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Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan suatu lembaga serta wadah dari sekian 
lembaga yang ada di tingkat universitas maupun fakultas. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa sebagai legislatif—yang 
juga merangkap sebagai yudikatif  dari KM UII—mengatur dan mengawasi banyak hal. Satu di antaranya adalah keuangan 
lembaga, bersumber dari dana mahasiswa yang dibayar tiap semesternya. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa 
di tingkat fakultas sebagai perpanjangan tangan dari legislatif  universitas. Keuangan adalah hal yang sangat rawan untuk 
disalahgunakan oleh siapa pun. Terlebih, apabila pengawasan terhadapnya sangat kurang dan penggunaannya tidak 
transparan.

Kabar mengenai penyelewengan dana yang terjadi di Lembaga Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri sudah 
menjadi rahasia publik. Dalam perjalanannya, telah dibentuk kesepakatan oleh pihak-pihak terkait sebagai usaha untuk 
mengembalikan dana triwulan yang telah dilarikan tersebut. Namun, sempat terjadi kendala ketika salah satu pihak tidak 
dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pihak terkait tidak dapat mengembalikan dana hingga batas waktu yang telah 
disepakati. Hal tersebut mendasari aksi penempelan poster sebanyak dua kali. Poster tersebut menuntut pihak berwenang 
untuk segera menyelesaikan masalah ini. Pihak yang memasang poster tersebut hingga kini masih menjadi misteri.

Memang, masa ketika menjadi mahasiswa adalah masa untuk belajar kehidupan bermasyarakat sebelum benar-benar 
melebur dan menjadi bagian di dalamnya. Namun, bukan berarti ikut menjadi bagian yang sudah lestari sejak zaman orde 
baru: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena, terlepas dari doktrin usang tentang segala fungsi mahasiswa, apakah perilaku 
tersebut mencerminkan seorang intelektual. Atau memang hal tersebut merupakan budaya dari kita, mahasiswa, yang 
mengeksklusifkan diri di atas menara gading?

Kemudian datanglah Pemilihan Wakil Mahasiswa (PEMILWA) KM UII sebagai pertanda akhir dari periode 2017/2018. 
Lalu, bagaimana dengan kelanjutan kasus penyelewengan dana ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan 
masalah tersebut? Akan ditujukan ke mana ketika suatu hari nanti dana tersebut kembali? Akankah masuk ke dalam Dana 
Abadi yang tidak jelas kegunaannya? Ini menjadi tugas kita bersama sebagai mahasiswa untuk mengawasi mereka yang 
membuat kebijakan. Kalau bukan diri kita sendiri, kepada siapa lagi kita akan menggantungkan harapan?
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Penyelewengan Dana Triwulan 
oleh Wakil Mahasiswa

Oleh: Vebri Satriadi

Papan nama kompleks kantor Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Islam Indonesia. (PROFESI/Chrisna)

Telah menjadi rahasia 
umum di kalangan 
mahasiswa Fakultas 

Teknologi Industri, Universitas 
Islam Indonesia (FTI 
UII) khususnya yang aktif  
berlembaga, tentang adanya 
sebuah isu penyalahgunaan dana 
triwulan lembaga mahasiswa FTI 
UII pada periode 2016/2017. 
Penyalahgunaan uang tersebut 

dilakukan oleh seorang anggota 
Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) FTI UII. Muhammad 
Fachmi Kurniawan adalah Ketua 
Komisi 3 DPM FTI UII yang 
menyalahgunakan jabatannya 
dengan menggunakan dana 
tersebut untuk kepentingan 
pribadi. 

Hal  ini pun menuai 
berbagai reaksi di kalangan 

mahasiswa FTI UII, seperti 
pemasangan poster yang 
meminta DPM FTI UII untuk 
segera mengusut kasus ini. 
Tim LPM PROFESI belum 
mengetahui siapa yang membuat 
dan memasang poster ini di 
dinding Kantin Mawar. Namun, 
menurut pemantauan tim kami, 
pemasangan poster ini telah 
dilakukan dua kali di lokasi yang 
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sama. 
Jumlah total uang yang disalahgunakan oleh 

Fachmi memiliki nominal yang relatif  tinggi untuk 
ukuran keuangan lembaga mahasiswa. Besarnya 
dana yang diselewengkan oleh Fachmi diduga 
sekitar Rp49.101.613,00. Uang yang diduga belum 
terdistribusikan tersebut seharusnya diberikan 
kepada tiga lembaga: DPM FTI UII, Lembaga 
Eksekutif  Mahasiswa (LEM) FTI UII, dan Lembaga 
Pers Mahasiswa (LPM) PROFESI FTI UII. Tim 
LPM PROFESI melakukan perhitungan detail 
penyalahgunaan dana triwulan dengan data yang 
telah dikonfirmasi oleh Komisi 3 DPM FTI UII. 
Di bawah ini tabel perhitungan penyalahgunaan 
dana triwulan di kelembagaan mahasiswa FTI UII, 
dimutakhirkan pada 16 September 2018: 

Tabel 1. Perbedaan Nominal Pendistribusian 
Dana Triwulan LEM FTI UII

Tabel 2. Perbedaan Nominal Pendistribusian 
Dana Triwulan LPM PROFESI

Tabel 3. Perbedaan Nominal Pendistribusian 
Dana Triwulan DPM FTI UII

Tabel 4. Rekapitulasi Perbedaan Nominal 
Pendistribusian Dana Triwulan

Terungkapnya Indikasi Penyalahgunaan Dana 
Triwulan

Awal mula terungkapnya penyelewengan 
dana triwulan periode 2016/2017 terjadi ketika 
awal masa periodisasi DPM FTI UII 2017/2018. 
Pada saat itu, Anisa Arum Melati yang menjabat 
sebagai Ketua Komisi 3 DPM FTI UII melakukan 
pengecekan ulang terhadap data keuangan 
pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui kondisi keuangan di periode 
sebelum ia menjabat. Masalah muncul ketika 
masuk ke Triwulan pertama pada periode ini, 
ketika ia ingin mengajukan dana triwulan pertama 
kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII 
(DPM UII) yang syaratnya mengajukan Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan terakhir 
periode sebelumnya. Perlu diketahui bersama, pada 
periode sebelumnya, penurunan dana triwulan 
dilakukan sebanyak lima kali. Padahal, yang diterima 
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oleh Arum hanyalah LPJ triwulan 
keempat. Ia pun bertanya kepada 
pihak LEM FTI. Hasil yang 
diterimanya adalah Bendahara 
LEM FTI UII pada saat itu 
hanya menerima dana triwulan 
keempat. Kemudian setelah 
mengetahui dana triwulan kelima 
tidak didistribusikan, Bendahara 
LEM FTI UII menanyakan 
hal tersebut kepada Fachmi. 
Bendahara LEM FTI UII 
mendapatkan jawaban bahwa 
memang tidak ada dana triwulan 
kelima untuk LEM FTI UII. 

Lalu, Arum pun meminta 
bukti turunnya dana triwulan 
kelima kepada DPM UII. 
Mereka pun memberikan 
bukti transfer dana tersebut ke 
rekening Fachmi berupa cetakan 
transaksi keuangan dalam bentuk 
rekening koran. Bukti tersebut 
mengindikasikan bahwa dana 
tersebut telah terdistribusikan. 
Perlu diketahui, bahwa 
pendistribusian dana triwulan 
yang diturunkan oleh DPM UII 
kepada DPM FTI UII dilakukan 
melalui rekening pribadi, dalam 
hal ini rekening pribadi Fachmi. 
Ketika ada kecurigaan mengenai 
anomali pendistribusian dana, 
Arum pun langsung memeriksa 
keuangan yang ada pada triwulan 
periode sebelumnya dari data 
Forum Aspirasi dan Laporan 
Kinerja (FORASLAK) dan LPJ 
masing-masing lembaga. “Kami 
rekap semua, ketahuanlah di 
situ berapa jumlahnya, apa saja 
yang kurang, TW (triwulan) 
mana saja,” ungkap Arum ketika 

Poster yang ditempel di Kantin Mawar mengenai tuntutan 
pertanggung jawaban atas penyelewengan dana triwulan. 

(Foto: PROFESI/Vebri)

menjelaskan kronologis terindikasinya penyelewengan dana. Pada saat 
itu, Arum tidak langsung berpikir bahwa Fachmi adalah pelakunya.

Proses pengungkapan pun berlanjut ketika Arum bertanya 
kepada Fachmi mengenai LPJ triwulan kelima periode lalu lewat pesan 
singkat media sosial. Alih-alih menjawab pokok pertanyaan, Fachmi 
mengelak dengan memberikan jawaban jika ada masalah keuangan 
yang terjadi pada periode lalu, bisa dibahas secara langsung dengan 
bertemu.  Namun, jawaban Fachmi tersebut tidak bisa ditepati, 
ketika Arum mengajak rekan-rekan DPM FTI UII yang lain untuk 
bertemu secara langsung, Fachmi enggan untuk bertemu. Bahkan, 
untuk bertemu dengan Wahyu Bima Baranza selaku Ketua DPM FTI 
UII periode 2017/2018 pun tidak mau. Barulah pada sekitar akhir 
Januari, Arum berhasil bertemu dengan Fachmi di hall FTI UII.
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Setelah pertemuannya 
tersebut, dilakukan lagi 
pertemuan lanjutan antara Bima, 
Arum, Fachmi, dan M. Donny 
Alexandro selaku demisioner 
Ketua DPM FTI UII periode 
2016/2017. Pertemuan itu 
berlangsung di Kantin Mawar. Di 
forum tersebut, Fachmi mengaku 
bahwa ia telah menggunakan 
uang tersebut, namun ia tidak 
menjelaskan berapa detail yang 
digunakan. Fachmi mengatakan 
tujuannya menggunakan dana itu 
untuk pengobatan orangtuanya 
yang sedang sakit.

Proses Pengusutan yang Tak 
Kunjung Usai

Kemudian diadakan 
pertemuan kembali antara Fachmi 
dan Donny untuk membuat 
surat pernyataan bahwa Fachmi 
yang menyalahgunakan uang 
tersebut. Berangkat dari forum 
tersebut, terjadilah pertemuan 
dengan beberapa pihak yang 
terkait menuntut kejelasan dana 
yang diselewengkan. Pertemuan 
itu berlangsung pada 15 Februari 
2018 malam yang bertempat di 
Kantin Mawar. Forum tersebut 
dihadiri oleh demisioner lembaga 
mulai dari DPM FTI UII, LEM 
FTI UII hingga LPM PROFESI 
FTI UII beserta saksi-saksi 
lainnya.

Forum itu diadakan 
untuk meminta kejelasan terkait 
tindakan Fachmi dan membahas 
tentang perjanjian pelunasan 
dalam tempo empat bulan yang 
dicicil dua kali. Surat perjanjian 

tersebut tertulis di atas kertas 
bermeterai dan ditanda tangani 
oleh berbagai pihak. Lebih 
jelasnya, pada perjanjian tersebut 
disepakati untuk pelunasan 
melalui dua tahap yakni dari 
bulan April hingga Juni yang 
dicicil dua kali.

DPM FTI UII periode 
2017/2018 mengklaim tidak 
memiliki tanggung jawab untuk 
mengurus kasus ini. DPM FTI 
UII hanya sebagai fasilitator 
guna melancarkan proses 
pengusutan. Mereka mengatakan 
bahwa yang bertanggungjawab 
adalah demisioner DPM FTI 
UII 2016/2017. Donny pun 
mengaku bahwa penyelesaian 
kasus penyelewengan dana 
merupakan tanggung jawabnya, 
karena kasus ini terjadi ketika ia 
menjabat. Forum yang diadakan 
pada tanggal 15 Februari 
2018 pun menyepakati bahwa 
penyelesaian kasus ini melalui 
jalur kekeluargaan. 

Pada saat demisioner 
menunggu dana triwulan pada 
periode lalu untuk dikembalikan 
pada bulan Juli, tiba-tiba 
Fachmi tidak dapat dihubungi. 
Akhirnya Donny pun meminta 
bantuan kepada Wakil Dekan 
bidang kemahasiswaan untuk 
menghubungi Fachmi. Hal ini 
dilakukan karena ketakutannya 
ketika menghubungi Fachmi 
dan berada pada posisi 
orangtuanya yang sedang sakit. 
“Dengan alasan oknum bahwa 
orangtuanya sakit itu menjadi 

ketakutan bagi kami untuk 
langsung menghubungi orang 
tuanya,” ujar Donny. Selain itu, 
dengan dihubunginya Fachmi 
oleh pihak dekanat, ia harap 
Fachmi bisa sadar secepatnya. 
Ketika dihubungi oleh pihak 
dekanat, Fachmi pun setuju dan 
siap untuk mengembalikan dana 
tersebut. Pihak dekanat pun 
menegaskan sanksi yang akan 
diberikan seperti dicabutnya 
gelar yang telah didapatkannya. 
Untuk saat ini, ijazah Fachmi 
masih ditahan oleh pihak DPM 
FTI UII. 

Proses peneyelesaian 
masalah pun berlanjut, Warih 
Arbi Hernowo, Pemimpin 
Umum LPM PROFESI periode 
2016/2017 mencoba mencari 
akun sosial media kerabat 
dekat dari Fachmi. Akhirnya 
ia mendapatkan kontak 
Kakak Fachmi dan langsung 
menghubunginya. Kakaknya pun 
bernegosiasi dengan demisioner 
DPM FTI UII untuk meminta 
waktu mengumpulkan uang guna 
mengganti dana triwulan periode 
sebelumnya yang disalahgunakan 
oleh Fachmi. Ia pun berjanji akan 
mengembalikan dana tersebut 
pada akhir bulan September 
tahun ini. 

Proses pengusutan pun 
terkendala oleh berbagai hal, 
seperti sulitnya pihak demisioner 
DPM FTI UII menghubungi 
Fachmi. Menurut Arum, hal ini 
dikarenakan Fachmi sudah lulus 
dari UII dan gawainya mengalami 
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kerusakan. Sehingga untuk 
berkomunikasi dengan Fachmi, 
aplikasi pesan instan LINE 
menjadi pilihan. Aplikasi LINE 
itu pun hanya ada dalam laptop 
Fachmi sehingga mobilitasnya 
terbatas. Komunikasi terakhir 
yang dilakukan Fachmi adalah 
menghubungi Arum pada 
tanggal 17 Agustus 2018. Tim 
LPM Profesi juga mencoba 
menghubungi Fachmi melalui 
telepon, WhatsApp, dan 
berbagai upaya lain, namun 
yang bersangkutan belum dapat 
dihubungi.

Proses pengembalian 
dana triwulan akhirnya baru 
terlaksana pada 10 Oktober 
2018. Jumlah dana yang telah 
dikembalikan hingga saat ini 
baru sebesar 25 juta rupiah. 
Menurut Bima, kakaknya Fachmi 
kesulitan untuk mengumpulkan 
uang dengan nominal yang telah 
diselewengkan oleh adiknya. 
Mengingat, kakaknya tersebut 
baru mengetahui apa yang 
dilakukan oleh Fachmi pada 
bulan Agustus lalu. Bima pun 
mengatakan ia tidak mengetahui 
secara pasti mengapa menjadi 
terkendala. Saudarinya pun 
meminta keringanan waktu 
untuk mengembalikan uang 
tersebut. 

Dana yang diselewengkan 
tersebut rencananya akan 
diberikan kembali kepada 
masing-masing lembaga yang 
ada di lingkungan FTI UII. 
Namun, hingga saat ini uang 

tersebut masih di tangan DPM 
FTI UII. Bima pun mengatakan 
pengembalian kepada masing-
masing lembaga perlu menunggu 
uang tersebut dikembalikan 
sepenuhnya. Adapun alasan 
lainnya adalah karena regulasi 
keuangan yang ada di DPM FTI 
UII periode 2017/2018 berbeda 
dengan regulasi keuangan yang 
ada pada periode sebelumnya. 

Tidak Ingin Membawa Kasus 
Ini Ke Ranah Hukum dan 
Kurang Kritisnya Lembaga

Salah satu hasil kesepakatan 
forum yang diadakan pada 15 
Februari 2018 lalu adalah proses 
penyelesaian kasus ini melalui 
jalur kekeluargaan. Hal ini 
dimaksudkan agar Fachmi diberi 
kesempatan untuk mengubah 
sikapnya. “Bahwa landasannya 
kita memberi kesempatan oknum 
untuk berubah,” ujar Donny. 
Namun, apabila sudah melebihi 
tenggat waktu, demisioner DPM 
FTI UII akan membawa ini ke 
jalur hukum.

Donny pun menganggap 
kasus ini adalah sebuah kasus 
korupsi karena dilakukan secara 
sistematis. Jika merujuk ke Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, definisi 
korupsi adalah penyelewengan 
atau penyalahgunaan uang negara 
(perusahaan dan sebagainya) untuk 
keuntungan pribadi atau orang lain.

Sementara itu, biaya 
untuk pengusutan kasus korupsi 
bisa lebih besar dari uang yang 
diambil. Tim LPM PROFESI 
mendapatkan jumlah biaya 

penanganan kasus korupsi yang 
dihimpun dari hukumonline.com. 
Untuk sementara, tim kami 
memang hanya mengandalkan 
internet untuk informasi ini. 
Tertulis di sana bahwa untuk 
total penanganan pada kejaksaan 
mencapai 200 juta rupiah per 
kasus. Lebih rinci, jumlah 
tersebut dibagi antara lain untuk 
penyelidikan 25 juta; penyidikan 
50 juta; penuntutan 100 juta; 
dan eksekusi penuntutan sebesar 
25 juta. Untuk penanganan 
di Kepolisian, jumlah yang 
dihabiskan adalah 208 juta rupiah 
per kasus mulai dari penyelidikan 
hingga penyidikan.

Berbeda pendapat dengan 
Donny, Bima mengatakan ia 
tidak ingin membawa kasus 
ini ke ranah hukum karena 
masa periodisasinya hanya 
tersisa sedikit. Sementara 
untuk mengurus ke pihak yang 
berwenang, membutuhkan 
waktu yang relatif  lama. “Kami 
lapor ke polisi pun kami tidak 
mau karena kami sadar ini periode 
yang singkat jika dibawa ke polisi 
pun waktu kami habis untuk 
mengurus ke pihak kepolisian,” 
ujar pria yang kerap disapa Bima 
ini. Selain itu, ia berpendapat 
bahwa masalah ini merupakan 
tanggung jawab demisioner 
DPM FTI UII pada periode 
sebelumnya. Hal ini dibenarkan 
oleh demisioner DPM FTI UII 
periode 2016/2017, terkhusus 
oleh Donny. DPM FTI UII 
periode ini hanya memberikan 
upaya pendampingan, 
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membantu, dan memfasilitasi 
proses penanganan.

Menurut Donny, hal yang 
menjadi penyebab terjadinya 
kejadian ini adalah karena 
kelalaian dari DPM FTI UII 
periode sebelumnya. Pada saat 
itu, ketua DPM FTI UII terlalu 
percaya kepada bawahannya 
sehingga tidak berkomunikasi 
secara intensif  dan menyerahkan 
sepenuhnya kepada mereka. 
Kurangnya koordinasi antar 
tubuh DPM FTI UII sendiri 
terutama pada Komisi 3 menjadi 
penyebab lainnya. Nora Silvia 
Hanifa Putri pun mengaku tidak 
mengetahui kejadian ini ketika 
ia menjabat sebagai anggota 
Komisi 3 DPM FTI UII. Ia baru 
mengetahui kejadian ini ketika 
ia sudah tidak berdomisili di 
Yogyakarta. “Malah baru tahu 
setelah selesai, udah enggak 
di Jogja lagi aku,” ujar Nora. 
Menurut Nora, sebenarnya 
pada tubuh Komisi 3 DPM 
FTI UII periode lalu, tidak ada 

pembagian tugas secara spesifik. 
Namun, ketika ada penurunan 
dana triwulan pertama dari 
DPM UII, Nora yang ingin 
menghubungi pihak DPM UII 
dicegah oleh Fachmi. Fachmi 
mengatakan agar hanya dia yang 
menghubungi DPM UII. 

Sementara itu, Bima 
mengatakan Pihak DPM FTI 
UII sendiri berpendapat kejadian 
ini terjadi karena kurangnya 
daya kritis dan analitis pada 
tubuh lembaga kemahasiswaan. 
Masing-masing lembaga tidak 
mampu berpikir kritis tentang 
masalah keuangan yang ada di 
tubuh FTI UII. Ketika uang 
tersebut sudah terdistribusikan, 
apakah kurang, atau ada 
keanehan, masing-masing 
lembaga di FTI UII hanya 
menerimanya apa adanya. Pada 
periode lalu, pendistribusian 
dana triwulan dilakukan 
secara bertahap. “Kemarin itu 
sistemnya mas ini (Fachmi), 
itu dia TW (dana triwulan) itu 

tidak diberi langsung, langsung 
sekali tahap itu enggak. Dia itu 
ngasihnya per tahap per tahap 
yang sampai sekarang kami juga 
tidak tahu apakah apa dasarnya 
dibikin bertahap,” ujar Arum. 
Arum menilai, tidak ada sifat 
curiga pada tubuh lembaga 
di FTI UII sendiri mengenai 
mekanisme keuangan.

Kejadian ini merupakan 
sejarah kelam yang pernah terjadi 
pada tubuh Lembaga Mahasiswa 
FTI UII sehingga menjadi 
pengalaman traumatis bagi 
Donny selaku demisioner DPM 
FTI UII periode 2016/2017. 
Donny mengaku kinerja 
DPM FTI UII pada masa ia 
menjabat adalah periodisasi yang 
buruk, terutama di akhir masa 
jabatannya. Ia pun berharap 
kasus ini segera menemukan titik 
terang. 

Reportase bersama: Chrisna 
Mahendra Utama dan 
Meitipul Ade Reforwasih
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Pada kepengurusan 
Universitas Islam 
Indonesia periode 

2018-2022, terjadi beberapa 
perubahan pada struktur 
kepengurusan jurusan di tiap 
fakultas. Tidak terkecuali dengan 
Fakultas Teknologi Industri, pun 
mengalami perubahan. Hal yang 
cukup mencolok dari perubahan 
di fakultas ini adalah terkait 
dengan Jurusan dan Program 
Studi.
Perubahan Struktur

Istilah jurusan dan 
program studi sebenarnya sudah 
ada sejak lama. Sisdarmanto 
Adinandra selaku Wakil 
Dekan Bidang Keagamaan, 
Kemahasiswaan, dan Alumni 
Fakultas Teknologi Industri 
mengatakan, dalam praktiknya 
setiap perguruan tinggi memiliki 
perbedaan. Begitu juga dengan 
Universitas Islam Indonesia, 
memiliki struktur yang agak 
berbeda. Dahulu, jurusan atau 
program studi identik dengan 
program sarjana. Hal tersebut 
dikarenakan pada sebuah jurusan 
hanya terdapat satu program 
studi yaitu program sarjana. 
Sedangkan untuk program 
pascasarjana, tidak berada di 
bawah jurusan.

Perubahan struktur ini 
termaktub dalam Statuta UII 
yang telah diperbaharui dan 
rampung pada tahun 2017. 
Perubahan tersebut baru 
dilakukan bersamaan dengan 
pergantian kepengurusan UII. 
Nandra, panggilan akrab Wakil 

Dekan tersebut, menjelaskan 
hal tersebut dilakukan karena 
apabila perubahan terjadi di 
tengah jalannya kepengurusan 
akan merepotkan nantinya.

Menurut Taufiq Immawan, 
Ketua Program Studi Teknik 
Industri Program Sarjana, 
perubahan ini baru dimulai 
semester ganjil tahun ajaran 
2018/2019. “SK-nya (Surat 
Keputusan) itu sekitar bulan 
Agustus-September,” terangnya.
Jurusan dan Program Studi

Nandra menjelaskan 
apabila di suatu jurusan hanya 
terdapat satu program studi, 
maka jabatan ketua program studi 
dirangkap oleh ketua jurusan. 
Di Fakultas Teknologi Industri 
sendiri, terdapat dua jurusan yang 
memiliki program magister, yaitu 
Teknik Industri (TI) dan Teknik 
Informatika (TF). Sedangkan 
untuk jurusan lain seperti 
Teknik Kimia, Teknik Elektro, 
dan Teknik Mesin, dikarenakan 
hanya terdapat program sarjana 
maka ketua jurusan merangkap 
ketua program studi. Begitu pula 
dengan sekretaris, terkecuali 
Teknik Industri yang terdapat 
program internasional untuk 
program sarjana.

M. Ridwan Andi, Ketua 
Jurusan Teknik Industri, 
menjelaskan terkait perbedaan 
yang terjadi, mengingat di 
jurusannya terdapat program 
internasional. Dahulu program 
internasional berada di 
bawah program internasional 
universitas. Sekarang, program 

tersebut diindukkan kembali 
ke program studi. Sehingga, di 
jurusan Teknik Industri, terdapat 
dua program untuk program 
sarjana yaitu reguler dan 
internasional. Ia mengatakan 
salah satu yang mendasari 
perubahan ini adalah pihak 
universitas meminta koordinasi 
agar lebih terarah lagi.
Wewenang dan Tanggung 
Jawab

Terkait tugas, ada 
beberapa perbedaan antara 
jurusan dan program studi. Hal 
ini terkait dengan Catur Dharma 
Universitas Islam Indonesia. 
Ridwan menjelaskan, “Di prodi 
(program studi) itu cuma ada 
satu yang jadi fokus pekerjaannya 
adalah proses belajar mengajar 
dan proses pendidikannya.” 
Untuk Penelitian, Pengabdian 
Masyarakat, dan Dakwah 
Islamiyah menjadi tanggungan 
dari jurusan.

Ia menambahkan selain 
Catur Dharma, tanggung 
jawab dari ketua program studi 
adalah seperti proses belajar 
mengajar, mengatur kurikulum, 
dan mengatur penjadwalan. 
Sedangkan untuk jurusan adalah 
dakwah, penelitian, dan kerja 
sama dengan pihak eksternal.

Menurut Nandra, jurusan 
pada intinya adalah pengelola 
sarana. Sedangkan program 
studi berkutat pada hal-hal 
seperti pelaksanaan sehari-hari, 
perkuliahan, dan akademik. 
Ia menambahkan terkait 
pertanggungjawaban, ketua 

Ke Mana Mahasiswa Mengadu, 
Jurusan atau Program Studi?

Oleh: Tiara Habiba J.
Terjadi perubahan struktur organisasi jurusan pada periode 2018-2022. Lantas, apabila 

mahasiswa ingin mengadu terkait masalahnya, ke mana mereka pergi?
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program studi bertanggung 
jawab kepada kepala jurusan. 
Untuk kepala jurusan tetap 
sama, bertanggung jawab kepada 
dekan.

Sedangkan, menurut 
Immawan, fokus program 
studi lebih ke arah perbaikan 
proses belajar mengajar. Seperti 
bagaimana kurikulumnya, 
bagaimana dosennya, 
dan bagaimana proses 
perkuliahannya. Sedangkan 
untuk jurusan, adalah 
menyinergikan semua unit, 
semua program studi, dan juga 
reguler serta internasional pada 
level Penelitian, Pengabdian 
Masyarakat, dan Dakwah 
Islamiyah.
Perubahan Lain

Selain dari struktur, 
ruangan jurusan pun ikut 
mengalami perubahan.  Nandra 
meminta maaf  terkait penataan 
ruang yang baru. “Mohon maaf  
untuk TI dan TF penataan masih 
berlangsung jadi sekarang masih 
kelihatan agak gimana begitu. Tapi 
insyaAllah nanti di FTI semua 
papan nama dosen, jurusan akan 
seragam tidak belang blonteng,” 
jelasnya. Papan nama yang sudah 
ada pun nantinya juga akan 
ditertibkan.

Nandra mengatakan, 
dalam rapat kerja di universitas 
telah disepakati terkait 
penggunaan istilah bahasa 
Inggris di papan nama gedung. 
Menurutnya, penggunaan istilah 
tersebut salah dan dalam rapat 
tersebut pihaknya telah meminta 
agar papan nama tersebut 
diperbaiki. “Papan nama kita 
yang ada di depan FTI ini kan 
kurang informatif  sebetulnya, 
yang kecil-kecil itu, yang di lantai 
dua dekat dekanat itu kurang,” 
lanjutnya. Ia mengaku banyak 
yang mengomplain hal-hal 

tersebut.
Nandra melanjutkan, 

nantinya cara penulisan dalam 
papan nama tersebut akan 
mengadopsi cara yang baru. “Jadi 
tidak boleh menulisnya itu misal 
Electrical Engineering Department 
itu tidak boleh. Harus Department 
of  Electrical Engineering,” jelasnya. 
Nantinya hal tersebut akan ikut 
ditertibkan pula.
Kendala Pelaksanaan

Dalam perjalanannya, 
Nandra mengatakan pihaknya 
masih beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi. 
“Istilahnya membagi beban 
pekerjaan,” terangnya.

Begitu juga dengan 
Immawan, pihaknya masih dalam 
penyesuaian wewenang antara 
ketua jurusan dan ketua program 
studi. “Secara teknisnya, yang 
punya resource itu kan prodi. 
Cuma penyelarasan pada level 
jurusan. Itu yang kadang-kadang 
masih butuh penyesuaian,” 
tambahnya.

Ia menambahkan 
bahwa resource tersebut dapat 
digunakan untuk membangun 
pendidikan yang integral. Dari 
jenjang S1 hingga S3. “Itu 
kan perlu manajemen resource 
yang baik. Cuma sekarang itu 
masih masa transisi, kaitannya 
dengan kewenangan mengetahui 
dan menyetujui,” terusnya. 
Ia pun memberikan contoh 
permasalahan terkait kejelasan 
wewenang ini seperti siapa yang 
harus menandatangani skripsi.
Solusi dan Sosialisasi

Terkait perubahan 
ini, Ardan Zaki, Mahasiswa 
Teknik Industri angkatan 
2015 mengatakan dirinya baru 
mengetahui hal ini ketika ia 
mengurus administrasi. Ia 
menambahkan perlu adanya 

sosialisasi terkait perubahan 
ini. “Urgensinya mahasiswa 
itu butuh buat ngurus-ngurus 
administrasi di bidang akademik, 
kemahasiswaan, pastinya kan 
lewat prodi atau pun kajur,” 
lanjutnya.

Sisdarmanto berikhtiar 
kemungkinan pada semester 
genap besok, segala informasi 
terkait perubahan ini sudah 
jelas. Ia menambahkan pihaknya 
akan memanfaatkan kanal-kanal 
seperti website dan media-media 
resmi dalam rangka mengurangi 
penggunaan kertas. “Jadi kan 
kaya LEM (Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa) kan punya IG 
(Instagram) resmi ya, saya 
tampaknya akan banyak titip ke 
sana juga,” imbuhnya.

Ia melanjutkan 
akan menyediakan papan 
pengumuman daring maupun 
luring. “Termasuk nanti kalau 
ruangan sudah beres semua 
kita akan rilis kok,” terangnya. 
Nantinya, ia juga akan meminta 
jurusan dan program studi untuk 
mengumumkan lokasi yang 
baru ketika semua sudah selesai. 
Tetapi, untuk Teknik Kimia, 
Teknik Elektro, dan Teknik 
Mesin, ruangan tetap sama 
seperti yang sebelumnya.

Tim Reportase: Arli Pradenta, 
Asha Novianty S., Selva Susi-
lowati L.
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Korupsi sendiri dimaknai 
sebagai perbuatan 
yang erat dengan 

penyalahgunaan anggaran, jabatan,  
pengambilan hak-hak rakyat & 
merupakan perbuatan yang tidak 
terpuji.  Oknumnya pun berasal 
dari berbagai macam profesi.  Ada 
yang merupakan seorang politisi, 
pegawai negeri, atau pihak-pihak 
lain yang memungkinkan untuk 
terlibat dalam tindakan tersebut. 

Kampus sering dikatakan 
sebagai  bentuk kecil atau ‘imitasi’ 
dari negara.  Sepertinya perlu saya 
jelaskan lebih lanjut mengenai 
pernyataan tersebut. Serta 
hubungannya dengan makna korupsi 
yang terlebih dahulu saya singgung. 
Istilah ini tidak muncul  begitu saja, 
dan saya sendiri membenarkan. 
Jika diibaratkan mahasiswa biasa 
(bukan aktivis) adalah rakyat, lalu 
ada pula golongan-golongan yang 
menawarkan diri menjadi tameng 
terdepan sebagai wakil mahasiswa. 
Di mana mereka diangkat atas suara 
mahasiswa pula. 

Peran Mahasiswa di suatu 
Institusi tidak dapat dianggap 
sedikit, banyak yang berlomba-
lomba mengumpulkan suara 
untuk sebuah kursi sebagai 
petinggi mahasiswa. Hadir pula 
oknum-oknum yang haus jabatan, 
golongan-golongan tertentu yang 
akan selalu menang, dan beragam 

kasus mainstream di dunia politik. 
Contoh kecil tersebut yang coba 
saya bandingkan, mengenai politik 
kampus yang rupanya hampir sama 
pola dan alurnya dengan politik 
negara ini.

Saya coba lagi melihat 
persamaan dari sudut pandang 
berbeda, banyak yang terpikirkan. 
Namun ada satu hal yang menarik. 
Entah disadari atau tidak, dalam 
dinamika kehidupan mahasiswa 
juga terdapat kesempatan untuk 
melakukan tindakan korupsi.  
Akhir-akhir ini sering terdengar isu 
korupsi di lembaga, bahkan ada juga 
yang sampai memasang poster di 
kampus menuntut diselesaikannya 
kasus ini. 

 Bagi mahasiswa yang rajin 
bolak-balik ke rektorat untuk 
mengurus pecairan dana. Yang aktif  
di birokrat kampus tentu sudah 
akrab dengan limpahan program-
program kerja dan gelontoran dana 
yang melimpah dari pihak rektorat. 
Biasanya dana dari kampus memiliki 
syarat tertentu agar dapat cair dan 
turun ke lembaga-lembaga kampus 
untuk menjalankan program serta 
digunakan untuk operasional 
lembaga itu sendiri. Tak jarang hal 
ini juga dimanipulasi oleh oknum 
mahasiswa. 

Biasanya dalam sebuah 
program kerja atau acara, oknum 
akan menggunakan prinsip 

Korupsi 
Ala Mahasiswa

Oleh : Nur Jati Lantang
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‘Proposal melayang, dana di 
tangan’. Kontrol dari pihak kampus 
bisa dikatakan tidak ada, apalagi 
bagi yang menganut sistem Student 
Goverment . Sehingga oknum bisa 
‘saenak udele dewe’ mengutak-atik 
isi Laporan Pertanggungjawaban 
(LPJ) dan proposal. Biasanya 
dalam LPJ harus dilampirkan bukti 
dalam bentuk nota yang dengan 
gampangnya dimanipulasi.

Data yang dibutuhkan 
untuk mencairkan dana ini seolah 
menjadi buku diari bagi sang 
oknum, bersifat tidak transparan 
dan ditutup-tutupi.  Rupanya 
ini tambang emas yang menjadi 
keahlian khusus sang oknum usai 
duduk di atas suara rakyat. Jika 
menjadi seorang mahasiswa sudah 

berani memperkaya diri dengan 
penggelapan dana, tidak ada 
transparansi, dan ahli memanipulasi. 
Tentu hal ini akan menjadi sejarah 
kelam bagi lembaga, terlebih lagi 
bagi kampus yang menganut 
Student Goverment  seperti 
Universitas Islam Indonesia.

Saya melihat, tidak ada efek 
jera yang diberikan kepada oknum. 
Tindakan tegas yang menyangkut 

hukum juga sulit dilakukan. 
Pertimbangan periode pendek lah, 
oknum sulit dihubungi atau apapun 
yang semakin membuka lebar 
pikiran mahasiswa untuk  korupsi. 
Kesempatan seperti ini harus 
benar-benar kita awasi dan kawal 
bersama, ketika telah terjadi hal hal 
seperti itu tidak hanya satu pihak 

yang bersalah. Kembali lagi kepada 
sifat kritis untuk memperhatikan 
dan mempertanyakan sesuatu 
yang mengganjal di kursi-kursi 
wakil mahasiswa. Harapan saya 
transparansi dana dapat menjadi 
fokus khusus pada periode-periode 
selanjutnya, sehingga ‘curi-curi 
kesempatan’ tidak lagi terjadi. 

Seharusnya kita sebagai 
mahasiswa dapat menjaga amanah 

, walau tak sebesar beban petinggi 
negara, namun hal ini sama adanya.  
Jadikan Allah SWT sebagai motivasi 
untuk semaksimal mungkin 
berusaha melakukan semua 
pekerjaan dengan baik. Sehingga 
penyalahgunaan jabatan seperti 
tindak korupsi dapat kita cegah. 

OPINI
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Biomedis atau Teknik 
Biomedis merupakan 
suatu bidang keilmuan 

yang menerapkan berbagai metode 
rekayasa, sains, dan teknologi 
dalam menyelesaikan persoalan 
kedokteran dan meningkatkan taraf  
kesehatan masyarakat. Bidang ini 
memadukan kemampuan desain 
dan pemecahan masalah seorang 
insinyur dengan ilmu medis dan 
ilmu biologi di bidang kedokteran 
dan medis, seperti diagnosa, 
pengawasan, dan terapi. Salah 

satu alat yang sering kita jumpai 
adalah Electro Cardio Graph (ECG) 
yang berfungsi untuk mengawasi 
perkembangan penyakit jantung 
yang telah terdiagnosis.

Di Indonesia, pemerintah 
sendiri telah melakukan peningkatan 
dalam perkembangan biomedis. 
Alvin Sahroni, dosen Teknik 
Elektro FTI UII menjelaskan 
bahwa pemerintah telah 
memberikan akses untuk lulusan 
S1 yang latar belakangnya biomedical 

untuk memiliki kesempatan bekerja 
di rumah sakit sebagai engineering. 
Ia juga menjelaskan bahwa saat 
ini pemerintah telah menjadikan 
beberapa kampus negeri sebagai 
project untuk mengadakan jurusan 
biomedis, seperti pada di Institut 
Teknonolgi Sepuluh Nopember 
(ITS), Universitas Gajah Mada 
(UGM) dan Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Dosen Teknik 
Elektro tersebut menambahkan, 
“tapi yang jelas di Jogja sendiri 
perkembangannya yang kampus 

Mengenal Lebih Dalam 
Teknik Biomedis

Oleh: F. Fatahilah dan Dyah Ayu M

Roadmap Penelitian Biomedis (Sumber: http://ee.uii.ac.id/roadmap-penelitian-biomedis/)

“Biomedis termasuk bidang yang baru di Indonesia. Perkembangan biomedis masih perlu 
digencarkan termasuk di kampus UII”

INFOTEK
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untuk terkait bahas biomedis belum 
terlalu masif. Mungkin ya cuma 
topik-topik yang sifatnya tentatif, 
misalnya ada jurusan ini, buat ini, 
yaudah, tapi kalau sistemmya, buat 
secara ini, saya lihat belum ada 
informasi.”

Sudah pasti perkembangan 
ilmu biomedis sangat diperlukan 
untuk menunjang kesehatan 
masyarakat. Tidak salah apabila 
banyak perbincangan di kalangan 
kampus, khususnya di lingkungan 
FTI sendiri mengenai biomedis. 
Hal ini terbukti dengan adanya isu 
penambahan konstentrasi biomedis 
dalam jurusan Teknik Elektro 
bahkan sampai yang mengarah 
pada pembuatan jurusan S1 dan 
S2 yang baru. Sayangnya karena 
terkendala dengan beberapa hal, 
seperti sumber daya manusia dan 
fasilitas isu itu tidak jadi terealisasi.  
“Rencana ada, tapi untuk dibuat S1 
ataupun nanti dibuat S2 kita belum 
putuskan tapi arah untuk membuat 
satu konsentrasi atau grup riset 
mungkin cuma itu masih dalam 
penggodokan tapi niat itu sudah 
ada,“ jelas Alvin. 

Meskipun pembentukan 
S1 dan S2 biomedis masih jauh 
dari terealisasi, dosen Pemrosesan 
Sinyal Digital (PSD) ini sudah 
giat mengarahkan mahasiswanya 
untuk mengenal lebih tentang 
biomedis. Salah satu buktinya 
adalah ia mengadakan grup riset 
biomedis yang diperuntukkan 
untuk mahasiswa Teknik Elektro 
UII yang berkeinginan untuk 
mendalami ilmu tersebut. Alvin 
menerangkan bahwa dalam grup 
riset terdiri dari sekelompok 
mahasiswa dengan komposisi dari 
15 mahasiswa Teknik Elektro UII 
angkatan 2015 ditambah dengan 
satu orang angkatan 2016. Ia juga 
menambahkan bahwa tujuan 
diadakannya grup riset ini adalah 

agar mereka merasakan pengalaman 
mengambil data dari manusia, 
lalu bagaimana treatmentnya, 
cara menghandle devicenya dan 
bagaimana cara mengolah datanya. 

Alvin mengatakan bahwa 
mahasiswa FTI dapat bergabung 
dengan grup riset ini. Namun, 
sementara ini untuk mahasiswa FTI 
yang lebih diprioritaskan adalah 
mahasiswa dari jurusan Teknik 
Elektro. Ia pun menambahkan 
bahwa untuk saat ini masih banyak 
kendala yang terjadi. Itu dikarenakan 
dari dirinya sendiri dan mahasiswa 
yang tergabung dalam grup riset ini 
masih banyak kegiatan perkuliahan 
dan kesibukan lain yang membuat 
mereka sulit untuk mengadakan 
meeting. “Nah, kalau seperti itu 
konsepnya ya mungkin tidak ada 
batasan tidak masalah, asalkan 
mahasiswanya konsisten, kemudian 
bukan hanya untuk ajang cari tahu, 
tapi untuk mempelajari, dan saya 
kira bisa jalan. Karena selama ini 
delapan orang grup riset yang saya 
bangun dengan mahasiswa itu, 
basisnya adalah kemandirian jadi 
cuma saya kasih instruksi, silahkan 
anda ambil data subjek enam 
orang gini, gini, gini dan analisa,” 
tambahnya.

Rafky Rifaldy merupakan 
mahasiswa Jurusan Teknik Elektro 
angakatan 2015 yang tergabung 
pada grup riset biomedis. Rafky  
menjelaskan bahwa pada awalnya 
Alvin menawarkan riset biomedis di 
saat kegiatan perkuliahan yaitu pada 
kelas PSD. Rafky juga menambahkan 
bahwa pada awalnya ia tidak tertarik 
dengan biomedis. “Kita ada meeting 
dan itu bener-bener menarik, yang 
awalnya enggak tertarik biomedis 
jadi tertarik karena Pak Alvin 
merepresentasikannya dengan cara 
yang menarik. Pas udah risetnya, 
kami juga udah ngambil beberapa 
sampel sebenernya udah 80% lah 

selesai yang risetnya, semua itu 
bakal digabungin buat publish paper 
internasional dan bakal selesai akhir 
tahun ini kayanya,” ucap Rafky. Ia 
juga membenarkan perkataan Alvin 
perihal konsistensi mahasiswa 
dalam grup riset ini. “Awalnya itu 
ada sekitar 12 orang tapi sekarang 
tinggal sembilan karena banyak yang 
gugur (keluar –red),” jelasnya. Ia 
menambahkan bahwa di grup riset 
tersebut dibagi menjadi beberapa 
bidang, “jadi tuh ada bidang-
bidangnya, awalnya ditawarin siapa 
aja yang minat bidang ini itu tapi 
akhirnya Pak Alvin sendiri yang 
ngarahin.” Rafky juga merasa 
sangat beruntung karena menjadi 
satu-satunya mahasiswa dari UII 
yang menjadi delegasi ke Jepang. 
Diharapkan dengan adanya delegasi 
dari UII mampu membuka peluang 
bagi UII untuk dapat mengirimkan 
lebih dari satu orang delegasi ke 
Jepang.

Rafky berpesan bahwa 
dalam melakukan riset itu tidak 
mungkin setengah-setengah 
karena dibutuhkan tekad yang 
bulat. “Kalau takut itu adalah 
pemikiran yang salah. Kalau mau 
dapat manfaat itu kita emang harus 
sibuk, kalo makin sibuk makin 
memiliki ilmu pengetahuan. Jadi 
terserah kalian mau sibuk dengan 
apa, sibuk dengan organisasi atau 
sibuk dengan riset. Kalo aku lebih 
suka sibuk ikut riset. Intinya lebih 
baik ikut yang manfaatnya besar 
untuk dirimu sendiri,” ujar Rafky. Ia 
juga menambahkan bahwa dengan 
membuat daily goals sampai yearly 
goals dapat menjadi acuan seseorang 
agar lebih mampu memanajemen 
waktu.

Reportase bersama: Okky W. 
Syafriani dan Annisa Rositasari
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Thirteen Reasons Why
Oleh: Dimas Bintang
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T  hirteen reasons why adalah sebuah novel karya 
Jay Asher yang mengambil latar belakang 
kehidupan remaja Sekolah Menegah Atas 

di Amerika. Sebagaimana judulnya, dibagi menjadi 
tiga belas babak. Di mana setiap babak berisi se-
buah peristiwa penting yang terjadi pada Hannah 
Baker lengkap dengan seorang tokoh sentral yang 
melatar belakangi peristiwa tersebut. Setiap babak 
dibuat menjadi sebuah cerita pendek yang saling 
berhubungan satu sama lain. Sepanjang cerita kita 
akan melihat perubahan yang terjadi pada Hannah 
Baker dan bagaimana segala sesuatu dapat memen-
garuhi segalanya. 

 Thirteen Reasons Why menceritakan kisah 
hidup Hannah baker melalui dua sudut pandang 
berbeda yaitu Hannah sebagai tokoh utama dan 
Clay sebagai pengamat. Semua hal dan kisah yang 
terjadi pada Hannah diceritakan langsung oleh 
Hannah sendiri melalui rekaman yang ia buat. Se-
dangkan cerita Clay adalah cerminan reaksi dari 
sang penulis dalam menanggapi semua hal yang 
terjadi pada Hannah. Novel ini mengambarkan 
tentang kehidupan remaja pada umumnya seperti 
pertemanan, percintaan, hingga masalah-masalah 
yang kerap mereka hadapi.

 Cerita berawal saat remaja 17 tahun berna-
ma Clay Jensen menerima sebuah paket misterius. 
Paket yang terbungkus kertas cokelat dengan sel-
otip seadanya dan hanya memuat nama penerima 
paket yaitu Clay Jensen. Saat dibuka, paket terse-
but berisi tujuh buah kaset tape (kaset pita) yang 

Judul buku   : Thirteen Reasons Why
Penulis   : Jay Asher 
Penerbit   : Spring
Penerjemah   : Mery Riansyah
Tahun Terbit   : Cetakan Pertama Mei 2018
Jumlah Halaman : 324 hlm
Nomor Edisi   : ISBN 978-602-6682-24-6

bertuliskan nomor di setiap sisinya. Nomor-no-
mor tersebut menunjukan urutan kaset yang harus 
diputar. Nomor satu dan dua di kaset pertama, no-
mor tiga dan empat di kaset kedua dan seterusnya. 
Kaset terakhir hanya bertuliskan angka 13 di salah 
satu sisi dan tidak ada apa-apa di sisi lainnya. Clay 
tekejut saat mendengar suara yang keluar dari kaset 
tersebut. Suara yang sudah tidak asing lagi baginya, 
suara Hannah Baker.

 Hannah Baker adalah teman satu kelas Clay 
yang dua minggu lalu ditemukan meninggal bunuh 
diri dan saat ini Clay bisa mendengar dengan jelas 
suara Hannah Baker keluar dari kaset tape yang 
sedang ia putar. Tak pernah terpikirkan oleh Clay 
bahwa ia akan mendapatkan tujuh buah kaset yang 
berisi rekaman suara Hannah Baker setelah apa 
yang telah terjadi pada Hannah beberapa minggu 
yang lalu. Terlebih lagi kaset-kaset tersebut akan 
menjelaskan alasan-alasan kenapa Hannah Baker 
bunuh diri dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

 Sepanjang malam Clay mendengarkan 
rekaman Hannah sembari mengikuti petunjuk yang 
diberikan Hannah. Petunjuk-petunjuk tersebut 
membawa Clay ke beberapa tempat penting yang 
pernah dikunjungi Hannah. Di tempat tersebut 
Clay seolah bisa melihat kembali hal buruk yang 
pernah dilewati Hannah. 

  Jay Asher selaku penulis berharap novel 
ini dapat menolong Hannah-Hannah lainnya di 
luar sana. Ia menjelaskan bahwa jalan yang dipilih 
Hannah bukanlah pilihan yang tepat. Selain itu, 
Jay Asher juga menjelaskan pentingnya kesadaran 
tentang mental health untuk kita dan orang-orang di 
sekitar kita.

RESENSI
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Waktu
Oleh: Retno Paras Rasmi

Ketika memandang waktu
Apa yang dibayangkan 
Mengingat bahagiamu 

Atau kesedihan

Waktu bagaikan angin
Yang bertiup di sela-sela ranting pepohonan

Mengisi setiap kehidupan
Untuk diingat dan dilupakan 

Waktu akan terus berjalan
Tanpa bisa dihentikan

Walau tidak sesuai harapan 
Waktu akan tetap berlalu

Waktu tidak bisa diputar
Hanya untuk dikenang bagi sang hati

Rugi bagimu yang menyiakan sang waktu
Menganggap akan ada waktu yang lain
Berpikir masih ada waktu untuk dikejar
Berharap bisa memiliki waktu tambahan

Berdoa agar waktu bisa diulang
Penyesalan yang terlambat


