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Sikap UII Terhadap Mahasiswi Bercadar
Tim Reportase: 

Nuzila, Yahya, dan Nurhavizza

Ilustrasi wanita bercadar. 
(Sumber: https://i.pinimg.com/)

Bercadar adalah salah satu keyakinan agama dan ekspresi keyakinan dalam beragama. “Bercadar pun dil-
indungi oleh konstitusi kita dalam mengekspresikan, melaksanakan dan menjalankan kepercayaannya itu,” 

tutur Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, selaku Dosen Agama di Fakultas Teknologi Industri.

Bukan hal yang tabu ketika 
melihat mahasiswi meng-
gunakan cadar di beberapa 

kampus. Belakangan ini, Univer-
sitas Islam Negeri (UIN) Sunan 
Kalijaga menjadi sorotan publik 
karena mengeluarkan aturan ten-
tang larangan bercadar kepada 
mahasiswinya. Tak lama setelah 
diberlakukan larangan tersebut, 
UIN Sunan Kalijaga mencabut 
aturan itu. Hal ini disampaikan 
melalui surat B-1301/Un.02/R/
AK.00.3/02/2018. Rektor UIN 
Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi 
membenarkan hal tersebut saat 
dikonfirmasi CNNIndonesia.com. 
Dijelaskan alasan pencabutan atu-
ran pembinaan mahasiswi bercadar 
itu demi menjaga iklim akademik 
yang kondusif. Namun, bagaimana 
tanggapan mahasiswa dan dosen 
Universitas Islam Indonesia (UII) 
mengenai aturan larangan berca-
dar di kampus?
 Sebelum itu, telah ber-
hembus kabar bahwa Fakultas 
Kedokteran UII terdapat larangan 
mahasiswi untuk bercadar. Hal 
ini disebabkan munculnya kekha-
watiran akan minimnya identitas. 
Namun, kabar ini dibantah oleh 
Agus Taufiq selaku Wakil Rektor 
3 UII. Ia mengungkapkan bahwa 
tidak ada larangan bercadar di se-
luruh ruang lingkup UII, terlebih 
membeda-bedakan antar fakultas. 
Selain itu, untuk alasan minimnya 
identitas, pihak kampus telah men-
gantisipasinya dengan dilakukan-
nya pemindaian sidik jari.

 Larangan bercadar ini 
menuai pro dan kontra di tengah 
institusi pendidikan, begitu pula di 
UII. Ada yang beranggapan bahwa 
aturan ini membatasi hak orang-
orang seperti yang disampaikan 
oleh Diah Hanifah Putri, salah satu 
mahasiswi bercadar. “Ibaratkan 
mereka yang memakai cadar itu in-
gin menutup auratnya dengan baik 
untuk menjaga pandangan laki-la-
ki,” ungkap Mahasiswi Teknik In-
formatika angkatan 2017 tersebut. 
Mengenai pergaulan di kampus, 
Diah mengaku bergaul dengan sia-
papun, “Kalau pergaulan sih, aku 
bergaul sama siapa aja, cuma kalau 
untuk teman dekat juga memilih. 
Kita mau ikut teman yang sering 
mengajak kita ke kebaikan atau te-
man yang sering mengajak kita ke 
arah yang lebih buruk,” pungkasn-
ya.
 Ada juga yang mengang-
gap bahwa larangan bercadar tidak 
sesuai dengan hukum yang berlaku 
di Indonesia. Ahmad Baliyo Eko 
Prasetyo selaku dosen Agama di 
Fakultas Teknologi Industri UII 
mengatakan bahwa ia tidak setuju 
dengan adanya larangan ini. Sebab, 
hal ini merupakan bentuk pelar-
angan maupun pemaksaan keyaki-
nan. Menurutnya, bercadar adalah 
salah satu ekspresi keyakinan sese-
orang dalam beragama. “Bercadar 
pun dilindungi oleh konstitusi kita 
dalam mengekspresikan, melak-
sanakan dan menjalankan keper-
cayaannya itu,” tuturnya. Pendapat 
ini didukung oleh Undang-Undang 
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“Jadi ndak dibilang sombong gitu, 
kalau lewat kan sombong enggak 
negur padahal mukanya aja enggak 
tahu gitu. Apalagi yang pakai niqob 
itu lebih enggak tahu lagi kan,” 
tambahnya.
 Agus Taufiq menyampai-
kan bahwa pihak UII tidak akan 
melarang mahasiswi ataupun dos-
en untuk menggunakan cadar di 
lingkungan kampus. Hal ini dikare-
nakan memakai cadar merupakan 
pilihan masing-masing individu. 
Namun mahasiswi diwajibkan un-
tuk berpakaian sesuai dengan atu-
ran yang telah ditetapkan. Dimuat 
dalam pasal 3 Peraturan Universitas 

Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/200 
tentang Disiplin Mahasiswa UII 
yaitu:
(1) Setiap mahasiswa (putri) di-
wajibkan memakai busana musli-
mah selama berada di lingkungan 
UII;
(2) Setiap mahasiswa (putra) di-
wajibkan memakai busana pantas 
dan sopan selama berada di ling-
kungan kampus;
(3) Setiap mahasiswa diwajibkan 
untuk menaati dan mematuhi selu-
ruh peraturan-peraturan yang ber-
laku di UII.

Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang 
berbunyi “Negara menjamin ke-
merdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menu-
rut agamanya dan kepercayaannya 
itu”.
 Rofi Sulfian, mahasiswa 
Teknik Informatika angkatan 2017 
justru setuju dengan larangan ma-
hasiswi untuk bercadar. Ia berpan-
dangan bahwa larangan tersebut 
memiliki maksud dan tujuan yang 
baik, salah satunya agar dapat dike-
nali oleh orang-orang. Selain itu, 
ia menyarankan bahwa larangan 
tersebut diberlakukan pula di UII. 

Kosongnya Posisi Mualim
Tim Reportase:

Fariza, Fikri, Haliq, dan Dina

Kegiatan taklim yang merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Di-
rektorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) menuai masalah dan 

kritik dari beberapa pihak. 

Universitas Islam Indonesia 
(UII) merupakan univer-
sitas yang berlandaskan 

nilai-nilai Islam dan memiliki misi 
membentuk cendikiawan muslim 
dan pemimpin bangsa yang ber-
takwa, berakhlak mulia, berilmu 
amaliah dan beramal ilmiah. Un-
tuk mewujudkan misi tersebut, 
UII menyelenggarakan program 
taklim sebagai salah satu agenda 
khusus yang bersifat wajib diikuti 
oleh seluruh mahasiswa mulai dari 
angkatan 2016. Hal yang menjadi 
latar belakang dari dilaksanakannya 
taklim adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan agama yang dimiliki 
oleh mahasiswa yang dirasa kurang 
pada saat sebelumnya. Selanjutnya, 
program ini dilaksanakan dari 

semester satu hingga semester 
enam. 
 Kegiatan taklim diseleng-
garakan oleh Direktorat Pendidi-
kan dan Pengembangan Agama Is-
lam (DPPAI). Salah satu direktorat  
UII yang memiliki sifat keagamaan, 
kemasyarakatan, dan kekeluargaan. 
Tujuan dari program taklim adalah 
meningkatkan kemampuan baca 
Alquran dan kemampuan pema-
haman serta praktik ibadah maha-
siswa UII, membangun kesadaran 
mahasiswa untuk mengamalkan 
nilai-nilai keislaman dalam kehidu-
pan sehari-hari, membentuk ma-
hasiswa UII yang berkahlak mulia, 
dan untuk memenuhi Satuan 
Kredit Partisipasi (SKP) Pengem-

bangan Diri Qurani. 
 Adapun target/capaian 
dari program taklim adalah per-
tama mahasiswa mampu membaca 
dan menulis Al Quran dengan 
baik dan benar. Keuda, mahasiswa 
mengetahui, menghafal & mema-
hami ayat Al Quran serta hadis 
tematik sesuai bidang studinya se-
cara baik dan benar. Ketiga, ma-
hasiswa hafal juz ke-30. Keempat, 
mahasiswa mengetahui, memaha-
mi serta mempraktikkan tata cara 
bersuci dan salat wajib dengan baik 
dan benar. Kelima, memahami ser-
ta mempraktikkan tata cara salat 
dengan baik dan benar. Terakhir, 
mahasiswa mampu memahami kai-
dah bahasa Arab dasar.
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 Untuk setiap kelompok 
taklim, diikuti oleh kurang lebih 
15 mahasiswa yang dibina oleh 
seorang mualim. Dalam hal ini, 
mualim dipilih oleh pihak DP-
PAI dengan kualifikasi: mahasiswa 
memahami pengetahuan tauhid, 
mampu membaca Alquran den-
gan baik dan benar, berakhlakul 
karimah, taat beribadah (menjaga 
salat lima waktu di masjid, dan 
amalan wajib lainnya), hafal juz 
ke-30, menguasai metode/teknik 
penyampaian materi, lulus tes pen-
erimaan mualim, serta telah mengi-
kuti pelatihan bagi mualim.
 Namun dalam praktikn-
ya, terdapat beberapa kelompok 
yang belum mendapatkan mualim 
pengganti. Dalam hal ini, ada be-
berapa kelompok dengan mualim 
yang berhenti dari tugas. ”Yang 
saya dengar dari koordinator tak-
lim Fakultas Teknologi Indus-
tri UII (FTI UII), masih banyak 
(yang belum mendapat mualim),” 
ujar Mustafa Kamal sebagai salah 
satu anggota kelompok yang tidak 
mendapat mualim. 
 Mustafa Kamal menga-
takan bahwa ia baru mengetahui 
tentang kosongnya posisi mualim 
pada kelompok yang diikuti pada 
semester ketiga. Hal diketahuinya 
ketika ia memerhatikan kegiatan 
(taklim) kelompok lain yang sudah 
mencapai pertemuan keenam dan 

ketujuh sementara ia tak pernah 
mendapat kabar untuk mengikuti 
kegiatan taklim. Akhirnya ia berini-
siatif  menanyakan kepada koordi-
nator taklim FTI UII atas masalah 
tersebut, dan mendapat informasi 
bahwa kelompoknya belum men-
dapatkan mualim.
 Mahasiswa jurusan Teknik 
Informatika angkatan 2016 ini-
pun mengharapkan pihak kampus 
segera merekrut mualim baru agar 
tidak ada pihak yang dirugikan. 
Mengingat, taklim merupakan 
salah satu syarat mengikuti Kuliah 
Kerja Nyata dan pendadaran.
 Berdasarkan informasi dari 
DPPAI, kosongnya posisi mualim 
disebabkan disebabkan beberapa 
dari mereka mengundurkan diri. 
Pihak DPPAI juga mengaku ke-
sulitan dalam merekrut mualim 
baru. Jika tidak ada pengganti dari 
internal fakultas, maka DPPAI 
akan mencarikan mualim 
dari lintas fakultas. 
Apabila belum  juga  
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mendapatkan pengganti, mereka 
akan mencari  mualim dari luar 
UII.  Namun sebelum itu, pihak 
DPPAI berharap koordinator tak-
lim di tiap fakultas dapat mencari-
kan pengganti mualim. Apabila 
koordinator taklim tiap fakultas 
tidak mampu mencari pengganti 
maka diharap segera melapor ke 
DPPAI agar segera dicarikan jalan 
keluarnya. “Mekanisme di DPPAI 
itu kalau ada mualim yang men-
gundurkan diri, kita akan berikan 
kepada koordinator fakultasnya 
itu untuk mencari dulu. Siapa tahu 
ada yang lebih pas untuk dari ma-
hasiswa taklimnya. tapi kalau tidak 
bisa, akan dicarikan dari DPPAI,” 
ungkap Umar Haris Sanjaya, se-
laku Kepala DPPAI. 

Umar Haris Sanjaya, selaku Kepa-
la Divisi Pendidikan dan Pembi-

naaan Dakwah saat diwawancarai 
reporter LPM PROFSI. 

(Foto: PROFESI/Lantang)
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Ruang Inspirasi Alternatif  Tempat Diskusi
Tim Reportase:

Andika, Nayoko, Yulinda, dan Dewi

Ruang Inspirasi, sebuah tempat yang mewadahi kebutuhan mahasiswa akan ruang 
publik yang dapat digunakan sebagai tempat diskusi.

Rizky Ramadhani, mahasiswa jurusan Teknik Industri penggagas 
Ruang Inspirasi. (Foto: Profesi/Annisa)

Berawal dari minimnya 
fasilitas untuk berkumpul 
di Fakultas Teknologi In-

dustri Universitas Islam Indonesia 
(FTI UII), Rizki Ramadhani salah 
satu mahasiswa jurusan Teknik 
Industri angkatan 2013, mempun-
yai gagasan tentang sebuah ruang 
yang dinamai Ruang Inspirasi. Ia 
terinspirasi dari sebuah ruang pada 
yayasan yang dimiliki guru Sekolah 
Menengah Atas-nya. “Ruang In-
spirasi merupakan semacam fasili-
tas yang bisa mewadahi kebutuhan 
mahasiswa untuk berkumpul, ngo-
brol produktif, dan sebagai tempat 
yang nyaman untuk riset sharing ses-
sion Pekan Kreativitas Mahasiswa,” 
ujar mahasiswa penggemar riset 
itu.
 Ruang Inspirasi dahulunya 
adalah sebuah ruang yang disebut 
Ruang Riset. Akan tetapi, belum 

ada pengelolaan yang baik sehing-
ga hanya dijadikan sebagai gudang 
sementara. Ruang Inspirasi dirin-
tis pada tahun 2015. Kemudian 
pada 21 September 2016 dilakukan 
Grand Opening oleh pendiri yang 
menaungi proyek ini. Dilanjutkan 
dengan peresmian oleh Dekan 
FTI UII, Imam Djati Widodo. Pe-
resmian tersebut juga dihadiri oleh 
Direktur Kemahasiswaan, Beni Su-
ranto dan Koordinator Pengelola 
Riset Mahasiswa Teknik Indus-
tri, Vembri Noor Helia. Pada 17 
November 2017, Ruang Inspirasi 
diserahkan kepada tim pengelola. 
Pengelola Utama dari Ruang Inspi-
rasi adalah Komunitas Riset Teknik 
Industri dan Himpunan Maha-
siswa Teknik Industri (HMTI) ber-
sama Asisten Laboratorium Sistem 
Manufaktur Terintegrasi Teknik 
Industri dengan tujuan memper-
mudah pengelolaan.

 Ruangan Inspirasi merupa-
kan milik FTI, hanya saja berada di 
Laboratorium Sistem Manufaktur. 
Tidak banyak mahasiswa mengeta-
huii ruangan ini, salah satu sebabn-
ya yaitu letaknya yang berada di 
bagian timur basemen Fakultas 
Ilmu Agama Islam. Ruangan ini 
sering digunakan mahasiswa un-
tuk mengerjakan riset, tugas ber-
sama, bimbingan asisten laborato-
rium, dan brainstorming. Juga untuk 
berkumpul suatu acara seperti shar-
ing session PKM, rapat pelaksanaan 
kegiatan, acara himpunan, dan tak-
lim. Walaupun didirikan oleh ma-
hasiswa Teknik Industri, ruangan 
ini dapat digunakan oleh seluruh 
mahasiswa UII. Ruangan ini dapat 
digunakan tanpa dipungut biaya 
dengan tetap mengikuti peratu-
ran yang ada. Apabila akan meng-
gunakan ruangan tersebut secara 
berkelompok, pengguna harus 
mengajukan surat peminjaman ke-
pada pengelola melalui media so-
sial Ruang Inspirasi atau melalui 
kontak yang telah disediakan. Se-
dangkan, untuk penggunaan secara 
individu, dapat meminta langsung 
izin dari pengelola atau asisten lab-
oratorium yang ada.
 Dengan bantuan maha-
siswa arsitektur UII dan Desain 
Interior Institut Seni Indonesia, 
ruangan ini didesain dengan unik. 
Pada beberapa dinding terdapat tu-
lisan-tulisan motivasi yang dihara-
pkan dapat memberikan inspirasi 
kepada siapa pun yang berkunjung. 
Didalam ruangan juga terdapat 
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foto-foto prestasi, tulisan dari ide-
ide yang ada, dan Koinspirasi yaitu 
sebuah gentong sedekah yang di-
harapkan dapat menumbuhkan 
kepedulian para pengguna untuk 
membantu pengembangan dan 
pengelolaan Ruang Inspirasi. Ter-
dapat pula papan inspirasi, gelas 
dan stoples, papan tulis, dispenser, 
stop kontak, kipas angin, meja li-
pat, koleksi buku, komputer, TV 

LED, dan meja diskusi. Ada yang 
menarik yaitu Bean Bag, sebuah 
bantal duduk dengan bentuk yang 
cukup unik. Berukuran 5 kali 5 me-
ter, ruangan ini dapat menampung 
sebanyak 35 orang.
 Menurut Sulton, Maha-
siswa Teknik Industri, Ruang In-
spirasi merupakan ruangan yang 
nyaman untuk berkumpul. “Dalam 
pengalaman saya sendiri di Ruang 

Inspirasi, saya bisa mendapat ide 
untuk mengerjakan tugas yang 
segera diselesaikan,” ujarnya.
 Agar informasi mengenai 
Ruang Inspirasi dapat tersebar ke 
seluruh universitas, pengelola ber-
encana akan membuat buku manu-
al yang kemudian akan disebarkan 
akhir Maret 2018 ke seluruh fakul-
tas di UII.

Semangat Wanita Paruh Baya
Tim Reportase:

Asiyah, Luna, Diana, dan Adelia

Suginem, begitulah nama se-
orang cleaning service yang 
membersihkan Kantin Ma-

war setiap hari. Ia merupakan 
ibu dari dua orang anak. Anak 
sulungnya yang merupakan anak 
berkebutuhan khusus sekarang 
duduk di bangku sekolah menen-
gah atas dan anak keduanya duduk 
di bangku sekolah menengah per-
tama. Meskipun demikian, jarak 
antara keduanya 14 tahun. “Waktu 
hamil dulu saya sering sakit-saki-
tan, waktu lahir terus umur empat 
bulan dia koma. Terus habis itu 
perkembangannya jadi lambat,” je-
las Suginem.
 Sebelum bekerja di Kantin 
Mawar, Suginem pernah bekerja di 
sebuah pabrik garmen selama 18 
tahun. Ia bekerja dari pagi sampai 
malam. Gaji yang diterimapun leb-
ih besar dari pada sekarang, yaitu 
sekitar tiga sampai empat juta. Na-
mun, ia harus berhenti dari peker-
jaan tersebut karena memiliki anak 
yang masih kecil. Suginem juga 
sempat menjadi ibu rumah tangga. 

Suginem, cleaning service yang membersihkan Kantin Mawar
(Foto: PROFESI/Asiyah)
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Namun, ketika anakanya duduk di 
bangku kelas empat sekolah dasar.
 Kala itu pimpinan kantin 
sedang mencari cleaning service un-
tuk membersihkan kantin. Sug-
inem ditawari pekerjaan tersebut 
oleh saudaranya yang bekerja di 
kampus.  
 Suginem sudah lima tahun 
bekerja sebagai cleaning service di 
Kantin Mawar. Pekerjaan sehari-
hari Suginem seperti: menyapu, 
mengepel, membersihkan meja, 
dan mencabuti rumput. Wilayah 
yang harus dibersihkan Suginem 
dari Syar’i Mart hingga lingkungan 
kantor lembaga Fakultas Teknolo-
gi Industri.
 Dilihat dari luasnya ling-
kungan yang harus dibersihkan 

Suginem setiap harinya. Rena 
Asupa, Mahasiswa Teknik Kimia 
angkatan 2014 mengharapkan 
adanya petugas kebersihan tamba-
han, “Perlu ditambah sih. Soalnya 
itu ibu-ibu. Kasihan juga kalau dia 
bersihinnya sendirian,” jelasnya.
 Suginem selalu berangkat 
bekerja sebelum pukul tujuh pagi. 
Terkadang, ia berangkat pukul 
enam pagi karena dikhawatirkan 
kantin sudah ramai oleh maha-
siswa. Jam istirahat Suginem tidak 
banyak, hanya satu jam saja. Ia bek-
erja sampai pukul tiga sore. Sepu-
lang kerja, Suginem masih harus 
mengurus keluarganya. Setelah itu, 
ia baru bisa beristirahat. “Fokus 

ngurus anak, ngurus suami, ngu-
rus keluarga. Pokoknya waktunya 
untuk keluarga. Kalo waktunya di-
habiskan untuk kerja, yang di ru-
mah kasian,” ujar Suginem.
 Dulu, pada awal ia bekerja, 
upah yang Badan Wakaf  berikan 
sebesar Rp. 40.000 per hari. Selain 
itu, Suginem juga mendapatkan 
uang makan sebesar Rp. 5.000 per 
hari. Sekarang, upah yang diberi-
kan upah oleh Badan Wakaf  sebe-
sar Rp. 50.000 dan uang makan 
sebesar Rp. 10.000 per hari. 
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Lika Liku Perjalanan 
Barnum & Bailey Circus
Tim Reportase:
Apsari dan Sarah

Judul Film : The Greatest Showman.
Sutradara : Michael Gracey.
Pemain  : Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michelle   
    Williams, Rebecca Fegurson.
Genre  : Drama/Romance.
Pemeran : 
 1. Hugh Jackman sebagai P.T Barnum.
 2. Zac Efron sebagai Philip Carlyle.
 3. Zendaya sebagai Anne Wheeler.
 4. Michelle Williams sebagai Charity Barnum.
 5. Rebecca Fegurson sebagai Jenny Lind.

The Greatest Showman meru-
pakan film Amerika yang 
diadaptasi dari kisah nyata 

perjalanan sosok legendaris dunia 
hiburan. Sosok legendaris tersebut 
bernama Phineas Taylor Barnum 
atau dikenal sebagai P. T. Barnum. 
Film ini menceritakan perjalanan 
P.T. Barnum membangun salah 
satu pertunjukan sirkus terbesar 
Amerika pada era 1860-an, Bar-
num & Bailey Circus.
 Awal film menceritakan ki-
sah P. T. Barnum (Hugh Jackman) 
yang diberhentikan dari perusa-
haannya akibat bangkrut. Barnum 
pun berpikir meminjam uang dari 
bank untuk membeli sebuah mu-
seum yang memajang berbagai 

macam patung lilin. Museum terse-
but bernama “Barnum’s American 
Museum” yang berada di Manha-
tan, New York. Setelah berhasil 
membeli museum, ternyata penjua-
lan tiketnya sangat rendah. Sepinya 
pengunjung museum, memberikan 
ide bagi anak P. T. Barnum untuk 
mempertunjukkan sesuatu yang 
“hidup”. Saat itulah ia mulai ber-
temu dengan banyak orang yang 
memiliki keunikan. Orang-orang 
tersebut diajak untuk bergabung 
dalam pertunjukkan sirkusnya. Ada 
seseorang perempuan berjanggut, 
anak laki-laki berwajah anjing, pria 
bertato, dan berbagai hipster jenis 
awal. Mereka diberi kesempatan 
untuk merasa bangga akan atribut 
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unik mereka. Bukan hanya untuk 
dipertontonkan dan dieksploitasi.
 Barnum mencapai kesuk-
sesan ini dengan begitu mudah. 
Namun, ketika penjualan tiket 
pertunjukan mulai banyak terjual, 
ia menemui beberapa rintangan. 
Orang-orang mulai menjulukinya 
dengan nama “Pangeran Para Pen-
ipu”, ada pula para preman yang 
tidak setuju dengan pertunjukan 
sirkkusnya.
 Sebenarnya yang P. T. Bar-
num inginkan bukanlah menjadi 
“Pangeran Para Penipu”, tapi ia 
ingin diterima kalangan kelas atas. 
Inilah yang menyebabkan ia ber-
masalah. Dia menyewa seorang 
penulis naskah kaya, Phillip Carlyle 
(Zac Efron) untuk membuatnya 
tampak berkelas.
 Saat tur sedang berlang-
sung hati Barnum terketuk, dia 
merasa perlu untuk pergi menemui 
keluarga dan para pemain sirkus 
lainnya. Akhirnya Barnum menya-
dari, yang diinginkan keluarganya 
hanyalah rasa cinta dan kasih say-
ang dari dirinya. Bukan sekedar 
harta yang berlimpah. Barnum 
pun sadar, yang diinginkan pemain 
sirkusnya adalah  kepercayaan, 
pengakuan dan cinta dari dirinya. 
 Film yang berjudul The 
Greatest Showman ini mengand-
ung adegan yang sangat unik pada 
saat penampilan sang penyanyi 
opera (Jenny Lind). Pada ade-

gan tersebut, terdapat tiga plot 
yang sangat mengesankan. Plot 
pertama mengisahkan cinta yang 
dibatasi oleh kasta (Phillip dan 
Anne Wheeler), kemudian sese-
orang yang haus dengan kejayaan 
(P. T. Barnum), dan yang terakhir 
kekhawatiran seorang istri akan 
suaminya (Charity Barnum). Film 
ini juga memiliki pemeran-pemer-
an yang sangat hebat, menjadikan 
keseluruhan isi dari cerita berjalan 
dengan sangat mulus. Keseluruhan 
cerita ini membuat penonton san-
gat terhipnotis dan membuat in-
gin menontonnya lagi. Alur cerita 
film ini sangat baik dan mengand-
ung banyak pesan moral. 
 Kekurangan yang dimiliki 
film ini ialah pada saat penggunaan 
teknologi Computer Generated Im-
agery (CGI) pada beberapa adegan. 
Penggunaan CGI tersebut kurang 
halus sehingga membuat kesan 
tidak nyata. Namun, kekurangan 
tersebut dapat ditutupi oleh segala 
kelebihan pemain film yang ber-
peran sangat bagus. 
 Film ini sangat baik un-
tuk ditonton bagi semua kalangan, 
baik tua maupun muda. Terdapat 
banyak sekali adegan yang sangat 
menginspirasi. Contohnya kerja 
keras P. T. Barnum dalam mem-
bangun sirkusnya, serta kesabaran 
seorang istri terhadap suaminya. 

RESENSI
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NGEKOS VS NGONTRAK
Tim Reportase:
Fika dan Yuni

Ilustrasi perbedaan suasana antara kosan dengan kontrakan. 
(Ilustrasi oleh: Profesi/Asha)

Menuntut ilmu di luar kota 
sudah menjadi hal lum-
rah bagi sebagian orang. 

Hal itu disebabkan oleh pendidi-
kan yang menjadi prioritas utama 
saat ini. Untuk tinggal berjauhan 
dari orang tua pun tidak lagi men-
jadi halangan untuk menggapai 
cita-cita. Namun, bukan berarti 
risiko dan tantangan yang mun-
cul akan mudah. Banyak hal yang 
harus dipersiapkan dengan matang 
sebelum memulai kehidupan ran-
tau.
 Berbicara mengenai per-
siapan, salah satu hal yang menjadi 
kebutuhan pokok adalah tempat 
tinggal. Indekos, rumah kontra-
kan, apartemen, atau membeli ru-
mah dapat menjadi alternatif  bagi 
para perantau. Dari sekian alter-
natif  tersebut, pilihan yang pal-
ing banyak digandrungi adalah 
indekos dan rumah kontrakan. 
Dari segi kebutuhan, kedua tem-

pat inilah yang dianggap pas untuk 
porsi pelajar. Mereka tentu tidak 
membutuhkan rumah yang terlalu 
luas untuk hidup sendiri. Terlebih, 
harga yang harus dibayar untuk 
satu kamar kos atau rumah kontra-
kan pun lebih terjangkau.
 Ada beberapa mahasiswa 
yang menceritakan pengalaman 
mereka ketika memilih tempat 
tinggal di kota pelajar ini.
 Cut Rizky, mahasiswa juru-
san Teknik Industri angkatan 2017 
memilih untuk mengontrak ru-
mah. Hal ini dikarenakan, ia ting-
gal di Yogyakarta bersama kakakn-
ya. “Jadi, kalau ngekos entar malah 
jarang ketemu,” jelasnya. Selain itu, 
ia juga menambahkan dengan men-
gontrak rumah bersama kakaknya, 
ia dapat menghemat biaya karena 
ditanggung bersama. Rizky men-
gatakan lebih nyaman mengontrak 
daripada indekos. “Soalnya enggak 
terikat aturan sama kalau ada kelu-

arga datang, bebas,” pungkasnya.
 Ada pula Fahrul Asshid-
diqqi, mahasiswa jurusan Teknik 
Industri angkatan 2017. Ia memilih 
Indekos dibandingkan mengon-
trak rumah. Menurutnya, indekos 
lebih dipilih laki-laki. Hal tersebut 
dikarenakan ketika memilih men-
gontrak, harus membersihkan ru-
mah. “Kalau ngekos sudah ada jasa 
cleaning service yang bersihin dan 
enggak harus persiapin segala ke-
butuhan kamar sendiri,” jelasnya.
 Mereka juga berbagi ten-
tang kriteria tempat tinggal yang 
mereka pilih. Cut Rizky menyam-
paikan kriterianya dalam memilih 
rumah kontrakan adalah yang dekat 
dengan kampus. Sehingga hanya 
perlu jalan kaki. Selain itu, fasilitas 
lengkap dan dekat dengan tempat 
makan. Sedangkan untuk indekos, 
Fahrul memilih yang sesuai dengan 
keadaan keuangan. Lingkungan 
yang bersih juga menjadi salah satu 
kriteria baginya. “Dekat kampus, 
dekat masjid,” imbuhnya, “WiFi 
cepat, tempatnya strategis, dekat 
jalan.”
 Itulah pendapat beberapa 
mahasiswa perihal tempat ting-
gal. Apa pun jenis tempat tinggal, 
semua tergantung pribadi masing-
masing. Selama kita berpegang 
pada prinsip dan selalu berusaha 
untuk merasa nyaman dan betah 
di lingkungan tersebut semua tidak 
akan menjadi masalah. Walau se-
benarnya memang tak ada tempat 
yang lebih nyaman dibanding ru-
mah sendiri.

VERSUS
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