
PENETAPAN Universitas Diponegoro (Undip)
sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum
(PTNBH) melalui PPNomor 81 Tahun 2014 merupa-
kan hasil dari pengembangan untuk meningkatkan
daya saing dan posisi tawarnya dibanding perguruan
tinggi negeri lain. 

Posisi kuat Undip sejak 2000 itu antara lain didu-
kung berbagai sumber dana hibah dan grant, hingga
pengembangan sarana dan prasarana melalui Islamic
Development Bank (IDB) 2006. Pendanaan lewat IDB
menumbuhkan integrasi kampus terpadu di
Tembalang, termasuk pembangunan beberapa fakul-
tas.

Beberapa unit lain yang mendapatkan dana dari
IDB, memanfaatkannya untuk membangun rumah
sakit universitas, laboratorium terpadu, dan pusat
pelatihan. Potensi dasar yang cukup kuat itulah yang
dapat menjadi modal awal dalam pencapaian visi, dan
diharapkan menjadi landasan kuat dalam penetapan-
nya sebagai PTNBH.

Universitas Diponegoro dengan pola ilmiah pokok
pengelolaan wilayah tropis dan pantai berwawasan
lingkungan punya kesempatan positioning terhadap
penanganan permasalahan dan pengelolaan wilayah
tropis dan pesisir, sebagaimana tema pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Poros Maritim.
Undip juga bisa membuka prodi yang memberikan
peluang terciptanya kompetensi keilmuan bidang-
bidang berkait kemaritiman. 

Pemahaman tema Poros Maritim dapat diter-
jemahkan bahwa kompetensi keilmuan yang dikem-
bangkan terkait dengan pengembangan fisik wilayah
pesisir dan pantai, bangunan lepas pantai, fungsi trans-
portasi laut, pemetaan wilayah laut perbatasan, serta
eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam.
Kewenangan itu menjadi satu nilai tambah dan pening-
katan daya saing terhadap pengembangan SDM. 

Pengelolaan sebagai universitas riset harus
dicirikan oleh kuatnya SDM pengembang dan maha-
siswa berdasarkan kompetensi keilmuan dan teknolo-
gi. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari jumlah
dosen berderajat profesor/doktor, jumlah lulusan dok-
tor serta penyelenggaraan prodi dari derajat sarjana
hingga doktor. Hal itu butuh perhatian serius mengingat
hingga November 2014 baru ada 105  guru besar
(6,3%), 463 doktor (27,3%) dan 1.023 mahasiswa pro-
gram doktor (2,1%). 

Karena itu, program kerja lima tahun pertama tata
kelola PTNBH harus mampu mencapai kelipatan
lewat pengembangan sistem piramida proporsional.
Renstra Undip 2015-2020 menyebutkan tahun 2020
direalisasikan 200 profesor (12%), 411 doktor/lektor

kepala (25%). Selain itu, proporsi jumlah lulusan dok-
tor tepat waktu dan berkualitas tinggi mencapai angka
efisiensi edukasi (AEE) 100% atau jumlah mahasiswa
baru sama dengan jumlah mahasiswa lulus dalam
waktu 3-3,5 tahun. 

Kewenangan akademik Undip sebagai PTNBH
yang juga merupakan peluang adalah penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang
telah dipublikasikan dan memperoleh HAKI berpelu-
ang dikembangkan menjadi teknologi atau produk,
bahkan sebagai revenue generating activity (RGA).
Pengembangan penelitian berdasarkan sumber pen-
danaan dari berbagai insititusi/lembaga dapat menun-
jang keterwujudan sebagai  universitas riset. 
Sumbangan Nyata

Teknologi yang dihasilkan dari penelitian bisa
diimplementasikan dalam skala kecil atau pada kelom-
pok masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyara-
kat sebagai bagian dari sumbangan untuk pemecahan

masalah. Berdasarkan pola keberlanjutan itu, ke-
wenangan Undip sebagai PTNBH berarti telah mem-
berikan sumbangan nyata bagi peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat, serta daya saing secara
berkesinambungan dan progresif. 

Hal itu bahkan dapat mempertebal sifat kerakyatan
yang selama ini menjadi ciri khusus Universitas
Diponegoro dalam memahami dinamika kehidupan
masyarakat. Termasuk dinamika warga Jawa Tengah.
Ke depan status sebagai perguruan tinggi negeri
berbadan hukum akan menambah peran Undip sebagai
grass root agent guna menstimulasi dan mentransfor-
masi derajat kehidupan masyarakat ke tingkat yang
lebih tinggi.

Berdasarkan kewenangan dan perencanaan yang
terstruktur, terukur, dan akuntabel, Undip bisa bertrans-
formasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan
hukum dengan visi sebagai universitas riset yang ung-
gul dan mandiri. Perspektif pengembangan tersebut
sudah dalam genggaman seiring dengan terbitnya PP
Nomor 81 Tahun 2014 pada 17 Oktober 2014.

Diperlukan keberanian dari civitas academica
yang dengan keyakinan penuh untuk segera me-
langkah, menyelaminya, hingga menuju pantai harap-
an. Tema dies natalis ke-57 yakni ’’Otonomi dalam
Harmoni’’ karena mewujud dalam tiap insan civitas
academica dalam bentuk harapan menuju sejahtera
dengan motivasi dan inovasi.

Harmoni tersebut harus menjadi kiprah, pegangan
dan panji-panji penerus semangat Diponegoro untuk
terus berkarya dan mengabdi bagi tiap insan yang ada di
dalamnya dalam pencapaian universitas riset yang ung-
gul dan mandiri. Semua itu selaras dengan kata-kata
bijak D Farhan Aulawi yang menyebutkan tidak ada
pelaut ulung yang dilahirkan dari samudera yang
tenang, tapi ia akan dilahirkan dari samudera yang
penuh terpaan badai, gelombang, dan topan. (10)

— Muhammad Zainuri, Guru Besar Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Dipone-
goro, kontributor IDB Project 2006-2008

Menuntut orang lain untuk ber-
ubah atau melakukan sesuatu seper-
ti yang kita kehendaki mungkin lebih
mudah dibandingkan jika kita sendiri
yang berubah atau melakukan ke-
inginan orang lain. Selain itu, menilai
kekurangan atau keburukan orang
lain terasa lebih gampang daripada
introspeksi diri dan memperbaiki diri
sendiri. Panggung politik dan kehi-
dupan sosial mempertontonkan ba-
nyak contoh yang — sayangnya —
dilakukan oleh para tokoh yang sepa-
tutnya menjadi teladan.

Seorang pentolan organisasi
kemasyarakatan menuntut seorang
pejabat publik lebih santun dalam
berbicara. Pejabat ini memang cen-
derung bicara blak-blakan, dan lang-
sung ke sasaran. Namun orang
mengakui bersihnya niat, tindakan,
kebijakannya dari aroma korupsi.
Sayangnya, ketika berorasi, tokoh
yang meminta pejabat tadi supaya
santun, justru berbicara kasar dan
mencaci maki. Bagaimana mungkin
dia meminta orang lain bersikap san-
tun ketika dia sendiri kasar?

Seorang anggota DPR dari se-
buah partai selalu menudingkan hal
buruk dan penuh syak wasangka
kepada pejabat tinggi dari partai lain.
Bahkan karena merasa berkuasa
dengan lembaganya, terkesan ia
sering melecehkan lembaga pejabat
tersebut. Tidak sadarkah posisi yang
didapat itu merupakan amanah rak-
yat, yang tentu saja menghendaki dia
bekerja demi kesejahteraan masya-
rakat? Bukannya justru menebar
ancaman terhadap pejabat yang
bekerja untuk rakyat.

Dengan alasan menegakkan
syiar, sebuah organisasi sering mela-
kukan kekerasan dan perusakan.
Lalu bagaimana awam bisa meneri-
ma syiar agama yang rahmatan lil
’alamin? Tidakkah justru mereka
akan menjauh? Tidak adakah ke-
inginan untuk melihat ke diri sendiri
apakah syiar seperti itu sudah pas?
Masih banyak contoh lain ucapan,
perilaku, dan tindakan yang selalu
ditujukan untuk orang lain seolah-
olah merasa paling baik, paling benar,
dan paling berkuasa.

Inilah esensi dari ucapan Aa Gym.
Dalam sebuah tausiah ia mengata-
kan, menuntut orang lain berubah
tanpa menuntut diri berubah, hanya
akan menjadi tertawaan. Syiar de-
ngan kekerasan dan perusakan jus-
tru merugikan agama. Ketimbang
meminta orang menjauhi perbuatan
buruk, mengapa tidak mengubah diri
sendiri dulu menjadi lebih halus dan
santun? Orang juga akan sinis dan
bertanya mengapa tidak menata
omongan sendiri daripada meminta
orang lain bicara sopan?

Sering kita lupa, ketika jari telun-
juk menuding orang lain, keempat
jari lain terarah ke diri sendiri.
Artinya, tuntutan untuk memperbaiki
diri sendiri lebih besar ketimbang
tuntutan kita ke orang lain. Melihat
keburukan kita lebih besar lebih pen-
ting daripada selalu mencari kesala-
han orang lain. Menata diri menjadi
lebih baik sangat perlu sebelum
mengajak orang lain menuju ke ke-
baikan. Secara lebih luas, ketela-
danan sangat diharapkan dari para
pemimpin negara ini.
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Mulailah dari Diri Sendiri

Perdebatan mengenai pemilihan
kepala daerah (pilkada) langsung ver-
sus pilkada melalui DPRD kembali
memanas setelah Musyawarah Na-
sional (Munas) Golkar memutuskan
untuk menolak Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu)
Pilkada. Perppu Pilkada yang diteken
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
sebelum lengser itu dinilai sebagai
langkah menyelamatkan pilkada lang-
sung setelah UU Pilkada mengukuh-
kan pilkada melalui DPRD.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
mengatakan, pemerintah mengang-
gap mekanisme pemilihan kepala
daerah secara langsung yang diatur
dalam Perppu Pilkada tak dapat dita-
war. Dengan demikian, bagi pemerin-
tah, pilkada langsung adalah harga
mati. Keputusan penolakan Perppu
Pilkada oleh Munas Golkar diprediksi
akan diikuti oleh partai-partai dalam
Koalisi Merah Putih (KMP) yang berar-
ti, perseteruan politik eksekutif-legisla-
tif memanas lagi.

Perselisihan antara parlemen
yang dikuasai mayoritas oposisi ber-
hadap-hadapan dengan pemerintah
adalah hal yang jamak dan lumrah
dalam praktik sistem parlementer.
Tetapi, Amerika Serikat, yang meng-
anut sistem pemerintahan presiden-
sial seperti Indonesia, juga sedang
menghadapi situasi yang sama kare-
na parlemen (Kongres dan Senat)
dikuasai Partai Republik sementara
Presiden Barack Obama berasal dari
Partai Demokrat. 

Pertentangan pendapat me-
nyangkut kebijakan publik tidak terhin-
darkan antara parlemen dan eksekutif
karena kedua partai itu memang
mengamalkan ideologi yang berbeda,
Republik dengan konservatisme dan
Demokrat dengan liberalisme. Bebe-
rapa kali terjadi kebuntuan untuk men-
capai kesepakatan atas kebijakan
yang dilontarkan pemerintah. Namun,
kematangan demokrasi Amerika Se-
rikat terbukti mampu menyelesaikan
kebuntuan politik itu.

Dengan berkaca pada pengalam-
an di Amerika Serikat, pertentangan
soal Perppu Pilkada, dan mungkin
juga pertentangan mengenai hal-hal
lain pada perjalanan pemerintahan ke
depan, seharusnya dapat disele-
saikan secara cantik melalui strategi
komunikasi politik. Kita sepakat bahwa
pilkada langsung adalah kemajuan
besar demokrasi Indonesia yang tidak
boleh dikorbankan sebagai komoditas
politik oleh parlemen vis a vis pemerin-
tah.

Pemerintah berjanji berupaya
keras menjalin komunikasi politik de-
ngan parlemen terkait Perppu Pilkada.
Upaya komunikasi politik itu akan lebih
efektif apabila ada peran kelompok-
kelompok penekan (pressure group)
dan kelompok-kelompok lobi (lobby-
ing group) yang lumrah ada pada de-
mokrasi di manapun. ''Pembunuhan''
pilkada langsung oleh parlemen beri-
siko membenturkan kelompok massa
pendukung, yang jelas akan kon-
traproduktif.

Bahaya ”Pembunuhan” Perppu Pilkada 

“Politik memang dinamis,” kata SBY soal Golkar tolak 
Perppu Pilkada.

Artinya, ditolak juga tidak masalah...

*   *   *
Uji kepatutan, Komisi III DPR serang Busyro Muqoddas.

“Fit and proper test” biasa jadi arena “counter attack”...

(Hanya mesem mengamati sikap SBY)

Berhubung email lama mengalami 
gangguan, kini kirimkan artikel 

wacana nasional (hal 6) ke: 
wacana_nasional@suaramerdeka.com.

dan: wacana.nasional@gmail.com.
Panjang maksimal 7.000 karakter with

space, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

Email Baru

Gerbang Menuju Universitas Riset

Pengelolaan Undip sebagai 
universitas riset harus dicirikan oleh
kekuatan SDM pengembang dan

mahasiswa

Oleh Muhammad Zainuri

PEMBEBASAN bersyarat yang di-
terima Pollycarpus Budihari Priyanto, ter-
pidana kasus pembunuhan aktivis HAM
Munir, mengejutkan pemerhati dan pe-
giat hak asasi manusia (HAM) di Tanah
Air. Mantan pilot Garuda itu dihukum
setelah terbukti melakukan tindak pidana
pembunuhan terhadap pembela HAM
Munir Said Thalib, yang tengah dalam
penerbangan menuju Negeri Belanda
tahun 2004. 

Di tengah tuntutan menuntaskan
kasus Munir dengan mengungkap aktor
intelektual di balik peristiwa pidana terse-
but, pembebasan bersyarat Polly dipan-
dang sebagai sinyal buruk penegakan
HAM. Tulisan ini meninjau pembebasan
bersyarat Polly dari sudut pandang
hukum hak asasi manusia . 

Adalah hak tiap orang yang tengah
menjalani pidana untuk mendapat pem-
bebasan bersyarat. Dalam konteks negara
hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu
yang berada di ranah wacana, melainkan
telah menjadi ketentuan peraturan perun-
dang-undangan, dan hukum positif. 

Penjelasan Pasal 12 Huruf k UU ten-
tang Pemasyarakatan menyebutkan pada
intinya pembebasan bersyarat adalah
pembebasan untuk narapidana setelah
menjalani pidana sekurang-kurangnya
dua per tiga masa hukumannya dengan
ketentuan dua per tiga itu tidak boleh
kurang dari 9 bulan.  

Rumusan lebih kurang sama bisa kita
jumpai dalam Pasal 1 Ayat (2) Permen-
hukham Nomor 1 Tahun 2007  tentang
Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembe-
basan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat. Peraturan menteri itu
mencantumkan berbagai alasan baik sub-
stantif maupun administratif.

Dari kacamata hukum dapat diasum-
sikan bahwa Polly pasti dinilai (oleh peja-
bat yang berwenang untuk itu) telah
menunjukkan kesadaran dan penyesalan-
nya, serta berbuat baik selama menjalani
pidana. Laporan dari pembimbing kema-
syarakatan, sebagai salah satu  yang diper-
syaratkan supaya seorang napi (termasuk

napi anak) bisa memperoleh pembe-
basan, pasti telah dipenuhi mantan pilot
Garuda tersebut. 

Karenanya, Kemenhukham menga-
bulkan permohonan pembebasan ber-
syarat tersebut. Hal itu berkesesuaian de-
ngan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan
Kemenhukham Handoyo Sudrajat kepa-
da media. Diskursus mengenai pembe-
basan Polly isa jadi akan berhenti pada
titik ini. Terlebih mengingat  kepastian hu-
kum adalah hak asasi manusia pula maka
pembebasan yang dia terima merupakan
hak konstitusionalnya sebagai warga
negara. 

Pertanyaannya, cukup dan tepatkah
memandang keputusan pembebasan
bersyarat terhadap  Polly hanya dari telah
terpenuhinya aneka persyaratan hukum
positif? Apakah fenomena ini berlokus
melulu pada ranah administrasi? Munir
adalah manusia warga negara biasa. Yang
membuatnya tidak biasa adalah kapa-
sitasnya sebagai human rights defender. 
Mengkritisi Kebijakan

Hukum internasional mengakui pem-
bela HAM sebagai orang yang secara
sendiri ataupun bersama-sama memper-
juangkan pemenuhan HAM. Pembela
HAM adalah individu/kelompok yang

rentan dan rawan mengalami pelanggar-
an HAM, terlebih di negara  dengan de-
mokrasi konstitusional yang belum me-
nemukan tempat yang mapan. 

Bisa juga dimengerti mengingat na-
ture kerja pembela HAM adalah mem-
pertanyakan dan mengkritisi tindak ke-
bijakan negara yang memasuki ranah hak
asasi manusia warga negara.  Tidak heran,
PBB benar-benar mewanti-wanti negara
supaya benar-benar menahan diri dari pe-
langgaran HAM terhadap pembela
HAM.

Perampasan dan pengingkaran HAM
seorang pejuang HAM oleh karenanya
mempunyai makna extraordinary. Alih-
alih berbobot dipandang sebagai tindak
pidana biasa, represi terhadap pembela
HAM terkait aktivitasnya di lapangan
HAM pada hakikatnya adalah ancaman,
bahkan perlukaan serius terhadap penik-
matan dan penghormatan HAM kha-
layak. 

Pembela HAM sebagaimana Munir
adalah memperjuangkan hak asasi warga
negara  yang terancam eksesifnya kekua-
saan negara. Memahami kapasitas Munir
dan perampasan hak hidupnya secara
mengenaskan maka sama saja dengan
pengingkaran tidak saja hak dasarnya
sebagai individu tapi juga terampasnya
kepentingan masyarakat luas berkait per-
lunya dipenuhi dan dihormatinya HAM. 

Dalam konteks inilah pembebasan
bersyarat untuk Pollycarpus terbaca seba-
gai refleksi abai dan sebelah matanya ne-
gara memandang mereka yang terbilang
human rights defender. Dari sudut pan-
dang HAM, keputusan tersebut kendati
bisa dibela sebagai administratively cor-
rect, tetap sukar dikatakan sebagai kepu-
tusan pas secara etik.  

Sekaligus menjadi diketahui betapa
HAM warga negara secara simbolik atau-
pun realistik lebih dari satu dasa warsa
reformasi ternyata masih  jauh dari meng-
gembirakan. (10)

— Manunggal K Wardaya, dosen
Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, PhD researcher Faculteit der
Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit
Nijmegen Belanda

Pollycarpus dan Refleksi Abai
Oleh Manunggal K Wardaya
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