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Salam Redaksi

Jadi, Siapakah Rektor UII?

B

ULAN Januari-Maret 2006
para dosen-karyawan dan
mahasiswa UII dihadapkan
pada pertanyaan yang sama dan
sederhana tapi sukar dijawab,
yaitu, siapa Rektor UII 20062010? Kesulitannya karena nama
yang akan disebut belum dapat
diketahui sampai secara legal
dinyatakan sebagai pemenang dari
satu proses Pemilihan (Rektor).
Konsekuensi pemilihan
menempatkan para pemilih sebagai
aktor penting di dalamnya. Pemilih
adalah pengadil, sekaligus penentu,
siapakah di antara para calon yang
patut menurut pilihan rasionalnya
memimpin UII. Semakin banyak
dan beragam jumlah pemilih akan
semakin sukar menentukan
pemenangnya, lebih-lebih jika
proses pemilihan itu menempatkan
pemilih sebagai subjek bebas
dalam menentukan pilihanpilihannya. Tugas kita adalah
menjaga proses itu berjalan dengan
fair, adil, dan transparan.
Warga UII akan memulai babak
baru sistem penentuan pimpinan
universitasnya. Jika dulu pemilihan
Rektor dipercayakan untuk dipilih
oleh sebagia
n kecil anggota
Senat Universitas, maka sekarang
dilakukan oleh dosen, karyawan,
dan mahasiswa.
Untuk inilah, Pusat Studi Islam
(PSI) dan Pusat Studi Hak-Hak

Asasi Manusia (PUSHAM)
Universitas Islam Indonesa
bekerja-bersama menerbitkan
buletin jurk@m (akronim dari:
Jurusan Kampus). Buletin ini hadir
tidak untuk mendukung dan/atau
mengampanyekan seorang calon
rektor, melainkan untuk
menyokong dan mengondisikan
proses pemilihan yang fair, adil,
dan transparan. Kami paham
benar —sebagaimana Pembaca—
betapa pentingnya menjaga proses
demikian agar kita dapat menerima
hasil dari pemilihan itu dengan
lapang dada dan penuh hikmah.
Siapapun yang terpilih dan yang
tidak terpilih, akan diliputi rasa
syukur yang mendalam karena
semuanya merupakan hasil dari
proses yang bersih dan
bermartabat.
jurk@m direncanakan terbit
empat edisi bersamaan dengan
aktivitas jajak-pendapat, road show
lintas-fakultas, dan pembuatan
film dokumenter yang Insya Allah
berjudul ”Memilih Rektor(at).”
Redaksi menerima surat pembaca,
opini, atau tulisan lain, sepanjang
tidak dalam kerangka
mengampanyekan seorang calon
dan/atau menyudutkan kandidat
yang lain. Semoga kehadiran kami
mampu memberi warna apik bagi
proses pemilihan rektor yang akan
kita jelang.

jurk@m dapat diakses di www.psi-uii.com dan www.pushamuii.org

Diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Islam (PSI-UII) & Pusat Studi HAM (PUSHAM-UII)
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Tajuk

Pemilihan Rektor:

Testimoni Reorganisasi Jilid II

J

ANUARI-Maret 2006, untuk sebagian
waktu, kita disibukkan Pemilihan
Rektor Secara Langsung. Kebijakan
pemilihan secara langsung
merupakan proses maju dan untuk
saat ini merupakan capaian yang paling
mungkin dibandingkan periode sebelumnya.
Konsekuensi pemilihan menempatkan
dosen, karyawan, dan mahasiswa sebagai
pemilih, sebagai aktor yang penting.

Apa arti penting kebijakan ini? Pertama,
dalam konteks makro, kampus sebagai salah
satu kekuatan masyarakat sipil dalam sistem
politik demokrasi mencoba menerapkan visi
ideologis dalam kehidupan internalnya sendiri.
Dan kedua, bagi internal UII, merupakan ajang
untuk menguji semangat dan jiwa demokratis
pada diri tiap-tiap warga UII. Apakah masingmasing dari kita mampu mewujudkan satunya
kata dan perbuatan berdemokrasi? Apakah kita
mengerti benar konsekuensi berdemokrasi dan
karena itu bisa menerima hasil-hasilnya? Inilah
pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap
warga UII sebelum proses pemilihan rektor
berlangsung.
Jika membaca gelagat yang muncul satu
bulan belakangan ini, kita patut bersyukur
bahwa isyarat kesiapan untuk berdemokrasi
dengan baik di kampus yang kita banggakan ini
cukup menggembirakan. Keterbukaan dalam
membicarakan calon, kritik atas kelebihan dan
kekurangan calon, pertanyaan dan pernyataan
terhadap aturan yang akan dipakai, kesediaan
untuk menerima perbedaan, dan seterusnya dan
sebagainya, dilakukan secara terbuka, edukatif,
dan bermoral. Ini adalah modal awal yang harus
dijaga dan dipertahankan. Jika kita berhasil di
sini dan dalam kesempatan ini, kita akan lebih
berhasil di masa depan.

Dengan mengarifi fenomena satu bulan
inilah, agenda untuk merevitalisasi kondisikondisi kampus UII yang semakin rahmatan
lil ‘alamin mendapatkan pemaknaan yang
sepenuh-penuhnya. Kita bisa mempertautkan
Islam, demokrasi, dan pemilihan rektor.
Adalah truisme betapa kuasa globalisasi dan
pasar bebas telah mempengaruhi kebijakan
penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pilihan
berdemokrasi juga semakin kerap ternyatakan
dalam praktek partisipasi dan opini publik. Dan
kita juga mengimani bahwa terdapat prinsipprinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, yaitu
al-‘Adalah (adil), al-Musawah (persamaan),
al-Ta‘adudiyyah (kemajemukan), al-Hurriyah
(kemerdekaan), dan Syura (musyawarah).
Ber-pilrek bukan hanya untuk meningkatkan
identitas, principium identitae, tetapi juga
menyeimbangkan antara kegairahan di dalam
kampus dan kebutuhan masyarakat. Kampus
menunjukkan kepakaran yang tepat waktu
untuk dan bersama masyarakat. Amal kampus
adalah panggilan ummat. Kita bisa
mengatakannya dengan “Kata yang berjawab,
gayung bersambut, dan jawab pun tidak hilang
makna.” Kampus tidak berseberangan dengan
masyarakat. Kita mengapresiasi pendirian UII
adalah jawaban bahwa kampus dan masyarakat
berada sama dalam titik awal dan niscaya akan
bertemu dalam titik akhir.
Sehingga testimoni pemilihan rektor
menegaskan pertautan antara Statuta
Universitas dengan amanah reorganisasi kampus
beserta konsekuensinya. Dan jangan dibalik,
pemilihan rektor secara langsung langsung
hanyalah kebijakan “demenyar,“ kosa kata Jawa
yang menyatakan eforia, yang hanya
mendefisitkan demokrasi itu sendiri. Artinya,
terjadi tragedi dan komedi tentang komunikasi
sosial antara Islam, demokrasi, dan pemilihan
rektor. Apalagi jika di antara pemilih bersikap
absen.
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Analisis
LELAKON seperti apa yang
mengharu-biru dunia pendidikan
(tinggi) dewasa ini? Apa yang
melatari demo dan “happening
art” pendidikan gratis saban
peringatan hari pendidikan
nasional? Keping-keping
informasi apa yang ternyata
cukup mempengaruhi
pengambilan keputusan,
termasuk untuk berkuliah, atau
misalnya memilih rektor
perguruan tinggi? Mungkin
terdapat pro-kontra, barangkali
ada beberapa jawaban, atau
boleh jadi sudah cukup jelas
dalam praktek penyelenggaraan
pendidikan itu sendiri.

D

alam kemudahan akses
informasi, kita dapat (dan
niscaya) menelaah arus besar
dewasa ini yang diwartakan dengan
suka dan duka cita sebagai: Atas Nama
Globalisasi. Demikianlah layaknya
dalam suatu pertunjukan wayang,
sebelum gunungan ditancapkan,
sang dalang men-jantur tentang
kondisi-kondisi persaingan global dan
pusaran neoliberalisme.
Hatta, inilah ceritanya. Pertemuan
World Economic Forum (WEF, Forum
Ekonomi Dunia) di Swiss senantiasa
dihadiri para pesohor terkaya dan
paling berkuasa di dunia.
Bersidanglah
para
petinggi
perusahaan raksasa seperti Coca Cola,
McDonald’s, Shell, Nestlé, serta
direktur dan wakil-wakil World Bank,
IMF, WTO, serta para menteri
ekonomi, bankir, financiers, dan
akademisi. Dalam kenyamanan resort
nan elit mereka mengevaluasi untungrugi praktek ekonomi dunia dan
mengagendakan globalisasi tata dunia
masa derpan. Misalnya, forum ini
meluncurkan Global Competitiveness
Ranking (GCR, Peringkat Daya Saing
Global). Kriterianya disusun berdasar
daftar pertanyaan bagi 8.700 eksekutif
korporasi global yang memiliki
jaringan bisnis di 104 negara dan
mengacu pada tiga pilar penilaian
tentang lingkungan ekonomi makro,
keberadaan lembaga pemerintah, dan

Atas Nama Globalisasi
dan Perguruan (Tinggi)
kemajuan teknologi. Walhasil, tahun
2004/2005 posisi Indonesia berada di
urutan 69 dari 104 negara, naik dari
tahun 2003 yang urutan ke-72.
Bandingkan dengan Malaysia yang
berada di peringkat ke-31, Thailand
(34), China (46), India (55), atau Sri
Lanka (73) Filipina (76), dan Banglades
(102). (Kompas, 14 Oktober 2004).
Nun jauh di kota pelabuhan Porto
Alegre, Brasil, juga berkumandang
tentang hakekat globalisasi yang lain:
World Social Forum (WSF, Forum
Sosial Dunia). Jaringan LSM,
intelektual, kaum buruh, petani, tidak
kurang para pesohor yang ekstrimekstrim turut mewartakan tentang
peluncuran program anti-kemiskinan.
WSF mendesak kerjasama negaranegara besar untuk menyukseskan
Millenium Development Goals
(MDGS) 2015.
Beruntunglah sang dalang tidak
menempatkan WEF dan WSF dengan
peran protagonis dan antagonis:
Antara pahalawan vis a vis pendosa.
Di luar kedua forum juga terdapat
Kelompok Helsinki yang rajin memberi
mauidah hasanah agar globalisasi
berwajah manusiawi dan bukannya
defisit Terdapat kecenderungan kuat
bahwa lembaga-lembaga internasional
yang mempengaruhi gerak ekonomi
dan sosial menjadi lebih tidak
demokratis, tidak partisipatif, dan tidak
transparan. Khususnya saat sumber
daya, mandat, dan pengaruh PBB
dilipat kekuatan dan mandat dari Dana
Moneter Internasional (IMF), Bank
Dunia (WB), dan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO).
Akibatnya, kebijakan ekonomi negara
berkembang diperberat dengan
prasyarat
utang,
peraturan
perdagangan, dan program-program
penyesuaian struktural (SAPs).

Ketika
gunungan
sudah
ditancapkan, narasi dalang semakin
jelas betapa latar di atas menjelaskan
duduk-perkara bukan hanya tentang
pembiayaan pendidikan dan tanggung
jawab negara, melainkan juga tentang
pelaku (agency), yang dalam dunia
manusia selalu melibatkan orangorang konkret. Bahwa globalisasi
adalah sesuatu yang real, atau
meminjam albumnya Ari Lasso,
“Kulihat, Kudengar, Kurasa.”
Globalisasi adalah kondisi dan fakta
sejarah.
Sudah sedemikian sering media
massa memberitakan bahwa kebijakan
privatisasi pendidikan tinggi
tampaknya akan terus dijalankan. Dua
alasan yang sering dikemukakan
adalah ketidakmampuan pemerintah
membiayai pendidikan tinggi dan
kebutuhan meningkatkan daya saing
kampus. Terlepas dari alasan yang
dikemukakan, kebijakan otonomi
perguruan tinggi membawa beberapa
implikasi serius —positif maupun
negatif— yang perlu diantisipasi dan
dikaji secara obyektif. Dalam helaan
nafas yang sama, sang dalang juga
menegaskan bahwa jati diri dan misi
pendidikan tinggi tidak boleh
dilupakan. Yaitu peran sebagai
jembatan demokratisasi masyarakat
yang harus tetap menjadi jiwa dalam
setiap
strategi
menghadapi
persaingan di tingkat nasional dan
kosmopolitan.
Sebelum goro-goro, sang dalang
mengingatkan bahwa perdebatan
yang panas sekalipun tentang
pendidikan dalam WEF, WSF,
kelompok Helsinki —apalagi menyoal
ritus pemilihan rektor perguruan
tinggi— kerap seperti permainan
sepakbola. Bahwa gol sering terjadi
pada injury time.

4

Edisi 1, Januari 2006

Analisis

Menyusun Atlas,

Menuju Jurusan Kampus
INILAH pengantar goro-goro.
Kita-penonton mulai
berdesakan. Sang dalang
mendendangkan hasil
penelitian Medard Gabel dan
Henry Bruner dari The New
Global History Initiative yang
berjudul “Global Inc.: An Atlas
of the Multinational
Corporation,” 2003. Layar
pertunjukan mempertontonkan
warna-warni bola dunia melalui
Toyota, ExxonMobil, Du Pont,
Microsoft, Siemens, Citibank,
di antara 63.312 perusahaan
multinasional pelaku utama
globalisasi tahun 2000 (B
Herry-Priyono, 2004).

T

iba-tiba sang dalang
menawarkan pakeliraninteraktif kepada kitapenonton, ”Mari susun atlas
pendidikan. Kita bisa!” Pertunjukan
yang melibatkan dalang dan
penonton berubah menjadi kitapembaca yang masing-masing
menghadapi monitor komputer.
“Cobalah download gambar atlas
dunia dari Encarta atau Google.com
yang elok nan rupawan. Ketika
cursor berada di wilayah Russia,
masukkan data berikut ini,” pinta
dalang. Dan data berhamburan tiada
henti dari mulutnya. Tahun 2005,
terdapat 5.596.000 mahasiswa dari
pelosok dunia, tiga juta mahasiswa
dibiayai Federasi Rusia (eks Uni
Republik Sovyét Sosialis per 26
Desember 1991), 25 mahasiswa baru
dari Indonesia, yang tersebar di 568
kampus negeri di bawah pemerintah
federal. Juga terdapat 1.242 cabang
universitas negeri dan 52 sekolah
tinggi yang belum mendapat
akreditasi federal, dan 352 universitas

swasta. Masukkan juga nama-nama
ini: Moscow State Institute
Architecture, Nizhny Novgorod
Pedagogical University, St
Petersburg State University of
Architecture and Construction,
Moscow Judicial Academy,
Bashkortoshtan State Medical
University, Russian Novy University,
dan Tver Medical Academy. Jangan
lupa Bashkir State Medical University
(BSMU), berlokasi di Ufa, ibu kota
Republik Baskortostan, salah satu dari
10 kampus terbaik untuk kedokteran
dan telah mendidik mahasiswa sejak
15 November 1932 (Kompas, 17
Februari 2005).
Sang dalang dan kita merasakan
kegairahan. Selanjutnya, geserlah
cursor dari Indonesia ke Kanada, 17
jam terbang Jakarta-Vancouver.
Sebagai mahasiswa asing untuk
program seni dan sains, tahun 2003,
kita harus mengeluarkan biaya sekitar
7.100 dollar Kanada (4.765 dollar
AS) untuk satu tahun ajaran (delapan
bulan). Sebaliknya di Australia, jika
menerbangi
Jakarta-Perth
membutuhkan empat jam, ke
Sydney sekitar tujuh jam. Ketikkan
nama Sydney University dan The
University of Melbourne, juga
Universitas Melbourne, Monash,
Deakin, La Trobe, Swinburn,
Victoria, dan RMIT (Royal
Melbourne Institute of Technology).
Carilah juga nama universitas lain di
Perth, Adelaide, Darwin, Brisbane,
dan Canberra. Kita bisa meracik
keragaman budaya yang khas Aussie,
dengan catatan bahwa pendidikan
tinggi telah menjadi komponen
penting dalam struktur ekonomi dan
sosial serta mendapat dukungan
penuh dari pemerintah. Data 1999,
Indonesia adalah penyumbang pelajar
internasional terbesar, mencapai

18.600 orang dari total 156.000
pelajar internasional.
Jika belum lelah, pindahkan anak
panah untuk menyimak Holland
Education Fair di Netherland yang
mooi. Nikmati kenyamanan Belanda
barat (Randstad: Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, dan Utrecht).
Atau, sekalian mengikuti program
Aufnhamepruefung (tes sebelum
memasuki prauniversitas) di
Jerman. Tinggal pilih, mau di
Aachen, Gottingen, Frankfurt,
Ilmenau, Erfurt, dan kota yang lain.
Jangan lupa mendiskusikan
kekalahan Gerhard Schroeder,
naiknya Kanselir Angela Merkel
(aliansi Uni Demokratik Kristen dan
Uni Sosialis Kristen), juga bola
panas kampanye: Mengapa
pendidikan Jerman tidak lagi gratis
dengan kebijakan sejumlah kampus
yang memungut tuition fee.
“Sekarang kita kembali ke
Indonesia,“ sang dalang menahan
nafas, “Lengkapilah data berikut
sebelum di-entry ke dalam atlas.“
Mengacu laporan Program
Pembangunan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNDP) 2004,
tingkat kesejahteraan masyarakat
Indonesia yang diukur berdasar
indikator kesehatan, pendidikan,
dan ekonomi jauh tertinggal
dibanding negara-negara Asia
Tenggara. Human Development
Index (HDI, Indeks Pembangunan
Manusia) Indonesia pada peringkat
111 dari 175 negara, jauh di bawah
Singapura (25), Brunei Darussalam
(33), Malaysia (58), Thailand (76),
atau Filipina (85). Indikator
pendidikan dalam komponen HDI
tentunya tidak dengan sendirinya
menyatakan posisi pendidikan suatu
negara karena ukuran-ukurannya
yang mengacu iman kuantitatif.
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Namun, ini yang mendidihkan
darah-juang.
Tapi mari kita lakukan restropeksi
kecil-kecilan sewaktu Indonesia
tahun 1902 masih bernama Hindia
Belanda, ketika kolonialisme
membedakan fasilitasi anak inlander
(bumiputra) dengan anak Eropa.
Terdapat 1 dari 523 anak inlander
yang masuk sekolah, sedangkan
untuk anak Eropa adalah 1 dari 4,6.
Anggaran sekolah anak inlander 3,5
sen gulden, sedangkan anak Eropa
24 gulden. Hanya 460 siswa dari 42
juta jiwa inlander yang bersekolah
untuk menjadi pegawai negeri, guru,
ataupun dokter. Tidak ada sekolah
kejuruan teknik untuk inlander.
Layanan 1 dokter untuk 100.000
inlander dibandingkan dengan 1
dokter untuk 2.000 penduduk di
Belanda (HT Colenbrander, 1926).
Mungkin karena gencarnya
politik etis, atau lebih efisien
mengangkat inlander alumni
hogeschool untuk menjalankan
birokrasi kolonialisme, maka didirikan
sekolah di Surabaya, Batavia, Jogja
Magelang, Bandung, Bogor, dan
Ungaran. Setelah itu, pendidikan
tinggi Rechts Hogeschool dan
Geneeskundige Hogeschool di
Jakarta serta Technische Hogeschool
di Bandung. Tidak ada pendidikan
murah jika dibanding penghasilan
rata-rata rakyat. Pengajaran bersifat
elit dengan penekanan karakter pada
perintah, hukuman, dan ketertiban
(regering, tucht, orde). Departement
O & E (Departemen Pendidikan)
akan membebaskan biaya pendidikan
plus beasiswa bagi peserta didik dari
keluarga berekonomi tidak mampu
namun berbakat dan nilai rapor
bagus. Biaya kuliah rata-rata sebesar
fl (gulden) 300/tahun. Jika harga satu
kilogram beras adalah 0,025 gulden,
berarti setara dengan 12.000 kg
beras. Misal harga beras sekarang Rp
3.000/kg, artinya uang untuk
berkuliah adalah Rp 36 juta/
mahasiswa/tahun (Nakoela Soenarta,
2004).
Menonton dan menafsirkan
cerita dalang di atas —sebagaimana
kerap dalam pertunjukan— selalu

memunculkan hujatan: Apa kotbah
di atas hanya spot observation yang
lantas di-blow up para politisi
menjadi masalah general atau
memang permasalahan yang
permanen? Mengutip Ki Supriyoko
(2001), sejarah pergantian rezim di
Indonesia tidak memunculkan
eduactional goverment, pemerintah
yang memberi dukungan konkret
pengembangan pendidikan. Eskalasi
keterpurukan pembangunan SDM
adalah fenomena yang selalu
tertunda penyelesaiannya, bahkan
ketika 1980-an uang hasil minyak
melimpah. Kita meyakini bahwa
alokasi dana pendidikan bukanlah
anggaran konsumtif, melainkan
investasi masadepan. Bukan loss
budget tapi nilai tambah
Saat
ini,
kita
kerap
mengimajinasikan apa-bagaimana
Indonesia 2020. Simaklah
pengumuman National Intelligence
Council dari AS dalam The 2020
Global Landscape (Penampilan
Dunia Tahun 2020), di mana
Indonesia bisa setara seperti negaranegara besar Eropa dan menjadi
kekuatan tengah setelah AS, China,
Uni Eropa, dan India. Atau,
bandingkan visi pembangunan
Propinsi DIY 2020 sebagai pusat
pendidikan, budaya, dan daerah
tujuan wisata terkemuka.
Kita mengikuti pencangangan
Malaysia
sebagai
“pusat
kecemerlangan dalam pendidikan”
(centre of educational excellence)
demi koridor Melayu Raya. Kita
mengapresiasi Brain Korea 21
dengan program riset unggulan
perguruan tingginya, yang berbiaya
1,4 triliun won atau Rp 10 triliun.
Kita terinspirasi Visi India 2020: Visi
untuk Milenium Baru, gagasan Dr
Abdul Salam. Kita mencatat
Nanyang Technological University
mempunyai endowment fund dari
pemerintah sebesar 200 juta dollar
Singapura. Restrukturisasi Deng
Xiaoping dengan Sige Xiandaihua
(Empat Modernisasi) terjawab tahun
2005 ketika Cina mengirim taikonot
dengan pesawat ulang-alik
Shenzhou VI, menyusul kosmonot

Uni Soviet dan astronot Amerika
(Kompas, 4 September 2004).
Jamak tahu bahwa untuk
tanggap terhadap perubahan
lingkungan strategis dibutuhkan
atlas dan skenario masadepan
semisal
reorganisasi
UII.
Mampukah kita melakonkan hal
tersebut dan apa garansinya?
Kebenarannya dapat dijelaskan
berikut. Pertama, self-fulfilling,
yaitu perintah, jika seluruh
kecenderungan akan terpenuhi.
Bahwa yang tadinya tidak ada, tidak
mungkin ada, atau malah tidak
terbayangkan ada, tetapi karena
sudah diskenariokan maka niscaya
ada kapasitas untuk memenuhinya.
Kedua, self-defeating, yaitu
larangan atau konsekuensi yang
terbalik.
Sungguh, goro-goro di atas telah
menjadi bahasa-gaul di antara kita.
Pertanyaan dan pernyataan untuk
UII 2020 adalah representasi
kebanyakan
suara
sivitas
akademika. Solus populi yang
menjadi the supreme of public
interest, dan layak dijustifikasi
sebagai suprema lex. Semuanya
sangat penting sebagaimana
semuanya telah menjadi interpretasi
untuk aksi. Kita juga telah memilih
jalan demokrasi karena sudah
didesak ekonomi-politik (economic
base of democracy imperatif) yang
mengatasnamakan globalisasi. Inilah
saatnya kita meneguhkan kembali
bahwa berdemokrasi bukan saja
merupakan hak asasi —yang tentu
saja benar— tetapi sudah dituntut
ekonomi-politik. Kampus dan
praksis pendidikan akan defisit jika
stakeholders (pemegang saham)
tidak berkesempatan untuk tumbuh
optimal.
Dan dengan latar atlas
pendidikan
yang
belum
memunculkan jurusan kampus UII
inilah kita mengapresiasi, berharap,
juga melibatkan diri dalam Pemilihan
Rektor(at) secara langsung. Jadi,
para penonton-pemilih dan Calon
Rektor, inilah sebagian tantangan
kampus kita, siapapun yang akan
terpilih. Dok! Dok! Dok!
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Daftar Nama

Bakal Calon Rektor UII

NO.

NAMA

TEMPAT, TGL. LAHIR

FAKULTAS

1.

Ahmad Sobirin, Drs., Ak, MBA, Ph.D. Pemalang, 12 April 1957

Ekonomi UII

2.

Akhmad Fauzi, Dr., S.Si, M.Si

Tegal, 8 Juli 1970

3.

Amir Mu’allim, Prof. Dr., MIS

Petanahan, 5 Oktober 1954

Ilmu Agama Islam UII

4.

Asmai Ishak, Drs., M.Bus., Ph.D.

Bangkalan, 26 Januari 1959

Ekonomi UII

5.

Dahlan Thaib, Prof. Dr., SH, M.Si

Aceh, 15 Agustus 1951

6.

Dradjat Suhardjo, Dr., Ir., SU.

Purworejo, 5 Agustus 1948

TSP UII

7.

Edy Purwanto, Dr., Ir.,DEA.

Gombong, 21 Agustus 1957

TSP UII

8.

Edy Suandi Hamid, Prof. Dr., M.Ec.

Tanjung Enim, 11 Desember 1957

9.

Farham HM. Saleh, Dr., Ir., MSIE.

Bima, 5 Juni 1957

MIPA UII

Hukum UII

Ekonomi UII
Teknologi Industri UII

10. Hadri Kusuma, Dr., MBA

Tebat Gunung, 27 Oktober 1963

11. Hasnah Mu’in, Dra, SU., Dr.

*(Data menyusul)

Teknologi Industri UII

12. Imam Effendi, Dr., MA

Lamongan, 19 Mei 1952

Ilmu Agama Islam UII

13. Indah Molektuz Z, Ir., M.Sc, Ph.D.

Pamekasan, 22 Desember 1960

Teknologi Industri UII

14. Jaka Sriyana, Dr., SE, M.Si

Sleman, 1 April 1967

15. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D.

Bandung, 8 September 1956

16. Kumala Hadi, Dr., Ak, MS.

Kediri, 4 Juni 1957

17. Luthfi Hasan, Dr., Ir., MS.

Tegal, 15 Maret 1950

18. M. Akhyar Adnan, Dr., Ak, MBA

Pekanbaru, 13 Juni 1958

19. Moh. Mahfud MD, Prof., Dr. SH. SU. Sampang, 13 Mei 1957

Ekonomi UII

Ekonomi UII
Hukum UII
Ekonomi UII
TSP UII
Ekonomi UII
Hukum UII

20. Muhammad Idrus, Dr., M.Pd.

Purworejo, 23 Agustus 1965

Ilmu Agama Islam UII

21. Munrochim, Drs., MA Ec., Ph.D.

Blora, 8 Oktober 1959

22. Muslich KS, Dr., M.Ag.

Bojonegoro, 18 Juni 1958

23. Mustaqiem, Dr., SH, M.Si.

Bantul, 6 Juni 1953

24. R. Chairul Saleh, Dr., Ir., M.Sc.

Pamekasan, 17 Mei 1957

25. Ridwan Khairandy, Dr., SH, MH.

Banjarmasin, 12 Februari 1962

Hukum UII

26. Rusli Muhammad, Dr., SH, MH.

Makele, 12 Juni 1955

Hukum UII

27. Ruzardi, Dr., Ir., MS.

Padang, 29 Agustus 1955

TSP UII

28. Sarwidi, Ir., M.Sc, Ph.D.

Sleman, 24 Agustus 1960

TSP UII

29. SF. Marbun, Dr., SH, M.Hum.

Sibolga, 3 Mei 1953

30. Suparwoko, Dr., Ir., MURP.

Purworejo, 1 Februari 1960

TSP UII

31. Widodo, Prof., Ir., MSCE, Ph. D.

Sragen, 8 September 1953

TSP UII

32. Zaenal Arifin, Dr., Drs., M.Si.

Pati, 7 Agustus 1965

Ekonomi UII
Ilmu Agama Islam UII
Hukum UII
Teknologi Industri UII

Hukum UII

Ekonomi UII
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Peraturan PILREK

di Persimpangan Jalan

P

EMILIHAN Rektor dan Wakil
Rektor kali ini diatur dalam
peraturan yang bertitel resmi
Peraturan Pengurus Harian Badan
Wakaf Universitas Islam Indonesia
Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor
Universitas Islam Indonesia.
Pembicaraan mengenai proses
pemilihan yang diatur dalam
peraturan tersebut menjadi sangat
penting, sebab dalam proses
pemilihan apapun, validitas hasil
akan ditentukan oleh validitas
proses. Secara umum, peraturan ini
bisa dikatakan baik, terutama bila
dilihat dari partisipasi konstituen,
efisiensi, dan kemudahan proses,
namun bukan berarti tanpa masalah.
Tulisan ini akan membahas tiga isu
besar yang menyertai peraturan
tersebut, yaitu: (a) sistem pemilihan
langsung dikaitkan dengan isu ‘one
person one vote’ dan prinsip
‘equality’ di antara para konstituen,
(b) syarat formil dan materiel calon
Rektor yang mendapatkan porsi
jaminan tidak sama, dan (c)
kewenangan Komisi Penyelenggara
Pemilihan (KPP) sebagai lembaga
resmi yang menyelenggarakan
pemilihan.
Masalah pertama yang menarik
untuk dibicarakan adalah bahwa
pemilihan Rektor dan Wakil Rektor
kali ini dilakukan secara langsung
(Pasal 2) dengan melibatkan banyak
konstituen (Pasal 7). Persoalannya

adalah tidak jelasnya rasionalisasi
terhadap sistem pemilihan yang
digunakan oleh peraturan tersebut,
padahal masih banyak sistem-sistem
lainnya yang juga layak masuk
dalam term demokrasi.
Sekedar sebagai ilustrasi
mengenai betapa beragamnya sistem
pemilihan, sekarang ini terdapat 212
sistem pemilihan umum yang
dipakai oleh negara-negara di dunia.
Khusus dalam konteks pemilihan
Rektor, patut dicatat bahwa sangat
jarang universitas-universitas
terkemuka di Amerika yang
menggunakan sistem pemilihan
langsung dengan melibatkan
mahasiswa dan karyawan. Biasanya
mereka mengiklankan lowongan
Rektor di media massa bergengsi
kemudian ada masyarakat yang
mendaftar,
setelah
proses
pendaftaran selesai, para peserta
akan diuji oleh tim profesional yang
terdiri dari para ahli. Tim inilah yang
akan menetukan layak dan tidaknya
sesorang menjadi seorang rector
karena tim professional tersebut
terdiri dari orang-orang yang
memahami betul seluk beluk
universitas dan sosok seperti apa
yang dianggap sosok dan
mempunyai kemampuan untuk
memimpin universitas baik dari sisi
managerial maupun kapasitas
akademik.
Pemilihan langsung sebenarnya
bukanlah satu-satunya pilihan yang
sempurna, karena tidak semua cara
akan sosok dengan keadaan riil yang
ada, yang dapat dilakukan hanyalah
sebatas mencari sistem terbaik yang
dianggap sesuai dengan kondisi dan
realitas masyarakat di mana
pemilihan itu akan dilakukan.

Mengutip pendapatnya Ben Reilly
dan Andrew Reynolds, jarang sekali
masyarakat pemilih menggunakan
pertimbangan kesengajaan dan
pertimbangan yang cermat dalam
melakukan pemilihan. Seringkali
alasan memilih seseorang hanya
karena kebetulan, mengikuti trend,
atau karena adanya tarik menarik
dalam politik (Ben Reilly & Andrew
Reynolds, 2001: 1). Masalah yang
muncul adalah benarkah sistem
pemilihan rector yang diterapkan
kali ini merupakan sistem yang
terbaik bagi kondisi riil konstituen
yang ada di UII?
Sekilas, pemilihan secara
langsung dapat dikatakan baik sebab
mengesankan lebih demokratis dan
calon yang terpilih akan memiliki
legitimasi yang lebih kuat. Namun
kondisi tersebut dapat menjebak dan
bersifat kontraproduktif manakala
tidak diimbangi dengan apa yang
semestinya ada dalam pemilihan
langsung. Pertanyaan yang mungkin
sulit dijawab dalam konteks
pemilihan rektor di UII kali ini adalah:
Apakah para konstituen yang
memiliki hak pilih secara langsung
mengerti benar sosok seperti apa
yang pantas menjadi ‘nahkoda’ UII?
Kalaupun tahu kriteria konkrit yang
diharapkan, lalu apakah mereka tahu
dan mengerti benar tentang orangorang yang akan dipilih? Dengan
demikian, ketika sudah terlanjur
memilih sistem pemilihan langsung,
harus ada pra-kondisi yang
mendahuluinya, yaitu wawasan
politik yang memadai.
Permasalahan lain adalah
ketentuan mengenai konstituen,
pasal 7 menentukan siapa saja yang
menjadi konstituen dalam pemilihan
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kali ini. Secara garis masyarakat
pemilih dapat dikelompokkan
menjadi tiga golongan, yaitu dosen,
karyawan, dan mahasiswa melalui
perwakilan mereka. Demokrasi
langsung sebenarnya menghendaki
agar satu orang memiliki satu suara
(one person one vote). Lebih jauh
prinsip ‘one person one vote’ ini
lahir sebagai realisasi dari prinsip
persamaan (equality) yang menjadi
pilar proses yang demokratis.
Masalahnya adalah demokrasi
langsung yang kini diterapkan di UII
secara formal memang telah
memenuhi prinsip tersebut, namun
tidak secara filosofis. Hal itu terjadi
karena tidak ada ‘equality’ di antara
golongan-golongan konstituen
tersebut, contohnya satu suara
konstituen pegawai non-edukatif
adalah ‘mewakili’ dua orang dan
satu suara dari konstituen yang
mewakili mahasiswa sesungguhnya
mengandung banyak suara
mahasiswa.
Terlepas
dari
kepentingan apa yang hendak
dilindungi, yang terjadi di sini adalah
‘one person few votes’, yang berarti
bahwa prinsip ‘equality’ tidak
ditegakkan secara utuh melainkan
dengan kompromi-kompromi dan
pertimbangan politis tertentu.
Hal lain yang perlu disoroti adalah
tentang syarat formil dan materiel
pemilihan Rektor (Pasal 6). Di
antara syarat formil yang ditentukan
untuk Rektor dan Wakil Rektor
adalah minimal bergelar doktor (S3).
Syarat ini perlu dipertanyakan
urgensinya, terutama bila dikaitkan
dengan semangat re-organisasi yang
sekarang sedang didengungdengungkan dan menjadi semangat
bersama di lingkungan UII. Terlepas
dari perdebatan seputar isu reorganisasi, bila dilihat dari perspektif
ini, pemilihan Rektor dan Wakil
Rektor kali ini diharapkan bisa
menghasilkan Rektor dan Wakil
Rektor yang sesuai dengan
semangat re-organisasi tersebut.
Dengan
tanpa
mereduksi
pentingnya kecakapan akademis,
semangat
re-organisasi
mengandaikan adanya Rektor dan
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Wakil Rektor memiliki kemampuan
manajerial yang baik, sehingga
bukan sekedar doktor atau bukan
doktor.
Pembuat peraturan tampaknya
ingin mengakomodir semangat reorganisasi tersebut pada ketentuan
pasal 6 ayat (3) tentang syarat
materiel, yang di antaranya adalah:
memiliki pengalaman manajerial
dan leadership di lembaga
pendidikan tinggi. Namun
sayangnya syarat materiel ini kurang
mendapat perhatian dan jaminan
secara baik (lihat pasal 6 ayat (4).
Pihak yang berwenang menilai
syarat formil adalah KPP dan bila
syarat ini oleh KPP dipandang tidak
terpenuhi konsekuensinya akan
berakibat seseorang tidak dapat
ditetapkan menjadi bakal calon
Rektor. Pada saat syarat formil
diperlakukan
sedemikian
‘istimewa’, syarat materiel ternyata
hanya diserahkan penilaiannya
kepada para pemilih untuk dijadikan
bahan pertimbangan. Pertanyaannya
adalah apa konsekuensinya jika para
pemilih
tidak
mau
mempertimbangkan syarat materiel
sama sekali dalam proses pemilihan?
Apakah juga akan berakibat batalnya
pilihan?
Prinsip terpenting dari proses
pemilihan yang demokratis adalah
adanya proses yang bisa diprediksi
dan hasil yang tidak bisa diprediksi
(the predictable process with the
unpredictable result). Untuk
menjamin adanya ‘predictable
process’ maka setiap tahap dari
proses tersebut harus diatur secara
jelas dan ditutup dari segala potensi
penyimpangan. Namun di antara
enam tahap Pilrek kali ini, ada dua
tahap terpenting yang tampaknya
kurang dijamin secara serius, yaitu
tahap penetapan calon Rektor dan
penetapan calon Rektor terpilih.
Tahap ini hanya melibatkan KPP,
sehingga bisa menimbulkan
persoalan mengenai keterwakilan
dari golongan pemilih dalam proses
ini. Persoalan ini mungkin bisa
dijawab dengan melihat siapa saja
keanggotaan KPP yang diatur dalam

pasal 4 ayat (4). Namun ketiadaan
aturan rinci tentang prosedur tahap
ini jelas masih membuka peluang
penyimpangan sekecil apapun
peluang itu. Dalam hal ini
pembacaan peraturan yang baik
tidak hanya mengandaikan
kelancaran tetapi juga kemungkinan
terburuk.
Permasalahan besarnya adalah
mengapa dalam beberapa tahap
lainnya prosedur ditentukan
sedemikian rincinya, bahkan sampai
pada siapa saja yang harus hadir dan
berapa kuorumnya, mengapa dalam
tahap yang sesungguhnya sangat
vital yaitu tahap penetapan calon ini
justru dibuat agak longgar dengan
tanpa adanya aturan yang rinci?
Dengan kewenangan yang demikian
besar (pasal 5), sejauh mana
peraturan ini menjamin bahwa KPP
tidak akan melakukan manipulasi
atau penyimpangan suara dan
bagaimana
pula
prosedur
penyelesaian sengketa suara?
Ternyata yang berhak menanganinya
adalah KPP sendiri (Pasal 5 ayat
(10)). Pada level ini, tampak bahwa
KPP telah menjadi ‘super body’
yang nyaris tanpa kontrol karena
tidak adanya aturan rinci tentang
prosedur dan keterlibatan pihak lain.
Hal ini tentu membuka peluang bagi
terjadinya manipulasi dalam tahapan
pemilihan (electoral administrative
corruption) sekecil apapun peluang
itu.
Pada akhirnya, haruslah disadari
bahwa tidak ada satupun aturan
yang sempurna. Semua aturan pasti
bisa dicari titik lemahnya dan
disiasati celah-celahnya sedemikian
rupa. Oleh karena itu sukses
tidaknya penyelenggaraan pemilihan
Rektor dan Wakil Rektor kali ini tidak
bisa ditentukan oleh peraturan an
sich. Tapi sesungguhnya yang jauh
lebih penting adalah bagaimana sikap
dan tanggung jawab para pemilih
sebagai keluarga besar Universitas
Islam Indonesia dalam merespon
prosesi pemilihan Rektor dan Wakil
Rektor UII kali ini demi kemajuan
dan pengembangan UII di masa yang
akan datang.

9

Edisi 1, Januari 2006

Fokus

Rektor UII Lintas Generasi
Prof. K. H. A. Kahar Muzakkir (1945-1960)
Ketika dibuka untuk pertama kali dengan nama STI (8
Juli 1945), Rektor Magnificius yang dipilih Prof. K. H.
Abdul Kahar Muzakkir sampai tahun 1960. Mohammad
Natsir ditetapkan sebagai Sekretaris Rektor.
Prof. Mr. RHA. Kasmat Bahuwinangun (1960-1963)
Selama menjabat selama tiga tahun, Prof. Mr. RHA.
Kasmat Bahuwinangun telah berhasil membawa UII
berkembang lebih maju dengan dibukanya Fakultas
Syari’ah dan Tarbiyah, dibukanya cabang UII di luar
Yogyakarta, dan diperolehnya status DIAKUI bagi
fakultas-fakultasnya.
Prof. Dr. dr. Sardjito (1963-1970)
Mantan Rektor UGM ini menjadi Rektor UII selama
lebih kurang tujuh tahun. Dalam kepemimpinannya,
status DISAMAKAN untuk Fakultas Ekonomi dan
Fakultas Hukum UII diperoleh dari pemerintah.
Presidium H. GBPH Prabuningrat (1970-1973)
Sepeninggal Prof. Dr. dr. Sardjito, UII mengalami
kesulitan untuk mencari figur rektor, sehingga jalan
yang ditempuh adalah membentuk Presidium
(Rektorium) UII, yang terdiri dari H. GBPH
Prabuningrat (Ketua), Prof. Mr. RHA. Kasmat
Bahuwinangun dan Brigjen Dr. H. Sutarto, masingmasing sebagai anggota.
H. GBPH Prabuningrat (1973-1978, 1978-1981,
1982-1986)
H. GBPH Prabuningrat memangku jabatan rektor pada
tahun 1973. Sejak periode ini, dalam kerektoran UII
dikenal adanya Pembantu Rektor (PR) dan Sekretaris
Rektor. Pada periode 1973-1978, Rektor didampingi
oleh Drs. Syaifullah Mahyudin, MA (PR I), Ir. R.H.A.
Syahirul Alim, M.Sc. (PR II), dan Siswo Wiratmo,
SH. (Sekretaris Rektor). Pada periode 1978-1981, PR
I dijabat oleh Siswo Wiratmo, SH., Ir. R.H.A. Syahirul
Alim, M.Sc. (PR II), dan Hifni Muchtar, L. Ph (PR
III). Sedangkan pada periode 1982-1986, Rektor
dibantu oleh Prof. Dr. Ace Partadiredja (PR I), Drs. H.
Asy’ari Anwar (PR II), Dahlan Thaib, SH. (PR III),
dan Ir. R.H.A. Syahirul Alim, M.Sc. (PR IV).
Kedudukan Drs. H. Asy’ari Anwar kemudian digantikan
oleh Drs. Effendi Ari, karena ia meninggal.
Prof. Dr. Ace Partadiredja (1982-1989)
Karena H. GBPH Prabuningrat meninggal dunia, maka
Prof. Dr. Ace Partadiredja sebagai PR I ditetapakan

sebagai Pjs. Rektor yang selanjutnya dikukuhkan
sebagai Rektor untuk periode 1983-1983. Pada periode
ini, Rektor dibantu oleh Drs. Soeroyo, MA. (PR I),
Drs. H. Asy’ari Anwar (PR II), Dahlan Thaib, SH.
(PR III), dan Ir. R.H.A. Syahirul Alim, M.Sc. (PR IV).
Pada bulan Desember 1986, ia ditetapkan kembali
sebagai Rektor untuk periode 1987-1989 dengan
melakukan perubahan pada jabatan PR I, yaitu Ir. KRT.
Wisnukoro Hanotoprodjo.
Presidium Prof. H. Zaini Dahlan, MA. (1989)
Sejak bulan Juni 1989, Prof. Dr. Ace Partadiredja tidak
dapat melaksankan tugasnya, maka ia menyerahkan
mandatnya pada PHBW UII. Karena itu, PHBW UII
menyepakati membentuk Presidium dengan komposisi
Prof. H. Zaini Dahlan, MA, sebagai Ketua Presidium
dan didampingi oleh 2 orang anggota, yaitu Prof. Dr.
H. Zanzawi Soejoeti, M. Sc. dan Dr. Ahmad Syafi’i
Ma’arif.
Prof. Dr. H. Zanzawi Soejoeti, M. Sc. (1990-1993)
Pada akhir minggu ketiga bulan Desember 1989, sesuai
dengan statuta UII. Prof. Dr. H. Zanzawi Soejoeti, M.
Sc. terpilih sebagai Rektor UII periode 1990-1993.
Untuk mendampinginya, dipilih Drs. Affan Gaffar, MA.,
Ph.D. (PR I), Drs. H. A. Rasyid Baswedan, SU (PR
II), dan Drs. IN. Mufti Aby Yazid (PR III).
Prof. H. Zaini Dahlan, MA. (1994-2002)
Sebagai pengganti Prof. Dr. H. Zanzawi Soejoeti, M.
Sc., Prof. H. Zaini Dahlan, MA. terpilih sebagai Rektor
UII periode 1994-1998 oleh Rapat Senat Universitas
didampingi oleh tiga orang Pembantu Rektor, yaitu Dr.
Moh. Mahfud MD, SH, SU (PR I), Drs. Supardi, MM
(PR II), dan Ir. H. Harsoyo, M. Sc. (PR III). Prof. H.
Zaini Dahlan, MA. kembali terpilih sebagai Rektor UII
periode 1998-2002, dengan perubahan pada PR III,
yaitu Ir. H. Muhammad Teguh, MSCE.
Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, MS. (2002-2006)
Berbeda dengan tahun sebelumnya, mekanisme
pemilihan Rektor UII ini diselenggarkan oleh Badan
Wakaf UII dengan membentuk Komisi Pemilihan
Rektor. Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, MS. terpilih sebagai
Rektor UII untuk masa bakti 2002-2006 didampingi
oleh pembantu rektor, Dr. SF. Marbun, SH, M. Hum.
(PR I), Drs. H. Muqodim, MBA, Ak. (PR II), Ir. H.
Bachnas, M. Sc. (PR III), dan Dr. H. M. Akhyar Adnan,
MBA, Ak. (PR IV).
Disarikan dari buku Sejarah & Dinamika UII
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Reorganisasi, Yes! Pilrek, Yes!

HARI-hari ini sampai bulan
Maret, UII punya hajatan
besar: “Pemilihan Rektor
Secara Langsung.” Sebagai
prosesi yang mengusung
tradisi kampus, agenda ini
merupakan kebijakan maju
dibandingkan model pemilihan
sebelumnya. Untuk itu, sidang
redaksi jurk@m mengundang
Ahmad Sobirin, Drs., MBA.,
Ph. D. —selaku mantan ketua
Tim Reorganisasi— untuk
menelaah peran strategis
Pilrek.

B

ermula dari rekomendasi
hasil Raker di Bandungan,
Jawa Tengah, 2002, tentang
urgensi melakukan reorganisasi UII.
Untuk itu, rektorat membentuk tim
internal yang bertugas menyiapkan
TOR. Sejak awal, tim menyadari
konsekuensi dan resiko yang harus
diambil. Di samping, berdasarkan
banyak referensi, reorganisasi bukan
melulu permasalahan akademis,
melainkan lebih banyak non-

akademisnya. Hal ini juga yang
mengakibatkan molornya penugasan,
yang mestinya enam bulan menjadi
dua tahun. Untuk itu, secara
kontraktual, Universitas menunjuk
kelembagaan Fakultas Ekonomi
dengan asumsi lebih mengetahui
seluk-beluk keorganisasian.
Tim berkesimpulan bahwa untuk
Visi dan Misi UII tidak ada perubahan
karena menjadi patokan. Hasil
interpretasinya adalah bahwa UII
sesungguhnya memiliki tiga values
atau orientasi. Yang pertama, visi
rahmatan lil’alamin bermanfaat bagi
siapa saja. Kedua, visi keunggulan
(exellent), siapapun yang terlibat
dalam konteks UII bermanfaat bagi
siapapun, memberikan berkah bagi
siapapun, dan keberkahan itu
diwujudkan
melalui
aspek
keunggulan. Namun semua itu tidak
akan bermakna tanpa dilandasi visi
ketiga, yaitu Islamic values. Ketiga
visi itulah yang niscaya diwujudkan
dalam bentuk organisasi yang baik.
Artinya, dilihat dari konteks ini,
semangat reorganisasi tidak terlepas
dari “Visi” UII.
Tentang
struktur,
Tim
mengusulkan paradigma model
bisnis (business model). Istilah ini
memang sangat mengundang debat.
Berdasar paradigma inilah
diturunkan Strategi UII untuk 16
tahun ke depan, dengan satuan
empat tahunan berdasarkan
periodisasi masa jabatan rektorat.
Untuk itu, UII akan mempunyai
kompetensi: Secara strategis mampu
unggul dan bersaing dengan
perguruan tinggi lain. Dari sinilah
dibutuhkan analisis kebutuhan untuk
merumuskan semangat dan bentuk
struktur yang mampu membawa
keorganisasian UII mencapai
objektifnya dengan lebih efektif.
Konsekuensinya, struktur tersebut

akan membatasi sekaligus
mempermudah gerak pelaku dengan
prasyarat tertentu.
Sebagai revitalisasi dan sekaligus
kritik terhadap struktur lama, Tim
menawarkan struktur yang lebih
mengoptimalkan fungsi manajerial.
Sebagaimana diketahui, struktur
lama lebih bersemangat birokrasi
sebagai akibat kebijakan pemerintah
yang powerfull. Jamak diketahui,
Depdiknas lewat Dirjen Dikti beserta
Kopertis mengatur pemilihan rektor.
Struktur lama tidak pernah
mengetahui fungsi masing-masing
karena dibuat tanpa menyesuaikan
kondisi circumstance UII. Akibat
lebih jauh, kecenderungan
administratif ini terlihat dalam pelaku
yang berposisi kepala biro, kepala
bagian, kepala urusan, dan
sebagainya.
Kondisi sekarang sangat berbeda
dengan kasus 1980-an, ketika
siapapun dengan mudah dapat
mendirikan perguruan tinggi.
Kampus niscaya membutuhkan
manajemen yang required industry,
pembenahan ke dalam sekaligus
beradaptasi keluar jika, dan hanya
jika, tidak ingin tergilas dalam era
kompetisi. Dalam semangat ini,
efisiensi bukanlah minimalisasi atau
sekedar mengurangi aspek
pembiayaan an Sich, melainkan
sejauh mana kinerja reorganisasi
lebih efektif untuk menjalankan
aktivitas.
Desain reorganisasi merupakan
first step untuk perubahan yang
lebih jauh. Terdapat delapan
komponen, jika salah satu
komponen berubah dengan
sendirinya harus mengubah
komponen yang lain, agar terjadi
keseimbangan. Misalnya, karena
struktur didesain untuk kepentingan
manajerial dan yang duduk tidak
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mempunyai kapabilitas manajerial,
akan berakibat tidak optimalnya
struktur itu sendiri. Termasuk,
kapabilitas rektorat dituntut untuk
joint atau match dengan hasil
reorganisasi. Tegasnya, kapasitas
yang half academic leader dan half
manager, karena akan mengelola
keorganisasian
universitas.
Disederhanakan, rektorat dan
dekanat lebih berfungsi manajerial,
sedangkan
ketua
jurusan
penangung jawab akademis.
Penjenjangan S1, S2, dan S3
berada di dalam satu wadah
(Fakultas. Red.) dan ketua jurusan
bertanggung jawab terhadap aspekaspek riset dan pengembangan
akademis. Fakultas lebih berposisi
middle manager, perpanjangan
rektorat, sehingga lebih berfungsi
koordinatif. Yang real adalah ketua
jurusan.
Terdapat sejumlah kesulitan
untuk menjembatani hasil
reorganisasi dengan model
pemilihan rektor secara langsung.
Dari diskusi juga berkembang
bahwa Badan Wakaf UII

seyogyanya terlebih dahulu
menginventarisasi model-model
pemilihan rektor, beserta plusminusnya, di samping yang sudah
ditetapkan yaitu secara langsung.
Sudah lazim terjadi resiko bahwa
vested interest politik lebih berkuasa
daripada pertimbangan akademis.
Termasuk kapasitas manajerial
rektorat yang berhadapan dengan
kebijakan Depdiknas yang
mensyaratkan gelar akademis.
Sekedar perbandingan, tradisi
kampus di Amerika dan Eropa
menempatkan bobot manajerial
rektorat, sehingga lowongan rektor
open-public.
Sedangkan
pengalaman
politik
kita
membenarkan bahwa model
pemilihan
langsung
lebih
menghasilkan pemimpin yang
populer.
Terdapat landasan filosofis untuk
model bisnis di atas, dari saat
mahasiswa sampai berpredikat
alumni. Dengan memahami bahwa
UII mengumpulkan, memproduksi,
dan mengemas pengetahuan serta
menitipkannya kepada mahasiswa

sebagai agen, proses selanjutnya
adalah bagaimana memanfaatkannya
di masyarakat. End user UII adalah
masyarakat itu sendiri, bukan
mahasiswa atau orang tua
mahasiswa yang membiayai kuliah.
Untuk itu dibutuhkan prasyarat selain
pengetahuan, yaitu karakter Islamic
values dan keterampilan untuk
keunggulan, sehingga manfaatnya
adalah rahmatan lil’alamin.
Tentang model pemilihan secara
langsung, dengan beban kapasitas
manajerial yang harus diemban
rektor,
Ahmad
Sobirin
menyepakatinya. Tetapi jika
prasyaratnya sendiri sudah
membatasi harus doktor berarti
sudah menegaskan bahwa yang
menempati posisi tersebut seolaholeh lebih mementingkan aspek
akademik daripada manajerial.
Sehingga ketika Redaksi jurk@m
mengkonfirmasi bahwa prasyarat
tersebut sudah melenceng dari
semangat reorganisasi, alumnus
universitas Filiphina tersebut
menukas dengan, “You yang
mengatakan, bukan saya.”
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Fokus

KPP Harus Independen dan Non-Partisan
KEBERADAAN Komisi
Penyelenggara Pemilihan
(KPP), termuat dalam
Peraturan Pengurus Harian
Badan Wakaf UII Nomor 1
tahun 2006, tentang Pemilihan
Rektor dan Wakil Rektor UII
Bab II pasal 4 dan 5. ini berarti
KPP lah pemegang kendali
secara sah penyelenggaraan
pemilihan rektor pada tahun
ini.

B

erkaitan dengan keberadaan
dan tugas serta wewenang
yang dimiliki oleh KPP
sebagai penyelenggara tunggal
pemilihan rektor di UII,
keberfungsian KPP akan sangat
berdampak signifikan terhadap
kesuksesan penyelenggaraan
pemilihan rektor. Maksimalisasi
fungsi KPP menjadi salah satu syarat
utama
guna
suksesnya
penyelenggaraan pemilihan rektor.
Tingkat keberfungsian KPP
sendiri sangat dipengaruhi oleh
kinerja dari pimpinan dan anggota
KPP. Semakin tinggi dan maksimal
kinerja para anggota dan pinipinan
KPP akan berdampak positif pada
keberfungsian KPP. Dan semakin
berfungsinya KPP maka akan
secara signifikan berpengaruh pada
sukses tidaknya penyelenggaraan
pemilihan rektor. Dengan demikian,
kunci yang dimainkan KPP sangat
penting mengawali semangat

reorganisasi
yang
sedang
dipertanyakan efektifitasnya oleh
banyak kalangan.
Model pemilihan rektor yang
secara langsung dipilih oleh semua
unsur civitas akademika UII pada
tahun ini, tentu sangat berbeda
dengan model pemilihan rektor
sebelumnya yang dipilih oleh anggota
pleno Badan Wakaf. Secara
kelembagaan, KPP bertanggung
jawab terhadap Pengurus Harian
Badan Wakaf, sebagai lembaga yang
mengangkatnya, namun, kinerja KPP
saat ini tentu secara moral akan jauh
lebih berat dari Komisi Pemilihan
Rektor sebelumnya, sebab kinerjanya
dimonitoring oleh semua unsur
civitas akademika UII, sehingga
independensi KPP akan terus menjadi
sorotan mata semua pihak.
Independen dan nonpartisan inilah
label yang disandang oleh KPP saat
ini. Artinya, KPP baru ini walaupun

diambil dari unsur-unsur
civitas akademika tetapi
harus independen dan
nonpartisan dan tidak boleh
sedikitpun ikut bermain baik
sengaja maupun tidak.
Bahkan senyum pun kalau
bisa harus dipersoalkan bila
tidak diekspresikan secara adil
kepada semua calon kandidat.
Mungkin yang paling mudah
dinilai oleh rakyat UII adalah
bagaimana instrumen-instrumen
pemilihan rektor itu dikemas oleh
KPP. Ambil misalnya dalam
penjaringan calon bakal rektor,
bagaimana
mekanisme
penjaringanya? dan bagaimana
pengambilan keputusan siapa-siapa
saja yang masuk bakal calon dan
siapa yang tidak? Bila ini tidak
dibuka kepada publik UII secara
tranparan, maka bola salju akan
menggelinding
untuk
mempertanyakan independesi dan
non-partisannya KPP, juga pada
instrumen-instrumen berikutnya.
Sekali salah melangkah, maka
kinerja KPP akan menjadi bumerang
proses-proses berikutnya dan tentu
melukai demokratisasi kampus.
Selamat bekerja!

Prasyarat Rektor harus bergelar Doktor
+ Don’t cry for us, Master! Masih ada tahun 2010
Pilrek Langsung dikhawatirkan akan melahirkan Rektor populer
+ Pingin yang tidak populer, pilih tukang kebun aja!
Pilrek Langsung dianggap demokrasi kebablasan
+ Mending bablas daripada mampet
Dalam Pilrek UII, KPP dijamin netral
+ Insya Allah!
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