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Bersambung ke halaman 12, PERATURAN

Menilik Urgensi Pelatihan ICT

Bersambung ke halaman 11, PELATIHAN

Pelatihan ICT (Information and Communication 
Technologies) merupakan salah satu program yang 
diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel (UINSA) sebagai syarat pendamping skripsi. 
Program ini dimulai sejak pertengahan bulan November 
sampai pertengahan bulan Desember dan dikhususkan 
untuk mahasiswa semester tujuh. Sayangnya dalam 
pelaksanaan program ini banyak menuai protes 
mahasiswa karena dianggap formalitas saja. 

Kegiatan ICT ini baru diterapkan sebagai syarat 
kelulusan di UINSA sejak tahun 2017 dan bekerja 
sama dengan lembaga Multimatics Jakarta. Dengan 
adanya pelatihan ini, diharapkan dapat menjadi bekal 
mahasiswa ketika lulus kuliah. “Jadi penekanannya 
adalah kita bisa membekali mereka (mahasiswa, Red.) 
untuk menghadapi dunia industri,” tutur Irfan Fathur 
Rahman selaku ketua trainer ICT.

Berdasarkan penuturan Nur Hasib, koordinator 

Keputusan Permenristekdikti, 
Ormek Bebas Masuk Kampus?

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) no. 
55 2018 menyatakan bahwa organisasi ekstra 

kampus (Ormek) diperbolehkan untuk masuk ke dalam 
kampus. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan 
bahwa kampus bertanggung jawab atas pembinaan 
ataupun membentuk organisasi kampus yang berfungsi 
sebagai wadah pembinaan ideologi bangsa.
 Menanggapi keputusan tersebut, Ma’shum yang 
merupakan wakil rektor (Warek) 3 menuturkan bahwa 
UINSA sudah menerapkan sebagaimana keputusan 

Narahubung: +62 882-3545-7857 (Yuznia)
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Susunan Redaksi

Regulasi merupakan pondasi 
penting dalam segala aspek 
kehidupan agar segala hal tetap 

memiliki batasan. Regulasi diterapkan 
mulai dari lingkaran terkecil kehidupan–
individu –sampai lingkaran terbesar–
dunia itu sendiri. Namun, regulasi juga 
dapat menjadi batu hambatan jika dibuat 
tanpa memikirkan esensi dan dampak 
jangka panjangnya. Bukannya membantu, 
regulasi yang tidak ada dasar yang jelas 
justru akan menciptakan masalah baru.

Sudah 50 tahun lebih usia 
Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel (UINSA) Surabaya. Perbaikan 
demi perbaikan dilakukan mulai dari 
pembangunan sampai peraturan. 
Namun ada satu yang kadang luput dari 
pandangan para pembuat kebijakan: 
efisiensi dari banyaknya regulasi.

Sejak resmi dinyatakan menjadi 
mahasiswa UINSA, mahasiswa UINSA 
banyak dicekoki oleh program-program 
kampus yang konon berguna untuk 
mengembangkan skill mahasiswa. 
Selama semester satu dan semester dua, 
mahasiswa baru diwajibkan mengikuti 
program Intensif Bahasa Inggris, 
Intensif Bahasa Arab, dan Ma’had.  
Saat semester tujuh, mahasiswa wajib 
mengikuti program ICT (Information and 
Communication Technologies) selama 
satu bulan. UINSA menetapkan program-
program ini sebagai persyaratan kelulusan 
mahasiswa sehingga mau tidak mau 
mahasiswa harus mengikutinya untuk 
mendapatkan SKPI (Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah). Namun, tidak 
sedikit mahasiswa yang merasa program-
program ini hanya sebatas formalitas 
dengan segala ketidak-efektifannya.

Selain program-program yang 
belum jelas urgensinya, peraturan 

mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) pun belum diketahui apa dasarnya. 
Mahasiswa tentu merasa perlu tahu ke 
mana mengalirnya UKT yang mereka 
bayar tiap semester. Indikator tentang 
besaran UKT tiap program studi pun 
belum jelas. Keterbukaan pihak birokrat 
pastinya amat penting untuk mengatasi 
kekhawatiran mahasiswa akan mahalnya 
biaya pendidikan.

Tidak hanya itu, baru-baru ini 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
menerbitkan peraturan nomor 55 Tahun 
2018 mengenai Pembinaan Ideologi 
Bangsa. Salah satu isi peraturan ini adalah 
melegalkan organisasi ekstra (Ormek) 
untuk beraktivitas di internal kampus. 
Namun hingga kini belum ada kejelasan 
sikap kampus atas peraturan tersebut.

Itulah mengapa Beranda edisi 
Desember 2018 ini mengusung tema 
Kampus 1001 Regulasi. Tema ini 
dimaksudkan untuk mengawal peraturan 
kampus mengingat masih banyak regulasi 
yang terkesan formalitas belaka. 

Tidak hanya berita seputar 
kampus, Beranda juga memuat karya-
karya mahasiswa UINSA berupa resensi 
dalam rubrik Resensi, serta puisi dan 
cerpen dalam rubrik Sastra. Aspirasi 
mahasiswa juga ditampung dalam rubrik 
Telusur dan Tabir. Harapannya produk 
ini dapat menjadi evaluasi UINSA 
untuk menjadi kampus yang lebih baik 
ke depannya. Agaknya media ini dapat 
pula menjadi jembatan bagi mahasiswa 
UINSA untuk menyuarakan suara 
hatinya. Selamat membaca.

Salam Persma! 
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Kabiro 
AUPK: 
Tunggu 
Kebijakan 
RektorMenteri Agama (berbaju putih) sedang menanggapi tuntutan mahasiswa UINSA 

terkait kenaikan UKT, Desember 2018
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Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan 
Ampel (UINSA) Surabaya mengenai kalender 
akademik untuk tahun akademik 2018-2019, 

herregistrasi mahasiswa ditempatkan pada kurun waktu 
28 Januari 2019 hingga 8 Februari 2019.

Herregistrasi adalah pendaftaran ulang 
mahasiswa dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal 
(UKT). Pada semester lalu, yang bersamaan dengan 
penerimaan mahasiswa baru, sempat mengundang 
perhatian karena adanya kenaikan UKT yang drastis dari 
tahun sebelumnya. Kepala Biro Administrasi Umum, 
Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Rijalul Faqih 
angkat bicara soal mengapa hal ini terjadi.

“Penentuan UKT itu memiliki banyak 
komponen, salah satunya karena unsur kemahalan 
wilayah. Jadi beda antara Surabaya dan Tulungagung 
atau Kediri, misalnya,” ujarnya.

Berbicara soal nominal, UKT UINSA terdiri dari 
grade 1-7. Yang paling rendah adalah Rp. 400.000 untuk 
semua jurusan, grade 2 berkisar antara Rp. 1.200.000-
Rp. 1.770.000, grade 3 antara Rp. 2.155.000-Rp. 
3.535.000, grade 4 Rp. 3.230.000-Rp. 5.300.000, grade 
5 Rp. 4.305.000-Rp. 7.065.000, grade 6 Rp. 5.380.000-
Rp. 8.830.000, dan yang tertinggi yaitu Rp. 6.280.000-
Rp. 10.300.000. Grade 5-7 dikenakan untuk mahasiswa 
dengan jalur Mandiri.

“Saya kira kalau dibandingkan kampus lain di 
Surabaya, UKT UINSA sudah cukup rendah. Apalagi 
tidak ada penarikan uang pangkal,” sambungnya.

Saat ditemui di ruangannya, Rijalul menjelaskan 
bahwa apabila ada permintaan peninjauan kembali untuk 
UKT jalur nasional (SNM/SBMPTN dan semacamnya, 
Red), sudah diberikan waktu saat setelah seleksi berkas 
dan penentuan besaran biaya UKT untuk melakukan 
banding.

“Semua sudah kita proses, ada yang disetujui 
dan ada yang tidak, tapi lebih banyak yang disetujui. 
Itu semua melihat dari dokumen yang diberikan, karena 
sudah ada kriteria masing-masing untuk tiap grade 
UKT,” jelasnya. Sedangkan jalur Mandiri tentu sudah 
tidak bisa diubah lagi, karena di awal sudah diwajibkan 
untuk memberikan surat pernyataan bermaterai sanggup 
membayar.

Tahun 2018 lalu, mahasiswa kerap kali 
melakukan aksi penurunan UKT yang diprakarsai oleh 
Aliansi Peduli UINSA. Menurut Hamdan Muafi, salah 
satu partisipannya, sudah ada tanggapan dari pihak 
rektorat tapi belum bisa ditemui secara langsung.

“Kami membuat kesepakatan bahwa UKT 
ini benar-benar ditangani, diperhatikan. Tapi sampai 
sekarang sebenarnya masih ngambang dan saat diminta 
bertemu masih belum bisa karena sibuk,” tuturnya 
kepada Solidaritas.

Ketika diminta konfirmasi terkait aksi tersebut, 
Rijalul mengatakan bahwa pihak kampus sudah memberi 
respon dan akan menindaklanjuti.

“Kita tunggu saja kebijakan baru rektor untuk 
tahun akademik selanjutnya, karena tahun ini kan sudah 
berjalan. Nanti akan ada evaluasi untuk mahasiswa baru 
2019-2020,” jawabnya.

Terakhir, ia berpesan bahwa sebenarnya semua 
sudah diinformasikan dari awal jadi setelahnya tidak 
bisa diubah lagi karena sistem dari UKT sendiri adalah 
berlaku dari semester satu hingga semester delapan. 
Dan semua kebijakan yang dibuat ini adalah untuk 
peningkatan proses belajar-mengajar.

“Perlu diketahui bahwa semua ini adalah upaya 
untuk meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana, 
artinya bagaimana ke depannya semakin baik,” tutupnya. 
(pmz)
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Sertifikat Belum Turun di 
Beberapa Fakultas

Bagi bahasiswa baru UIN Sunan Ampel (UINSA) 
Surabaya, sudah menjadi kewajiban untuk 
mengisi satu tahun penuh dengan intensif yang 

terdiri dari Intensif Bahasa Arab dan Intensif Bahasa 
Inggris di pagi hari serta kelas Ma’had di sore hari. 
Indikator kelulusan program-program ini adalah lulus 
mengikuti tes TOAFL, TOEFL, dan Ma’had. Jika nilai 
belum memenuhi maka mahasiswa wajib mengikuti 
ujian ulang. Namun, mahasiswa di beberapa fakultas 
mengaku belum menerima sertifikat dan bahkan nilai 
belum diumumkan meski sudah lama mengikuti ujian.

Hal ini terjadi di Fakutas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Sains dan Teknologi 
(Saintek). Abdul Kadir, selaku Ketua Pusat Bahasa 
UINSA menjelaskan bahwa sertifikat mahasiswa 
semester 7 dan seterusnya sudah diserahkan ke fakultas. 
“Kalau untuk semester 7 dan seterusnya itu semua 
sertifikat sudah didistribusikan ke fakultas. Jika ada yang 
belum dapat mungkin karena hilang di fakultas,” jelasnya 
melalui Whatsapp. Namun menurutnya jika sertifikat 
hilang, pusat bahasa siap mencetak sertifikat baru. 
Adapun untuk sertifikat mahasiswa semester 5 memang 
belum didistribusikan seluruhnya “Ada dua sebab. Yang 
pertama karena sertifikatnya habis, sementara untuk 
mencetak sertifikat yang baru itu butuh waktu. Penyebab 
kedua ada beberapa fakultas yang belum menyertakan 

nilai akhir ke pusat bahasa,” tutupnya.
Atok Urrohman, bagian akademik FISIP 

menuturkan bahwa sejak FISIP dipisah dari Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (Febi), saat itu pula semua 
pemberkasan berubah dan sedikit berantakan. “Jadi 
untuk sertifikat yang belum ada wujudnya itu adalah 
salah satu imbas dari misscommunication yang terjadi 
diantara kami (Febi dan FISIP, Red.),” jelasnya. Hal ini 
membuat kekhawatiran muncul di hati para mahasiswa 
yang tidak tahu menahu bagaimana hasil ujiannya atas 
program-program tersebut. Nur Kholis, mahasiswa 
semester 5 jurusan Sosiologi menyayangkan kelalaian 
tersebut, “Kalau aku sendiri menyayangkan karena itu 
sangat penting. Sudah 2 tahun hampir tidak ada kabar, 
membuat was-was karena sertifikatnya digunakan 
sebagai salah satu pelengkap munaqqosah,” ungkapnya. 
“Lebih baik diumumkan cepat biar tahu hasilnya. Jika 
memang belum lulus biar bisa segera diperbaiki,” 
tambahnya di akhir wawancara. 

Lain FISIP, lain pula Saintek. Di Saintek 
sertifikat belum dibagikan karena sempat mengalami 
dugaan kebocoran soal. “Ada indikasi tentang soal 
yang sempat bocor dan mahasiswa yang nilainya tidak 
wajar dan kemudian akhirnya ujian ulang,” begitu 
penjelasan dari Diah Nugraheni Setyowati, dosen 
Teknik Lingkungan sekaligus penanggung jawab 

Sertifikat Pendamping Ijazah: Sertifikat TOEFL, TOAFL, Ma’had, DAT.
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Intensif Bahasa Inggris. Ujian ulang membuat nilai juga 
direkap ulang sehingga terjadi keterlambatan penurunan 
sertifikat. Namun menurutnya di bulan Januari ini akan 
dilaksanakan pengadaan kembali sehingga sertifikat 
akan dibagikan secepatnya. 

Menanggapi hal itu, Lailatul Istiqomah, salah 
satu mahasiswi Sistem Informasi semester 5 mengatakan, 
“Seharusnya proses penilaian dan pembuatan sertifikat 
gak harus selama ini. Paling tidak nilainya di-share dulu 
lah,” ujarnya kepada Solidaritas. (frh/fjr)

Menciptakan Akhlakul Karimah 
dengan KEM

Ma’shum, (Wakil Rektor 3 UINSA)

Universitas 
I s l a m 
N e g e r i 

Sunan Ampel 
( U I N S A ) 
m e n e r a p k a n 
pengajaran etika 
sebagai sarana 
m e m b a n g u n 
kondisi dunia 
perkuliahan yang 
b e r a k h l a k u l 
karimah. Untuk 
m e m p e r m u d a h 
mahasiswa dalam 
m e n g e t a h u i 

peraturan etika tersebut, dibuatlah kebijakan yang 
disebut KEM atau Kode Etik Mahasiswa. Kode etik ini 
diterbitkan untuk mengawasi mahasiswa baik dalam 
bersikap, berperilaku, maupun berbusana.

Hal ini dijelaskan cukup gamblang oleh Ma’shum 
selaku Wakil Rektor 3 UINSA. Ia menjelaskan bahwa 
KEM murni dibuat untuk menciptakan generasi penerus 
bangsa melalui dunia universitas yang menggenggam 
nilai–nilai Islam. “Jadi kita ingin mahasiswa UINSA itu 
berakhlakul karimah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa 
kode etik ini dibuat murni karena etika dan tidak ada 
hubungan antara etika dengan prestasi mahasiswa.

Salah satu bentuk nilai Islam dalam menciptakan 
kode etik ini terdapat dalam peraturan mengenai larangan 
mahasiswa putra memiliki rambut gondrong. Ma’shum 
memberikan poin penting dalam masalah rambut ini 
sebagai sarana mempertahankan maskulinitas kaum pria 
agar tidak meniru wanita. “Iya, biar tidak menyerupai 
wanita,” jelasnya singkat. Ma’shum juga menuturkan 
bahwa adanya KEM ini tidak akan membatasi kebebasan 
mahasiswa dalam berekspresi seperti kebebasan 

mahasiswi untuk berdandan dengan kosmetik. “Asalkan 
tetap memperhatikan batas-batas dan etika seorang 
mahasiswa yang juga seorang muslim dan muslimah,” 
tuturnya saat ditemui Solidaritas di ruangannya.

Saat ditanya mengenai alasan perubahan KEM, 
Ma’shum mengonfirmasi bahwa pembaruan diadakan 
untuk membuat KEM lebih efektif dan Islami. “Jadi 
kenapa kita perbarui karena kesepakatan bersama untuk 
mewujudkan lingkungan yang Islami,” jelasnya. Dalam 
proses produksi, pembuatan kebijakan, dan peresmian 
kode etik, birokrat kampus juga melibatkan Dewan 
Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa (Sema) 
sebagai representasi mahasiswa UINSA. Menurut 
Ma’shum, penunjukan Dema dan Sema sesuai dengan 
prosedur demokrasi yang dicantumkan pada sila 
keempat Pancasila, di mana Dema dan Sema diibaratkan 
sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat di dunia 
universitas. Kini proses pembaruan KEM sudah selesai 
dan disahkan. “Sudah disahkan, tinggal sosialisasi,” 
tutupnya di akhir wawancara. 

Dini Indah Lestari, mahasiswi Ilmu Komunikasi 
semester tiga, menanggapi adanya pembaruan kode 
etik ini. “Perlu (diatur dalam kode etik, Red.) untuk 
membatasi biar tidak sampai berlebihan. Pemakaian 
aksesoris boleh asalkan tidak berlebihan. Untuk 
pemakaian make up, atau blush on boleh asalkan ga 
menor banget.” Menurutnya aturan tentang berdandan 
memakai riasan boleh saja asalkan masih dalam batas 
yang wajar. Ia juga menambahkan mengenai pemakaian 
aksesoris seperti gelang juga perlu untuk diatur dalam 
kode etik karena hal ini juga menyangkut keselamatan 
individu dan aturan seperti ini akan sangat bermanfaat.

“No smoking di lingkungan kelas, fakultas, 
dan universitas. Menjaga interaksi antara laki-laki 
dan perempuan,” ujar Miftakhul Hidayatut Toyibah, 
mahasiswa semester tiga Ilmu Komunikasi. Miftakhul 
juga perpendapat mengenai tatanan rambut laki-laki 

Bersambung ke halaman 13, UNIVERSITAS
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Evaluasi Kegagalan Menjadi Kunci 
Keberhasilan Fadila

Menjadi seseorang yang memiliki segudang 
prestasi memang menjadi dambaan banyak 
orang. Tidak terkecuali mahasiswa. Sebagai 

mahasiswa, selain ingin memiliki nilai yang baik, 
tidak sedikit juga ingin memiliki prestasi. Akan tetapi 
untuk menggapai itu semua pasti tidak mudah. Banyak 
halangan dan rintangan yang menghadang. Namun 
bukan berarti semua itu tidak mungkin mungkin untuk 
dicapai.

Fadila Yahya, mahasiswi Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya program studi 

P e n g e m b a n g a n 
Masyarakat Islam 
(PMI) ini layak 

disebut mahasiswa berprestasi. Di usianya yang bisa 
dibilang masih muda ini dia sudah mengantongi banyak 
penghargaan dari berbagai kejuaraan bergengsi. Salah 
satunya sebagai juara pertama Sunsilk Hijab Hunt 2018. 
Selain penghargaan tersebut, kejuaraan yang pernah 
diraih lainnya meliputi Juara Harapan 1 Lomba Puteri 
Batik Kediri 2014, Juara Harapan 1 Lomba Duta Genre 
Blitar 2014, Juara 2 Lomba Duta Wisata Blitar 2015, 
Juara 1 Lomba Duta Genre Blitar 2015, Finalis  Duta 
Lantas Jawa Timur 2016 dan Juara 2 Miss jatim Fair 
2017.

Mahasiswi asal Kediri ini memang sudah 
menekuni dunia pageant (kontes kecantikan, Red.) sejak 
kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebelum 
masuk ke dalam dunia pageant, Fadila mencoba banyak 
kegiatan mulai dari musik, cerdas-cermat, olimpiade, 
sampai mendongeng. Hingga akhirnya menemukan ia 
menemukan bidang yang cocok dengan passion-nya, 
yakni dunia pageant. “Merasa cocok dengan dunia 
pageant karena asik, nambah pengalaman, dan dulu 
aku itu orangnya pendiem dan pemalu banget, jadi 

juga sebagai ajang melatih percaya diri,” ujar 
Fadila. Selain itu, Fadila juga mahir dalam 
story telling. Dalam berbagai ajang yang 
dilaluinya, Fadila selalu menampilkan 
kemampuan story telling-nya.

 Saat ditemui Solidaritas di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), 
Fadila mengemukakan pandangannya 
bahwa tempat seseorang menuntut ilmu 
tidak menentukan masa depannya. 
Menurutnya, masa depan seseorang 
itu tergantung pada pribadi masing-
masing. “Jadi meskipun kita kuliah 
di UI, kuliah di ITS, atau di UNAIR, 
tapi kalau mereka sendiri tidak bisa 
memanfaatkan, mengembangkan 

potensinya mereka, lulus pun 
mereka akan sama aja dengan kita yang di sini,” 

tuturnya. Dia menambahkan bahwa setiap orang harus 
berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sehingga 
dapat menjadi orang yang berprestasi. Kunci utamanya 
adalah mengembangkan potensi diri dan mau untuk 
maju. “Di manapun tempatnya, kalau dia itu mutiara, dia 
akan bercahaya. Meskipun dia di dalam lautan atau pun 
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Biodata
Nama   : Fadila Yahya
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 27 Juli 1999

 ͏ Juara Harapan 1 Lomba Puteri Batik Kediri 2014
 ͏ Juara Harapan 1 Lomba Duta Genre Blitar 2014
 ͏ Juara 2 Lomba Duta Wisata Blitar 2015
 ͏ Juara 1 Lomba Duta Genre Blitar 2015
 ͏ Finalis  Duta Lantas Jawa Timur 2016
 ͏ Juara 2 Miss Jatim Fair 2017
 ͏ Juara 1 Sunsilk Hijab Hunt 2018

dia di dalam debu-debu, sama aja kan.” Tempat baginya 
hanyalah pendukung saja, bukan penentu. “Buktinya 
aku anak UIN, juga bisa bersaing secara nasional, 
buktinya banyak kan anak-anak UIN yang berprestasi,” 
ungkapnya.

Tentunya untuk menjadi sosok Fadila yang 
sekarang, ia tidak melalui jalan instan. Ia mengaku 
bahwa sejak dulu ia sering mengikuti lomba namun 
sering juga mengalami kekalahan. Untuk mengatasinya, 
ia selalu melakukan refleksi mengenai kekurangan 
dan kelebihannya. Barulah ia berpikir apa yang harus 
ia lakukan selanjutnya. Selain itu, ia juga selalu 
menuliskan target-target yang ingin dicapainya agar 
tidak lupa. “Biasanya aku suka nge-list semua impianku. 
Tulis aja semua keinginan, kalau perlu ditempel di 
kamar supaya kita inget tujuan hidup kita itu untuk 
apa.” Ia juga berpesan agar tidak mudah menyerah 
dan terus melakukan evaluasi diri. “Jadi kita harus bisa 
mengevaluasi diri kita, jangan cuma bisa mengevaluasi 
orang-orang,” tuturnya diiringi tawa.

Meski memiliki kesibukan selain kuliah, 
seperti photoshoot atau menghadiri undangan di banyak 
tempat, Fadila tetap mengusahakan kuliah dengan baik. 
Ia memanfaatkan jatah maksimum absen perkuliahan 
serta hari libur untuk mengikuti kegiatan di luar kuliah 
sehingga tidak mengganggu perkuliahan. “Kita kan 
kuliah ada batas maksimal tiga. Jadi kalau udah tiga ya 
sudah aku enggak ambil. Kalo ada job undangan itu juga 
biasanya malam jadi nggak ganggu kuliah,” kisahnya.

Motivasi terbesar yang membawa Fadila 
mengantongi berbagai penghargaan adalah orangtua, 
“Karena aku anak satu-satunya yang dimiliki orangtua, 
aku adalah satu-satunya harapan buat mereka. Aku 

pengennya membahagiakan mereka. Karena kalau nggak 
aku siapa lagi?” jawabnya sambil menerawang. Selain 
itu Fadila juga menggangap bahwa ajang perlombaan 
hanya sebagai tempat pembelajaran. Baginya, masalah 
menang atau tidak ia pasrahkan pada Tuhan. Di akhir 
sesi wawancara, ia menyampaikan harapannya tahun 
depan yakni ia ingin mulai menjadi mentor teman-
teman yang ingin mengikuti lomba-lomba sepertinya. 
(fdn/aul)

 ͏ Sekolah Dasar Negeri Bleber Kediri
 ͏ Sekolah Menegah Pertama Negeri Kras Kediri
 ͏ Madrasah Aliyah Blitar
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Cerita dimulai ketika sekolah Ali mengadakan 
karya wisata seperti halnya sekolah lain. Hingga 
Ali, dengan kegeniusan dan keisengannya, 

memutuskan menyelidiki sebuah ruangan kuno. Ali dan 
dua sahabatnya tiba di bagian dunia pararel lainnya, 
menemui petarung kuat, mendapat kekuatan baru serta 
teknik-teknik menakjubkan. Dunia pararel ternyata 
sangat luas, dengan begitu banyak orang hebat di 
dalamnya. Kisah ini tentang petualangan tiga sahabat. 
Raib bisa menghilang. Seli bisa mengeluarkan petir. 
Dan Ali bisa melakukan apa saja.

Seperti yang sering dibilang orang bahwa 
novel Tere Liye tidak ada yang tidak bagus rasanya 
memang tidak salah. Termasuk novel kesekian Tere 
Liye yang berjudul “Ceros dan Batozar”. Tere Liye 
lagi-lagi menggambarkan suasana dunia pararel dengan 
cukup jelas hingga mau tak mau pembaca menjadi 
ikut membayangkannya. Seperti penggambaran latar 
Borobudur tempat kejadian pertama petualangan trio 
Raib, Seli, dan Ali sebelum petualangan seru terjadi. 
Mulai penggambaran pesawat yang mereka tumpangi 
hingga mendengarkan penjelasan guru yang terasa 
membosankan bagi Ali, semua dijelaskan secara detail.

Selain penggambaran suasana yang baik, 
novel ini juga semakin menguatkan sifat tokoh-tokoh 
di dalamnya. Ali yang semakin cerdas, Seli yang 
semakin setia kawan, dan Raib yang semakin berani 
bisa kita ketahui walaupun tidak ada satupun dialog 
yang sengaja menjelaskannya. Kita dibuat tau begitu 
saja dari percakapan mereka dan tindakan tindakan 
mereka. Seperti ketika Ali ingin mengajak Raib dan 

Seli untuk berpetualang. Raib tentu saja menolaknya 
dan memberikan alasan bahwa ILY (kendaraan kapsul 
canggih yang bisa terbang)  tidak mereka bawa dan 
mereka tentu saja tidak bisa pergi kemanapun. Tetapi Ali 
menjawab dengan santai bahwa selama ini ILY terbang 
seratus meter mengambang di atas mereka dengan 
mode menghilang. Raib tentu saja tidak bisa mengelak. 
Membuat kita berfikir, Ali sangat pintar!

Namun tentu saja di balik dunia pararel yang 
indah, manusia-manusia yang kuat, dan cerita-cerita 
hebat lainnya, novel yang baik tidak akan menjadi baik 
apabila kita tidak bisa mengambil amanat darinya. Di 
dalam “Ceros dan Batozar”, Tere Liye ingin memberi 
tahu kepada kita bahwa di atas segalanya hanya sahabat 
sejati, salah satu harta paling berharga yang bisa kita 
miliki. Tere Liye seolah ingin mengatakan bahwa sesulit 
apapun keadaan bila kita memiliki sahabat-sahabat di 
samping kita, semuanya akan baik-baik saja.

Di mana ada kelebihan tentu saja ada 
kekurangan. Novel “Ceros dan Batozar” adalah seri 
ke 4,5 petualangan dari Novel Tere Liye yang pertama 
berjudul “Bumi”.  Namun selayaknya bacaan seri 
lainnya, kita tentu saja akan sedikit bingung bila tidak 
membaca atau mengikuti kisahnya dari awal. Kita 
akan dibuat bertanya-tanya dengan mengapa ada dunia 
pararel? Mengapa di bawah Borobudur ada dunia lain 
yang lebih besar? Mengapa kapsul yang bisa terbang 
dinamakan ILY? dan pertanyaan lain yang tidak bisa 
dijawab kecuali membaca novel-novel sebelumnya.

Selain itu kita tau “Ceros dan Batozar” hanyalah 
cerita selingan. Bukan novel ke empat maupun kelima, 

Berpetualang di Dunia 
Pararel dalam Ceros 
dan Batozar
Judul Buku  : Ceros dan Batozar
Tahun Terbit  : 2018
Penulis   : Tere Liye
Jumlah Halaman : 359 halaman
Nomor Edisi  : ISBN 9786020385914
Peresensi  : Arta Laras Anggelina*

“Petualangan sesungguhnya tak harus mahal, apalagi berpetualang bersama 
Ceroz dan Batozar”

Bersambung ke halaman 13, CERITA
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Sejak perubahan status IAIN menjadi 
UIN, banyak sekali perubahan yang 
terjadi di UINSA. Perubahan yang 

signifikan dapat dilihat dari dirombaknya 
bangunan-bangunan lama menjadi baru 
dan lebih megah. Dibangunnya Gedung 
Twin Tower pun seolah menjadi ikon 
baru yang membuat UINSA tampak 
lebih berkelas. Namun, untuk menilai 
maju tidaknya suatu kampus, tidak dapat 
dilihat dari luarnya saja. ada hal-hal yang tidak terlihat 
yang kadang luput dari pandangan pihak luar. Misalnya 
bagaimana kualitas program-programnya, bagaimana 
regulasinya, bagaimana kurikulumnya, dan sebagainya.

Ketika menjadi mahasiswa UINSA, beberapa 
program wajib perlu ditempuh seperti Intensif Bahasa 
Inggris, Intensif Bahasa Arab, Ma’had, dan ICT. Program-
program tidak disediakan di kampus umum seperti 
Unair, ITS, atau Unesa. Kabar baiknya, biaya program 
ini sudah termasuk dalam UKT sehingga mahasiswa 
tidak perlu membayar lagi. Selain itu, dibagikan pula 
buku-buku bacaan (modul) untuk mengikuti kelas 
ini (kecuali ICT). Namun selama pelaksanaannya, 
banyak ditemui kesulitan, terutama di kelas Intensif 
Bahasa Arab. Tidak semua mahasiswa UINSA berasal 
dari sekolah Islam ataupun pondok. Sehingga ketika 
mahasiswa diwajibkan mengikuti kelas ini, banyak 
yang tidak paham. Memang sebelum mengikuti kelas 
ini, dilakukan tes untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan mahasiswa dalam Bahasa Arab sehingga 
mereka yang belum paham akan dipisah dengan yang 
sudah paham. Namun tetap saja, bagi mahasiswa yang 
belum pernah belajar Bahasa Arab tetap kesulitan. 
Semua isi modulnya tertulis dalam Bahasa Arab tanpa 
harakat. Belum juga halaman yang terlampau banyak, 
100 halaman lebih per modulnya. Agaknya mustahil 
jika dalam 2 semester dipaksa menguasai Bahasa Arab 
dan lulus dengan memuaskan dalam mengerjakan 
tes TOAFL. Pertanyaannya adalah apakah setelah 
mengikuti program ini lantas mahasiswa bisa berbahasa 
Arab? Atau minimal bisa memperkenalkan diri dalam 
Bahasa Arab? Untuk yang sudah pernah belajar, pasti 
mudah. Untuk yang baru belajar? Tentu saja tidak. Lalu 
untuk apa diadakan program ini? Entah.

Ada juga program ICT yang dilaksanakan untuk 

mahasiswa semester 7. Materinya mulai 
dari perangkat lunak (Office Word, Excel, 
Power Point, Anti-Virus, Browser, Email) 
sampai perangkat keras (Scanner, Printer). 
Yang membuat program ini tidak efektif 
adalah 9 materi yang disampaikan dalam 
3 pertemuan yang tiap pertemuan hanya 
berdurasi 1,5 jam. Pertemuan pertama pun 
masih diselingi pre-test. Selain itu banyak 
keluhan mengenai sistem penilaian yang 

konon 250 peserta terpilih akan diikutkan tes BNSP. 
Indikator penilaian ini bukanlah hasil post-test ataupun 
akumulasi tiga tes (pre-test, mock-up test, post-test) 
melainkan perilaku mahasiswa selama di kelas. Lalu 
untuk apa diadakan tes? Lagi-lagi tidak jelas. Toh, 
yang jelas semua mahasiswa yang mengikuti pelatihan 
ini akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Ketimbang 
tes, bukankah lebih baik pertemuan difokuskan pada 
praktik?

Memang program-program ini banyak pro-
kontra. Di sisi lain ada yang menilai bahwa sudah untung 
mahasiswa diberikan fasilitas semacam ini tanpa biaya 
tambahan. Pastinya di luar sana mahal biaya yang perlu 
dibayar. Tapi bagi mereka yang lebih mengutamakan 
esensi pasti bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya 
program-program ini disodorkan? Adakah urgensinya? 
Jika ditelusuri, banyak program yang dijalankan 
terkesan asal. Asal ada pembeda dengan kampus lain. 
Asal program berjalan sampai akhir. Dampaknya bagi 
mahasiswa? Nyaris tidak ada selain mendapatkan 
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Maka 
alangkah lebih baik jika UINSA kembali mengevaluasi 
program-program ini. Bisa dimulai dari merevisi 
modul, menyederhanakan materi, mempersempit fokus. 
Daripada hanya berakhir menjadi formalitas belaka, 
kan, sayang waktunya. 

Tulisan ini tentunya murni opini pribadi saya 
yang sudah mengikuti seluruh program. Narasi di atas 
hanyalah secuil keluhan dari sekian banyak yang saya 
dengar. Tentunya tidak ada maksud dan tujuan lain selain 
membuat UINSA berbenah dan menjadi lebih baik lagi. 
Semoga ke depannya program-program UINSA bisa 
menghasilkan kompetensi yang nyata, bukan sekadar 
mengisi waktu belaka.

*Mahasiswi Sastra Inggris UINSA

Mempertanyakan Urgensi 
Program-Program UINSA

Oleh: Wahyu Auliasari*
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Program-program 
UINSA

Survey ini dilatarbelakangi oleh tanda tanya besar urgensi dari program-program yang 
diadakan oleh UINSA. Apakah program ini berdampak bagi Mahasiswa UINSA, yang 
nantinya sertifikat yang didapatkan sebagai syarat kelulusan ataupun Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah (SKPI) di UINSA? Berikut jawaban dari pertanyaan besar terse-
but. (Litbang Solidaritas)

Hasil data yang diperoleh 
berdasarkan survey dari 181 

responden yang dilakukan 
pada tanggal 10 Januari - 

15 Januari 2019

Alasan-alasan mahasiswa dalam menilai 
tingkat kepuasan program-program yang 
diadakan UINSA.

 » Beberapa dosen yang kurang kompeten
 » Tidak adanya inovasi dalam pengajaran
 » Adanya perbedaan dalam sistem penilaian dosen
 » Fasilitas di UINSA kurang memadai
 » Kurang maksimalnya sosialisasi
 » Waktu yang relatif singkat membuat mahasiswa merasa mengantuk
 » Tidak adanya sosialisai program (Khusus ICT)
 » Program yang dinilai formalitas dan belum jelas
 » Orientasi terhadap presensi dan nilai bagus
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laboratorium integrasi, kegiatan ICT ini pertama kali 
diberikan kepada mahasiswa semester tujuh sehingga 
untuk tahun selanjutnya juga diberikan di semester 
tujuh. Selain itu, menurutnya, semester awal mahasiswa 
UINSA sudah terlalu padat. “Ya sebenarnya boleh-boleh 
saja ditaruh di awal semester, tapi memangnya sampean 
mau ta di awal semester digenjot beberapa bulan sampai 
gak ada waktu?” terang lelaki berkacamata itu saat 
diwawancarai Solidaritas. Ahmad Yusuf, koordinator 
analis di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 
(PUSTIPD), berpendapat bahwa pemberian pelatihan di 
akhir semester sudah cukup tepat. “Masuk akal karena 
memang mau lulus. Kalau kita kasih di awal, lalu 
ternyata mahasiswa itu nggak punya komitmen lanjut 
(kuliah, Red.) terus DO itu kan eman-eman istilahnya,” 
pungkasnya.

Sebanyak 3126 mahasiswa diwajibkan 
mengikuti 4 pertemuan dengan durasi 1,5 jam per 
pertemuannya. Kegiatan ini diawali dengan pre-test dan 

diakhiri dengan post-test. Bagi 250 mahasiswa yang 
mendapatkan nilai terbaik maka akan diikutkan sertifikasi 
dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
Namun sistem penilaian yang tidak jelas menimbulkan 
kontroversi di kalangan mahasiswa. Beberapa peserta 
yang terpilih sebagai 250 terbaik malah ada yang belum 
mengikuti post-test. Tak hanya itu, beredar screenshoot 
percakapan dalam sebuah grup khusus peserta tes BNSP 
yang dijanjikan oleh para trainer tetap mendapat nilai A 
meskipun tidak lulus dalam tes BNSP.

Dalam hal ini, Irfan Fathur Rahman 
mengklarifikasi bahwa penilaian merupakan hak 
prerogatif dari masing-masing trainer. Dari kesepakatan 
awal para trainer sudah punya target bahwa akan 
mengambil dua mahasiswa terbaik dari tiap kelas. 
Bukan mengacu pada nilai pre-test maupun post-test, 
para trainer mengamati mahasiswa yang dominan 
dan lebih cepat menangkap materi dibandingkan yang 
lain. “Pre-test itu fungsinya hanyalah untuk mengukur 

Sambungan halaman 1, PELATIHAN

Pengaruh Program-program UINSA
dalam meningkatkan skill mahasiswa

 » Dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat
 » Mendukung kualitas output yang dihasilkan mahasiswa
 » Melatih kedisiplinan dan kreativitas
 » Membentuk karakter mahasiswa, khususnya dalam 

 bidang keagamaan
 » Menambah ilmu dan wawasan

 » Dosen Pengajar harus kompeten, expert dibidangnya
 » Pemberian sertifikat jangan molor
 » Maksimalkan sosialisasi kepada mahasiswa
 » Memaksimalkan media pembelajaran
 » Memperketat aturan
 » Pengawasan terhadap dosen pengajar
 » Mengutamakan esensi, bukan formalitas
 » Pembenahan fasilitas belajar-mengajar

Usulan perbaikan untuk program-program 
UINSA di masa mendatang

- DARI REDAKSI -
Redaksi menerima kiriman karya berupa opini (550 karakter), 

cerpen(1000 karakter), puisi (minimal 2 puisi) dan foto jurnalistik, karya orisinal dan belum pernah 
diterbitkan di media manapun. Kirim ke e-mail ke redaksi.solidaritas@gmail.com
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Sambungan halaman 1, PERATURAN

Kemenristekdikti no. 55 2018. Bahkan menurutnya 
UINSA sendiri sudah menerapkan peraturan yang serupa 
sebelum adanya keputusan tersebut ada dan sudah 
berjalan dengan kondusif. Tidak hanya itu Ma’shum 
juga menjelaskan bahwa kampus juga sudah membentuk 
organisasi kemahasiswaan pembela ideologi bangsa. 
“Kita sudah melakukan itu, seperti ada Menwa (resimen 
mahasiswa, Red.), Pramuka,” pungkasnya. Menurut 
Ma’shum adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
seperti Menwa dan Pramuka sudah cukup sebagai 
organisasi yang mewadahi mahasiswa untuk membela 
ideologi bangsa. Dalam kaitannya dengan kebijakan 
dan aturan yang berlaku di UINSA, dari pihak kampus 
sendiri tidak melarang adanya simbol ataupun atribut 
seperti bendera, jaket, dan sebagainya. “Selama ini 
sepanjang tidak mengganggu dalam artian secara umum, 
tidak masalah. Kami tidak membatasi selama berjalan 
baik-baik saja,” jelas Ma’shum saat ditemui Solidaritas.
 Namun dari penuturan tersebut, ia juga 
menambahkan bahwa organisasi ekstra tidak boleh 
digabungkan atau bergandengan dengan organisasi intra 
kampus. “Yang namanya ekstra sehingga tidak boleh 
masuk misalnya bergandengan dengan organisasi intra 
fakultas kemudian kantornya di sana (di dalam kampus, 
Red.) maupun bendera ekstra, tidak boleh,” tuturnya. 
Dengan pernyataan ini, jelas mengenai penggunaan 

fasilitas kampus seperti kantor untuk kepentingan 
Ormek tidak dibenarkan.
 Adanya keputusan Permenristekdikti ini 
disambut baik oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
yang merupakan salah satu Ormek yang sudah berdiri 
sejak 1947. Dzhilaal Al Baaqi yang merupakan ketua HMI 
UINSA menuturkan bahwa dengan adanya keputusan 
tersebut dakwah HMI dalam kampus akan semakin 
kondusif. “Dengan adanya Permenristekdikti tersebut, 
usaha dan program kami akan lebih leluasa berjalan 
sehingga manfaatnya akan lebih terasa bagi mahasiswa.” 
ujarnya. Tetapi Dzhilaal juga menyayangkan mengapa 
keputusan tersebut baru diturunkan setelah sekian lama 
sehingga pemerintah terkesan menghambat dan tidak 
efisien. Ia juga menambahkan terkait pembentukan 
UKM Pembela Ideologi Bangsa (PIB) masih belum jelas 
secara teknis dan prosedurnya, sehingga manfaatnya 
pun belum terasa.
 Tidak hanya HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) pun tidak mempermasalahkan adanya 
Permenristekdikti tersebut. Ahmad Adam Mubraha, 
selaku salah satu pengurus biro PMII UINSA menyambut 
baik dengan adanya keputusan tersebut yang tujuannya 
juga untuk menetralisir gerakan radikal dalam kampus. 
Namun menurutnya, UINSA sendiri masih bingung 
karena dipayungi dua hukum yakni Menristekdikti dan 

sejauh mana kemampuan peserta dalam program ini. 
Jadi tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada tinggi, 
tidak ada rendah dalam pre-test. Untuk yang post-test 
itu untuk simulasi agar lebih mengenal soal-soal yang 
kemungkinan akan muncul nanti di tes eksak (BNSP, 
Red.),” jelasnya. Menurutnya trainer sudah tahu 
mahasiswa yang bagaimana yang siap mengikuti tes 
BNSP.

Terkait screenshoot yang beredar, Irfan 
menyatakan bahwa jaminan nilai A didapat mahasiswa 
karena sudah mengerjakan soal tambahan. “Karena kami 
sudah pilih BNSP, jadi ada soal tambahan yang memang 
mereka kerjakan di BNSP. Nah itu kita jadikan patokan 
bahwa yang ikut dan hadir BNSP nanti akan dijamin 
dapat A,” tuturnya pada Solidaritas.

Lain halnya dengan Irfan, Nur Hasib sebagai 
penanggung jawab pelaksanaan ICT mengatakan bahwa 
ia tidak tahu-menahu mengenai cara penilaian yang 
dipakai oleh para trainer. Ia hanya memastikan kegiatan 
tersebut berjalan dengan lancar dan menentukan materi 
apa saja yang harus disampaikan oleh para trainer 
kepada mahasiswa. “Jika ada yang tidak memuaskan 

saya kira itu wajar. Company profile mereka juga 
sudah internasional. Kalau ada baik-buruknya maka itu 
evaluasi bagi kami,” terangnya. “Kalau dia bilang ada 
penilaian selain skor ya saya nggak tahu. Tapi intinya 
dia punya alasan toh,” tambahnya.

Ahmad Yusuf, yang pernah menjabat sebagai 
koordinator laboratorium integrasi menyatakan tidak ada 
perbedaan yang signifikan dari pelaksanaan pelatihan 
ICT 2017 dan 2018. “Yang berbeda hanya bonusnya. 
Yang tahun lalu dari Microsoft tapi khusus untuk 
Microsoft Office, yang tahun ini dari BNSP tapi tidak 
hanya Microsoft Office. Saya tidak bisa bilang yang 
tahun lalu lebih bagus dan yang tahun ini lebih jelek.  
Karena scope tahun ini lebih luas karena nggak hanya 
Microsoft Office,” pungkasnya. Ketika ditanya mengenai 
urgensi pelatihan ini, ia membantah bahwa program ini 
hanya formalitas belaka. “Memang digunakan untuk 
syarat skripsi tapi kalau misalnya mahasiswa gunakan 
untuk kerja berarti kan nilai plus. Jadi bisa digunakan. 
Istilahnya itu bagian dari layanan kepada mahasiswa. 
Bukan gara-gara hanya untuk memenuhi syarat, bukan 
sebenarnya,” tutupnya di akhir wawancara. (Ism/Aul)
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Sambungan halaman 8, CERITA

novel ini berada di antaranya. Namun di novel berikutnya 
terdapat beberapa adegan yang infonya tidak akan bisa 
kita ketahui secara utuh bila belum membaca novel ini. 
Jika seperti itu maka harusnya “Ceros dan Batozar” 
menjadi novel ke lima bukan 4,5 sehingga kita tidak 
akan terlalu kecewa bila terpaksa membelinya. 

Yang terakhir, cerita Ali, Raib, dan Seli yang 
terjebak di dalam dunia pararel pertama terkesan 
membosankan. Mereka terkurung hingga beberapa 
bulan lamanya. Tere Liye pun berusaha menceritakannya 
secara detail. Mulai sarapan hingga berkeliling-keliling. 

Hal itu diceritakan Tere Liye beberapa kali. Harusnya 
Tere Liye cukup menggambarkan sekali saja. Sisanya 
untuk memberikan cerita yang lebih banyak kepada 
pembaca karena sepertinya pembaca antusias kepada 
cerita pendek yang diberikan penulis di akhir novel 
soal kehidupan sosial Ali, Seli, dan Raib terlepas dari 
kekuatan super yang mereka miliki dan dunia pararel 
yang mereka ketahui.[*]

*Mahasiswa Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester 3

Sambungan halaman 5, UNIVERSITAS
yang perlu diatur dalam kode etik dan juga penting 
untuk mensosialisasikan mengapa dan apa pentingnya 
peraturan tersebut dibuat. Dan mengenai tindak lanjut 
tentang pelanggaran kode etik, menurutnya bila perlu 
diberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang 
melanggar.

Roci Lidiana, mahasiswi Teknik Lingkungan 
berpendapat, “Etika komunikasi sih kalau menurutku, 
soal sopan santun tutur kata yang baik. Kalau soal 
berpakaian karena kampus kita kan berbasis Islam, ya jadi 
gak masalah kalau ada aturan tentang pemakaian rok.” Ia 

juga menambahkan jika adanya aturan mengenai tatanan 
rambut untuk laki-laki untuk diperbolehkan memiliki 
rambut gondrong asalkan ditata dengan rapi. Sependapat 
dengan Roci, Chusain Rahmatullah, mahasiswa dari 
prodi Ilmu Komunikasi ini juga berpendapat bahwa 
memiliki rambut gondrong adalah sah bagi mahasiswa, 
“Tidak perlu lah soal rambut gondrong diatur-atur kayak 
gitu. Asalkan rapi kan tidak masalah. Karena kami ini 
sudah mahasiswa yang masih mencari jati diri, bukan 
lagi anak SMA,” tuturnya kepada Solidaritas. (des/vas/
lin)

Kemenag sehingga peraturan juga masih belum jelas. 
“Oke lah kalau Ormek boleh masuk kampus, tetapi 
harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai UKM yang 
lain tersingkirkan,” tutur Ahmad. “Karena jika masuk 
kampus maka akan dibiayai juga oleh kampus. Secara 
keorganisasian itu bagus, karena akan ada anggaran 
yang jelas,” tambahnya. 
 Sedang mengenai pembentukan UKM PIB, 
baiknya pihak kampus perlu memperhitungkan 
urgensinya, dan perlu adanya sosialisasi dari pihak 
kampus maupun dari mahasiswa sendiri. “Harus teliti dan 
jeli, dibutuhkan apa tidak di kampus kita.” Menurutnya 
Ahmad, ketimbang membentuk UKM baru akan lebih 
baik jika dilakukan pembenahan dan pembaharuan 
pada UKM lama yang sudah lama ada dalam kampus 
mengenai aturan dan juga fasilitas.

 Mahasiswa UINSA juga menanggapi 
Permenristekdikti ini. Aga Renaldi, mahasiswa semester 
lima, yang memberikan respons baik dengan adanya 
keputusan tersebut. Dengan begitu Ormek yang ada 
dalam kampus memiliki payung hukum yang jelas. 
“Damai, jangan sampai ada permusuhan karena ada 
perbedaan ideologi antar Ormek di fakultas-fakultas,” 
tuturnya. Berbeda dengan Maya, mahasiswa semester 
tujuh, yang merasa keberatan dengan dibebaskannya 
Ormek masuk ke dalam kampus, “Saya kurang setuju 
karena UINSA pun sudah cenderung bebas secara 
ideologi.” Ia menambahkan bahwa kalaupun atribut 
Ormek memang diperbolehkan, seharusnya semua 
Ormek yang ada dalam kampus saling membuka diri 
sehingga tidak hanya menonjol pada satu Ormek 
tertentu. (Lin/Syf)

Selamat & Sukses
Pengurus LPM Solidaritas Periode 2019



14

Edisi Desember 2018-Januari 2019| www.mediasolidaritas.com
Beranda

SASTRA

Pilu rindu menyayat rasa
Sembilu angin menyapa ruah
Tergores luka penuh duka
Tangisan jiwa menembus jua

Tak kunjung datang kasih ini
Merenung sendiri terpaan sunyi
Relung hati siap menerjang, mencabik bahkan 
menelan
Dalam sahutan rasa yang terbalaskan

Sedih..
Kaki ini goyah tak mampu menopang
Sungguh, malang sekali nasib ini
Melihat perasaan yang berlari-lari

Rintihan hujan mendera sayu
Menunggu dalam alunan rindu
Berdering hati
Tatkala senyum hadir dalam diri

Tambatan hati nan lara
Di manakah engkau
Aku di sini sendiri, hanya hujan yang menemani
Di ujung penantian, selalu menunggu.
Sebab hati ini sudah memilihmu
Sebagai sang kekasih

Hujan dalam Penantian

Masih tentangmu, 
penghangat diantara cahaya sepertiga malam terakhir dan deruan gema sajak indah penghantar harap 

dalam doa. 
 

Meski mendamba bukanlah kesalahan, menjaga hati tetap keharusan. 
Walau harap dan angan bukanlah kekeliruan, tunduk pada aturan tetap ketentuan. 

 
Perihal fitrah ini, 

Tak ada perlakuan yang lebih berkualitas untuk menanggapinya, kecuali memilih untuk menerbangkan 
namamu beriring harap yang tercurah ditiap rangkai doa menuju langit Rabbku. 

 
Sebab, bukanlah pilihan yang tepat jika mesti menjadikan ‘fitrah’ yang ada sebagai jalan mengekang 

ketentuan Ia yang telah menghadiahkan rasa. 
 

Bertindak sewajarnya dan serahkan kembali pada-Nya, Sang Pemilik Hati, Sang Penghadir Rasa. 
 

Kamu~ 
 

Semoga Allah mempertemukan kita :) 

Kamu
Oleh: Devinta Nurul Fitriana

Oleh: Akbar T. Mashuri
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SASTRA

Sepenggal kata tuk kutulis di atas kertas 
Ku berlarian mengusik tidur ku menemukan kata 
Masihkah, mimpi ini bertemu denganmu di akhir kalimat?
Ku mengira ku mengeja kata tuk kutulis. 

Masihkah 
Khayalan demi khayalan kubungkam bersama kata.  
Aku hanyalah penikmat dari keindahanmu. 
Ku menyapamu di malam yang dinginnya menusuk.  
Masihkah belum tersadar di atas, purnama sedang bernyanyi. 

Masihkah 
Pelarianku di malam bersama rindu terpungkiri.  
Anganku tidak bersama mimpiku terlelap. 
Tapi, kalimat datang berlarian di atas mimpiku. 
Aku sedari tadi berfikir bersama pena tuk menulismu. 

Masihkah 
Keindahan darimu dapat kunikmati bersama penaku?  
Kertasku kosong tanpa adanya keindahanmu, 
Masihkah ada kesanggupan menjadi keindahan di atas kertas kosongku?

Masihkah
Oleh: Imam Nur Syamsuddin

Kau alasan diriku ada
Mencintai tiada meminta

Mengasihi tanpa niat mengakhiri
Bak setangkai bunga melati

Semerbak cintamu harum mewangi 
Tubuh abadi dalam sanubari

Tak rela mata teduhmu teteskan air kekecewaan
Karena setiap ucapanmu akan jadi kenyataan

Tak akan kucari surga 
Sebelum surga telapak kakimu

ada surga di rumahku
Dan itu kamu

Duhai  malaikat cantikku

Malaikat Cantikku
Oleh: Akbar T. Mashuri

Edisi Desember 2018 -Januari 2019| www.mediasolidaritas.com
Beranda
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TABIR

LPM Solidaritas @LPMSolidaritas   .1 Jan

Masih tentang UINSA (?)

Beranda Notifikasi Pesan
35

TweetCari di Twitter

Mengapa sistem UAS di UINSA tergantung dosen walaupun sudah tertera dan sudah dijadwalkan di kal-
ender akademik tapi hanya sedikit yg menerapkan. Bukankah sebaiknya sistem UAS dilakukan serentak 
seperti kampus-kampus lainnya? Kasihan anak rantau yang kadang ragu memesan tiket pesawat untuk 
pulang kampung karena jadwal UAS yang belum pasti.

“Pada dasarnya kebijakan terkait UTS dan UAS merupakan kewenangan fakultas. Pusat tidak 
bisa ikut campur akan hal itu. Saya sendiri tidak tahu kenapa ada dosen yang mengundur jad-
wal seperti itu dan hal tersebut perlu ditelusuri juga. Jika berhubungan dengan jadwal si dosen 
maka posisi kami adalah menentukan kapan jadwal nilai harus dikumpulkan karena hal itu 
terkait dengan sistem. Terkait kapan itu dilaksanakan itu merupakan wewenang mereka. Kami 
sendiri berpikir mahasiswa tidak salah ketika memiliki kecemasan terkait tiket pulang tersebut 
karena semua memang telah terjadwal. Saran kami justru kepada dosen dan manajemen fakul-
tas agar tepat waktu dalam melaksanakan ujian dan kapan menyetorkan nilai.”

Ke depan apakah tidak ada kebijakan tentang larangan merokok di dalam area kampus? Atau minimal 
dilarang merokok di dalam gedung fakultas dan kelas karena jujur itu sangat mengganggu orang-orang 
sekitar perokok. Apalagi asapnya juga sangat berbahaya buat orang-orang sekitar. Kalo memang ke 
depan ada rencana larangan merokok tersebut, kapan disosialisasikan dan bagaimana sanksi untuk yang 
melanggar?

“Sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya, area kampus merupakan area bebas rokok. Tapi 
memang penerapan di dalam kampus belum terlihat karena rokok ini dalam MUI statusnya 
masih tidak jelas. Hanya dalam segi kesehatan saja yang jelas statusnya. Namun dalam gedung 
sendiri memang sudah diterapkan dilarang merokok hingga saat ini.”

Apa tidak ada aturan tegas dari pihak UINSA tentang mahasiswa yang lawan arah saat pulang atau 
masuk kampus UINSA? Soalnya membahayakan diri sendiri dan orang lain dan juga memberi citra buruk 
untuk UINSA

“Di aturan Kode Etik Mahasiswa, memang ada aturan yang mengatur bahwa mahasiswa harus 
mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah melawan arus merupakan pe-
langgaran lalu lintas dan sudah seyogyanya mahasiswa menyadari sendiri bahwa melawan arus 
membahayakan diri sendiri dan orang lain. Saya juga sering berhenti di depan mahasiswa yang 
melawan arus agar mahasiswa tersebut sadar akan kesalahannya juga. Tapi ya semakin diter-
apkan kadang semakin banyak yg melanggar juga, jadi ya yang kita bisa hanya dengan men-
sosialisasikan aturan tersebut dengan baik lewat satpam dan keamanan. Lagipula hal ini masuk 
dalam ranah kepolisian karena dapat dilihat terkadang terdapat polisi dan Satpol PP yang 
berjaga di situ. Diperkirakan juga jika frontage ini semakin ramai, akan lebih sedikit pelanggar 
yang melawan arus karena akan mengganggu pengendara lain.”

@Dwi Hani, PMT Semester 3

@Abdullah Rofiq Mas’ud, Kabag Akademik

@Miftah, Ilkom

@Yuliati Bararah, Kabag Kemahasiswaan

@Seifa, Ilkom

@Yuliati Bararah, Kabag Kemahasiswaan
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