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Tidak mudah menjadi seorang pemimpin, terlebih memimpin civitas academica. Menjadi rektor takkan 
semudah memimpin organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, saya tidak akan berharap banyak pada rek-
tor baru kita. Namun, ada satu harapan yang semoga dikabulkan oleh rektor kali ini, yaitu lebih mem-

perhatikan pergaulan mahasiswa. Universitas Islam Indonesia (UII) berbeda dengan institusi pendidikan tinggi 
lainnya. Kampus ini merupakan institusi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Banyak yang luput 
dari perhatian kita terkait pergaulan mahasiswa. Sudahkah kita mengetahui apa yang mahasiswa UII lakukan 
setelah proses belajar-mengajar selesai? Kemanakah mereka bermain ketika akhir pekan? 
 Sudah menjadi rahasia umum untuk siapa mahasiswa UII. Mahasiswa yang dicap memiliki banyak 
harta dan senang berfoya-foya. Tak sedikit mahasiswa UII yang berplesiran ke tempat hiburan malam. Mung-
kin ada yang bilang, “Oh itu hanya sebagian kecil saja,” tapi apakah memang benar seperti itu? Silakan teman-
teman mencari tahu sendiri kebenarannya. Ada juga yang mengatakan, “Oh itu urusan mereka.” Tidak, ini 
urusan kita bersama, karena kita ada di dalamnya. Nama kita dipertarukan atas kelakuan mereka. 
 Inilah tantangan rektor baru, mencari solusi atas mengatasi masalah lama. Apa guna fasilitas yang 
mewah, tetapi tidak dapat dimanfaatkan. UII harus membangun fasilitas yang tidak hanya sekedar mewah. 
Namun, lebih daripada itu, UII harus membangun fasilitas yang mempunyai nilai. Ciptakanlah kebijakan yang 
dapat menjadi sarana menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Wadahilah tanpa membatasi minat mereka. 
Nilai-nilai keislaman jangan hanya dijadikan dagangan untuk diperjualbelikan. UII bukan syarikat dagang, 
melainkan wadah berkembangnya mahasiswa. Jangan terus-menerus memperdebatkan hal-hal yang dasar. 
Kita semua sudah tahu dan teramat bosan dengan penyampaian nilai-nilai dasar tanpa penerapan. Jadikanlah 
nilai Islam sebagai jalan hidup di UII. Janganlah hanya mengingatkan tentang nilai-nilai dasar, tapi pengim-
plementasiannya terbatas. 
 Mahasiswa perlu pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam menjaga pergaulan. 
Kembangkanlah ide-ide kreatif untuk memasukan nilai Islam dalam keseharian. Jangan terlalu kaku, karena 
mahasiswa bukanlah budak pengetahuan. Mahasiswa tidak mempan diberitahu dengan kekerasan. Mungkin 
mereka yang mempan belum sepenuhnya menjadi mahasiswa. Mahasiswa butuh dialog kritis untuk meyakini 
nilai-nilai kebenaran. Mereka tidak mudah berkompromi dengan sesuatu, kecuali dalam keadaan tertekan. 
Mahasiswa tidak ingin memahami sesuatu pemahaman karena tertekan. Hasilnya tak akan semaksimal ketika 
mereka benar-benar meyakini ketika melalui proses pemikiran sendiri.
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Bertambahnya
Hak Suara
Wakil Mahasiswa

Oleh: M. Noer Ramadhan

Pemilihan Rektor dan 
Wakil Rektor Universitas 
Islam Indonesia (UII) pe-

riode 2018-2022 saat ini tengah 
bergulir. Ketika berita ini ditulis, 
agenda pemilihan telah sampai 
pada tahap Penetapan dan Pen-
gumuman Wakil Rektor. Ber-
dasarkan Ketetapan Panitia No. 
10/SK-PP/IV tentang Calon 
Wakil Rektor UII Periode 2018-
2022, ditetapkan dua calon wakil 
rektor untuk tiap-tiap bidang.
 Calon wakil tersebut 
antara lain sebagai berikut: Bi-
dang Pengembangan dan Riset: 
Dr. Drs. Imam Djati Widodo, 
M.Eng.Sc. dari Fakultas Teknik 
Industri (FTI) dan Miftahul Fau-
zah S.T., 

M.T., Ph.D. dari Fakultas Teknik 
Sipil dan Perencanaan. Bidang 
Sumber Daya dan Pengem-
bangan Karier: Saepudin S.Si., 
M.Si., Apt., Ph.D. dari Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengeta-
huan Alam dan Dr. Zaenal Ari-
fin, M.Si., dari Fakultas Ekono-
mi. Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni: Dr. Dwipraptono 
Agus Harjito, M.Si. dari Fakultas 
Ekonomi dan Dr. Drs. Rohidin,
M.Ag. dari Fakultas Hukum. Bi-
dang Networking dan Kewirausa-
haan: Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., 
Ph.D. dari Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam dan 
Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., 
Ph.D. dari Fakultas Teknik Sipil 
dan Perencanaan.

 Setelah agenda tersebut, 
dilanjutkan dengan Pemilihan 
Wakil Rektor Terpilih dalam Ra-
pat Senat Universitas pada 17 
April 2018. Kemudian, Peneta-
pan dan Pengumuman Wakil Re-
ktor Terpilih pada tanggal yang 
sama. Terakhir, ditutup dengan 
Pelantikan Rektor dan Wakil Re-
ktor pada 1 Juni 2018.
 Sebelumnya, telah dike-
luarkan Ketetapan Panitia No. 
08/SK-SP/III/2018 tentang 
Penetapan Rektor Terpilih UII 
Periode 2018-2022 pada 26 Ma-
ret 2018. Berdasarkan keteta-
pan tersebut, Fathul Wahid, ST., 
M.Sc., Ph.D. ditetapkan sebagai 
rektor terpilih Universitas Islam 
Indonesia periode 2018-2022. 

Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia 
periode 2018-2022 adalah sebuah perhelatan yang melibatkan 

seluruh civitas akademika UII, tidak terkecuali mahasiswa  yang 
turut serta menentukan siapa pemimpin UII selanjutnya. Akan 

tetapi, di manakah peran mahasiswa dalam pemilihan ini?
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Ia terpilih sebagai rektor dalam 
Rapat Senat Universitas pada 21 
Maret setelah mengungguli dua 
calon lainnya. Dua pesaing terse-
but ialah Dr. Suparman Marzu-
ki, S.H., M.Si. dan Dr. -Ing. Ir. 
Widodo, M.Sc..
 Lantas, bagaimanakah 
peraturan dan tata cara dalam 
Pemilihan Rektor dan Wakil Re-
ktor UII pada periode ini?

Peraturan dan Tata Cara
 Pemilihan Rektor dan 
Wakil Rektor UII Periode 2018-
2022 berjalan dengan dilan-
daskan pada Statuta UII tahun 
2017 dan Peraturan Pengurus 
Yayasan Badan Wakaf  (PPYBW) 
UII. Dengan slogan “Tunaikan 

Amanahmu”, agenda pemili-
han telah dimulai sejak Februari 
2018.
 Pada bulan tersebut, ter-
dapat enam agenda yang berlang-
sung secara bertahap. Agenda 
yang dimaksud adalah Penetapan 
dan Pengumuman Daftar Pemil-
ih Sementara pada 15 Februari, 
Penetapan dan Pengumuman 
Daftar Bakal Calon Rektor pada 
19 Februari, Penetapan dan Pen-
gumuman Daftar Pemilih Tetap 
pada 19 Februari, Penjaringan 
Bakal Calon Rektor Terpilih di 
Fakultas pada 23 Februari, Pen-
etapan dan Pengumuman Bakal 
Calon Rektor Terpilih pada 23 
Februari, serta Pemilihan Calon 
Rektor di Fakultas dan Rektorat 
pada 28 Februari. 

 Pada tahap penjaringan, 
ada syarat-syarat yang harus ter-
penuhi agar seorang dosen dapat
menjadi bakal calon rektor. 
Syarat tersebut dibagi menjadi 
dua; formal dan material. Ter-
cantum pada PPYBW UII No. 
2, syarat formal yang ditetapkan 
adalah sebagai berikut:
 Dosen Tetap Reguler
 Berusia maksimal 60 tahun
 Untuk Rektor dan Wakil Rek-
tor Bidang Pengembangan Aka-
demik dan Riset minimal
bergelar doktor
 Untuk Rektor dan Wakil Rek-
tor selain Bidang Pengembangan 
Akademik dan Riset minimal 
bergelar magister
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 Pernah menjabat minimal se-
bagai Ketua Program Studi Pro-
gram Sarjana atau Ketua
Program Pascasarjana untuk 
calon rektor
 Pernah menjabat minimal se-
bagai Sekretaris Program Studi 
Program Sarjana atau
Sekretaris Program Pascasarjana 
untuk wakil rektor
 Tidak pernah berhenti atau 
diberhentikan dari jabatan rektor 
atau wakil rektor di tengah
masa jabatan yang bersangkutan
 Tidak pernah mendapat sank-
si administratif  dengan kualifi-
kasi sedang dan/atau berat
 Sedangkan untuk syarat 
material adalah muslim taat, se-
hat jasmani dan rohani yang di-
mungkinkan dapat mengganggu 
tugasnya, dan mampu berko-
munikasi dalam forum nasional 
maupun internasional.
 Setelah tahap Pemilihan 
Calon Rektor di Fakultas dan 
Universitas, lima calon rektor 
wajib mengemban amanah seba-
gai calon rektor dengan mengisi 
formulir kesediaan. Dengan kata 
lain, calon rektor tidak dapat 
mengundurkan diri. Tertuang 
pada PPYBW No.1 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Pemilihan Rektor dan 
Wakil Rektor UII tahun 2018 
bagian keenam tentang Pen-
etapan dan Pengumuman Calon 
Rektor pasal 17 ayat 4, hanya ter-
dapat dua keadaan calon rektor 
diperkenankan untuk mengun-
durkan diri. Keadaan tersebut 
adalah sakit jasmani dan rohani 
sehingga tidak memungkinkan 

untuk mengemban amanah yang 
dibuktikan dengan surat keter-
angan dokter dari rumah sakit. 
Selain itu, keadaan berikutnya 
adalah calon rektor menjalankan 
tugas negara sebagai pejabat ne-
gara di tingkat pemerintahan pu-
sat atau daerah atas izin tertulis 
dari rektor.
 Hal-hal terkait pemilihan 
rektor sendiri seperti; pengu-
muman, Surat Ketetapan (SK), 
dan agenda telah diunggah dan 
ditampilkan pada situs resmi UII. 
Namun di satu sisi, sosialisasi 
terkait aturan pemilihan ini be-
lum sepenuhnya tersampaikan. 
Alvin Sahroni, salah satu dosen 
Teknik Elektro mengatakan, 
“Aturan pemilihan rektor tidak 
terlalu banyak saya ketahui, tapi 
saya pribadi tahu sedikit banyak 
tentang tahapan pemilihannya.”
 Hal yang menurutnya 
kurang ia ketahui adalah tentang 
bagaimana proses akhir pemili-
han rektor.

Menjadi Panitia dan Hak Su-
ara
 Untuk Pemilihan Rek-
tor dan Wakil Rektor UII Peri-
ode 2018-2022, mahasiswa turut 
andil dengan menjadi anggota 
panitia pemilihan. Hal ini tercan-
tum dalam PPYBW No. 1 tahun 
2018 tentang Tata Cara Pemili-
han Rektor dan Wakil Rektor 
UII pada bab VII tentang Panitia
Pemilihan pasal 34 ayat 6. Ayat 
tersebut berbunyi “Keanggotaan 
Panitia Pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berasal 
dari unsur: a. Dosen Tetap regul-
er dari masing-masing Fakultas;

b. Ikatan Keluarga Pegawai 
(IKP) Universitas; dan c. Dewan 
Permusyawaratan Mahasiswa
(DPM) serta Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa (LEM) tingkat Uni-
versitas.”
 Reynaldo J. Bursandi, se-
laku delegasi dari DPM U, mem-
benarkan hal tersebut. Ia menje-
laskan masing-masing dari DPM 
dan LEM mendelegasikan satu 
anggotanya. “Dari DPM univ 
(baca: universitas) saya, (dari) 
LEM Husain (M. Husain N.) 
ketua umumnya sendiri.”Ia me-
nambahkan pada tingkat fakultas 
ada pula Panitia Pelaksana Pemil-
ihan.
 Mahasiswa yang juga 
menjabat sebagai Ketua Komisi 
I DPM U itu juga menceritakan 
terkait perjalanan panitia pemili-
han. Menurutnya terdapat dina-
mika ketika berdialog dengan 
panitia lain. “Namun, Alhamdulil-
lah berjalan lancar semua,” tam-
bahnya.
 Selain menjadi panitia, 
mahasiswa pun ikut andil dalam 
menentukan siapa yang akan 
menjadi Rektor UII untuk peri-
ode 2018-2022. Reynaldo men-
gatakan bahwa saat ini hanya UII 
yang memberikan hak suara pada 
mahasiswa dalam pemilihan rek-
tor. Pada pemilihan periode ini,
mahasiswa mendapat hak pilih 
sebanyak 120 suara. Hak terse-
but digunakan melalui perwaki-
lan lembaga mahasiswa. Suara 
mahasiswa tersebut terhitung 
lebih banyak dibandingkan den-
gan pemilihan periode-periode 
sebelumnya. Reynaldo mengata-
kan bahwa pada pemilihan tahun 
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2014 hanya DPM U dan LEM U 
yang mendapatkan hak suara.
 Dari evaluasi pemilihan 
periode sebelumnya, Reynaldo 
mengatakan diperlukan penam-
bahan suara untuk mahasiswa. 
“Kemudian hal itu saya suara-
kanlah dalam forum kepanitiaan 
pemilihan rektor.” Walhasil, 
Dewan Perwakilan Mahasiswa 
Fakultas (DPM F) dan Lembaga 
Eksekutif  Mahasiswa Fakultas 
(LEM F) tiap fakultas pun men-
dapatkan hak suara. Ia bercerita, 
awalnya yang dapat diakomodasi 
hanya satu hak suara dari tiap 
lembaga fakultas. Kemudian, 
Lembaga Khusus (LK) juga 
mendapat satu hak suara.
 Ketika tim reportase 
bertanya tentang suara untuk 
seluruh mahasiswa, Reynaldo 
menjawab bahwa hal ini ser-
ing ditanyakan. Ia meneruskan, 
sebenarnya hal tersebut dapat 
diperjuangkan seluruh maha-
siswa, tetapi untuk apa ada lem-
baga perwakilan. Menurutnya, 
lembaga perwakilan berasal dari 
mahasiswa yang dipercayai un-
tuk menyuarakan aspirasi ma-
hasiswa.” Jika ada yang mengi-
nisiasikan seluruh mahasiswa itu 
mendapat hak suara saya kurang 
sepakat karena masih ada lemba-

ga,” terangnya. Hal ini menjadi 
alasan mengapa hanya lembaga 
yang mendapatkan hak suara, 
bukan seluruh mahasiswa.
 Dalam PPYBW No. 2 
Tahun 2008, telah tercantum be-
berapa lembaga mahasiswa yang 
memiliki hak suara dalam pemili-
han rektor periode ini. Perwaki-
lan lembaga kemahasiswaan yang 
dimaksud untuk tingkat fakultas 
adalah anggota Dewan Perwaki-
lan Mahasiswa, Pengurus Harian
(terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
dan Bendahara) LEM, satu 
orang perwakilan Lembaga Pers 
Mahasiswa (LPM), dan satu 
orang perwakilan Koperasi Ma-
hasiswa (KOPMA). Sedangkan 
untuk tingkat universitas adalah 
Anggota Dewan Permusyawara-
tan Mahasiswa, Pengurus Harian 
LEM, dan satu orang perwakilan 
dari LPM, Mahasiswa Pencinta 
Alam, Marching Band, Resimen 
Mahasiswa (MENWA), dan 
KOPMA.  Dari sekian lem-
baga kemahasiswaan, hanya 
MENWA lembaga kemaha-
siswaan di luar struktur Keluarga 
Mahasiswa (KM) UII yang men-
dapat hak suara.
 Reynaldo angkat bi-
cara mengenai hal tersebut. 

Menurutnya, hal ini menjadi 
kekurangan dalam pemilihan re-
ktor periode ini. Ia mengatakan 
bahwa MENWA tidak masuk 
dalam struktur lembaga kema-
hasiswaan KM UII. “Saya bukan 
mempermasalahkan MENWA 
mendapatkan hak suara atau 
tidak. Tapi saya mempermasalah-
kan ketika MENWA masuk 
dalam struktur KM.” Ia juga 
menambahkan bahwa MENWA 
mendapatkan hak suara kare-
na dia bagian dari LK dan hal 
tersebut merupakan kekeliruan. 
“BW (Badan Wakaf) mengata-
kan bahwa itu sudah menjadi 
konsensus sejak dari dahulu.” 
Pihaknya sudah mengomuni-
kasikan hal ini ke Wakil Rektor 
3 dan BW sendiri. ”Namun, ini 
saya sampaikan kekeliruan yang 
sangat fatal jika itu memang ada
konsensus”terangnya. Menu-
rutnya, konsensus itu batal demi 
hukum karena bertentangan 
dengan Peraturan Dasar Kelu-
arga Mahasiswa.

Reportase Bersama: Okky W. 
Safriyani dan M. Arnesz Se-
tiawan.

Ketua Komisi I DPM UII, Reynaldo J. Bursandi, yang juga ter-
masuk dalam panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII 
periode 2018-2022. Foto ini diambil ketika reporter melakukan 

wawancara di Sekretariat DPM UII, Jalan Cik Di Tiro No. 1.
(Foto: PROFESI/ Arnesz)
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Makam  UII: yang Tersembunyi 
di Pojok Kampus

Oleh: Cilly Mayori

Gerbang masuk Makam UII yang terletak di selatan Perpustakaan 
Pusat UII

(Foto: PROFESI/Lantang)

Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki area makam yang 
berada di dalam lingkungan kampus. Makam ini terletak 
tepat di sebelah lapangan tenis UII yang kebetulan juga ber-

seberangan dengan perpustakaan. Hasil survei yang dilakukan oleh 
reporter LPM PROFESI menyatakan bahwa dari 150 mahasiswa 
yang kami survei hanya 38 mahasiswa yang mengetahui keberadaan 
Makam UII ini. 32 mahasiswa di antaranya pernah mendengar na-
mun tidak mengetahui secara pasti. 80 mahasiswa tidak mengetahui 
sama sekali keberadaan Makam UII tersebut. Melalui survei ini dike-
tahui bahwa untuk lingkup Fakultas Teknologi Industri (FTI) dari 
enam mahasiswa hanya satu yang mengetahui. Dua mahasiswa per-

nah mendengar, dan tiga di anta-
ranya tidak pernah mendengar 
sama sekali.
 Pemilihan lahan Makam 
UII ini sesuai dengan masterplan 
UII tahun 2023. Menurut Da-
nang, salah satu pengurus Pen-
gelola Fasilitas Kampus (PFK), 
mengatakan Makam UII mulai 
didirikan sekitar tahun 2007 atau 
2008. Untuk pengoperasiannya 
sendiri dimulai sejak tahun 2012. 
Makam tersebut diperuntukkan 
bagi pegawai dan dosen tetap, 
sehingga tidak semuanya bisa di-
makamkan di sana.
 Makam UII terbagi men-
jadi dua bagian, yakni Makam 
UII dan makam warga atau ser-
ing disebut makam kampung. 
Hal ini dikarenakan saat pihak 
UII membeli lahan, makam 
warga sudah ada, sehingga sete-
lah dibeli lahan tersebut dibagi 
menjadi dua. Satu bagian untuk 
Makam UII dan satu bagian lain-
nya diwakafkan untuk makam 
warga. Agar memiliki batas yang 
jelas, kedua makam tersebut di-
batasi dengan pagar.
 Akses masuk Makam 
UII hanya memiliki satu jalan, 
yakni di sebelah lapangan tenis 
UII. Makam UII berbentuk se-
gitiga, dengan tanah yang disu-
sun berundak-undak. Jalan men-
uju makam berbentuk menurun 
dan berkelok. Jalan tersebut ter-
buat dari paving block.    Tanah 
pemakaman yang dibuat berting-
kat-tingkat tersebut ditata seperti 
jenjang. Setiap petak diisi kurang 
lebih 20 kotak makam. Makam 
ini memiliki luas sekitar ± 2000 
m. Pinggiran area makam dipa-
gari dengan pagar batako. Batako 
tersebut ditumbuhi dedaunan hi-
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jau. Terdapat juga beberapa pohon di antara sela-sela jenjang makam.
 Fasilitas yang dimiliki makam ini yakni musala, kamar mandi, 
lahan parkir, ruang istirahat yang digunakan untuk istirahat penjaga 
makam maupun pengunjung, dan tempat peralatan bersih-bersih ser-
ta penguburan. Waktu operasional Makam UII ini selama hari kerja 
makam, yaitu Senin sampai dengan Minggu pada pukul 08.00-18.00 
WIB. Setiap orang yang ingin berziarah dibebaskan dan dipersilahkan 
langsung masuk ke area makam selama waktu operasional.
 Terdapat 244 kotak lubang di makam tersebut, di mana dalam 
satu lubang makam dapat menampung dua jenazah yang berhubun-
gan darah. “Seperti anak dengan bapak, istri sama suami, seperti 
itu,” jelas Danang. Total kapasitas yang dapat ditampung Makam UII 
adalah sebanyak 488 jenazah. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, 
makam ini sudah diisi 20 jenazah yang terdiri dari dosen dan kar-
yawan tetap UII. Jenazah yang pertama kali disemayamkan di Makam 
UII ini adalah Almarhum Fathul mantan dosen UII pada tahun 2013. 
Setiap dosen atau pegawai yang hendak disemayamkan di Makam 
UII dikenakan pembayaran sekali di awal, setelah itu tidak dipungut 
biaya lagi. Biaya tersebut digunakan untuk biaya kebersihan makam.
 Makam UII sangat terawat dan terjaga kebersihannya, tidak 
dijumpai rumput-rumput liar di sepanjang jalan makam. Rumiyati 
dan Karjo adalah perawat sekaligus penjaga makam yang berada di 
sebelah perpustakaan pusat UII ini. Mereka memulai rutinitasnya 
dari pukul enam pagi dengan menyapu dan membersihkan jalan serta 
kotak-kotak makam. Dilanjutkan dengan mencabuti rumput liar yang 
tumbuh di area makam. Mereka juga menyirami rumput
hias pada tiap-tiap makam.

 Selain pekerjaan mem-
bersikan makam, mereka juga 
memperbaiki makam yang am-
bles, membuat grobok, papan 
nama, dan figura. Bahan-bahan 
dan perlengkapan untuk mem-
perbaiki makam sudah disedia-
kan oleh pihak UII. Pekerjaan 
tersebut mereka kerjakan dari 
hari Senin sampai Sabtu. Mere-
ka selesai merawat dan menjaga 
makam pukul tiga sore, dengan 
pengawasan Yuli selaku Koor-
dinator Lapangan (Korlap) dari 
PFK.
 Adanya makam ini mer-
upakan salah satu bentuk peng-
hormatan universitas kepada 
pihak-pihak tersebut. Walau 
hanya diperuntukkan untuk dos-
en-dosen dan karyawan tetap, 
Makam UII ini bersifat terbuka 
untuk umum. Artinya, tidak ada 
batasan bagi yang ingin masuk 
dan berziarah ke makam. Warga 
umum dan mahasiswa UII diper-
bolehkan masuk dan beraktivitas 
di makam. Namun mahasiswa 
dilarang mengadakan kegiatan 
yang menimbulkan kegaduhan 
di sana. “Kalau bolehnya sih 
boleh. Selama kegiatan tidak 
bersifat ramai seperti ada do-
nor darahnya di situ. Tapi kalau 
untuk dikunjungi boleh,” terang 
Danang. Batas pemakaian tem-
pat untuk kegiatan mahasiswa 
adalah parkiran lapangan tenis, 
selebihnya tidak diperbolehkan.

Reportase Bersama: Nur Jati 
Lantang M. dan Fatih Fata-
hillah Al-Junaidi
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Pada 26 Januari 2018, telah 
dilakukan peletakan batu 
pertama gedung baru 

Fakultas Hukum Universitas Is-
lam Indonesia (FH UII) oleh 
pihak Dekanat FH. Hal tersebut 
dilakukan sebagai simbol untuk 
menyambut awal pembangunan 
gedung baru FH. Gedung terse-
but direncanakan akan dibangun 
di Komplek Kampus Terpadu 
UII Jalan Kaliurang Km. 14,5. 
Perencanaan pembangunan 
gedung tersebut sudah ada di 
dalam masterplan UII.
 Proses perencanaan 
pembangunan gedung tersebut 
diramaikan dengan forum audience 
yang diikuti oleh Dewan Perwak-
ilan Mahasiswa (DPM) FH, ma-
hasiswa FH, dan pihak Dekanat 
FH. Forum tersebut membahas 
seputar permasalahan mengenai 
fasilitas kemahasiswaan yang di-

Pembangunan Gedung 
Baru, Fakultas Hukum 
Merapat ke Kampus 
Terpadu

miliki oleh FH. Pada periode ini, 
DPM FH menanyakan hal-hal 
terkait status dan kondisi pe-
mindahan Fakultas Hukum. Hal 
tersebut dikarenakan pada peri-
ode sebelumnya, tidak ada trans-
formasi yang baik mengenai hal-
hal tersebut.
 Menurut Retno Widi-
astuti, selaku Ketua DPM FH 
UII periode 2017/2018, terkait 
masalah fasilitas kemahasiswaan, 
ia mengeluhkan ruang Lembaga 
Mahasiswa FH UII dan DPM 
FH yang kurang luas. Sehingga, 
ketika mengadakan rapat mereka 
harus menggunakan ruang si-
dang FH. Selain itu, ruang Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) di-
rasa sangat kecil. “Harapannya 
kita dapat fasilitas yang mema-
dai dan juga representatif  untuk 
lembaga mahasiswa FH UII,” 
jelas Retno. Ia juga berharap ge-

dung yang baru nantinya dapat 
menunjang proses belajar men-
gajar.
 Setiap proyek pemban-
gunan yang ada di UII dipegang 
oleh Badan Wakaf  (BW), tidak 
terkecuali pembangunan gedung 
baru FH. Pengawasan terhadap 
BW pun dilakukan oleh DPM 
FH. Setelah peletakan batu per-
tama, mereka merumuskan dan 
merencanakan pembentukan tim 
yang bernama Tim Pengawasan 
Gedung FH UII. Tim tersebut 
beranggotakan tujuh sampai 
sembilan orang yang berasal dari 
DPM, Lembaga Eksekutif  Ma-
hasiswa (LEM), dan mahasiswa 
umum.
 DPM FH juga menje-
laskan perihal pengawasan ke-
pada pihak fakultas. Hal terse-
but didukung penuh oleh pihak 
fakultas. Informasi yang per-

Oleh: Chrisna Mahendra U.

Pembangunan gedung baru Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Selain itu, 
muncul dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan apa-

bila gedung ini dibangun.

Foto rancangan gedung baru Fakultas Hukum Universitas Islam Indo-
nesia (FH UII) yang dapat dibangun di Komplek Kampus Terpadu UII 

(Sumber foto: http://law.uii.ac.id/)
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tama didapatkan adalah masalah 
dana. Pembangunan gedung FH 
membutuhkan dana yang cukup 
besar, karena gedung baru diren-
canakan akan mempunyai enam 
lantai. Dana yang diperlukan 
sekitar 130 miliar rupiah, tetapi 
saat ini BW hanya memiliki seki-
tar 50 miliar rupiah. Kemudian 
tim pengawas mendapatkan hasil 
salinan cetak dan salinan digital 
rencana pembangunan gedung 
FH. Salinan tersebut berisi gam-
baran gedung tampak depan, kiri 
dan kanan, luas gedung, serta bi-
aya pembangunan FH.

Alasan dan Nasib Gedung 
Lama
 Retno mengatakan ada 
banyak alasan mengapa Fakultas 
Hukum dipindahkan ke Kom-
pleks Kampus Terpadu. Alasan 
pertama, karena gedung dan 

fasilitas dipandang tidak repre-
sentatif  untuk mahasiswa. Un-
tuk alasan kedua, ia meneruskan, 
UII ingin mahasiswanya terpadu 
dalam satu lokasi yaitu di Kam-
pus Terpadu.
 Selain itu, sarana dan 
prasarana juga turut menjadi 
alasan dipindahkannya FH ke 
Kompleks Kampus Terpadu. 
Menurutnya, untuk FH yang 
terakreditasi A dengan kondisi  
gedung seperti sekarang, ada 
banyak hal yang perlu dimaksi-
malkan. Ia mencontohkan fasili-
tas untuk penyandang difabel, 
fasilitas peradilan semu, dan si-
dang praktik. “Itu (fasilitas-fasili-
tas) tidak representatif  sehingga, 
dalam konteks ini, BW tidak 
mau melakukan pembangunan 
di FH.”
 Ia menambahkan tanah 
yang dimiliki FH terbatas, seh-

ingga tidak dapat diperluas lagi. 
“Kesimpulannya, FH dipindah 
ke atas, tetapi memang banyak 
pihak-pihak yang menginginkan 
FH ini dipindah ke atas,” lanjut 
Retno.
 Terkait gedung lama FH 
yang berada di Taman Siswa, 
Retno mengatakan gedung terse-
but direncanakan akan diperun-
tukkan bagi program studi Pas-
casarjana (S2) dan S3 notaris. 
Selain itu, gedung tersebut akan 
dimaksimalkan sebagai pusat 
studi. Sedangkan gedung yang 
ada di Cik Di Tiro akan diguna-
kan sepenuhnya oleh BW.

Dampak yang Ditimbulkan
 Luqman Hakim, selaku 
Kepala Koordinator Laborato-
rium Kualitas Lingkungan, men-
gatakan ketika berbicara dampak, 
akan selalu muncul dua hal yaitu 
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dampak positif  dan negatif. Jika 
dilihat dari sisi positif, pemin-
dahan FH akan memengaruhi 
pertumbuhan ekonomi, minimal 
indekos, warung, dan lain seba-
gainya.
 Dari sisi negatif, pem-
bangunan gedung baru memer-
lukan lahan. Sementara itu, lahan 
kosong di sekitar Komplek 
Kampus Terpadu kian 
sedikit. Sehingga, 
perlu dilakukan 
konversi lahan 
yang tadinya la-
han hijau men-
jadi area tanpa 
pohon. Ia memiliki 
gagasan bahwa UII 
harus mengembangkan 
vertical building.
 Selain itu, ada pula per-
masalahan terkait lahan parkir. 
Ketika Yogyakarta dilanda gem-
pa bumi pada tahun 2006, proses 
belajar-mengajar FH dipindah-
kan ke Kampus Terpadu. Lahan 
parkir yang ada tidak cukup un-
tuk menampung seluruh kend-
araan mahasiswa. Luqman men-
gatakan pemindahan FH akan 
mengakibatkan hal yang sama 
dengan kejadian tersebut. 
 Luqman sendiri pernah 
membuat kajian terkait kapasitas 
lahan parkir yang ada di Kom-
pleks Kampus Terpadu. Inti 
dari kajian tersebut adalah per-
masalahan lahan parkir menjadi 
pekerjaan rumah besar bagi BW 
untuk memikirkan manajemen 
parkir. “Karena itu kan sama saja 
memindahkan ratusan mobil 

yang selama ini parkir dipinggir-
pinggir jalan Taman Siswa ke sini 
(Kompleks Kampus Terpadu),” 
katanya.
Ketika Fakultas Hukum benar-
benar dipindahkan ke Komplek 
Kampus Terpadu, ekonomi war-
ga sekitar Kampus Taman Siswa 
akan terganggu. Menurut Retno, 

walau ada banyak sekolah 
tinggi di sekitar Taman 

Siswa, tetapi jum-
lahnya tidak seban-
yak FH. “Apabila 
itu (FH) pindah 
ke atas, perekono-
mian kecil inilah 

yang kami khawat-
irkan,” jelasnya.

Tanggapan Mahasiswa
 Retno menjelaskan tang-
gapan mahasiswa terkait pemin-
dahan FH ke Komplek Kam-
pus Terpadu. Bagi yang setuju, 
mereka sepakat bahwa gedung 
FH yang sekarang kurang rep-
resentatif, kondusif, dan ideal 
untuk proses belajar-mengajar 
serta proses kelembagaan ma-
hasiswa. Ia mengatakan apabila 
menginginkan kualitas yang baik, 
dibutuhkan fasilitas gedung yang 
baik pula. Hal tersebut guna 
menunjang prestasi-prestasi ke 
depannya. Selain itu, lanjutnya, 
Kekeluargaan UII harus diper-
satukan dalam satu wilayah. Se-
dangkan, bagi yang tidak setuju, 
mereka mempertanyakan urgen-
si dari pembangunan gedung 
FH di Kompleks Kampus Ter-
padu.  

 Retno mengatakan 
pihaknya menemukan bahwa 
pembangunan yang ada di UII 
tidaklah transparan. Hal tersebut 
menjadi kekhawatiran pihaknya. 
Ia dan pihaknya mempertanya-
kan untuk siapa gedung yang 
akan dibangun tersebut dan hal-
hal lain terkait pembangunan ge-
dung baru.
 Terkait posisinya, ia 
menyatakan berada di pihak 
yang setuju dengan peminda-
han FH ketika rencana tersebut 
baik, transparan, dan akuntabel. 
“Komitmen BW terkait fasilitas-
fasilitas teman-teman itu yang 
harus diutamakan,” jelas Retno.
 Bidang Riset dan Pusta-
ka LPM Profesi telah melakukan 
survei untuk mengetahui tangga-
pan mahasiswa terkait peminda-
han FH ke Kompleks Kampus 
Terpadu. Salah satu pertanyaan 
dari kuesioner tersebut adalah 
apakah Anda setuju dengan pe-
mindahan Fakultas Hukum ke 
kampus pusat. Dari 150 sampel 
mahasiswa UII, 70 persen maha-
siswa menyatakan setuju dengan 
kepindahan FH. Sedangkan 30 
persen lainnya menyatakan tidak 
setuju.

Reportase bersama: Haritsa 
Taqiyya Majid dan M. Ilham 
Julisar.
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Teruntuk Bapak Ibu Kami
Oleh : Meitipul Ade Reforwasih

Teruntuk bapak ibu kami
Yang tengah larut pada sidang malam ini

Beradu pikir, mulut, dan hal-hal yang tak sampai oleh akalku

Menjadi wakil
Perihal kewajiban dan kesungguhan

Tentang gerak dan polahmu
Yang menjadi acuanku, orang awam….

Menjadi yang terdepan
Perihal kepercayaan yang wajib kau genggam

Tentang waktu yang kau hibahkan untuk kami yang berharap

Teruntuk bapak ibu kami
Yang mengantuk pada sidang malam ini

Satu dua kali
kau ukir kecewa di wajah rakyat

Tiga empat kali
Kau pasak paku hitam di pundak kami, masyarakat

Salam dari padang rumput basah
Lautan manusia yang resah

PUISI
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Imam Djati Widodo selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) ketika di-
wawancarai ruangannya. (PROFESI/Annisa)

Tidak banyak mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) yang 
memahami bagaimana detail remediasi yang berada di kampus. 
Hal ini memunculkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan di 

dalam pikiran mereka.

LIPUTAN KHUSUS

Memahami Lebih Jelas 
Sistem Remediasi

Oleh: Annisa Rositasari
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Pada tahun 2014, Rektor 
Universitas Islam Indo-
nesia (UII) mengeluarkan 

Peraturan Rektor nomor 05/PR/
REK/BPA/III/2014 tentang 
Pedoman Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa Program Strata Satu 
dan Diploma III di Lingkungan 
UII. Peraturan tersebut menje-
laskan bahwa mahasiswa berhak 
mendapatkan perbaikan nilai 
dengan mengulang mata kuliah 
dan/atau melalui ujian remediasi.
 Dari delapan fakultas 
yang ada di UII, hanya Fakultas 
Ekonomi yang tidak mengikuti 
aturan tersebut. Fakultas terse-
but menggunakan sistem reme-
diasi plus. Imam Djati Widodo 
selaku Dekan Fakultas Teknologi 
Industri (FTI) UII mengatakan 
bahwa peraturan yang disepa-
kati bersama adalah remediasi. 
Semester pendek hanyalah isti-
lah untuk remediasi plus. “Cuma 
itu  (remediasi plus) nanti jadi 
masalah di administrasi, ketika 
nanti pelaporan ke dikti (KE-
MENRISTEKDIKTI) dan 
sebagainya jadi masalah,” lan-
jutnya.
 Peraturan ujian remediasi 
sendiri tertuang dalam Peraturan 
Rektor nomor 22/Rek/PR/20/
DA/VII/2011 tentang Revisi 
Pedoman Penyeleggaraan Ujian 
Remediasi Pada Program Studi 
Strata-1 UII. Isi peraturan terse-
but menjelaskan bahwa remedi-
asi bisa dilaksanakan apabila bo-
bot nilai akhir dari Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan Ujian Akhir 
Semester (UAS) minimal 50%. 
Pembobotan tersebut berdasar-
kan kesepakatan antara dosen 

dengan mahasiswa pada kontrak 
belajar di awal perkuliahan. Nilai 
maksimum yang dapat dicapai 
melalui Ujian Remidiasi adalah 
A. Nilai akhir yang dipergunakan 
adalah nilai yang terbaik.
 FTI sendiri masih meng-
gunakan aturan baku remediasi 
berdasarkan Peraturan Rektor 
nomor 22/Rek/PR/20/DA/
VII/2011. Hal berbeda berlaku 
pada mahasiswa program studi 
Jurusan Teknik Elektro ang-
katan 2017 dan Teknik Infor-
matika angkatan 2016. Kedua 
jurusan tersebut telah menggu-
nakan kurikulum baru di mana 
terdapat Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah (CPMK). Hendrik, 
selaku Ketua Jurusan Teknik In-
formatika, menjelaskan perihal 
CPMK. Ia mengatakan bahwa 
yang diujikan dalam remediasi 
bukan model komponen UTS 
dan UAS. Tetapi, komponen 
Capaian Pembelajaran Lulusan 
yang kurang dari mahasiswa. Se-
hingga, untuk memperbaiki nilai, 
mahasiswa hanya perlu menger-
jakan soal ujian CPMK yang be-
lum lulus.
 Sedangkan untuk pro-
gram studi Teknik Kimia, Teknik 
Industri, dan Teknik Mesin 
masih menggunakan kuriku-
lum lama. Untuk Teknik Kimia 
sendiri, semua dosen diwajibkan 
untuk mengadakan remediasi. 
Ketua Jurusan Teknik Kimia, 
Faisal R.M., membenarkan peri-
hal remedial ini. “Karena apabila 
tidak maka akan ada teguran dari 
saya,” tambahnya. Dosen diper-
bolehkan tidak mengadakan re-
mediasi untuk alasan tertentu, 

seperti sakit dan tidak sempat 
membuat remediasi, sakit, harus 
berobat, dan meninggal dunia. 
Menurutnya remedial merupa-
kan hal yang sangat perlu di-
laksanakan, karena remediasi 
diadakan untuk membantu ma-
hasiswa.
 Dibandingkan dengan 
program studi lain, Teknik In-
formatika memiliki persentasi 
nilai yang berbeda. Hendrik 
mengatakan dalam satu program 
studi antar mata kuliah dan antar 
dosen pun dapat berbeda. Ia me-
neruskan mata kuliah di Teknik 
Informatika lebih banyak meng-
gunakan model pembelajaran 
team teaching. “Misal, kita (men-
gadakan) kelas paralel empat atau 
lima kelas, ya semua dosen harus 
memiliki komponen nilai yang 
sama,” jelasnya. Hal yang sama 
berlaku untuk mata kuliah yang 
menggunakan model tersebut. 
Semua dosen yang mengampu 
mata kuliah tersebut harus me-
miliki komponen nilai yang sama 
bahkan soal ujian pun sama.
 Hasil dari ujian remedia-
si, Imam mengatakan umumnya 
untuk jumlah 100 mahasiswa 
adalah satu minggu. Sedangkan 
untuk jumlah mahasiswa di atas 
100 adalah 10 hari. Ia menjelas-
kan perihal keterlambatan dosen 
memberikan nilai remediasi. Hal 
tersebut tergantung program stu-
di masing-masing. Untuk Teknik 
Informatika dan Teknik Elektro 
nilai sementara akan otomatis 
menjadi B. Apabila mahasiswa 
mendapatkan nilai lebih dari B, 
maka dapat diperbaiki. “Tapi se-
tiap dosen memiliki waktu 7-10 
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hari itu untuk mengoreksi itu,” 
lanjut Imam. Ketika ada dosen 
yang terlambat memberikan 
nilai, merka akan mendapat te-
guran. 
 Terkait hasil dari ujian 
remediasi, Hendrik mengatakan 
nilai harus diserahkan ke jurusan 
atau ke bagian akademik dua sa-
moai tiga hari sebelum masa yu-
sidium semester. Apabila men-
dapatkan jadwal di akhir masa 
ujian, dosen diberikan waktu tu-
juh hari. Ketika dosen melewati 
tenggat tersebut, ia akan menda-
patkan sanksi yang dapat berupa 
teguran atau hukuman yang lain 
seperti pengurangan jatah Satu-
an Kredit Semester (SKS).

 Mengenai biaya ujian 
remediasi yang berbeda-beda 
pada tiap angkatan, Faisal, men-
jelaskan bahwa biaya tersebut 
diukur dengan uang Sumbangan 
Pembinaan Pendidikan (SPP). 
Uang tersebut disesuaikan den-
gan SPP  tiap angkatan, sehingga 
berbeda besarnya. “Karena tidak 
mungkin apabila ada kenaikan 
SPP, uang remediasi per SKS 
angkatan sebelumnya dinaikkan, 
takutnya akan menimbulkan hal-
hal yang tidak diinginkan seperti 
demo dan lain-lain,” pungkasn-
ya.
 Selanjutnya, biaya terse-
but akan disalurkan untuk ope-
rasional, panitia, pengawas, 

dan dosen yang membuat soal. 
Hendrik mengatakan, tidak ada 
sisa dari biaya tersebut yang di-
manfaatkan untuk keperluan 
lain. “Karena kita kan sudah ada 
komponen untuk yang lain, mis-
al Catur Dharma untuk fakultas, 
untuk lab ya lab ada untuk lab, 
sepanjang yang saya ketahui,” 
ujarnya.

Reportase bersama: Tiara 
Habiba J. dan Syaffa Maila 
H.F..
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Pemimpin Ideal dalam 
Pandangan Filosofi Air

Oleh: Vebri Satriadi

Sebelumnya, saya ucap-
kan selamat kepada bapak 
Fathul Wahid yang telah di-

berikan amanah menjadi Rektor 
UII periode 2018–2022. Semoga 
amanah dan dapat memajukan 
kampus sesuai cita-cita pendiri 
UII terdahulu.
 Hiruk pikuk Pemilihan 
Wakil Mahasiswa dan Pemili-
han Rektor telah usai. Pencarian 
sosok yang ideal untuk men-
jadi pemimpin adalah salah satu 
masalah yang dihadapi oleh Ma-
hasiswa UII. Seperti halnya yang 
sudah-sudah, permasalahan yang 
terjadi adalah pemimpin yang tel-
ah diberikan amanah sebenarnya 
tidak mampu untuk mengemban 
beban itu. Namun, ia dipilih dan 
dipercaya oleh kelompok yang 
memilihnya walaupun ia merasa 
tidak memiliki kemampuan un-
tuk memimpin. Kelompok yang 
ia pimpin pun terkadang tidak 
memiliki landasan yang kuat un-
tuk memilih sosok pemimpin 
yang sebenarnya mampu untuk 
menangguh amanah. Pada akh-
irnya, kelompok itu tidak memi-
liki satu pandangan yang sama 
karena pemimpin tidak mampu 
untuk menampung berbagai as-

OPINI

pirasi kelompoknya.
 Ketika mendengar kata 
pemimpin, sebagian pembaca 
pasti terbayang akan sosok yang 
berdiri di atas panggung. Menge-
palkan tangan sembari meneri-
akkan penolakan atas kebijakan 
pemerintah yang dinilai kurang 
layak untuk masyarakat. Sebagi-
an lain mungkin berpikir tentang 
sosok dengan setelan jas mahal. 
Duduk nyaman di ruangannya 
selagi memikirkan kebijakan apa 
yang tepat untuk diambil demi 
terwujudnya cita-cita Bangsa 
Indonesia. Namun, bagaimana 
dengan pandangan seorang ma-
hasiswa mengenai kepemimpi-
nan yang ada di kampusnya 
sendiri?
 Mari kita telisik lagi men-
genai sosok proklamator yang 
legendaris dalam sejarah bangsa 
kita, Soekarno. Saya sangat yakin 
semua pembaca tulisan ini pasti 
mengenal sosok ini. Badan tegap, 
kokoh, dan bersahaja, serta su-
ara lantang laksana guntur yang 
meneriakkan penolakan terha-
dap kolonialisme di Indonesia, 
tak ada yang tak mengenalnya. 
Sosok ini bahkan dapat mem-
buat orang mematuhi apa yang 

diperintahkannya dengan pribadi 
yang kuat.
 Namun, apakah seorang 
pemimpin harus memiliki badan 
seram dan teriakan lantang sep-
erti beliau? Lalu bagaimana den-
gan kiai di sebuah desa kecil yang 
berusia 60 tahunan? Dengan 
jenggot dan rambut yang sudah 
memutih, suara lirih, juga badan 
yang sudah mulai melemah, saya 
rasa ia masih memiliki kekuatan 
untuk memimpin sekelompok 
kecil orang. Sangat berbeda den-
gan Soekarno yang segar bugar 
dan tegap menyeramkan (bagi 
sebagian orang). Apa yang mem-
buat mereka masih memiliki 
kekuatan untuk didengar per-
intahnya oleh kelompok yang 
mereka pimpin?
 Alasan mengapa orang 
mau untuk menuruti perintah 
dari pemimpin adalah salah sa-
tunya karisma yang dimiliki oleh 
pemimpin tersebut. Karisma 
menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) memiliki arti 
keadaan atau bakat yang di-
hubungkan dengan kemampuan 
yang luar biasa. Kemampuan 
yang dimaksud adalah dalam hal 
kepemimpinan seseorang untuk 
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membangkitkan pemujaan dan 
rasa kagum dari masyarakat terh-
adap dirinya. Pengertian tersebut 
bermakna, tidak semua orang 
memiliki karisma. Hal ini mun-
cul karena bakat yang diperoleh 
ketika ia dilahirkan (atau bahkan 
dalam kandungan). Seperti sa-
habat Rasulullah SAW, Khalid 
bin Walid R.A., ada orang yang 
tidak akan hidup jika ia 
tidak memimpin. Ada 
pula orang yang 
tidak akan hidup 
jika ia terus 
memimpin.
 K e -
tika Anies 
B a s w e d a n 
m e m b e r i -
kan pidato 
di Kuliah 
Perdana Ma-
hasiswa Baru 
UII tahun 
2016, ia berbic-
ara perihal pem-
impin yang baik. 
Ia yang pernah men-
jabat sebagai Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
mengatakan bahwa pemimpin 
yang baik, walau tidak memiliki 
otoritas, perintah yang ia berikan 
dapat diterima oleh bawahannya. 
Di sinilah karisma dari seorang 
pemimpin bekerja.
 Namun di lingkungan 
kampus, apakah mahasiswa harus 
dilatih untuk menjadi pemimpin 

sehingga mampu mengelola 
suatu kelompok? Apa guna ia 
memelajari tentang bagaimana 
menjadi pemimpin sedangkan di 
satu sisi tidak memiliki bakat un-
tuk memimpin? Apakah cukup 
dengan mengandalkan otoritas 
yang ia miliki ketika terpilih 

menjadi pemimpin? Dapatkah ia 
memengaruhi pikiran bawahan-
nya untuk mencapai tujuan ber-
sama? Bagaimana ketika salah 
satu anggota memberontak dan 
menggulingkan jabatan yang 
ia pegang? Hal ini dapat men-
jadi permasalahan besar dalam 

kelompok yang dikelola oleh ma-
hasiswa. Di kalangan mahasiswa, 
pemimpin tidak perlu untuk di-
latih. Ia akan muncul dengan 
sendirinya beserta karisma yang 
dimiliki. Jika sosok tersebut tidak 
kunjung ditemukan, maka men-
jadi tugas dari kelompok terse-
but untuk mencari pemimpin 
yang ideal bagi mereka.

 Berbicara mengenai 
pemimpin yang ideal, 

ada beberapa poin 
yang harus dimi-

liki oleh sese-
orang untuk 
mampu mem-
impin sebuah 
ke l o m p o k . 
Oleh karena 
itu, mari kita 
sedikit ber-
main dengan 
dunia filosofi.

 Air me-
miliki sifat un-

tuk selalu menga-
lir ke tempat yang 

lebih rendah. Seperti 
itu pula pemimpin ideal, 

harus mampu melihat dari 
sudut pandang yang di bawah 
dan melihat kondisi lapangan 
secara langsung. Dengan begitu, 
ia dapat mengetahui apa yang 
terjadi sebenarnya dan mampu 
mengambil sikap dengan sebijak 
mungkin.
 Selanjutnya, banyak hal 
yang dapat ditampung oleh air. 
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Mulai dari zat yang bermanfaat 
hingga kotoran sekalipun. Pem-
impin yang mengikuti filosofi air 
harus dapat menampung berba-
gai macam pikiran, baik maupun 
buruk. Ia juga harus dapat men-
erima kritik dan saran dari ban-
yak orang. Tidak enggan untuk 
menampung keluh kesah yang 
dihadapi oleh bawahannya.
 Walau air lembut, ia 
mampu mengikis sesuatu meski 
sedikit demi sedikit. Dalam hal 
ini, peran pemimpin dalam men-
gubah sesuatu tidaklah harus 
secara signifikan. Ia dapat mel-
akukannya secara perlahan tapi 
terarah. Tidak dengan peruba-
han besar tetapi dilakukan den-
gan pemaksaan mengikuti ke-
inginan pribadi.
 Kemudian, perhatikan 
sifat air yang menyebar ke segala 
penjuru. Mencari celah yang ada 
dan menuju tempat yang sulit 

dicapai. Pemimpin harus memi-
liki kemampuan yang kuat untuk 
mencapai visi dan misi kelompok 
yang ia pimpin. Ketika suatu ren-
cana gagal, pemimpin yang ideal 
tidak akan kehabisan akal untuk 
melampaui masalah tersebut. 
Bahkan, ia dapat memberikan 
solusi terbaik atas permasalahan 
yang dihadapi oleh bawahannya.
 Dari hal-hal di atas, ma-
hasiswa dapat menggunakan 
filosofi tersebut untuk menen-
tukan pemimpin yang baik guna 
mengelola kelompok mereka. 
Selain itu, dapat pula dijadikan 
kriteria untuk menilai apakah se-
seorang layak menjadi pemimpin 
atau tidak.
 Carilah pemimpin yang 
memiliki daya influence tinggi 
sehingga mampu mengubah 
perilaku bawahannya. Daya ini 
pula yang mampu mengubah 
hidup bawahannya untuk tujuan 

kelompok yang ia naungi. Hasil 
dari daya tersebut ditentukan 
oleh pemimpin itu sendiri. Se-
lain itu, karisma yang dimiliki 
oleh seorang pemimpin diperlu-
kan untuk memberikan perintah 
kepada bawahannya. Terakhir, 
carilah pemimpin yang mengi-
kuti filosofi air yang telah saya 
paparkan di atas agar tujuan ber-
sama dapat dicapai.

Penulis adalah mahasiswa 
Teknik Informatika angka-
tan 2016 dan Staf  Redaksi 
LPM Profesi FTI UII periode 
2017/2018
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Perjalanan Mr. Holmes dan 
Dr. Watson dalam men-
gungkap sebuah kasus 

tertulis rapi dalam buku ka-
rangan Sir Arthur Conan Doyle. 
Buku ini seakan membawa pem-
baca ikut serta dalam mengung-
kap kasus tersebut. Conan Doyle 
merupakan seorang dokter lu-
lusan University of  Edinburg yang 
hobi menulis cerita di sela-sela 
kuliahnya. Salah satu karangan 
fenomenalnya yaitu Sherlock 
Holmes yang sudah memiliki be-
berapa seri buku. The Case Book 
of Sherlock Holmes merupakan 
seri terakhir dari perjalanan buku 
Sherlock Holmes. Buku ini terb-
agi menjadi dua belas bab, setiap 
bab menceritakan kasus dengan 
kerumitan yang berbeda pula. 
Penulis mampu mendeskripsi-
kan suatu tempat dengan detil 
melalui narasinya. Hal ini mem-
buat pembaca mendapat gam-
baran yang jelas tentang kondisi 
ruangan hingga tempat kejadian 
perkara secara terperinci.
 Buku The Case Book of  
Sherlock Holmes ini merupakan 
hasil terjemahan dari bahasa Ing-
gris. Tidak dipungkiri jika pem-
baca akan menemukan beberapa 
kalimat yang sedikit kaku namun 
masih bisa dimengerti. Walau-
pun bahasanya tergolong kaku, 
buku ini banyak digemari den-

gan bukti cetakan kedelapannya. 
Tidak sedikit pula remaja yang 
mengagumi sosok fiksi Sherlock 
Holmes yang diciptakan oleh pe-
nulis. Buku ini pun menjadi bukti 
bahwa Conan Doyle adalah pe-
nulis yang memiliki daya imajina-
si yang hebat. Pasalnya, ia dapat 
menuliskan kasus yang berbe-
da-beda. Namun, ada hal lain 
yang dapat menjadi kekurangan 
buku ini. Alur cerita yang cukup 
singkat akan membuat sebagian 
orang yang membacanya penasa-
ran dengan kelanjutan kasusnya. 
Akhirnya membuat cerita terasa 
menggantung.
 Pada bab pertama, kasus 
yang ditangani Mr. Holmes 
adalah Batu Mazarin. Berlian 
bernilai seratus ribu pound itu 
telah dicuri seseorang yang men-
gakibatkan Perdana Menteri dan 
Menteri Dalam Negeri Inggris 
menghubungi Mr. Holmes. San-
gat jarang, bahkan suatu kejadian 
langka seorang pejabat tinggi 
secara langsung menghubungi 
seorang warga sipil. Dalam me-
mecahkan kasus tersebut, Mr. 
Holmes membututi sang pencuri 
dan rekannya dengan melakukan 
penyamaran sebagai pengang-
guran hingga menjadi wanita 
tua. Kasus yang ditanganinya 
bisa saja membahayakan dirinya 
sendiri. Namun, itu semua bu-

kanlah sebuah halangan bagi 
sosok Mr. Holmes.
 Pada bab kedua, kasus 
Jembatan Thor merupakan salah 
satu kasus yang tidak terbayang-
kan. Pembunuhan berencana 
yang dituduhkan kepada guru les 
anak-anak Mr. Gibson bernama 
Miss Dunbar ternyata hanya se-
bagai pengecoh. Tidak akan ter-
bayang siapakah dalang dibalik 
kematian istri Mr. Gibson. Pada 
akhir bab, dijelaskan siapa pelaku 
di balik kasus ini yang tidak lain 
adalah si korban sendiri. Kecem-
buruan dan amarah sang istri 
yang kemudian rela mengakhiri 
hidupnya hingga berbagai ke-
janggalan yang ada membuat 
kasus pada bab dua ini menarik 
untuk dibaca. Namun, alur cerita 
yang singkat membuat pembaca 
akan penasaran dengan kelanju-
tan kasus tersebut.
 Begitu pula dengan bab 
ketiga hingga kedua belas yang 
memiliki kasus yang berbeda 
akan membuat pembaca tidak 
merasa bosan. Gerak-gerik to-
koh fiksi dalam cerita ini pun 
dapat dibayangkan secara nyata 
dengan gaya penulisan yang rinci 
namun ringan. Buku ini dapat 
dibaca kalangan remaja hingga 
orang tua yang mempunyai rasa 
penasaran tinggi dengan hal-hal 
penuh misteri.
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