“Benny Fabian dengan nomor
induk 0307031566 kami nyatakan...”
suara Pak Ady terasa berat di telingaku.
“Tidak Lulus.”

Aku menatap mereka tidak percaya.
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ingin
menangis, tapi air mataku tidak
mampu keluar.

“Kami minta maaf, nilai Anda
tidak mencapai target yang ditentukan.
Untuk ketiga kali dan untuk yang
terakhir kalinya, Anda kami nyatakan
tidak lulus,” kata Pak Reno.

Aku tidak menyadari sudah berapa
lama aku duduk di kursi itu. Mulutku
terkunci rapat. Tidak tahu harus bilang
apa lagi. Apa yang harus aku katakan
pada Ayah dan Ibu padahal aku sudah
katakan bulan depan aku akan wisuda.

Aku menatap Agam yang ternyata
sudah menungguku. Entah sudah
berapa lama dia di luar.

“Bagaimana, Ben?” tanya Agam.
“Pinjamkan aku HP...” aku tidak

menjawabnya. Dia memberikan HP-
nya padaku.

Aku menelepon Nami dan lang-
sung diangkat oleh Ibu. Tadi aku
sudah berpesan pada Nami untuk
berikan HP pada Ibu karena aku akan
menelepon selesai ujian.

“Ibu, Benny jadi wisuda bulan

depan. Bilang pada Ayah, Saima dan
Ragil juga. Siapkan aja semuanya ya
Ibu...” aku memberi kabar yang se-
benarnya tidak ingin aku lakukan. Tapi
memang harus begini.

Agam sepertinya tahu apa yang
terjadi karena dia lihat raut wajahku
yang mengisyaratkan kegagalan. Dia
pegang pundakku, menyemangati.
Aku matikan telepon dan melihat
Agam menangis.

“Tolong rahasiakan ini Gam... Aku
tak ingin orang tuaku tahu tentang
ini...” pintaku memohon. Agam
sangat berat mengangguk. Namun dia
mengerti, lalu mengangguk saat
melihat aku memegang dadaku.

“Sakit sekali, Gam...” bisikku. Dia
hanya diam.

HARI ini adalah hari yang ditunggu
orang tuaku. Namun tidak bagiku.
Pukul 12 tepat saat acara wisuda sudah
selesai, dan tak ada lagi orang di
lapangan itu, orang tuaku turun dari
travel yang membawa mereka dari
kampung. Aku menyuruh mereka
untuk datang tepat pukul 12. Mereka
tidak curiga sedikit pun saat mereka
lihat lapangan yang begitu sepi. Aku
menyambut mereka dengan togaku
dan senyum bahagiaku. Agam me-
ngabadikan penyambutan itu dengan
kamera digitalnya.

“Ibu, Ayah, akhirnya Benny lu-
lus...” kataku sambil menghambur ke
pelukan Ibu. Ayah, Saima dan Ragil
ikut memelukku. Ibu dan Ayah me-
nangis. Tangis bahagia yang aku
berikan dengan kebohonganku. Agam
ikut menangis.

“Kenapa sepi?” tanya Ayah heran.
“Acaranya sudah selesai, Yah.

Acaranya tidak begitu penting kok.
Yang penting kan Benny sudah wi-
suda...” jawabku. Ibu mengangguk.

“Ayo berfoto...” Aku ajak Ibu,
Ayah, Saima dan Ragil ke papan bunga
yang belum diangkat oleh yang punya.

“Maafkan aku Ibu, Ayah, Saima,
Ragil…” Berulang kali aku mengucap-
kannya dalam hati. Tidak tahu apa yang
akan aku hadapi ke depannya. Tapi,
meskipun aku gagal di sini, aku akan
lakukan yang terbaik di luar sana. Aku
yakin masih ada kesempatan.#

Cerpen ini mendapat Juara II Lomba
Bulan Bahasa se-UR pada Oktober 2011

“Maafkan aku Ibu, Ayah, Saima,
Ragil…”
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AZAN Magrib sore Senin pada Januari
lalu selesai berkumandang di surau
Suluk Syekh Ibrahim. Letaknya di
Dusun Ngarai Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, Rokan Hulu
(Rohul), Riau. Jemaah dengan jubah
putih mulai luruskan saf pertanda
sholat dimulai. Selesai sholat di-
lanjutkan baca yasin bersama.

Surau berukuran 20 x 20 meter
punya dua lantai. Di dalamnya di-
topang tiang penyangga sebanyak
sepuluh batang. Di tengah, dibatasi
dinding triplek tingginya dua meter
lebih. Ini untuk memisahkan jemaah
laki-laki dan perempuan. Dua buah
tangga untuk ke lantai atas. Satu untuk
laki-laki dan satu lagi untuk perem-
puan.

Usai sholat Isya, sebagian jemaah
laki-laki dan perempuan naik ke lantai
dua. Mereka lakukan tawajjuh; ritual saat
lakukan Suluk. Tawajjuh artinya meng-
hadapkan diri pada Allah SWT. Ritual
tawajjuh ada dalam zikir atau menyebut
nama Allah SWT. Selesai tawajjuh,
semua jemaah makan bersama di
rumah Suluk Syekh Ibrahim. Sekitar
lima meter dari Surau.

Di rumah Suluk, ada ruang tamu,
luasnya 3 x 15 meter. Sebelah kiri
untuk suluk laki-laki, kanan untuk
perempuan. Tiap bilik dibatasi masing-
masing sekitar 3 x 3 meter. Bangunan
rumah Suluk Syekh Ibrahim berbentuk
O, tengah-tengahnya kosong, cuma
ada taman. Bagian ujung tempat
memasak para jemaah.

Suluk rutin tiap hari Senin, Selasa
dan Kamis bagi jemaah Suluk Syekh
Ibrahim. Peserta Suluk datang dari
Rambah Samo, Rambah Hilir dan
Bangun Purba. Adirman, 38 tahun,
salah satu jemaah Surau Suluk Syekh
Ibrahim. Ia masuk Suluk pada 2010.
Kini ia telah enam kali ikut Suluk.

“Mengenal Suluk sudah sejak
masih kecil. Orang tua saya dulu juga
orang Suluk. Istilahnya turun-te-
murun,” katanya. “Alhamduliah selama

masuk Suluk, dapatkan ketenangan
hati maupun pikiran.”

Hj. Jaharni, 57 tahun, telah lima
kali masuk Suluk. Baginya, selama
Suluk dihabiskan dengan berzikir,
tahlil, perbanyak Sholat Sunah dan
sholat lima waktu yang tak pernah
ditinggalkannya. “Sejak surau ini di
bangun saya baru dua kali ikut,” kata
Jaharni. Jaharni tinggal di desa Nagori,
Pasir Pangaraian. Pasir Pangaraian
ibukota Rohul. Jaharni, dari rumah,
cuma bawa pakaian dan tikar. “Semua
kebutuhan lainnya sudah disediakan.”

SULUK adalah jalan mendekatkan diri
pada Allah SWT. Bersuluk artinya
berusaha dengan sungguh-sungguh
bersihkan diri rohani dan jasmani.
Diyakini, setiap orang bersuluk akan
jadi bersih dan tobatnya akan diterima
Allah SWT. Suluk bisa dilakukan
selama 10, 20 atau 40 hari.

Ada beberapa tahapan wajib se-
belum seseorang bersuluk. Dimulai
dari tarekat, mandi tobat dan shalat
Sunah. Lalu, mempelajari zikir dan
memahami maksud dan arti bacaan.
Selama bersuluk akan dibimbing
Mursyid (guru pembimbing Suluk).
Selama bersuluk, jemaah tak lepas dari
wudhu-nya. Mereka senantiasa berzikir
usai tunaikan salat lima waktu. Ma-
lamnya tidur dalam kelambu yang
berukuran 1 x 2 meter.

Bersuluk, jemaah tak dibenarkan
makan makanan berdarah, seperti ikan,
udang dan ayam. Juga susu. Hanya
boleh konsumsi sayur-sayuran tanpa
bumbu, selain garam dan cabe. “Ada
empat bulan pada penanggalan Hijriah
jadi waktu paling afdal bersuluk; Rabiul
Awal, Zulhijah, Rajab, dan Ramadhan,”
kata Khalifah Ibnu Hajar, 68 tahun,
Mursyid di Surau Syekh Ibrahim.

Di Rokan Hulu, ada dua aliran
tradisi Suluk; Suluk Basilam dan Suluk
Kumpulan. Suluk Basilam berasal dari
Basilam, Langkat, Sumatera Utara.

Suluk Kumpulan dari Sumatra Barat.
"Tidak ada perbedaan mencolok di
antara keduanya. Intinya tetap men-
dekatkan diri kepada Allah SWT," kata
Ibnu.

Data Pemda Rohul, pada 2011 ada
130 surau tempat bersuluk. Total
jamaahnya sekitar 20.300 orang. Mini-
mal satu Surau Suluk dihuni 70 jemaah
laki-laki dan perempuan. Apalagi bulan
Ramadhan, masyarakat lebih cen-
derung bersuluk. Hingga banyak
masjid-masjid sepi jemaah. Ini juga
yang jadi dasar Rohul disebut Negeri
Seribu Suluk.

SULUK di Rohul tak lepas dari Syekh
Ibrahim Alkholidi Naqsabandi. Ibra-
him penganut Tarekat Naqsyaban-
diyah Al-Khalidiah. Wikipedia me-
nulis, tarekat ini mengistimewakan
Abu Bakar as-Siddiq R.A, setelah
Muhammad SAW. Mereka mem-
percayai ucapan Muhammad SAW,
“Tidak ada sesuatu pun yang di-
curahkan Allah SWT ke dalam dadaku,
melainkan aku mencurahkan kembali
ke dalam dada Abu Bakar.”

Masih ditulis Wikipedia, Tarekat
Naqsyabandiyah Al-Khalidiah telah

SULUK SYEKH IBRAHIM

Bagaimana Syekh Ibrahim membawa Suluk ke Rokan Hulu

Oleh Herman

Surau Suluk Syek Ibrahim,
kini jadi Surau Induk.
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alami pergantian penyebutan beberapa
kali. Periode Abu Bakar as-Siddiq
sampai Tayfur ibn Isa ibn Surusyan al-
Bistami dinamakan periode Shid-
diqiah. Lalu, dari Tayfur hingga
Khawajah Abdul Khalik Fajduani
disebut Tayfuriah. Kemudian periode
Khawajakaniah; dari Khawajah Abdul
Khalik Fajduani ke Bahauddin Naq-
syabandi. Setelah itu, barulah lahir
Naqsyabandiyah dari periode Bahau-
ddin Naqsyabandi sampai Nashi-
ruddin Ubaidullah Al-Ahrar.

Ibrahim, seperti buku terbitan
Humas Pemda Rohul, lahir di kam-
pung Sebotih—sekarang Pasir Kota
Baru Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah Rohul—pada 1840. Orang
tuanya Ampu. Sejak kecil, Ibrahim
mulai dalami Alquran dan Usul Fiqih.

Syekh Ibrahim punya dua orang
istri; Raju dan Kidjam. Dari Raju,
Ibrahim punya dua anak. Minu dan
Kantou. Dari Kidjam lahir tujuh
anaknya; Syakdiah, Bako, Mundai, Ma-

rid, Dirab, Menjo
dan Abdul Rah-
man. Kesembilan
anak Ibrahim, selu-
ruhnya miliki mi-
nat untuk terus-
kan tarekat Naqsya-
bandiyah. Drs. H.
Ahmad M.Si, Bu-
pati Rohul seka-
rang adalah cucu
dari Menjo.

Saat itu, Ibra-
him juga bangun
surau di Sebotih.
Suaru beratap ijuk.
Bangunan berting-
kat. Surau itu dires-
mikan Tuan Putih
dari Mekkah. Saat
itu Syekh Ibrahim
baru 40 tahun. Usai
surau di Sebotih
dibangun dan pu-
nya jemaah, Syekh

Ibrahim bangun mesjid Payung Sekaki
di Tanjung Belanti, Pasir Pangaraian
Rokan Hulu—kini jadi Mesjid Raya
Pasir Pangaraian. Di mesjid itu, Syekh
Ibrahim sepuluh tahun jadi imam.

Merasa ilmu belum cukup, me-
nurut buku Perkumpulan Partai
Tarekat Islam (PPTI)—cetak di Bukit-
tinggi pada 1920—Syekh Ibrahim
seorang yang gigih  belajar Tarekat
Naqsyabandiyah. Syekh Ibrahim per-
nah belajar di Sumatera Barat, Su-
matera Utara, Kalimantan, Malaysia
bahkan sampai ke Mekkah. Melihat
ketekunan itu, ia diangkat jadi Mursyid
(guru pembimbing dalam Suluk)
PPTI wilayah Pasir Pangaraian.

Mursyid punya kedudukan pen-
ting. Ia tak hanya pembimbing yang
mengawasi murid-muridnya dalam
kehidupan lahiriah sehari-hari agar tak
menyimpang, tapi pemimpin kero-
hanian bagi para muridnya agar bisa
wushul (terhubung) dengan Allah SWT.
Ia adalah washilah (perantara) antara
murid dengan Allah SWT.

Syekh Ibrahim wafat 1960, tepatnya
12 Dzulhijjah pada kalender Islam. Ia

wafat diumur 120 tahun. Syekh Ibra-
him dimakamkan di Desa Nagori,
Kota Pasir Pangaraian. Tapi setelah
beberapa tahun, makamnya dipin-
dahkan pada pemakaman umum
Dusun Nogori, Desa Babussalam.
Alasannya erosi sungai Batang Lubuh.
Sebagai pengganti Syekh Ibrahim
adalah Minu atau bergelar Kholifah
Ibrahim Mudo, anak dari istri per-
tamanya, Raju. Setelah Minu wafat
pada 1977, Mursyid diteruskan anak
Minu; Ibnu Hajar bergelar Khalifah
Ibrahim.

Beberapa murid Ibrahim kini
tersebar di Rokan Hulu. Syekh Mudo
di Muaro Katogan, Khalifah Minu di
Kampung Baru, Imam Suro di Kam-
pung Nogori, Khalifah Baha di Tulang
Gajah, Khalifah M.Nur di Pasir Jambu,
Khalifah Shalih di MuaroTogan,
Khalifah Mudo di kilometer 12,
Khalifah Tuo Sebotih di Sebotih,
Khalifah Mudo Ukad di Surau Tuo
Sebotih, Khalifah Abdul Wahab di
Surau Ubudiah, Khalifah Bahari atau
H. Bakri di Surau M. Kutugun Kam-
pung Nogori, Khalifah H. Ismail di
Kampung Padang, Khalifah Tongak
di Tanjung Belit, Khalifah Dahlan
Dugog di Babussalam.

KEMBALI ke Surau Suluk. Awalnya
Surau Suluk Syekh Ibrahim terletak di
Kampung Nogori, tepi Batang Lubuh.
Lantas surau dipindahkan ke Desa
Koto Tinggi—karena suraunya telah
berada di tengah sungai Batang Lubuh
akibat erosi sungai—persis di belakang
rumah anaknya, Hj. Menjo.

Belakangan, surau ini di pindahkan
lagi sekitar lima ratus meter dari lokasi
semula, masih di Desa Koto Tinggi,
Kecamatan Rambah. Ia dipindahkan
saat Bupati Rohul dijabat Achmad
M.Si. Surau Suluk Syekh Ibrahim
diresmikan April 2010 oleh Pimpinan
Pusat Tarikat Naqsabandi Nasional dari
Jakarta; K.H Makhtub Efendi MA.
Sekarang surau ini menjadi Surau Suluk
induk di Kabupaten Rokan Hulu.#

Di Rokan Hulu ada dua aliran tradisi Suluk; Suluk Basilam dan
Suluk Kumpulan.
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WACANA perdebatan soal keistimewaan
Yogyakarta terlalu terfokus pada penentuan
siapa yang berhak menjadi Gubernur dan
Wakilnya.

Wacana  itu terlalu sempit, sebab yang lebih
menentukan watak feodal DIY, adalah ke-
beradaan jutaan hektar tanah-tanah kerajaan di
propinsi ini, yang dikenal dengan sebutan
Sultanaat Gronden (SG) dan  Pakualamanaat
Gronden (PAG).

Bentangan  SG dan PAG di DIY itu sangat
luas, sebab berdasarkan Rijksblad Kasultanan
No. 16/1918 dan Rijksblad Kadipaten No. 18/
1918, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan
merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain,
otomatis menjadi milik kesultanan dan
kadipaten.

Ribuan hektar SG di seluruh DIY kini
terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul dan
Sleman (Kabare,  Juli 2007, hlm. 14-15). Selain
SG, PAG masih luas juga, dan terkonsentrasi
di Kulon Progo. Kedua jenis tanah keraton
itu  merupakan sumber pendapatan kedua
keraton itu dari sahamnya di Hotel Am-
barukmo, Ambarukmo Plaza, Saphier Square,
dan padang golf Merapi.

Pengelolaan tanah-tanah keraton itu berada
di bawah yurisdiksi kantor Paniti Kismo, yang
dikepalai oleh  GBPH Hadiwinoto, adik Sul-
tan HB X, dengan gelar Penghageng Ka-
wedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo (Kabare,
Juli 2006, hlm. 60-62).

Legalisasi SG dan PAG melalui  UU
Keistimewaan Yogyakarta  sudah berkali-kali
ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono X
(Kabare, Juli 2007, hlm. 13). 

ASET BISNIS
Mirip keluarga raja-raja Eropa , persil-persil SG
dan PAG menjadi modal bisnis–dan kegiatan
sosial — bagi banyak anggota keluarga besar
Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam
IX. Di antara adik-adik Sultan yang paling
menonjol adalah GBPH Prabukusumo. Ia
Dirut  PT Karka Adisatya Mataram, salah satu
perusahaan iklan luar ruang terbesar di
Yogyakarta, dan Komisaris Utama Jogja TV
(Kabare, Juli 2005, hlm. 25).

Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng

Ratu (GKR) Pembayun paling aktif me-
manfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian
Giyanti 1755 itu. Selain memimpin pabrik gula
Madukismo, ia mendirekturi  pabrik rokok
kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun
tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul; budidaya
ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa
Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Bantul; serta
tambak udang PT Indokor Bangun Desa di
pantai Kuwaru, Bantul (Kompas, 11/8/2003;
Kabare,  Juni 2006, hlm. 24; Agrina,  14/4/2008; 
Bernas Cyber News, 1/8/2008; Jawa Pos, 30/7/
2009).

Namun “permata di mahkota” kerajaan
bisnis keluarga keraton Yogyakarta adalah
perusahaan tambang pasir besi PT Jogya Magasa
Mining (JMM) di Kulon Progo. Di situ Gusti
Pembayun dan pamannya, GBPH Joyokusumo,
menjadi Komisaris, sedangkan Direktur Utama
dijabat oleh BRM Hario Seno dari Puri Pa-
kualaman (sumber : Akte Pendirian PT JMM, 6
Okt. 2005).

Perusahaan milik keluarga keraton Yogya ini
kemudian berkongsi dengan Indo Mines Ltd.
dari Perth, Australia Barat, menjadi PT Jogja
Magasa Iron (JMI), yang berencana menambang
pasir besi di pantai Kulon Progo sepanjang 22
kilo meter, mengolahnya menjadi pig iron dan
mengekspornya ke Australia. Tak lama setelah
Sultan menyatakan siap jadi capres, pemerintah
dan PT JMI menandatangani kontrak karya
pertambangan pasir besi di Pantai Bugel, Kulon
Progo, selama 30 tahun (Koran Tempo, 12/11/
2008).

Sejak saat itu, perlawanan rakyat pesisir
Kulon Progo terhadap rencana pertambangan,
yang terorganisir melalui Paguyuban Petani
Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, semakin
marak.

Tanggal 21 Juni 2009, 38 truk mengangkut
sekitar 5.000 petani pesisir Kulon Progo
mendatangi Rektor UGM, Prof. Sudjarwadi
memprotes keberpihakan para peneliti UGM
yang merekomendasi reklamasi lahan eks
tambang pasir besi itu nantinya.

Alih-alih meneliti revolusi pertanian yang
telah dilakukan para petani pesisir Kulon Progo
yang berhasil menyulap lahan pasir hitam
menjadi tanah subur untuk menanam cabai, para
peneliti UGM sudah menerima rencana tam-

PENULIS MULAI
MENELITI SOAL_SOAL

REFORMA AGRARIA
SEJAK IKUT

MENDIRIKAN
SEKRETARIAT BINA

DESA PADA 1980.

SG dan  PAG Pen umpan g Gelap
RUU Yogyakarta

GEORGE J ADITJONDRO
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bang itu sebagai keniscayaan. Padahal
proyek kongsi Indo-Australia itu
bertentangan dengan hukum ling-
kungan dan tata ruang Kabupaten
Kulon Progo.

Selain itu, rencana tambang di
Kulon Progo itu juga menunjukkan,
besarnya ketergantungan bisnis ke-
luarga keraton Yogyakarta pada tanah-
tanah feodal, yang sesungguhnya
sudah harus dihapus apabila para

Aksi-aksi Massa Loyalis
Keraton  Yogyakarta

bangsawan menghormati UUPA 1960,
yang sudah diterima oleh Sultan
Hamengku Buwono IX, ayah Sri Sul-
tan sekarang, tanggal 24 September
1984. Bukannya menjalankan land re-
form yang diamanatkan oleh UUPA
1960, keberadaan SG dan PAG yang
kontroversial justru dicoba dilegalisasi
dengan membonceng pada RUU
Keistimewaan Yogyakarta (lihat Pasal
12 Bab VIII).

Itu sebabnya, semua fraksi di
DPR-RI yang sedang memperdebat-
kan RUUK pasal per pasal, hendaknya
tidak hanya terfokus pada mekanisme
pergantian kepala daerah dan wakilnya,
tapi lebih memikirkan implikasi
legalisasi jutaan hektar tanah-tanah
swapraja ini.#

 Tulisan pernah terbit di Sinar Hara-
pan, 31 Maret 2011. dan diperbanyak
dalam seminar di UGM, 30 Nov. 2011

AKSI-aksi massa  seperti yang di-
lakukan terhadap  GJA, 2 Desember
2011 yang  lalu, bukanlah satu-satunya
aksi premanisme yang telah terjadi di
wilayah DIY tahun-tahun belakangan
ini. Aksi-aksi massa itu umumnya
dilakukan terhadap pihak yang me-
nentang, atau dicurigai menentang
kebijakan Keraton.

CENDIKIAWAN SEBAGAI SA-
SARAN

Akhir tahun 2010, tepatnya tanggal
23 Desember 2010, mantan Rektor
UGM,  Ichlasul Amal yang menjadi
sasaran.  Tanggal 23 Desember 2010,
rumah Prof. Amal di Jalan Pandean-
sori I No. 5 di daerah Condongcatur,
Depok, Sleman didemo oleh puluhan
warga yang menamakan dirinya Kawu-
lo Ngayogyakarta. Demo itu, menurut
M. Ariesman Hendrosuseno, juru
bicara kelompok itu, dilakukan karena
mereka tidak terima ucapan sang
Profesor, yang mengecam cara-cara
kampanye kelompok pro-penetapan
yang dianggapnya mirip cara-cara
mobilisasi massa yang dulu dilakukan
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)
(Tempo Interaktif, Kamis, 23 Desember
2010).

PETANI SEBAGAI SASARAN
Berbeda dengan aksi demonstrasi

ke rumah-rumah disiden kelas me-
nengah, seperti  GJA dan Prof. Ichlasul
Amal, serangan preman ke  per-
kampungan petani Kulon Progo lebih
destruktif. Misalnya, serangan para pre-

man ke petani-petani Kulon Progo
yang menentang penyerobotan tanah
mereka untuk tambang pasir besi PT
Jogja Magasa Iron (JMI) , tanggal 27
November 2008.  

Akibat trauma yang disebabkan
oleh para preman itu, akhir Febuari
2011 para petani di pesisir selatan
Kabupaten Kulon Progo bersiaga
penuh untuk mengantisipasi serangan
preman (Kulonprogo News, Seputar In-
donesia,  23 Febr. 2011). Apalagi setelah
pernyataan  Sultan bahwa sang Raja itu
akan mempersiapkan preman untuk
mengsukseskan pertambangan pasir
besi itu, apabila Polisi tidak mampu
mengamankan proyek itu (Meteor,
Tempo,  21/2/2011).

BANGSAWAN SEBAGAI
SASARAN

Seperti yang kita ketahui,  kerajaan
Yogyakarta terdiri dari Keraton yang
dipimpin oleh Sri Sultan Hameng-
kubuwono X, dan Kadipaten atau
Puro Pakualaman yang dipimpin oleh
KGPAA  Paku Alam ke-IX. Ternyata,
sudah ada pula tokoh dan organ
Pakualaman yang menjadi sasaran
demo massa.

Senin, 24 Desember 2011, kantor
milik  Anglingkusumo, Pengageng
(Ketua) Paniti Kismo (kantor urusan
tanah) Puro Pakualaman, yang terletak
di sayap timur kompleks Puro Paku-
alaman, didatangi massa yang sebagian
besar berseragam hitam-hitam dari
Paksi Keraton, salah satu organisasi
massa di bawah Sekber Keistimewaan

DIY. Mereka langsung masuk ke ruang
kerja Anglingkusumo dan mem-
bubarkan acara yang semula diren-
canakan akan membahas masalah
tanah-tanah PAG (Pakualaman Gron-
den).

Lebih dari setengah jam terjadi
perdebatan antara massa pro-pe-
netapan yang dipimpin Totok Sudar-
woto dan M. Suhud dengan Angling-
kusumo maupun kerabat Pakualaman 
lain. Totok juga mengecam keabsahan
lembaga yang telah mengundang
sejumlah kepala desa di pesisir pantai
Kulon Progo. “Paniti Kismo Paku-
alaman itu lembaga illegal. Lembaga
Paniti Kismo hanya ada di Keraton
Jogjakarta,” ujar Totok di hadapan
massanya  (Radar Jogja, 25 Desember
2011).

Setelah diskusi di Wisma Kagama
dan Fakultas Teknologi Pertanian
(FTP) UGM, mereka menengarai
gerakan pro-pemilihan mulai meram-
bah ke dalam Puro Pakuaalaman. “Ada
yang tidak senang dengan keistimewaan
dan penetapan. Ada yang ingin meng-
obak-obok,” imbuh Suhud (idem).

Dalam aksi itu, massa pro-pene-
tapan juga bertekad siapapun yang
hendak mengganggu penetapan akan
dilawan. “Tak peduli pemerintah
pusat, kerabat, atau sentono dalem,
kalau makar kita libas,” teriak mereka
(idem).

“Sejak dulu Pakualaman juga
punya lembaga Paniti Kismo. Sejak
dulu, Pakualaman juga punya lembaga
Paniti Kismo. Saya diangkat sebagai
Pengageng,” katanya (idem).

“Sejak ayah saya dulu, nggak ada
keharusan mengajukan izin. Undang-
Undang mana yang mengharuskan
itu”, tegasnya (idem).#George
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SAYA pernah tanyakan apa perbedaan
mahasiswa dengan siswa di salah satu
pertemuan kuliah? Apa yang dituntut dari
seorang mahasiswa? Dari predikat saja sudah
beda. Siswa untuk mereka dari SMA ke bawah,
sedangkan mahasiswa untuk murid Per-
guruan Tinggi.

Mahasiswa mesti punya pola pikir sis-
tematis dan ilmiah. Bagaimana perubahan ini
tergambar dengan kehadiran mahasiswa di
masyarakat? Jawabannya selama berpredikat
sebagai mahasiswa ditempa untuk kritis,
berpikir positif, idealis dan selalu membela
kepentingan umum/masyarakat dari pada
kepentingan pribadinya.

Hal sangat membanggakan dari maha-
siswa adalah saat harus menyelesaikan
pendidikan S-1, S-2 dan S-3 dengan menulis
tugas akhir apakah setara skripsi, thesis dan
disertasi.

Kemampuan mahasiswa menulis ilmiah
dan berpikir sistematis terlihat saat dituntun
dosen. Sehingga sudah sangat benar pada 27
Januari 2012, Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Ke-
budayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud), Djoko
Santoso meminta seluruh mahasiswa di-
wajibkan membuat dan mempublikasikan
karya ilmiahnya sebagai salah satu penentu
kelulusan melalui surat edarannya.

Walaupun masih dalam kadar himbauan,
seperti yang ditegaskan oleh Menteri Pen-
didikan Dan Kebudayaan, M. Nuh, bagi
mahasiswa S-1, untuk lulus program Sarjana
harus menghasilkan makalah terbit pada jurnal
ilmiah. Sementara, program Magister di-
haruskan terbit pada jurnal ilmiah nasional,
diutamakan terakreditasi Dikti.

Adapun mahasiswa program Doktor
harus menghasilkan makalah yang diterima
untuk terbit pada jurnal internasional, berlaku
untuk lulusan setelah Agustus 2012. Bila tidak
melakukan publikasi ilmiah, predikat ke-
lulusan akan diturunkan.

Apakah beban berat ini tanggung jawab
mahasiswa seorang? Tentu tidak. Ada andil
besar yang harus dilakukan seorang dosen

pembimbing/promotor. Karena itu mari kita
ikrarkan bahwa hubungan mahasiswa dengan
dosen atau pembimbing adalah partner dalam
bekerja.

Tentu dalam menjalani hubungan ini harus
ada komitmen yang tidak boleh dilanggar,
dijaga dan dipupuk agar langgeng hingga jadi
pertemanan sejawat. Sehingga dalam publikasi
ilmiah, posisi dosen pembimbing jadi jelas
sebagai co-author, walaupun selama ini ma-
hasiswa cenderung lebih update dan membaca
lebih banyak dibanding dosennya. Namun, luar
biasa tanggung jawab dosen/pembimbing
sebagai filter dalam menjaga kualitas artikel
(karya ilmiah) agar terhindar dari plagiat.

Seorang dosen pembimbing akan me-
ngarahkan bimbingannya untuk menyelesaikan
tugas akhir. Seperti dengan menetapkan judul
penelitian. Ini merupakan jawaban pertanyaan
apa yang diteliti. Jadi ide penelitiannya harus
jelas, tertuang di dalam judul yang ringkas dan
informatif.

Kemudian abstrak. Melaporkan secara
ringkas dan jelas apa yang diteliti (tujuan),
mengapa diteliti (scientific problems), bagaimana
caranya (metoda), kemudian hasil-hasil utama
apa saja yang ditemukan, dan artinya apa
(kesimpulan). Abstrak berisi 150-200 kata atau
sekitar 15-20 baris kalimat.

Bagian pendahuluan dibuat untuk men-
jawab pertanyaan apakah yang akan diteliti. Lalu
mengapa hal tersebut sangat penting untuk
diteliti, sebutkan permasalahan yang akan
dipecahkan atau dianalisis, pertanyaan apa yang
akan dipertanyakan, dan hipotesis apakah yang
akan diuji.

Dengan kata lain, pendahuluan berisi
pembahasan tentang latar belakang ilmiah (sci-
entific background), permasalahan ilmiah (scien-
tific problems), pertanyaan ilmiah (scientific ques-
tions atau research question), tujuan penelitian dan
hipotesia (jawaban sementara terhadap per-
masalahan dan tujuan).

Selanjutnya metoda atau prosedur kerja.
Isinya untuk menjawab pertanyaan bagaimana
mengerjakan penelitian tersebut dan metoda
apakah yang digunakan untuk menjawab

Kebijakan  Publikasi Ilmiah
Sudah Ben ar

DOSEN TETAP JURUSAN BUDIDAYA
PERAIRAN FAPERIKA UR.

LABORATORIUM PENGELOLAAN
KUALITAS AIR DAN TANAH

DR. SABERINA HASIBUAN, S.PI, M.T.
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pertanyaan penelitian.
Pertanyaan penelitian dikonstruksi

dari permasalahan di dalam penelitian.
Kemudian tahapan apa saja yang harus
dilakukan untuk mendapatkan data.

Bab hasil untuk menjawab per-
tanyaan apa saja yang ditemukan dari
penelitian yang dikaji. Biasanya hasil
berisi data yang telah diringkas baik
dalam bentuk grafik atau tabel yang ada
uraian ringkasannya.

Untuk menjawab pertanyaan apa
artinya angka atau hasil tersebut, dibuat
pada bagian pembahasan. Mengapa
hasilnya demikian, apakah ada hu-
bungannya dengan scientific background
yang sudah dituliskan pada penda-
huluan atau baru dan diacu dalam
pembahasan.

Hasil haruslah dianalisis dan
diinterpretasikan. Peneliti harus bisa
menjelaskan mengapa hal tersebut
terjadi.

Untuk menjawabnya maka perlu
mengacu kepada studi literatur yang ada
kaitannya dengan topik yang dibahas
dengan cara membaca artikel berkala
(jurnal-jurnal) ilmiah atau juga in-
ternet.

Bila tidak dapat menjelaskan
mengapa hasil tersebut demikian,
maka laporan tersebut hanya bersifat
deskriptif saja, laporan hanya berisi
uraian dan belum mengkaji sampai
tahapan analisis atau sintesis.

Jadi laporan itu kualitasnya masih
rendah. Perlu diperhatikan bahwa
pembahasan harus konsisten dengan
tujuan dan judul penelitian.

Kemudian kesimpulan. Bukan
hasil, tapi merupakan interpretasi hasil.
Dan terakhir, daftar acuan/pustaka.
Ketika peneliti mengacu kepada ide
maupun tulisan peneliti lainnya baik
pada pendahuluan, cara kerja, dan
pembahasan maka harus memberi
kredit dengan mencantumkan nama
peneliti yang jadi acuan.

Bila tidak melakukannya maka itu
berarti telah mencuri ide orang lain.
Pencurian ide atau tulisan ini disebut
plagiat.

Mentaati peraturan perundangan
yang berlaku, Permendiknas No.17
Tahun 2010 tentang pencegahan dan
penanggulangan plagiat di Perguruan
Tinggi, maka Perguruan Tinggi dan
pengelola jurnal wajib mengunggah

karya ilmiah mahasiswa dan dosen
pada portal Garuda, portal Perguruan
Tinggi, portal jurnal yang bersang-
kutan atau portal lainnya.

Menindaklanjuti ini maka Rektor
UR berupaya untuk mengembangkan
karya ilmiah/jurnal elektronik UR dan
menjadikan Perpustakaan UR sebagai
Perpustakaan Digital (Cyber Library)
yang punya fungsi menjadi pusat
informasi referensi elektronik.

Tugas dosen pun bertambah yaitu
menyerahkan laporan/karya ilmiahnya
kepada Perpustakaan Universitas Riau
berupa laporan/karya ilmiah cetak 2
(dua) eksemplar dan 1 (satu) CD soft
copy dalam file PDF.

Semua pekerjaan ini tidak dapat
dilakukan secara sendiri, maka seorang
dosen perlu berpartner dengan para
mahasiswanya.#

Hasil haruslah dianalisis
dan diinterpretasikan.

Peneliti harus bisa men-
jelaskan mengapa hal ter-

sebut terjadi.
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“DARIMANO bang?” tanya Badri.
“Dari sana,” jawab pria yang

berjalan sambil mengangkat-angkat
ponsel ke udara.

“Ooo… bahasa Indonesia raya
rupanyo,” ujar Badri. Ia dan Bujang serta
Nazri dan Kamal sedang temankan
Izam ke pelabuhan untuk beli mi Sagu.
Saat duduk di pinggir pelabuhan ia dan
kawan-kawan lihat pria itu sedang cari
sinyal.

“Aku kalau punyo hp macam tu, lah
lamo ku campak ke laut dah,” ujar Badri.
Disahuti derai tawa teman-temannya.

ANDI Lesmana, S.Pd lahir di Sungai

FEATURE

Rawa, 10 Maret 1987. Saat ini jadi
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah
SMA Bina Harapan Sungai Rawa. Ia
punya ide bikin film pendek usai lihat
kondisi di kampung kelahirannya.
“Sedikit yang tamat SMA dan banyak

pengangguran. Padahal banyak peru-
sahaan di Sungai Rawa ini,” kata Andi.

Ia katakan masyarakat susah untuk
bekerja di perusahaan. Di Sungai Rawa,
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak ada beberapa perusahaan. PT.
RAPP, Petroselat, Arara Abadi dan
Perusahaan Arang, Mandah Lestari. Ia
paparkan masyarakat yang kerja di
perusahaan di kontrak. “Kalau mau
kerja itu ada sistem cabut undi di
kantor desa,” tambahnya.

Jadilah seorang  patriotisme dan hidup
untuk memajukan daerah kelahiran jadi
motto Andi. Ia tempuh pendidikan
jenjang dasar di SDN 016—SDN 012
saat ini—Sungai Rawa. Pindah ke
Pekan-baru lantas sekolah di SMP
Rusqah Islamiyah. Lalu kembali ke
Sungai Apit untuk bersekolah di
SMAN 1. Setelah lulus, pada 2006 ia
masuk ke Universitas Islam Riau (UIR)
dan ambil jurusan Bahasa Inggris
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pen-
didikan (FKIP).

Andi punya ketertarikan pada dunia
seni. Ini warisan kedua orangtuanya.
Ayahnya, Abdul Jalil, gitaris sebuah
band. Ibunya, Azizah, penyanyi.

Dari sekolah ia aktif ikut organisasi
berkaitan dengan seni. Selain ikut
Pramuka, ia juga ikut Organisasi Intra
Sekolah (OSIS) seksi Apresiasi Seni dan
Budaya. Ia juga gabung sanggar teater
dan seni. Ia juga bentuk tim Nasyid
pertama di Kabupaten Siak. Beberapa
prestasi diraihnya. Pada 2004, ia jadi
pemenang pertama lomba teater dan
Nasyid se Kecamatan Sungai Apit.

Tak hanya di SMA, di kampus, ia
gabung ke Sanggar Teater Lingkaran

BUJANG LESENG

Kritikan anak negeri lewat film. Melihat bagaimana fenomena
masyarakat di atas sumber daya alam yang melimpah.

Oleh NURUL FITRIA

Seni Drama (Lisendra) Dua Terbilang
(STLDT) untuk salurkan bakatnya.
Bergabung di STLDT, Andi belajar
banyak tentang teater. Dari penulisan
skenario, tata musik, panggung,
pembacaan skrip, penjiwaan dan
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lainnya.
Di STLDT, ia jadi Wakil Ketua

Sanggar pada 2007. Ia juga jadi penata
musik dalam teater Gerak Seribu Lidi.
Beberapa kali jadi pemain figuran
dalam film pun ia dapatkan. Di
antaranya film Atas Pilihan, Zainun dan
Menepuk Duka. Selain jadi pemain,
Andi pun jadi penulis skenario. Di
antaranya Bujang Leseng dan Nyanyian
Gadis Melayu yang ia filmkan di daerah-
nya sendiri.

FILM Bujang Leseng mulai digarap
pada 2010. “Naskahnya sejak 2010 udah
siap,” kata Andi. Ia sampaikan ke-
inginan untuk buat film ini ke pemuda
di Sungai Rawa. Mereka bersedia ambil
bagian dalam film.

Sayangnya, karena tak ada pe-
ngalaman, Andi harus tangani se-
muanya. Mulai perbanyak naskah,
penyiapan alat-alat dan shooting. Ber-
bagai peran dalam pembuatan film
pun jadi tanggungjawabnya. Produser,
sutradara, cameraman, scriptwriter dan
editor.

“Ya, karena nggak mungkin tulis
Andi semua, jadinya di ubah-ubah,”
kata Andi. Untuk skenario ia buat
Andi, kameramen Andi Lesmana, edi-
tor Lesmana Production dan sutradara
Andi Lesmana Abdul Jalil. “Padahal
itu juga orangnya,” kata Andi sambil
tertawa.

Cari pemain jadi kendala pem-
buatan film. Karena masyarakat masih
awam pembuatan film, mereka sering
grogi dan malu bicara menghadap
kamera. Selain itu, pemain juga banyak
yang kerja. “Susah atur jadwalnya.
Kadang hari ini satu orang nggak bisa,
besoknya juga ada yang nggak bisa,”
kata Andi. Jadinya shooting yang mulai
Januari, selesai awal Maret 2010.

Audisi dilakukan 3 hari. Ada yang
sudah ikut latihan, tapi undurkan diri.
“Ada juga yang nggak sanggup. Karena
harus shooting dan latihan,” kata Andi.
Sebelum shooting, pelatihan reading,
baca naskah dan acting bagi anak-anak.
Bagi pemain dewasa ada latihan read-
ing sesuai emosi dari peran. “Bagi
pemain yang sudah terlatih, sudah
tidak grogi lagi menghadap kamera,”
kata Andi.

Setelah shooting, editing dilakukan
selama satu setengah bulan. Dibentuk

panitia peluncuran film kerjasama
dengan Himpunan Mahasiswa Keca-
matan Sungai Apit pada bulan Mei.
“Mereka bantu syaratnya film itu juga
diputar di daerah mereka, di Kepala
Cabang Dinas Pendidikan,” Andi
jelaskan syarat yang diminta. Lapangan
Balai Kesenian Desa Sungai Rawa jadi
tempat pemutaran film.

“DARI Selat Panjang ke Lubuk Sakat.
Menempuh bakau sampai belukar. Kami
datang membawa hajat. Membunuh tuan
sampai ke akar,” Bujang jual pantun ke
perompak. “Ikan Tunguk si ikan Bilis.
Mari berenang ke ujung perahu. Tuan
menumbuk saya menangkis. Kalah menang

Bujang. Ini salah satu bentuk kritikan
yang ada dalam film Bujang Leseng.
Ini bentuk keprihatinan yang jadi
motivasi dari Andi.

Menurutnya, Sungai Rawa punya
Sumber Daya Alam (SDA) banyak.
Tapi setelah semua habis dikuras, yang
tinggal hanya masalah. Dalam film-
nya, Andi lihatkan keadaan itu dengan
jelas.

Pertama, saat adegan Bujang dan
kawan-kawan mencari lokan—sejenis
moluska bercangkang mirip tiram.
Mereka mencari di Sungai yang sudah
kering. “Mengapalah pasal sungai wak
kering macam ni?” tanya Izam. “Apa
tidak. Tu ujung tu perusahaan tu. Sungai
tu pemintasnya. Tah perusahaan apa

belum tahu,” balas perompak.
Setelah selesai saling berbalas

pantun, Bujang dan kawan-kawan yang
berkhayal jadi Hang Tuah, Hang Jebat
dan Hang Lekiu, mulai berkelahi.
Dengan gunakan gerakan silat mereka
bertarung. Sayang Bujang dan kawan-
kawan kalah. Mereka mundur atur
strategi.

Setelah diskusi mereka dapat cara.
Serangan mendadak tiba-tiba dan
semuanya menyerang, buat perompak
terkejut dan kabur. Tinggal kepala
perompak sendiri. Bukannya me-
nyerang, Bujang dan kawan-kawan
menyalami perompak itu. Akhirnya
mereka tak lagi bertempur.

Tersadar dari lamunannya, Bujang
dan kawan-kawan tertawa. Setelah
berpikir sebentar, Bujang utarakan apa
yang ia pikirkan.  “Itulah kito ni. Harto
kito dicuri pun, kito bediam jo,” kata

kemarin tu. Dah dapat rejeki, macam ni
desa awak jadinyo,” ujar Bujang.

Andi sengaja ambil lokasi shooting
di sungai yang telah kering itu. Untuk
memperlihatkan bahwa dampak yang
ditinggalkan perusahaan itu memang
nyata. Andi jelaskan sungai itu se-
belumnya berbentuk huruf  U. Pe-
rusahaan buat jalan pintas untuk
mengangkut kayu dengan satukan
ujung-ujung sungai. “Jadinya bagian
lengkungan sungai tak lagi dialiri air
dan jadi kering,” ujar Andi.

Kedua, saat ada pria pendatang
mengacungkan ponselnya di udara.
“Cari sinyal lah Bang? Jangan harap di
kampong ni Bang. Tower belapak, tapi
satupun tak beguno. Usahlah heh,” ujar
Bujang. Ini juga mengkritik banyaknya
tower yang dibangun di Sei. Rawa.
Berbagai operator seluler bangun tower
untuk perluasan jangkauan sinyal.

Ikan Tunguk si ikan Bilis. Mari be-
renang ke ujung perahu. Tuan me-

numbuk saya menangkis. Kalah me-
nang belum tahu.
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“Tapi satupun tak beguno,” meniru
ucapan Bujang. “Padahal sudah makan
lahan masyarakat, tapi sinyal juga tak
ada di Sungai Rawa,” keluh Andi.

Masyarakat sendiri pun punya jokes
terkait sinyal ponsel. “Kalau mau dapat
sinyal, nempel terus di tiang listrik,” ujar
Andi sambil tertawa. Tentunya hal ini
belum ada jaminan akan berhasil jika
dicoba. Terhitung ada sekitar empat
tower didirikan dari beberapa operator.
Tapi tetap saja sinyalnya hilang timbul.

Selain itu, di saat akhir episode,
Bujang katakan ia akan pindah ke Selat
Panjang ke tempat neneknya. Karena
perusahaan tempat ayah Bujang
bangkrut, karyawan penduduk se-
tempat banyak di PHK. Sehingga
banyak pengangguran di Sungai Rawa.

“Tengoklah kawan. Perusahaan yang
begini beso, kini dah tutup. Meninggalkan
pengangguran di kampong kito ni. Bujang
lah pindah ke tempat neneknyo. Dan
Bujang takkan kembali ke negeri yang
miskin ni. Tak meninggalkan siso, malah
banyak penggangguran.”

Ini juga menggambarkan keadaan
yang pernah terjadi di Sei. Rawa.
Sebelumnya ada perusahaan yang
mengolah arang, PT. Mandah Lestari.
Mereka mengolah tanaman bakau jadi
arang. Masyarakat banyak bekerja
mencari bakau dan menjualnya ke
perusahaan tersebut. Setelah bakau di
Sungai Rawa menipis, perusahaan itu
pindah ke Kalimantan. Akibatnya,
masyarakat tak punya penghasilan lagi
serta menyebabkan abrasi di garis
pantai desa yang terletak di Seme-
nanjung Kampar ini.

BUJANG Leseng. Judul film yang
punya dua suku kata ini punya arti bagi
Andi. “Bujang itu ya laki-laki. Tapi
disini ada tokoh namanya Bujang.
Kalau Leseng itu artinya ya seperti
duduk-duduk di kedai,” kata Andi.
Bagi masyarakat Sungai Rawa, infor-
masi ataupun pencerahan sering
mereka dapatkan ketika duduk-duduk
di kedai sambil bercerita dengan warga
lain. “Ini cerita bual-bual, tapi juga ada
unsur kritiknya,” kata Andi.

Dalam film ini ada lima anak muda
yang bersahabat sejak kecil. Bujang,
Badri, Izam, Kamal dan Nasri. Mereka

selalu bermain bersama. Sayangnya
mereka pun tak bisa dapatkan pekerjaan
yang menjanjikan di desa mereka
sendiri.

Akhirnya Bujang, yang keluarganya
sudah tak dapat bekerja untuk cukupi
kebutuhan sehari-hari pun pindah ke
Selat Panjang. Ironisnya, justru di
negeri orang pulalah Bujang dapat hal
yang tak ia peroleh di desanya. Setelah
satu tahun berada di negeri orang,
Bujang kirim surat ke teman-te-
mannya.

Di negeri orang lebih memberi kesem-
patan dari pada negeri kita yang kaya raya
ini kawan. Pikirkan masa depan kalian tu.
Jangan mengharap emas dalam lemari kaca

je. Bisa dilihat, tapi tak bisa disentuh. Tulis
Bujang dalam suratnya. Teman-
temannya pun memikirkan kata-kata
Bujang.

FILM yang serba minimalis ini dapat
tanggapan dari warga dengan baik.
Warga turut merasa bangga mem-
berikan dukungan moril dan se-
mangat. Setelah di Sei Rawa, film
diputar di Sei Apit dan pihak Siak Tv
juga minta film Bujang Leseng ke Andi.
“Pernah juga sekali di putar di TVRI,”
kata Andi.

Saat launching dan pemutaran film,
panitia pelaksana juga undang Camat,
murid sekolah dan Lembaga Adat
Melayu (LAM). “Mereka berharap karya
tidak hanya berhenti sampai di sini. Ini
karya pertama dari anak Sei. Rawa,” ujar
Andi. Mereka juga undang pihak
perusahaan. “Tapi nggak tahu hadir
atau tidak. Soalnya gelapkan,” tambah
Andi.

Andi senang film ini buat masya-
rakat senang. Padahal perlengkapan
yang digunakan hanya handycam dan
tiang tripod. Tidak ada gunakan micro-
phone dan minim peralatan layaknya
shooting film. Pemain harus berbicara
dengan lantang. “Kita tidak ada pakai
boom, microphone shooting, jadi suaranya
harus jelas. Kalau tidak, ya jadi nggak
kedengaran,” ujar Andi. Untuk editing
Andi punya komputer sendiri dan
dengan bantuan teman-teman di
Pekanbaru ia berhasil edit film dengan
tambahan musik dan lainnya.

Andi lebih tak menyangka apresiasi
masyarakat sangat tinggi. Untuk prop-
erty, pemain sendiri yang sediakan. Saat
adegan pemain mengkhayal jadi Hang
Tuah, mereka harus gunakan keris dan
baju melayu. “Itu pemain sendiri yang
cari,” kata Andi. Seperti jika diper-
hatikan baik-baik, keris yang se-
harusnya digunakan Bujang sebagai
hang Tuah adalah pedang mainan
anak-anak.

Tujuan dari pembuatan film ini
untuk mengenalkan dunia pembuatan
film kepada masyarakat Sei Rawa. Selain
itu juga mengangkat masalah yang ada.
“Berharap ada tanggapan dari pihak
terkait.”#

FEATURE

Tengoklah kawan.
Perusahaan yang

begini beso, kini dah
tutup. Meninggalkan

pengangguran di
kampong kito ni.

Bujang lah pindah
ke tempat neneknyo.
Dan Bujang takkan
kembali kenegri yang
miskin ni. Tak me-

ninggalkan siso,
malah banyak pe-

nggangguran.
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LINDUNGI WARTAWAN DARI KEKERASAN. KASUS

KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN OLEH

MILITER. ILUSTRASI OLEH DAYAT
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