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Perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan dalam pelayanan dan fasilitas merupakan hak bagi setiap war-
ga negara. Pemerintah ataupun instansi yang terbuka bagi masyarakat umum sudah sewajarnya memenuhi 
hak-hak tersebut. Begitu juga yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

Semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk bagi penyandang disabilitas. 
Tidak ada larangan penyandang disabilitas tertentu untuk mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu menjadi sebuah ke-
wajiban bagi instansi pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis inklusif.
 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat kebijakan mengenai pendi-
dikan inklusif yang tertampung dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indone-
sia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Po-
tensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan tersebut menjelaskan semua peserta didik yang menyandang 
disabilitas harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara secara bersama-sama dengan 
peserta didik pada umumnya. Tujuan dari peraturan ini salaha satunya adalah agar terwujudnya penyelenggaraan 
pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
 Universitas Islam Indonesia UII dalam hal ini sebagai instansi pendidikan sudah seharusnya memenuhi 
kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersifat inklusif. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak 
membeda-bedaka dan diskriminatif harus dijadikan bahan acuan UII dalam memberikan pelayanan dan fasilitas 
bagi tiap peserta didik. Ini juga sejalan dengan Visi UII yang menginginkan terwujudnya UII sebagai rahmatan 
lil’alamin. Membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam, termasuk bagi sesama manusia yang menyan-
dang disabilitas. 

EDITORIAL
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KETERSEDIAAN FASILITAS
RAMAH DIFABEL DI KAMPUS FTI

Oleh: Asha Novianty

Renovasi yang ada pada gedung K.H. Mas Mansyur diharapkan dapat membantu 
mahasiswa difabel dalam menjalani aktivitas kampus.

  Lokasi penempatan lift yang telah direncanakan pada gedung K.H. Mas Mansyur, 
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (Asha/Profesi)

Berbeda dari sebelumnya, 
tampak beberapa proses 
pembangunan fasilitas 

di Gedung K.H. Mas Mansyur. 
Seperti pembangunan di pintu 
masuk timur dan toilet yang ter-
letak di lantai satu, tepatnya  di 
samping ruangan 01.06. Pem-
bangunan ini ditujukan agar 
Fakultas Teknologi Industri ra-
mah difabel. 
 Terkait pembangunan 
tersebut, Imam Djati Widodo, 
selaku Dekan Fakultas Teknolo-
gi Industri Universitas Islam In-
donesia (FTI UII), menjelaskan 
ingin memberikan kenyamanan 
bagi semua mahasiswanya. Se-
lain itu, pengadaan fasilitas ini 
juga sebagai langkah untuk sert-

ifikasi yang lebih tinggi. “Ter-
lepas dari itu, kita ingin mem-
berikan kenyamanan bagi yang 
membutuhkan,” jelas Imam. 
Selaras dengan deklarasi kam-
pus ramah difabel yang ditan-
datangani oleh Rektor Univer-
sitas Islam Indonesia (UII) pada 
16 Desember 2017 di Fakultas 
Hukum. Di mana di dalamnya 
UII menyatakan diri sebagai 
kampus inklusi bagi semua.
 Rakhmat Ramadhan 
adalah mahasiswa jurusan 
Teknik Kimia. Ia merupakan 
mahasiswa angkatan 2017. Ra-
khmat termasuk salah satu pen-
yandang difabel yang ada di 
FTI. Hingga saat ini ia hanya 
menggunakan alat bantu ber-

jalan yang berupa kruk. Perihal 
fasilitas bagi difabel yang diber-
ikan fakultas, ia tidak tahu men-
genai hal tersebut. “Cuma kalau 
menurut saya ada tapi kalau 
sekarang mungkin belum diber-
ikan,” tambahnya. Ketika ditan-
ya terkait pembangunan fasili-
tas ramah difabel, seperti toilet 
di lantai satu, ia menanggapi 
bahwa hal tersebut merupakan 
hal yang positif. Menurut Ra-
khmat, dengan dibangunnya 
fasilitas ramah difabel, dapat 
mempermudah penyandang di-
fabel untuk berkuliah di FTI.
 Ada pula, Amalia Ra-
chel, salah satu mahasiswa 
yang pernah menggunakan kruk 
dikarenakan kecelakaan. Ia me-

ngungkapkan, dahulu ketika 
masih menggunakan alat bantu, 
kesulitan ketika menaiki tang-
ga. Mahasiswa jurusan Teknik 
Kimia angkatan 2016 ini juga 
menambahkan kesulitan un-
tuk mengakses toilet yang ra-
mah difabel. Menurutnya toilet 
yang ramah difabel adalah toilet 
duduk dan toilet yang seperti itu 
di FTI hanya ada di lantai dua. 
“Jadi itu kesusahan begitu kalau 
ke kamar mandi harus kayak 
nahan-nahan dulu buang airn-
ya,” pungkasnya.
 Wacana terkait pem-
bangunan lift di Gedung K.H. 
Mas Mansyur sebenarnya tel-
ah direncanakan. Lokasi untuk 
lift sendiri sudah ada. “Depan 
itu kan sebetulnya ruang lift, 
sebelah pojok yang biasa di-
pakai untuk satpam (Satuan 
Pengamanan) ke atas itu. Ka-
lau Anda masuk, kirinya itu 
ada kotak, kotak dari awal itu 
sebenarnya diset untuk lift,” 
jelas Imam. Menurutnya, un-
tuk beban listrik tidak menjadi 
masalah. Pembangunan lift ini, 
tambahnya, terkendala biaya 

dalam proses pengadaan lift itu 
sendiri. Imam mengatakan dari 
pihaknya sudah meminta dana 
ke (Pusat Fasilitas Kampus/
Badan Wakaf) untuk pengadaan 
lift tetapi belum ada. “Belum 
ada uang jadi belum bisa karena 
harganya cukup mahal sekitar 
400-500 juta”.
 Untuk lift sendiri, se-
benarnya sudah ada di Gedung 
Barat yang juga digunakan 
bersama dengan Fakultas Ilmu 
Agama Islam. Gedung yang 
notabene digunakan oleh ma-
hasiswa FTI untuk keperluan 
praktikum, selain untuk kegia-
tan perkuliahan formal. Namun, 
lift tersebut diperuntukan untuk 
barang. Imam menjelaskan, “Itu 
(lift) sudah ada sejak kita tahun 
96 itu sudah ada liftnya cuma 
lift barang. Karena tak terawat 
seperti itu jadi kadang-kadang 
kalau naik itu lantainya enggak 
tepat.” Ia bercerita dahulu per-
nah ada kejadian, salah seorang 
mahasiswa yang mencoba lift 
tersebut. Kampus dibuat gem-
par karena lift yang dinaiki ber-
henti di lantai dua setengah.

 Saat penerimaan maha-
siswa baru, fakultas tidak mem-
berikan batasan bagi mahasiswa 
berkebutuhan khusus. Imam 
mengatakan bahwa adanya ma-
hasiswa berkebutuhan khusus 
tidaklah menjadi masalah. “Kita 
itu memberi kesempatan bagi 
mereka semua.” Rakhmat men-
gamini hal tersebut. Ia menga-
takan hanya tes buta warna saja 
yang diuji ketika akan mendaft-
ar, di mana tes tersebut khusus 
untuk calon mahasiswa jurusan 
Teknik Kimia. Terkait fasilitas 
difabel di FTI untuk ke depan-
nya, Rakhmat menambahkan, 
sebaiknya diperbanyak. “Saya 
enggak masalah kalau diban-
tu-bantu gitu enggak masalah. 
Saya bisa sendiri. Tapi kalau 
yang lain mungkin setengah 
mati harus pakai tongkat harus 
pakai kursi roda, mungkin ya, 
itu mungkin menurut saya. Ter-
gantung pribadinya,” imbuhn-
ya.
*Reportase bersama: Dimas 
dan Yuniar

LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA

I never met a bitter person 
who was thankful. Or a thankful person 

who was bitter.

-Nick Vujinic-

"

"
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Yang Berbeda Pada PKM Tahun Ini
Oleh: Vebri Satriadi

Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Kemristekdikti ber-
dampak pada kebijakan kampus dalam menyikapinya.

Program Kreativitas Ma-
hasiswa (PKM) merupa-
kan ajang kompetisi ber-

gengsi tingkat nasional yang 
diselenggarakan oleh Kemente-
rian Riset, Teknologi, dan Pen-
didikan Tinggi (Kemristekdikti) 
setiap tahunnya. PKM sendiri 
terbagi menjadi dua kategori 
yaitu PKM V Bidang dan PKM 
Karya Tulis (KT). Di setiap 
kategorinya masih terbagi lagi 
menjadi beberapa bagian. PKM 
V Bidang terdiri dari PKM Ke-

wirausahaan (PKM K), PKM 
Karsa Cipta (PKM KC), PKM 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PKM M), PKM Penelitian 
(PKM P) dan PKM Teknologi 
(PKM T). Sedangkan PKM KT 
terdiri dari PKM Artikel Ilmiah 
(PKM AI) dan PKM Gagasan 
Tertulis (PKM GT).
 Saat ini PKM banyak 
diminati oleh mahasiswa di 
seluruh Indonesia. Terlihat dari 
proposal pengajuan dana yang 
dikirim melalui website Sistem 

Informasi Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan (SIMBELMA-
WA) terus meningkat setiap ta-
hun. Namun, untuk tahun 2017 
terdapat sedikit perbedaan jika 
dibandingkan dengan tahun-ta-
hun sebelumnya. Terdapat pera-
turan baru yang dikeluarkan 
oleh pihak Kemristekdikti. Isi 
peraturan tersebut mengenai 
adanya pengklasteran peneri-
maan proposal PKM V Bidang 
dan PKM-KT. Terdapat lima 
klaster, perbedaan masing – 
masing klaster tersebut ter-
letak pada jumlah penerimaan 
proposal. Dimulai dari klaster 
pertama, jatah proposal yang 
diterima sejumlah 900 propos-
al, dengan 700 proposal PKM V 
Bidang, 200 proposal PKM-KT 
pada setiap Universitas. Hingga 
klaster kelima dengan jumlah 
20 proposal, dengan 10 pro-
posal PKM V Bidang, dan 10 
proposal PKM-KT. Data terse-
but dapat dilihat dari Buku Pe-
doman PKM 2017 yang dapat 
diunduh di situs resmi SIM-
BELMAWA.
 Ada yang menarik ter-
kait pengklasteran yang baru 
diberlakukan tersebut. Sebel-
umnya, UII berada pada klaster 
kedua yang berarti dapat men-
girim 525 proposal dengan 
rincian 425 proposal PKM 
V Bidang, dan 100 proposal 
PKM-KT. Informasi ini kami 
dapatkan ketika pihak Kema-
hasiswaan mengadakan sosial-

isasi workshop PKM. Namun, 
sebulan kemudian pihak Ke-
mahasiswaan mendapatkan info 
terbaru bahwa UII dinaikkan 
menjadi klaster pertama. Han-
ya saja pada saat itu pihak Ke-
mahasiswaan menyampaikan 
informasi itu tidak dengan so-
sialisasi ulang, namun mengin-
formasikan kepada seluruh ju-
rusan dan anggota PKM Corner 
untuk diteruskan kepada maha-
siswa. Mengenai kenaikan per-
ingkat klaster ini disampaikan 
oleh Direktur Kemahasiswaan. 
“Dugaan kita karena waktu itu 
mungkin ada upaya juga dari 
Prof. Fauzy untuk mengkom-
plainkan ke Dikti. Wong UII 
itu kan sudah selama tiga tahun 
ini menonjol di PKM terutama 
PTS, kok masih di klaster dua. 
Sehingga mungkin komplain itu 
diapresisasi. Apalagi tahun ini 
kita PIMNAS peringkat perta-
ma PTS”. Untuk alasan konkret 
dari Dikti, ia mengaku belum 
mengetahuinya secara pasti. 
Kami mencoba mengklarifika-
si informasi itu kepada Prof. 
Fauzy, namun ia menolak untuk 
melakukan wawancara. Ia men-
gaku tidak memiliki wewenang 
untuk menjawab beberapa per-
tanyaan yang  akan kami beri-
kan.
 Namun, apa yang 
menyebabkan Kemristekdikti 
mengeluarkan peraturan terse-
but? Menurut pendapat Beni 
Suranto, selaku Direktur Di-
rektorat Pengembangan Bakat/
Minat dan Kesejahteraan Ma-
hasiswa Universitas Islam Indo-
nesia (DPBMKM UII), adanya 
peraturan tersebut disebabkan 
perguruan tinggi seperti Univer-
sitas Gadjahmada, Universitas 

Brawijaya, Universitas Indo-
nesia, dan lain-lain dapat men-
gunggah hingga 5000 proposal. 
Otomatis, peluang perguruan 
tinggi tersebut untuk lolos pen-
danaan lebih besar dibanding 
perguruan tinggi yang masih 
merintis dalam bidang PKM. 
Dengan adanya pengklasteran 
ini, maka akan menyamara-
takan persaingan di tingkat 
PKM. Ia juga menuturkan bah-
wa dengan pengklasteran ini 
maka UII yang berada di klaster 
satu bisa memperbesar peluang 
proposal yang didanai dan juga 
meningkatkan  peluang untuk 
ikut PIMNAS serta mendapat-
kan Medali, hal ini dikarenakan 
besarnya jumlah proposal yang 
akan diterima.
 Ada dua hal yang men-
jadi penilaian dalam pemba-
gian klaster. Pertama adalah 
prestasi PKM tiap perguruan 
tinggi, yang kedua peringkat 
bidang kemahasiswaan. Tidak 
terdapat informasi khusus pada 
pedoman PKM yang menjelas-
kan penilaian tersebut. Info ini 
didapatkan oleh Beni di grup 
pesan instan WhatsApp. Ia 
menuturkan bahwa selama ini 
prestasi PKM yang diraih oleh 
UII telah meningkat secara sig-
nifikan, seperti pada PKM se-
belumnya mendapat prestasi se-
bagai Perguruan Tinggi Swasta 
(PTS) terbaik dalam bidang 
PKM. Lalu, dalam bidang ke-
mahasiswaan juga mengalami 
peningkatan yang pesat, seperti 
beberapa publikasi secara inter-
nasional, prestasi skala nasional 
maupun internasional.
 Dengan adanya 
pengklasteran ini, secara otom-
atis pihak kampus harus men-

gadakan seleksi internal untuk 
memilih proposal yang layak 
untuk diunggah ke SIMBEL-
MAWA. Hal ini berbeda dari ta-
hun sebelumnya dimana semua 
proposal dapat langsung diung-
gah. Untuk mekanisme seleksi 
internal, dibagi menjadi dua ba-
gian; format proposal dan kont-
en.
 Untuk format proposal, 
ada beberapa aspek yang men-
jadi acuan dalam penilaian, sep-
erti kesesuaian marjin, format 
penulisan, minimnya kesala-
han, dan lain-lain. Pada tahap 
ini, proposal akan ditinjau oleh 
anggota PKM Corner yang 
sekaligus anggota Laborato-
rium Mahasiswa Universitas 
Islam Indonesia (LabMa UII). 
Setelah ditinjau oleh anggota 
PKM Corner, kemudian akan 
mendapat nilai yang akan di-
gabung dengan penilaian selan-
jutnya, yaitu penilaian konten. 
Penilaian ini dilakukan oleh 
beberapa dosen di Universitas 
Islam Indonesia. “Jadi reviewer 
kita ada Pak Riyanto, Pak Rudy, 
dan Pak Ridwan Andi. Di FPSB 
itu ada pak Agus, kemudian FE 
itu ada pak Unggul, Pak Arif 
Fajar, kemudian saya sendiri, 
kemudian dari  kedokteran itu 
ada dua, (total) ada sembilan 
sampai sepuluh reviewer.” ujar 
Beni. 
 Dengan adanya 
pengklasteran ini, pihak kam-
pus memberlakukan pembagian 
porsi untuk pengunggahan pro-
posal PKM untuk masing-mas-
ing fakultas. Proporsi per fakul-
tas juga didasari dengan jumlah 
proposal yang dikirimkan. Con-
tohnya seperti Fakultas Matem-
atika dan Ilmu Pengetahuan 

Beni Suranto selaku Direktur Kemahasiswaan ketika melakukan 
sesi wawancara bersama reporter di Kantor DPBMKM 

(Vebri/Profesi)

LIPUTAN KHUSUS LIPUTAN KHUSUS
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Alam (FMIPA) pada tahun se-
belumnya mengunggah sekitar 
30% dari jumlah total pengiri-
man proposal di UII. Maka dari 
itu porsi untuk FMIPA sekitar 
30% dari total penerimaan pro-
posal. Ia juga menambahkan ka-
sus ekstrem seperti di Fakultas 
Ilmu Agama Islam (FIAI) yang 
hanya mengirim empat propos-
al, maka keempat proposal itu 
dapat diloloskan seleksi inter-
nal. Contoh kasus lainnya be-
rada di Fakultas Teknik Sipil 
dan Perencanaan (FTSP). “Ada 
kasus ekstrem misalnya contoh 
FTSP itu lebih dari persentasi 
porsinya, karena bagus-bagus. 
Jadi eman-eman juga kalo ng-
gak diupload. Sehingga ada juga 
yang di luar kuotanya meskipun 
nggak banyak pergeseran pro-
porsinya itu.” Pembagian porsi 
ini bertujuan untuk memberikan 
rasa adil untuk seluruh fakultas 
yang ada di UII.
 Sementara itu, dengan 
adanya seleksi internal ini Rita 
Nuraeni selaku pihak PKM 
Corner menuturkan ada sisi 
positif dan sisi negatifnya. Hal 

positif dalam berlakunya selek-
si internal ini adalah mahasiswa 
benar-benar serius dalam pem-
buatan proposal. Sehingga pro-
posal yang ditinjau dapat lebih 
berkualitas. Contoh sisi negat-
ifnya adalah seperti mahasiswa 
yang ingin mengikuti PKM 
akan berfikir lolos seleksi in-
ternal atau tidak. Tidak seperti 
tahun sebelumnya yang sudah 
pasti lolos dan mendapatkan 
username dan password untuk 
mengakses SIMBELMAWA. 
Ia juga mengatakan pihak PKM 
Corner harus bekerja lebih 
keras pada tahun ini dibanding 
tahun sebelumnya. “Dari pan-
dangan PKM Corner juga lebih 
kerja keras dan malah sampe 
lembur untuk menyeleksi, ada 
24 anggota di PKM Corner ini 
dan itu ada jadwal-jadwalnya 
(untuk menilai proposal).” tutur 
mahasiswi  Teknik Informatika 
angkatan 2014 itu.
 Selain pengklasteran, 
yang membedakan PKM pen-
danaan 2018 yaitu waktu pelak-
sanaan PKM V bidang dan PKM 
KT yang hanya berjarak kurang 

lebih satu bulan. Berbeda den-
gan tahun-tahun sebelumnya 
yang dilakukan pada semester 
ganjil untuk PKM V Bidang 
dan semester genap untuk PKM 
KT. Perbedaan selang waktu ini 
dirasa dapat menurunkan minat 
mahasiswa dalam mengikuti 
PKM seperti yang dituturkan 
salah satu mahasiswa Teknik 
Industri angkatan 2015, “Se-
benarnya start (red-pemberita-
huan) untuk PKM nya tu sama 
tapi sepertinya ada miss antara 
Kemahasiswaan dan fakultas 
kami jadi seakan-akan PKM 
KT itu terburu-buru. Jadi ber-
pengaruh sekali terhadap pem-
buatan proposal ini karena 
buat proposal itu membutuh-
kan waktu yang lama.” Mufti 
menambahkan apabila karena 
miss tersebut mahasiswa ban-
yak yang mengira bahwa antara 
PKM V Bidang dan PKM KT 
memiliki selang waktu yang 
lama.

*Reportase bersama : Dyah 
dan Firman

Mengenal Mobil Listrik Kaliurang Unisi 
Generasi Ketiga dan Berbagai Kiprahnya 

dalam Mencapai Kejuaraan
Oleh: Meitipul Ade Reforwasih

Mobil Listrik Kaliurang Unisi generasi ketiga menghadirkan berbagai teknologi dan inovasi yang 
terbaru. Mobil ini diharapkan dapat berkancah di tingkat nasional hingga internasional.

Lama tidak terdengar 
kabarnya, tim mobil 
listrik Universitas Is-

lam Indonesia (UII) kembali 
muncul dengan mobil gener-
asi terbaru. Tim mobil listrik 
UII yang menjadi salah satu 
cabang dari  Ulil Albab Stu-
dent Center (UASC) berha-
sil menciptakan mobil listrik 
terbaru generasi ketiga yang 
diberi nama Kaliurang Uni-
si 3. Mobil  ini merupakan 
pengembangan dari dua gen-
erasi mobil listrik sebelumnya. 
Mobil listrik Kaliurang Unisi 
generasi pertama dan kedua tel-
ah banyak meraih kesuksesan 
di berbagai ajang bergengsi 
tingkat Nasional.

Inovasi Teknologi Baru Kali-
urang Unisi 3
 Pengembangan mobil 
listrik generasi ketiga dilaku-
kan dalam beberapa aspek. 
Salah satunya inovasi penera-
pan teknologi baru hasil riset 
tim UASC. Kaliurang Uni-
si 3 menggunakan teknologi 
telemetri di mana seluruh data 
logger berupa suhu, daya mo-
tor, dan baterai yang ada pada 
mobil dapat ditampilkan di 
monitor. Data logger terse-
but dapat diketahui langsung 
dari jarak jauh secara faktual. 

LIPUTAN KHUSUS

”Kemarin bisa dipantau dari 
pendopo sekitar satu kilo dan 
sinyal-nya masih terjangkau. 
Tapi kemarin kita sudah men-
gadakan riset untuk menambah 
antena agar  jangkauan nya ber-
tambah jauh. Kemarin kita coba 
dari sini (Laboratorium Mobil 
Listrik UII) sampai ke depan 
FTSP (Fakultas Teknik Sipil 
dan Perencanaan) masih bisa,” 
ujar Rian selaku Ketua Tim 
Mobil Listrik UASC.
 Kemudian aspek selan-
jutnya yang dikembangkan ada-
lah dari segi bobot mobil. Ber-
beda dari mobil generasi kedua 
yang memiliki bobot sekitar 
180 kg, mobil generasi terbaru 
ini hanya berbobot 130 kg. Bo-

bot yang lebih ringan ini salah 
satunya diperoleh dari desain 
bodi mobil yang lebih ramp-
ing serta penggunaan diameter 
ban yang lebih kecil. Alhasil, 
dengan bobot mobil yang lebih 
ringan, Kaliurang Unisi 3 dapat 
melesat lebih cepat dibanding-
kan dengan dua mobil generasi 
sebelumnya.
 Wahyudi dosen Teknik 
Elektro Fakultas Teknologi In-
dustri (FTI) UII selaku pembina 
Tim Mobil Listrik UASC men-
gungkapkan bahwa ide dan ino-
vasi Kalurang Unisi 3 seluruhn-
ya berasal dari anggota tim. Ia 
hanya bertugas membimbing, 
mengarahkan, dan menjadi 
tempat konsultasi. Wahyudi 

KAMPUSIANA

Riyan selaku ketua tim mobil listrik UII saat memperlihatkan 
mobil listrik generasi kedua mereka kepada reposter profesi

(Syazana/ Profesi)

KUNJUNGI LAMAN KAMI
lpmprofesi.com
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berusaha untuk memberikan 
semangat dan meningatkan tim 
untuk tetap percaya diri pada 
karya mereka di setiap perlom-
baan.

 UASC bukanlah se-
buah Unit Kegiatan Maha-
siswa (UKM)
 Anggota Tim Mobil Lis-
trik UASC saat ini terdiri dari 
beberapa kategori. Pertama yai-
tu pendiri tim mobil listrik yang 
berjumlah jumlah tujuh orang. 
Selanjutnya ada mahasiswa 
angkatan 2014 dan 2015. Tim 
Mobil Listrik UASC juga baru 
saja merekrut anggota baru dari 
angkatan 2016 dan 2017. Tim 
ini kemudian membagi peran 
masing-masing angkatan un-
tuk difokuskan pada kompetisi 
tertentu. Mahasiswa angkatan 
2014 sekarang difokuskan un-
tuk kompetisi Formula Soci-
ety of Automotive Engineering 
(FSAE). Sementara mahasiswa 
angkatan 2015 sampai 2017 
fokus untuk Kompetisi Mo-
bil Listrik Indonesia (KMLI). 
Semua anggota tim mendapat 
bimbingan dan fasilitas untuk 
belajar di Laboratorium Mobil 
Listrik.
 Dibalik suksesnya 
UASC, ternyata komunitas 
ini belum mendapat kejelas-
an posisi pada struktur kelem-
bagaan UII. ”Aku juga belum 
jelas taunya gimana, tapi kalau 
sepenangkap aku kita di bawah 
kemahasiswaan. Jadi kalau 
misalnya kita ada apa-apa kita 
langsung ke Pak Beni (Direktur 
Kemahasiswaan UII). Lemba-
ran pertanggungjawaban, pen-
cairan (dana), kita langsung ke 
Pak Beni.“ jelas Rian.

 Rian juga meluruskan 
terkait pemikiran mahasiswa 
UII yang dianggapnya salah 
tangkap tentang keanggotan 
UASC. Banyak mahasiswa be-
ranggapan UASC hanya mer-
ekrut mahasiswa dari FTI saja.  
Rian menjelaskan bahwa juru-
san lain juga dapat bergabung 
dalam tim ini. ”Jadi sebenern-
ya pemikiran dari anak UII itu 
sebenarnya salah, mobil listrik 
ini nggak hanya FTI aja tapi itu 
seluruh UII itu bisa,” ujar Rian. 
Ia menambahkan, bahkan di 
timnya juga ada mahasiswa dari 
Fakultas Kedokteran UII untuk 
membantu mereka. “Malah ke-
marin ada anak kedokteran kok 
pas kita, di tim ini. Jadi tugas 
dia itu nyiapin obat kalau ada 
yang sakit. Dia yang cepat tang-
gap,” jelas Rian.  
 Tim Mobil Listrik Uni-
si mempunyai beberapa bidang 
sebagai kualifikasi khusus. Per-
tama yaitu welding yang ber-
hubungan dengan ilmu penge-
lasan. Kedua adalah body, 
bidang ini mengatur material 
badan mobil menggunakan ba-
han komposit. Ketiga terdapat 
bidang mekanik, untuk pros-
es permesinan. Keempat yai-
tu bidang desain, mendesain 
mobil menggunakan software 
CAD (Solidworks/Inventor). 
Kelima adalah bidang desain 
grafis. Keenam, terdapat bidang 
manajemen yang berfungsi un-
tuk mengatur tim. Terakhir yai-
tu Bidang Software Engineer 
untuk mengatur pemrograman 
pada mobil listrik ini.

Terdesak untuk Mengejar 
Kompetisi Nasional 
 Keseluruhan proses 

mulai dari perancangan hingga 
menjadi mobil listrik Kaliurang 
Unisi 3 dikerjakan dalam wak-
tu 2,5 bulan. “Butuh 2,5 bulan, 
kita kejar,dan tiap malam ngi-
nap” ujar Rian. Ia menjelaskan, 
pengerjaan mobil listrik kali ini 
dipercepat untuk mengejar per-
lombaan KMLI di Politeknik 
Negeri Bandung (Polban). 
“Kita ngejar perlombaan di 
Polban. Rencananya pakai ka-
liurang unisi dua, karena berb-
agai pertimbangan selesai saya 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) kita 
rapat dan berembuk membuat 
mobil baru. Awalnya saya tidak 
yakin tapi melihat keyakinan 
anak-anak, akhirnya semua bisa 
kita wujudkan,” tutur Rian.
 Performa Kaliurang 
Unisi 3 sangat baik  dalam 
kompetisi tersebut. Namun ter-
dapat masalah pada rem yang 
mengakibatkan mobil melintir 
dan terlambat sekian detik. Se-
lain itu baterai mobil melemah 
saat pertandingan berlangsung 
yang menyebabkan kecepatan 
menurun dan mobil dikejar oleh 
tim lain. 
 Tak ada kendala berar-
ti bagi tim dalam mengerjakan 
Kaliurang Unisi 3. Rian men-
gaku kendalanya hanya waktu 
yang sangat singkat untuk men-
gurus proposal pendanaan. Se-
lama ini dana yang dibutuhkan 
dalam pembuatan mobil listrik 
didapatkan dari internal UII, 
alumni dan sponsor. Wahyudi 
menyampaikan dalam proses 
pembuatan Kaliurang Unisi 3 
menghabiskan dana sekitar 65 
juta rupiah, nominal ini sudah 
termasuk biaya riset, perancan-
gan mobil, dan biaya akomodasi 
tim sebanyak 30 orang menuju 

lokasi lomba. Sementara untuk 
target perlombaan international 
dibutuhkan dana sebesar 11 mi-
lyar rupiah.

Mobil Listrik UII Siap Go In-
ternasional 
 Tim Mobil listrik UII 
sudah melakukan persiapan 
untuk ikut serta dalam ajang 
internasional. Untuk mengikuti 
perlombaan internasional syarat 
yang harus dipenuhi cukup ban-
yak, seperti regulasi, spesifikasi 
mobil, safety, jumlah motor, dan 
hal lainnya yang sudah ditentu-

kan oleh panitia lomba. Ditam-
bah lagi dengan pemantauan 
proses pengerjaan mobil yang 
dilakukan oleh pihak panitia.
 Gagalnya Tim Mobil 
Listrik untuk ikut serta pada 
perlombaan di Italia tahun lalu 
nyatanya bukan menjadi halan-
gan bagi mereka untuk tetap 
berkiprah di kancah internasi-
onal. Untuk tahun ini, UASC 
menargetkan dua negara, tapi 
belum pasti terkait negara yang 
akan menjadi tempat kompetisi. 
“Belum tau, yang satu di Asia. 
Satu lagi kalau nggak Benua 

Australia kalau nggak Eropa, 
antara itu,” pungkas Rian.
 Hal ini rupanya juga 
didukung oleh Bapak Luhut 
Panjaitan dari Kementerian 
Koordinator Kemaritiman. Tel-
ah diundang beberapa perusa-
haan besar yang direncanakan 
menjadi sponsor bagi tim ini 
seperti; Patra Jasa, Astra,Garu-
da, dan Perusahaan Listrik Neg-
ara (PLN). 

*Repotase bersama : Syazana 
dan Fajar

KAMPUSIANA KAMPUSIANA

Oleh: Asha Novianty
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Kulonprogo, wilayah di mana banyak terdapat lahan 
produktif yang hijau berubah wajah menjadi lahan 
yang gersang dan kotor. Wilayah tersebut rencanan-

ya akan dialih fungsikan menjadi New Yogyakarta Inter-
national Airport (NYIA). Bandara bertaraf internasional, 
di mana terdapat para turis dari luar Yogyakarta yang akan 
datang ke wilayah istimewa ini. Mesin-mesin penggusur 
dengan brutalnya meratakan lahan pertanian yang produktif 
ini. Para petani terlihat memerhatikan lahan-lahan yang tel-
ah digusur oleh aparat setempat. Spanduk perlawanan terha-
dap proses pembangunan pun terlihat terpasang dengan rapi 
seolah-olah menantang spanduk yang dibuat oleh pemerin-
tah yang berisi tentang informasi mengenai pembangunan 
NYIA.

Petaniku yang Malang (Foto: Johan/Profesi)

Perlawananku Terhadapmu (Foto: Johan/Profesi)

Inilah Nama Pletonku (Foto: Johan/Profesi)

Lahanku Rata dengan Tanah (Foto: Johan/Profesi)

Narasi oleh: Vebri Satriadi
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Kulon Progo, Mahasiswa, 
dan Segenggam Doktrin Usang

Oleh: M. Noer Ramadhan

Sebelumnya, apa yang 
akan saya bicarakan ada-
lah hal yang sudah terla-

mpau klise. Namun, saya rasa 
tidak ada salahnya untuk sedikit 
mengusap ingatan. Seperti slo-
gan Aksi Kamisan: “Menolak 
Lupa”.
 Sudah sejak masa orien-
tasi, kita dijejali dengan segala 
hal tentang mahasiswa. Tentang 
titel maha yang menunjukkan 
bahwa kita bukan lagi sekadar 
siswa, tentang peran dan fungsi 
mahasiswa, tentang romantisme 
'98, dan hal-hal lain guna me-
mercikkan api di dalam dada. 
Betapa bangga dan trenyuh hati 
ketika menyanyikan lagu Darah 
Juang dan Buruh Tani.
 Berbicara tentang per-
an dan fungsi mahasiswa, se-
benarnya hal ini sudah mem-
bosankan kalau boleh saya 
bilang. Agent of Change, Iron 
Stock, dan beberapa hal lainnya 
selalu mengisi setiap sambutan 
acara yang dihadiri oleh Dewan 
Permusyawaratan Mahasiswa 
ataupun Dewan Perwakilan 
Mahasiswa. Dengan mengang-
kat tangan kiri dan lantang 
meneriakkan, "Hidup Maha-
siswa!". Mereka mengharapkan 

mahasiswa akan tetap mengin-
gat peran dan fungsinya.
 Namun, kini hal-hal 
tersebut sudah menjadi retorika 
semata. Peran dan fungsi ma-
hasiswa tidak lebih dari doktrin 
usang yang tak lagi layak pa-
kai. "Sudah tidak relevan, bung, 
seperti demonstrasi!", kurang 
lebih seperti itu penggambaran-
nya. 
Seperti yang sekarang terja-
di di Kulon Progo. Warga dari 
beberapa desa di Kecamatan 
Temon saat ini sedang mem-
pertahankan ruang hidupnya. 
Mereka yang menolak untuk 
digusur berkoalisi dalam ben-
tuk Paguyuban Warga Penolak 
Penggusuran - Kulon Progo 
(PWPP-KP). Bersama para rel-
awan yang terdiri dari berbagai 
elemen masyarakat, mereka ba-
hu-membahu memperjuangkan 
hak atas tanah mereka.
 Sebenarnya, kasus ter-
kait pembangunan bandara 
New Yogyakarta International 
Airport telah berlangsung sejak 
2 tahun yang lalu. Namun, ge-
lombang penolakan warga dig-
embosi oleh Sekretaris Wahana 
Tri Tunggal yang berbalik arah 
setelah mendapatkan harga ide-

al untuk tanahnya. Akan teta-
pi, warga yang masih bertah-
an tetap berjuang untuk ruang 
hidupnya.
 Sejak bulan November 
2017, banyak terjadi penye-
lewengan oleh aparat. Seperti 
pemutusan paksa aliran listrik, 
bertepatan sehari sebelum Yog-
yakarta diterjang musibah ban-
jir. Saat itu, sedang dalam masa 
ujian sehingga anak-anak usia 
sekolah harus belajar tanpa lis-
trik.
 Pada tanggal 4 De-
sember 2017, tersiar ka-
bar pihak Angkasa Pura 
I akan melakukan 
penggusuran total 
setelah surat pem-
beritahuan 3 jatuh 
tempo pada tanggal 
tersebut. Pada surat 
tersebut, warga di-
minta untuk segera 
mengosongkan lah-
an karena akan segera 
diratakan.
 Para relawan ber-
datangan satu per satu untuk 
membantu warga Kulon Pro-
go sebagai bentuk solidaritas. 
Pada tanggal tersebut, warga 
dan relawan yang tergabung 
dalam Aliansi Tolak Bandara 
melakukan aksi dan pembacaan 
doa oleh Gus Fayyadl di de-
pan barisan aparat yang sudah 
berseragam rapi, bersiap untuk 
meratakan tanah. Situasi agak 
memanas dan baru agak reda 
ketika menjelang maghrib.
 Situasi memuncak pada 

tanggal 5 Desember 2017. 
Kala itu tidak banyak relawan 
yang berjaga di sekitar lokasi. 
Aparat mulai bergerak untuk 
merobohkan bangunan. Terjadi 
bentrokan antara aparat dengan 
warga dan relawan yang beru-
jung dengan penangkapan 15 
relawan oleh aparat.
 Sultan Hamengkubu-
wono X menanggapi perihal 
ini. Ia m e n g a -

takan maha- siswa tidak 
punya urusan di Kulon Progo. 
Pernyataan ini membuat saya 
berpikir, apakah mahasiswa 
hanya duduk di kursi menden-
garkan dosen bercerita panjang 
lebar di bawah AC saja? Tidak 
perlukah mahasiswa mengurusi 
kehidupan sekitarnya yang tak 
berhubungan dengan akademik 
dan mengharumkan nama kam-

pus, bangsa, dan negara?
 Entah mengapa, ka-
bar terkait ini bagaikan angin 
lalu. Tidak terlalu banyak me-
dia yang mengabarkan perihal 
ini. Begitupun khalayak ramai, 
khususnya mahasiswa, seo-
lah-olah bungkam dan acuh tak 
acuh mengenai masalah ini. 
 Pada awal bulan di ta-
hun yang baru ini, kembali ter-
jadi bentrokan dengan aparat. 
Tanggal 7 Januari 2018, aparat 
menggusur tanah warga yang 

masih memiliki sertifikat. 
Sempat terjadi tindak 

kekerasan oleh aparat. 
Dilanjutkan pada tang-
gal 8 Januari 2018, 
kericuhanpun tak 
terelakkan. Kembali 
relawan dan warga 
menjadi korban tin-
dak kekerasan. Pun 
beberapa relawan di-

tahan. Selain itu lahan 
garapan yang seben-

tar lagi memasuki masa 
panen pun tak lolos dari 

jamahan alat berat aparat.

Keluarga Mahasiswa (KM) 
dan Mahasiswa Universitas 
Islam Indonesia (UII)
 Bagi manusia yang ma-
sih mempunyai hati, bagaimana 
mungkin keadaan seperti itu 
tidak menggetarkan sukma? 
Muncul pertanyaan di benak 
saya, di mana mahasiswa UII?
Mengapa KM UII yang mer-
upakan wadah dari mahasiswa 
di UII tidak ada kabar sama 

Panjang umur solidaritas!
Panjang umur perlawanan!

Hidup rakyat yang melawan!
Hidup mahasiswa yang melawan!

OPINI OPINI
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sekali perihal kasus ini? Pada-
hal melihat kampus-kampus 
lain, banyak dari mereka yang 
melakukan aksi solidaritas atau 
pun menyatakan sikap perihal 
Kulon Progo.
 Saya masih ingat keti-
ka pada bulan Desember 2016, 
KM UII mengadakan Aksi Bela 
Kendeng di Kilometer Nol. 
Ketua Lembaga Eksekutif Ma-
hasiswa mengatakan akan men-
gawal kasus agraria di Yogya-
karta. Akan tetapi, hingga KM 
UII berganti periode, belum ada 
tindak lanjut dari pernyataan 
tersebut.
 Memang pernah dia-
dakan diskusi perihal kasus 
agraria. Apakah hanya sampai 
diskusi dan berakhir dengan 
press release saja kepedulian 
mahasiswa UII? Ya mungkin, 
itu periode yang lalu, jadi biar-
kan berlalu. Ya kan?
 Cukup miris mengin-
gat pada masa kampanye calon 
legislatif, terdengar berbagai 
kata-kata mutiara perihal ke-
hidupan mahasiswa. Namun 
ketika rakyat sedang berjuang, 
kita tidak melakukan apa-apa. 
Hanya melihat dari menara ga-
ding yang bernama intelektual, 
insan Ulil Albab, seraya berka-
ta, "Ah, itu bukan urusanku," 
karena tidak ada sanak-famili 
yang menjadi korban.
 Jadi, masihkah relevan 
peran dan fungsi mahasiswa? 
Apakah kita hanya sebatas ko-

moditas pasar bebas, para calon 
pekerja, yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan pasar? 
Apakah kampus sedemikian 
terdegradasi hingga tak lebih 
dari perusahaan ritel?
 Kita harus kembali me-
lihat sejarah. Bukan untuk glo-
rifikasi seperti yang dilakukan 
suatu pihak, tetapi untuk bela-
jar. Untuk kembali berdialektika 
dan menentukan arah gerak kita 
ke depannya. Mau di bawa ke-
manakah KM UII kita? Apakah 
hanya sebatas serikat lembaga 
mahasiswa yang tak lebih dari 
hal-hal birokratis? Atau untuk 
bermanfaat bagi masyarakat? 
Bukankah nantinya kita pun 
akan terjun ke masyarakat?.

Sebuah Tawaran
 Setiap kali saya mem-
baca opini di berbagai media 
kampus, pastilah ada maha-
siswa yang berkata, "jadi apa 
solusinya?" Maka dari itu, beri-
kut adalah solusi yang saya 
tawarkan bagi mahasiswa UII 
terkait fungsi dan perannya ber-
kaca dari kasus Kulon Progo. 
Apa yang sebenarnya dapat ma-
hasiswa, khususnya mahasiswa 
UII, lakukan sebagai Agent of 
Change?
 KM UII yang merupa-
kan wadah dari mahasiswa 
di kampus tercinta ini, dapat 
menyuarakan dan menya-
takan sikap sebagai bentuk 
kepedulian. Mahasiswa UII 

juga tidak boleh tinggal diam 
terhadap apa yang terjadi di Ku-
lon Progo. Dilanjutkan dengan 
pengoordinasian aksi sebagai 
gerakan konkret, perwujudan 
dari pernyataan sikap. 
 Lalu, bagaimana jika-
lau cara-cara di atas tidak dapat 
dilakukan karena berbenturan 
dengan kepentingan eksternal 
dan internal dari KM UII mau-
pun kampus sendiri? Dari situ 
kembali timbul pertanyaan, se-
benarnya untuk apa KM UII itu 
ada? Dan untuk apa UII ada?
 Jika tidak dapat berger-
ak menggunakan wadah, yaitu 
KM UII, saya rasa mahasiswa 
dapat bergerak sendiri. Mandi-
ri tanpa perwakilan yang telah 
dipilih, kalau memang memilih, 
mengorganisir sesama untuk 
melakukan aksi.
 Terdengar gegabah me-
mang. Tetapi, untuk apa wadah 
yang tak lagi menjalankan per-
an mahasiswa?! Dimana di da-
lam peraturan dasarnya sendiri 
tercantum sebagai wadah maha-
siswa untuk menjalankan peran 
dan fungsi mahasiswa.
 Maka, tulisan ini ada-
lah sebuah seruan dan ajakan 
bagi kawan-kawan seperjuan-
gan. Untuk mendobrak stagna-
si yang sedang terjadi. Sebuah 
bentuk protes: aksi langsung. 
Saya rasa mahasiswa tidaklah 
apatis, hanya perwakilan saja 
yang bebal.

 Solusi Bersama
Kurikulum Informatika

Oleh: Nasrul Haqqi

Kebijakan pihak Jurusan Teknik Informatika bagi mahasiswa lama yang ma-
sih menggunakan kurikulum 2010 dengan diberlakukannya kurikulum baru.

Nur Wijayaning Rahayu selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika ketika men-
jelaskan perubahan kurikulum di Auditorium Fakultas Teknologi Industri Universi-

tas Islam Indonesia pada 19 Desember 2017. (Nasrul/Profesi)

OPINI LIPUTAN KHUSUS

Perubahan kurikulum ju-
rusan Teknik Informatika 
Fakultas Teknologi In-

dustri Universitas Islam Indo-
nesia memberikan dampak bagi 
beberapa mahasiswa angkatan 
2015 dan 2014. Dampak ini 
diakibatkan karena kurikulum 
baru yang hanya diterapkan un-
tuk angkatan 2016 dan setelahn-
ya. Penerapan kurikulum baru 
ini memberikan efek domino 
bagi mahasiswa dan pihak juru-
san yang masih dirasakan sam-
pai sekarang.
 Setelah perubahan kuri-

kulum 2016, pihak jurusan 
Teknik Informatika mengel-
uarkan kebijakan untuk tidak 
lagi membuka mata kuliah dan 
praktikum semester satu sam-
pai tiga pada semester genap 
tahun ajaran 2017/2018 untuk 
angkatan 2015 dan sebelumnya. 
Seperti yang dijelaskan oleh Al-
vin M. Fauzi mahasiswa Teknik 
Informatika angkatan 2015, 
“kemarin kan kebijakannya itu 
untuk tahun ini mata kuliah dan 
praktikum yang diajarkan di se-
mester satu (sampai) semester 
tiga tidak pernah dibuka lagi, 

karena sistemnya sekarang kan 
kurikulumnya menggunakan 
kurikulum baru untuk angkatan 
2016, angkatan 2017 seterus-
nya.” Kebijakan ini member-
ikan masalah bagi beberapa 
mahasiswa angkatan 2015 dan 
sebelumnya yang masih perlu 
mengulang mata kuliah atau 
praktikum di semester tersebut 
dengan berbagai alasan. 
 Alvin mengatakan bah-
wa ia sempat mendapatkan 
kabar jika mahasiswa yang 
belum lulus mata kuliah di se-
mester satu sampai tiga pada 



16 17

LIPUTAN KHUSUS LIPUTAN KHUSUS

semester genap 2017/2018 
akan mendapatkan ancaman 
dikeluarkan. Ia juga mencerita-
kan kepada reporter, ia pernah 
meminta kejelasan kepada pi-
hak jurusan terkait praktikum 
yang harus ia ulang. Ia sempat 
bertanya kepada Dosen Pem-
bimbing Akademik (DPA). Dari 
DPA, Alvin disarankan untuk 
bertemu dengan Sekretaris 
Jurusan. “Sekretaris Jurusan 
enggak mau ngomong sama 
aku, ngomong sama kepala lab 
(Laboratorium) yang berurusan 
dengan laboratorium." Ketika 
Alvin bertemu dengan Kepala 
Laboratorium, ia tidak mene-
mukan solusi. "Dia bilang ‘ya 
mau gimana lagi.’," tambahn-
ya. "Bahkan sempat dikatakan 
‘masa depan itu tidak ditentu-
kan dari kuliah kok mas’ itu dia 
bilang begitu.”

Hubungan Jurusan dengan 
Himpunan Mahasiswa
 Ananda Dwi S. Ketua 
Himpunan Mahasiswa Jurusan 
Teknik Informatika (HMTF) 
Periode 2016-2017 berpendapat 
perubahan kurikulum 2016 
memberikan efek bagi maha-
siswa angkatan 2014 dan 2015. 
“Ada miskomunikasi terkait 
kurikulum ini, dikarenakan ku-
rangnya sosialisasi,“ terang Dio 
panggilan Ketua HMJ Teknik 
Informatika ini.
 Dio menjelaskan sosial-
isasi yang dilakukan oleh juru-
san kurang menyeluruh. Pihak 
jurusan memberikan sosialisasi 
kepada mahasiswa melalui grup 
Facebook Berita Warga Infor-
matika (BEWARA) dan melalui 
surel. Ini dianggap kurang, 
karena ada beberapa maha-

siswa yang belum masuk grup 
BEWARA. Kemudian ia juga 
mengakui memang ada beber-
apa mahasiswa yang malas un-
tuk mengecek berita yang ada di 
surel. Namun, ia beranggapan 
sudah kewajiban jurusan untuk 
melakukan sosialisasi secara 
menyeluruh. “Bukan enggak so-
sialisasi, tapi sosialisasinya ku-
rang menyeluruh. Dan aku akui 
sosialisasi secara menyeluruh 
itu susah, tapi ini adalah kewa-
jiban jurusan,” jelas Dio. 
 Dio menyayangkan ti-
dak adanya komunikasi antara 
pihak jurusan dengan him-
punan. Dari awal kurikulum ini 
dijalankan pihak jurusan belum 
ada penjelasan kepada him-
punan yang nantinya bisa diso-
sialisasikan kepada mahasiswa 
yang berada di bawah naungan 
HMTF. “Enggak ada, itu say-
ang banget ya, jadi dari awal 
kurikulum baru itu enggak ada 
obrolan sama jurusan,” terang 
Dio. Ia juga menceritakan kalau 
dia baru tahu mengenai kejelas-
an dari kurikulum 2016 ini keti-
ka ia ke kantor jurusan dan me-
minta booklet kurikulum 2016 
ini. 
 Menanggapi kebijakan 
jurusan mengenai mahasiswa 
hanya boleh mengulang sekali, 
Dio menganggap itu tidak adil. 
“Itu benar-benar enggak adil ya, 
aku setuju kalau misal itu eng-
gak adil. karena kita, mungkin 
gini ya, ada orang yang sudah 
berencana untuk kuliah 7 tahun 
itu ada, aku tahu orangnya”.
Terlepas dari permasalahan 
tersebut, Dio menganggap kebi-
jakan jurusan untuk mengubah 
kurikulum 2016 ini sudah tepat. 
Namun, persiapan dan antisipa-

si masalah dari perubahan kuri-
kulum 2016 menurutnya belum 
dipikirkan secara matang. “Aku 
ngelihat kurikulumnya itu ba-
gus," tambah Dio, "tapi persia-
pannya itu dan antisipasinya itu 
kurang. Itu sebuah sistem yang 
besarkan, dan itu antisipasinya 
kurang.”

Sebuah Solusi Bersama
 Hampir satu seten-
gah tahun setelah pelaksa-
naan kurikulum 2016, akh-
irnya Pihak Jurusan Teknik 
Informatika mengadakan So-
sialisasi Perubahan Kurikulum 
2016 secara langsung. Sosial-
isasi dilaksanakan pada hari Se-
lasa, (19/12/2017) di Auditori-
um Fakultas Teknologi Industri 
lantai 3. Sekretaris Jurusan, Nur 
Wijayaning Rahayu, menjelas-
kan kepada mahasiswa angka-
tan 2011 hinggs angkatan 2014 
mengenai perubahan kurikulum 
ini. 
 Nur menceritakan, 
pembuatan kurikulum baru ini 
sudah dilakukan sejak tahun 
2013. “Kami dari jurusan mem-
buat kurikulum 2016 yang se-
karang dipakai angkatan 16 itu 
sejak dari tahun 2013. Hampir 
2 tahun pihak jurusan mengem-
bangkan kurikulum yang baru 
ini.” Setelah kurikulum tersebut 
selesai, ternyata pihak jurusan 
menemukan kekurangan dan 
kelebihannya. Dari kekurangan 
tersebut menimbulkan permas-
alahan yang jika tidak ditangani 
akan menghambat kelulusan 
mahasiswa. Nur menjelaskan 
pembuatan kebijakan terkait 
perubahan kurikulum ini ti-
dak berniat untuk menghambat 
kelulusan mahasiswa. “Bukan 

jurusan itu buat peraturan yang 
ketat supaya Anda enggak lu-
lus, enggak, enggak ada,” jelas 
Nur.
 Pihak jurusan sem-
pat mempertimbangkan untuk 
melakukan konversi kurikulum 
2010 ke kurikulum 2016. Nur 
menjelaskan, ketika dipertim-
bangkan kembali ternyata kon-
versi kurikulum akan memakan 
banyak tenaga. Pertimbangan 
pertama, populasi mahasiswa 
informatika tahun kemarin seki-
tar 1200. Dari angka tersebut, 
mahasiswa angkatan 2016 han-
ya sekitar 160. Pihak jurusan ti-
dak mau mengorbankan sekitar 
1000 mahasiswa angkatan 2015 
dan sebelumnya untuk konversi 
ini. “Kenapa Bu kok kami ber-
beda dengan jurusan yang lain, 
karena secara konsep itu beda. 
Kurikulum mata kuliahnya beda 
banget. Jika dipaksakan Anda 
mesti muntah-muntah, berdar-
ah-darah. Enggak pengen kami 
mengorbankan 1000 orang un-

tuk anak baru itu enggak bisa,” 
jelas Nur. Kemudian pertim-
bangan selanjutnya adalah bob-
ot mata kuliah kurikulum 2016 
besar. Satu mata kuliah kuriku-
lum 2016 banyak yang mempu-
nyai bobot enam Satuan Kredit 
Semester (SKS).
 Setelah jalannya kuriku-
lum pihak jurusan mendapatkan 
beberapa masukan dari maha-
siswa dan DPA. “Jadi kemarin 
dari beberapa masukan tentang 
konsentrasi, tentang gini, gini, 
gini. Akhirnya ada beberapa 
masukan dari DPA, jadi saya 
rangkum, akhirnya kebijakan 
yang akan kami ubah,” jelas-
nya. Pihak jurusan kemudian 
sepakat untuk mengubah ke-
bijakan. Kebijakan ini diambil 
agar mahasiswa dan pihak ju-
rusan sama-sama diuntungkan. 
“Kami memutuskan bahwa, 
biar kita ini win-win solution 
gitu ya. Mahasiswa tetap ma-
sih bisa kuliah, dosen juga tetep 
nyaman gitu,” jelas Nur.

 Akhirnya pihak jurusan 
mengambil kebijakan untuk 
menambah jangka waktu pen-
gambilan mata kuliah. “Intinya 
semester besok saya akan buka 
mata kuliah semester 1, nantin-
ya apakah akan dibuka pada se-
mester ganjil (2018/2019), atau 
semester genap (2017/2018),” 
tambahnya. Ia menyadari 
penambahan semester untuk 
mengulang ini adalah hak ma-
hasiswa berdasarkan peraturan 
kurikulum sebelumnya. Nur 
melanjutkan, kebijakan baru 
ini diambil berdasarkan rapat. 
“Semua apa yang saya sam-
paikan itu sudah berdasarkan 
rapat. Bukan dari saya sendiri, 
jadi ini sudah rapat dengan de-
wan dosen. Jadi akhirnya kami 
kasih toleransi, jaman dulu itu 
cuma satu (tahun). Tapi ternyata 
ada kebutuhan,” pungkas Nur.

*Reportase bersama: Selva   
dan Syafriani
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 Past & Curious merupakan sebuah novel karya 
Agung Satriawan. Selain berprofesi sebagai penulis, 
ia juga merupakan kru kreatif di sebuah program sta-
siun televisi. Novel ini memiliki desain sampul yang 
unik dan juga judul yang menarik. Novel berkategori 
fiksi komedi ini, bercerita mengenai mesin waktu dan 
lubang hitam yang mampu melemparkan seseorang ke 
masa lalu maupun masa depan. Sudut pandang dalam 
novel ini adalah orang ketiga dengan alur maju-mun-
dur. Meskipun dengan alur maju-mundur cerita yang 
disampaikan tidak akan membuat bingung orang yang 
membacanya, karena disajikan dengan gaya bahasa 
yang ringan. 
 Agung Satriawan memulai kisah novel ini den-
gan adegan pertandingan sepak bola yang dimainkan 
klub Persija Jakarta. Dalam adegan tersebut penulis 
memperkenalkan sang tokoh utama yang bernama 
Kafi, mahasiswa tua yang baru lulus kuliah dalam wak-
tu sebelas tahun. Kafi lulus bersama kawan karibnya 
bernama Purbo. Kafi merupakan penggemar Persija 
yang tinggal di daerah Tanggerang. Dia belum lama 
ditinggal pacarnya karena tidak berani melamarnya.
 Cerita selanjutnya mengisahkan Kafi yang ingin 
berlibur ke Surabaya, hal ini dilakukan untuk melupa-
kan kisah cintanya yang kandas. Selain itu ia berlibur 
untuk mengisi waktu luang, sebelum ia dipusing kan 
dengan urusan pekerjaan. 

 Kafi berniat liburan ala backpacker dengan menggunakan 
kereta api. Namun karena tiket kereta ke Surabaya habis terjual, 
akhirnya ia terpaksa naik kereta barang. Dia menumpang di da-
lam gerbong peti kemas, kemudian Kafi bertemu dengan seorang 
pria bernama Soyan yang bertujuan ke Stasiun Tugu Yogyakarta. 
Selama perjalanan Kafi tertidur. Namun ketika terbangun dari ti-
durnya, ia mendapati bahwa Soyan sudah menghilang. Ketika Kafi 
memeriksa handphonenya ia mendapati tidak ada sinyal. Jalanan 
Yogyakarta juga begitu sepi, tidak terlihat mobil di sekitar. Ia be-
ranggapan, mungkin karena orang-orang Yogyakarta sederhana, 
sehingga tidak banyak yang menggunakan mobil. Kafi merasa 
paling keren, karena selera busana orang-orang di sekitar stasiun 
masih kuno. Belum lagi kamera DSLR hasil pinjaman dari Purbo 
membuat dirinya merasa yang paling keren. Kemudian dia melan-
jutkan perjalanannya ke Surabaya. 
  Sesampainya di Surabaya, Kafi langsung menuju Stadi-
on Gelora 10 November. Ketika Kafi sampai di stadion tersebut, 
yang ia temukan adalah sebuah stadion dengan papan nama Sta-
dion Tambak Sari. Stadion Tambak Sari merupakan nama stadion 
tersebut sebelum diganti menjadi Stadion Gelora 10 November. 
Langsung saja ia mengabadikan papan nama tersebut di kamera 
DSLR Nikkon D-90 nya itu. Kafi merasa heran ketika melihat 
warung makan yang menjual sate dengan harga 2.000 perak. Ia 
merasa lapar dan  tertarik untuk membelinya. Namun ketika Kafi 
hendak membayar, ternyata uang miliknya tidak laku. Ia baru men-
yadari, ternyata dirinya berada pada tahun 1993. 
 Kafi tersesat dalam kondisi yang berbeda dengan masanya. 
Ia tidak memiliki uang yang sesuai untuk membeli makanan dan 
menyewa tempat tidur. Kafi, pun harus bekerja mencuci mangkuk 
bubur agar ia mendapatkan setengah mangkuk bubur serta uang 
sebesar tiga ribu rupiah. 
 Kemudian cerita berlanjut ketika Kafi bertemu dengan 
Ardhi, manusia masa depan dari tahun 2023. Ardhi adalah teman 
Soyan, ia bercerita bahwa Soyan yang ia temui di kereta merupa-
kan Soyan dari tahun 2023. Ardhi juga bercerita bahwa pada tahun 
2023, Soyan merampok sebuah bank untuk membiayai istrinya 
yang sakit keras. Oleh sebab itu, Soyan mencuri mesin waktu mi-
lik Ardhi untuk merubah nasibnya. Ardhi adalah seorang ilmuwan 
yang bisa menciptakan mesin waktu. Mesin tersebut mampu mem-
bawa manusia menuju ke masa depan atau masa lalu dalam kurun 
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waktu sepuluh tahun. Karena 
mesin tersebut juga Kafi terjeb-
ak pada tahun 1993. 
  Dengan sengaja Soyan 
menjebak Kafi untuk kembali 
pada tahun 1993. Soyan meng-
inginkan Kafi agar merubah 
nasibnya. Soyan mempunyai 
warung makan di Simpang 
Enam Stasiun Tugu Yogyakar-
ta. Warung tersebut mempunyai 
menu andalan sego abang den-
gan daging bacem dan bumbu 
kacang. Ardhi bercerita kepada 
Kafi, jika Kafi ingin pulang ke 
masanya, Ia harus membantu 
Soyan menjadi pengusaha suk-
ses pada tahun 1993. Karena 
mesin waktu tersebut berada 
di tangan Soyan. Ide dan tak-
tik sudah dipikirkan oleh Kafi 
untuk membantu agar Soyan 
Sukses. Namun ternyata pada 
tahun 1993 Soyan berkeinginan 
untuk menjadi Pegawai Negeri 
Sipil dengan alasan gajinya ter-
jamin. Mengetahui hal tersebut 
Kafi tetap berusaha untuk mem-
pengaruhi otak Soyan agar ia 
mau bekerja sebagai pengusa-
ha. Kafi mempengaruhi Soyan 
untuk membuka cabang warung 
makannya di Jakarta agar men-
jadi pengusaha sukses. Dengan 
begitu Kafi akan kembal  ke 
tahun 2013. Kafi dengan diban-
tu Ardhi berhasil membujuk 
Soyan untuk membuka cabang 
warung makannya di Tanah 
Abang, Jakarta. Akhirnya Kafi 

kembali ke masanya di tahun 
2013. 
 Namun sayang akhir 
dari novel ini kurang memuas-
kan. Penulis menceritakan Kafi 
yang sudah kembali ke tahun 
2013 lupa pada kejadian yang 
sudah dilewatinya. Konflik cer-
ita yang ada secara keseluruhan 
juga masih kurang. Kafi yang 
merupakan pemeran utama, 
menjadi seperti bukan pemeran 
utamanya, karena konflik yang 
ada tidak berhubungan dengan 
Kafi secara langsung. Ia hanya 
membantu mengatasi perma-
salahan yang dialami Soyan.  
Kafi berperan untuk menjem-
batani setiap kejadian yang di-
alami tokoh-tokoh lainnya. 
 Penulis berhasil mem-
bawa pembaca terhibur den-
gan komedi yang disuguhkan 
dengan gaya penulisannya. 

Cocok dibaca saat kita sedang 
jenuh atau suntuk. Novel ini 
juga mempunyai beberapa kuti-
pan yang menarik, diantaranya 
pada halaman 182 "Orang yang 
menyesal dan ingin kembali ke 
masa lalu membuat tubuhnya 
seperti menerima perintah un-
tuk siap akan hal itu. Jika bukan 
orang seperti itu gravitasi pada 
lubang hitam akan menghan-
curkan tubuhnya" Ardhi. 
 Secara keseluruhan, cer-
ita ini mengajarkan kita untuk 
memanfaatkan waktu yang ada 
dengan sebaik mungkin agar 
tidak ada penyesalan di masa 
yang akan datang.  Cerita ini 
mengajak kita untuk lebih ber-
syukur dan bersabar atas tiap 
kejadian dalam hidup. Karena 
sebenarnya, hidup ini tidak bisa 
menekan tombol rewind.

RESENSI PUISI

Oleh: Asha Novianty




