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Salam Redaksi

Hidup Mahasiswa, 

Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya baik, melihat 
situasi hari ini dan beberapa bulan terakhir dengan berbagai macam 
permasalahan yang banyak terjadi. Mulai dari isu di dalam kampus 
hingga isu-isu  yang berda di luar kampus, membuat kami  memberi-
kan perhatian lebih terkait isu-isu tersebut, oleh karena itu kami meri-
lis majalah pertama ditahun 2020 dengan tema “Lenyap Hakku Baha-
gia Pemimpinku” dengan headline berita kami “Pemberlakuan jam 
malam, Buku Pedoman Yang Tak Kunjung dibagikan, Aksi Kamisan 
Yang Tak Kenal Lelah”, untuk merespon isu-isu tersebut mengenai 
hak-hak yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak Universitas ataupun 
pihak eksternal atau pemerintahan hari ini.
Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan majalah 
ini sehingga tujuan mengabarkan permasalahan-permasalahan dan 
informasi yang berada di dalam kampus maupun yang berada di luar 
kampus dapat terlaksana dengan baik. Semoga dengan adanya 
majalah ini kami bisa menjadi penyambung informasi yang baik 
untuk semua pembaca. 

Terima kasih,
Tuhan bersama mereka yang mengabarkan.

SHAQUILLE M.

Susunan Redaksi
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 Dan selama jam malam ini diberlakukan belum ada satu pun 
keluhan dari mahasiswa selain dari mahasiswa Fakultas Teknik. "Kom-
plain masalah jam malam, menurut saya sampai saat ini �dak ada 
yang merasa terganggu. Mungkin kalau ada satu fakultas yang kasarn-
ya terganggu karena �ba-�ba fakultasnya mengeluarkan kebijakan itu 
mungkin iya, tapi selama ini �dak ada protes mengenai jam malam, 
bahkan GSG tetap jalan sampai jam 10.00 malam." ucap Prima. Ketua 
Senat Universitas Pancasila, Yusuf, mengaku sudah mencoba berdi-
skusi kepada pihak Yayasan, Agung Gumelar selaku Pembina Yayasan 
Universitas Pancasila, mengenai sampai kapan jam malam ini akan 
diberlakukan. Tetapi, pihak Yayasan �dak memberi jawaban pas�. Lain 
pendapat yang diberikan Prima dengan pernyataan Ketua BP Universi-
tas Pancasila, Luthfi. Luthfi sendiri sudah beberapa kali mencoba 
berdiskusi dengan pihak Yayasan Universitas Pancasila melalui pihak 
rektorat perihal peraturan jam malam. Selain peraturan jam malam, 
pihak kampus juga memberlakukan kebijakan penyeragaman kunci 
se�ap ruang UKM di Universitas Pancasila. Bukan hanya itu, kunci 
yang sebelumnya dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh anggota 
UKM masing-masing, kini harus diserahkan kepada petugas keaman-
an kampus.
 

    

           

B          elum lama ini, Kemahasiswaan Univertas Pancasila mener-
apkan peraturan jam malam. Kebijakan tersebut diturunkan 
langsung oleh Yayasan Universitas Pancasila. Menurut pernyata-
an Ketua Badan Pengawas Universitas Pancasila (BP UP), Luthfi, 
sebenarnya peraturan mengenai jam malam ini sudah tercan-
tum dalam SK 2662 tahun 2009. Dalam peraturan jam malam 
tersebut, kegiatan kemahasiswaan hanya berlangsung sampai 
pukul 22.00 WIB. Namun, setelah kasus ditemukannya narkoba 
di salah satu ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas 
Pancasila, peraturan mengenai jam malam diperketat dengan 
membatasi kegiatan kemahasiswaan hanya sampai pukul 18.00 
WIB. Menurut pernyataan Biro Kemahasiswaan Universitas 
Pancasila, Prima, penerapan jam malam, penyeragaman kunci 
di �ap ruang UKM, dan kebijakan pengumpulan kunci ruangan 
UKM kepada satpam adalah hal yang sudah disepaka� oleh 
Wakil Rektorat 3 bidang 3, Kemahasiswaan Universitas Pancasi-
la, Senat, BP, dan ketua dari masing-masing UKM.
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Suasana kawasan Fakultas Hukum yang biasanya ramai mahasiswa untuk berkumpul nampak sepi 

 
 Penyeragaman kunci dari �ap ruang UKM ini diberlakukan 
atas saran dari Senat UP dan BP UP sendiri dan disetujui oleh pihak 
yayasan dan kemahasiswaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak 
Kampus mengetahui siapa saja yang masuk dan keluar ruangan 
UKM. Prima menyatakan bahwa penyeragaman kunci ruangan 
UKM ini telah didiskusikan dalam Rapim (Rapat Pimpinan) yang di 
hadiri oleh perwakilan BP UP, Senat UP, dan ketua dari masing 
masing UKM, dan sudah disepaka� oleh Warek 3 bidang 3, Kema-
hasiswaan Universitas Pancasila, Senat UP, BP UP, dan ketua dari 
masing-masing UKM dan dari kebijakan ini diharapkan dapat 
menangkal terjadinya hal-hal �dak terpuji di area kampus. 
       
 
 Alasan diusulkannya penyeragaman kunci pada ruang 
UKM, dikarenakan ada keluhan dari UKM Pancasila Red Cross (PRC)  
yang mengajukan pembenaran kunci pintu. Sebelumnya, pintu 
ruang UKM PRC ini �dak dapat ditutup dan dikunci, sehingga 
banyak orang keluar masuk tanpa sepengetahuan Anggota dari 
UKM PRC itu sendiri.

    

    

           

 Permasalahan utama dianggap ada pada kunci, maka 
diajukanlah usul penyeragaman kunci ruangan dari Senat 
dan BP. Kunci tersebut juga dikumpulkan pada satpam yang 
bertugas dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja yang 
mengambil dan mengumpulkan kunci itu untuk mendata 
penanggung jawab kunci di �ap ruang UKM. Namun, peng-
gan�an kunci ini dilakukan tanpa persetujuan mahasiswa 
dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Senat mengaku �dak 
mengetahui mengenai kapan kunci digan�. "Ke�ka itu saya 
cuma mengajukan, saya juga kaget karena �ba-�ba kunci 
sudah digan� tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.” 
jelas Yusuf, Ketua Senat Universitas Pancasila. Saran menge-
nai penyeragaman kunci dan pengumpulan kunci kepada 
petugas keamanan ini disampaikan oleh Senat dan BP 
melalui  pertemuan untuk perkenalan dengan Joko selaku 
Wakil Rektorat bidang 3. Namun, berbeda dengan pernyata-
an Prima, pertemuan ini hanya didatangi oleh Senat dan BP 
U sebagai perwakilan.
      Hingga saat ini pengetatan mengenai peraturan jam 
malam masih menjadi pro kontra. Waktu merupakan in� 
dari permasalahan karena ruang gerak mahasiswa di 
lingkungan Universitas Pancasila dibatasi. 

 

    

           

Perbedaan pernyataan dari Senat
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gambar perbandingan buku pa 2017/2018 dengan 201912020 

udah 2 semester, kok belum ada ya?

 Buku PA (Pedoman Akademik) adalah buku yang dibuat oleh pihak rektorat untuk 
mengantar mahasiswa Universitas Pancasila dalam hal mengenal segala tata cara, peraturan, 
dan penjelasan mengenai lingkungan serta kegiatan mahasiswanya. Di dalam buku tersebut 
terdapat penjelasan secara rinci mengenai 7 fakultas yang ada di Universitas Pancasila. Mulai 
dari penjelasan mengenai program studi D3 hingga S1 dari masing-masing fakultas, berbagai 
macam Surat Keputusan (SK) yang relevan terhadap perkuliahan mahasiswa, alur-alur mata 
kuliah dari semester awal hingga semester akhir, profil lulusan, capaian pembelajaran, dan 
peminatan yang ada di masing-masing fakultas.
 Buku ini sangat pen�ng bagi mahasiswa karena buku inilah yang akan mengantar para 
mahasiswa dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Tanpa buku ini, mahasiswa �dak 
akan memiliki landasan acuan terhadap pembelajaran mereka serta dapat menimbulkan 
kebingungan dalam menjalani perkuliahan karena kurangnya informasi lebih mendalam 
mengenai segala tatacara, peraturan, dan kegiatan mahasiswa. Berbeda dari buku PA pada 
tahun-tahun sebelumnya, buku PA 2019 memiliki jumlah halaman yang lebih sedikit dari 
buku-buku PA tahun sebelumnya, serta baru dapat diambil oleh mahasiswa baru pada tahun 
2020. Padahal, seharusnya buku PA tersebut dibagikan setelah kegiatan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) atau selambat-lambatnya pada saat pasca Ujian Tengah 
Semester (UTS) gasal. 

 Tidak hanya ke pihak rektorat, Badan Pengawas Universitas Pancasila juga menelusuri ke pihak akademik hingga kemahasiswaan 
tetapi masih belum mendapat keterangan yang jelas perihal keterlambatan pembagian buku tersebut. Setelah dikaji ulang, ternyata buku 
tersebut memiliki banyak kekurangan dibandingkan dengan buku PA pada tahun-tahun sebelumnya, seper� berkurangnya halaman SK, 
berkurangnya alur-alur perkuliahan, dan berkurangnya penjelasan matakuliah beserta para dosen pengajarnya. Tidak hanya BP, Senat 
Universitas Pancasila juga menanyakan perihal mengapa buku tersebut terlambat dibagikan hingga hilangnya SK perihal peraturan kema-
hasiswaan. "Ada peraturan tetapi mahasiswanya sendiri �dak tahu peraturan itu apa." ucap Yusuf, selaku ketua Senat Universitas Pancasi-
la. 
       SENAT sendiri berpendapat bahwa dengan keterlam-
batan pembagian buku tersebut tentu sangat meru-
gikan mahasiswa. Ada dampak yang cukup besar bagi 
mahasiswa baru yang �dak mengenal atau bahkan 
melanggar peraturan yang terdapat di lingkungan 
Universitas Pancasila. Menurut pernyataan Senat 
Universitas Pancasila, ada beberapa isu terkait pembua-
tan buku tersebut, seper� adanya perubahan dan peng-
hapusan beberapa aturan. Tetapi setelah diperiksa 
kembali, peraturan itu nihil bahkan hanya ada pengha-
pusan dari beberapa peraturan yang tercantum dalam 
buku PA 2019. Sama seper� BP, Senat Universitas 
Pancasila juga menelusuri kejanggalan buku tersebut 
kepihak kemahasiswaan tetapi �dak mendapat keteran-
gan yang jelas. Salah satu contoh kekurangan pada buku 
PA 2019 yaitu hilangnya SK-2662 yang berisi peraturan 
kemahasiswaan, sedangkan di buku PA pada tahun-ta-
hun sebelumnya memiliki penjelasan yang lengkap 
mengenai SK tersebut. Menurut Zulfikar Luthfi, ketua 
BP Universitas Pancasila, pihak Rektorat ingin mengu-
rangi dan membatasi kri�k dari para mahasiswa terha-
dap pihak rektorat. Sama halnya dengan Yusuf, ketua 
Senat Universitas Pancasila berpendapat bahwa pihak 
Rektorat memiliki sesuatu yang ditutup-tutupi demi 
kepen�ngan satu pihak. 

 
     Ketua BP dan Senat Universitas Pancasila memberi pesan kepada seluruh mahasiswa untuk turut membantu dalam menyelidiki hal terse-
but. Karena buku PA merupakan buku yang sangat pen�ng untuk mahasiswa dalam dunia perkuliahan dan buku tersebutlah yang akan 
menuntun para mahasiswa hingga lulus dalam perkuliahan. Sangat disayangkan bila buku tersebut �dak dikaji dengan benar dan teli�.
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 Aksi kamisan atau aksi diam menuntut keadilan adalah aksi yang didirikan oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk 
Keadilan). Aksi ini adalah aksi diam melawan impunitas. Mula-mula, para anggota kamisan mendirikan paguyuban yang bernama 
"Tragedi berdarah 13, 15 Mei 1998, Semanggi I November 1998, Semanggi II September 1999, dan Tim Relawan Kemanusiaan." lalu 
akhirnya paguyuban itu bubar dan pada tahun 2005 didirikan bernama JSKK yang juga merupakan paguyuban dan salah satu 
kegiatannya adalah Aksi Kamisan. 
 Selama Aksi Kamisan diadakan sering terjadi pengusiran dari pihak Polisi. Pengusiran tersebut beralasan aksi kamisan ini 
dianggap menghalangi datang dan perginya tamu Negara dan menghambat jalannya Presiden ke�ka ingin masuk dan keluar Istana 
Negara. Aksi Kamisan ini juga dianggap mengganggu jalannya rapat kabinet yang diadakan se�ap hari Kamis pada masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah berkali-kali pengusiran dan terlibat perkelahian kecil dengan para aparat kepolisian, aksi 
kamisan ini dikenakan UU No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Dalam pasal undang-undang tersebut 
tertera bahwa 100 meter dari gerbang istana �dak boleh dipakai untuk demonstrasi. 

     Para anggota Aksi Kamisan yang sebagian besar merupakan orang 
tua korban dari tragedi Semanggi I dan Semanggi II mengaku pernah 
mengirimkan surat gugatan kepada presiden. Isi surat tersebut 
diantaranya yaitu tentang tuntutan penyelesaian kasus-kasus Hak 
Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu dan masa kini (Sistem Informasi 
Poli�k), penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak-hak Ekonomi Sosial 
dan Budaya  (Ekosob), penyelesaian permasalahan rakyat yang belum 
ditangani oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, mengkri�si 
kebijakan-kebijakan pemerintah yang �dak pro rakyat, menyikapi 
masalah-masalah aktual yang berkembang, dan lain-lain. 
     "Sampai dengan Kamis, 13 Februari 2020 sebanyak 601 pucuk surat 
dikirim kepada Presiden. Sebanyak 339 pucuk surat kepada Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono dan 262 pucuk surat kepada Presiden 
Jokowi", ujar Bu Sumarsih selaku anggota Aksi Kamisan sejak pertama 
kali diadakan. Dari surat-surat yang telah dikirim tersebut, surat yang 
ditanggapi diantaranya tentang penggusuran perumahan TNI AD di 
Tangsi Cimanggis. Surat tersebut didisposisi ke Departemen 
Pertahanan.
   Pada suatu hari, koordinator warga datang ke Aksi Kamisan meminta 
agar masalah tersebut �dak diangkat lagi karena sudah ada 
penyelesaian dengan DPR RI. Namun, tanggapan dari pemerintah 
adalah upaya penyelesaian secara non yudisial. 

      Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk  Tim 
Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Di 
era Presiden Jokowi membentuk Komite Gabungan Pengungkap 
Kebenaran dan Rekonsiliasi, Dewan Kerukunan Nasional, Tim 
Terpadu dengan mengadakan deklarasi damai yang difasilitasi oleh 
Pemda. 
   Menurut penuturan Bu Sumarsih, JSKK menolak dan masih 
bertahan berjuang melawan impunitas dengan menuntut 
penyelesaian secara yudisial. Selama Aksi Kamisan dilakukan, 
belum pernah satu orang pun meminta menyudahi aksi dan 
menurut penuturan Bu Sumarsih, jika peserta aksi hanya tersisa 3 
orang maka Aksi Diam/Aksi Payung Hitam/Aksi Kamisan �dak akan 
dilakukan lagi. 
      Idealnya jika di negeri ini sudah �dak ada kekerasan aparat maka 
aksi �dak perlu dilanjutkan lagi atau se�daknya jika telah terwujud 
gelar Pengadilan HAM ad hoc Semanggi I, Semanggi II, dan Trisak� 
untuk mempertanggungjawabkan penembakan para Mahasiswa 
dalam tragedi 1998/1999. 
   Namun, bisa dilihat sampai saat ini pun alih-alih semakin 
berkurang peserta Aksi Kamisan di Jakarta malah semakin 
bertambah, semakin berlipat ganda di berbagai kota dan dihadiri 
oleh berbagai kalangan. Mereka peduli akan keadilan, maka dari itu 
masihkah keadilan sosial hanyalah soal mimpi?
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  Belakangan ini publik digemparkan oleh status kewar-
ganegaraan 698 WNI yang sempat bergabung dengan ISIS 
yang berada di Suriah baik dalam penahanan maupun di 
penampungan. Hal itu terjadi setelah Pemerintah Indonesia 
memas�kan �dak akan memulangkan ratusan WNI eks ISIS 
yang diduga menjadi kombatan teroris lintas batas atau 
Foreign Terrorist Fighters (FTF) di beberapa negara.

    Presiden Joko Widodo juga mengisyaratkan bahwa 
ratusan WNI itu bukan lagi warga negara Indonesia. Hal itu 
diketahui ke�ka Jokowi menggunakan is�lah 'ISIS eks WNI' 
untuk menyebut mereka. Sematan itu akhirnya menuai 
kontroversi, Muhammadiyah atau Gerindra justru menilai 
bahwa 698 orang yang ditahan di Suriah itu masih berstatus 
WNI. Walaupun masih dengan per�mbangan apakah masih 
layak dipulangkan atau �dak.

    Dilansir dari beberapa sumber, wakil Presiden Ma'ruf 
Amin memilih sepakat dengan pernyataan Jokowi yang 
menyebut Status WNI itu. Ma'ruf menyebut bahwa ratusan 
WNI itu seluruhnya memutuskan untuk bergabung dengan 
ISIS, sehingga otoma�s status mereka gugur sebagai WNI.
    "Dengan dia mengiku� dan masuk ke dalam kelompok 
ISIS, ikut bergabung secara militer ISIS, itu sebenarnya 
sudah dalam ketentuan UU kita mereka �dak dikeluarkan 
dari kewarganegaraan, tapi mereka sudah membuat dirinya 
sendiri lepas dari kewarganegaraan," ucap Ma'ruf Amin.

    Meski pemerintah memas�kan �dak akan memulangkan 
mereka, kondisi ini justru menimbulkan permasalahan lain. 
Hal itu karena adanya perdebatan mengenai status kewar-
ganegaraan WNI yang pro ISIS. Beberapa pejabat Istana 
justru memberikan pernyataan berbeda terkait status 
kewarganegaraan WNI kombatan ISIS. Perdebatan itu dimu-
lai dari Presiden Jokowi yang menyebut mereka dengan 
is�lah sebaliknya, yaitu ISIS eks WNI. Staf Khusus Presiden 
bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan maksud Jokowi 
menyebut ISIS eks WNI. Menurutnya Presiden Jokowi hanya 
ingin sejalan dengan UU Kewarganegaraan.

    "Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganega-
raan. Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila 
dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden," 
kata Dini.
  Dini menjelaskan ada beberapa kondisi WNI bisa kehilan-
gan status kewarganegaraannya menurut UU. Misalnya, 
WNI kehilangan status kewarganegaraannya jika menya-
takan tak lagi ingin menjadi WNI.
    "Tindakan pembakaran paspor dapat dianggap pernyataan 
keinginan untuk �dak lagi menjadi WNI," ucap Dini.
   Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menga-
takan para WNI eks ISIS sudah kehilangan status kewar-
ganegaraannya. Dengan begitu mereka tak bisa lagi dikait-
kan dengan pemerintah Indonesia.
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    Atas dasar itu, pemerintah memutuskan �dak akan 
memulangkan ratusan WNI yang menjadi tahanan Suriah 
tersebut. Alasannya, karena pemerintah khawa�r kepulangan 
mereka akan jadi ancaman bagi masyarakat, sehingga lebih 
baik ditolak demi menjaga warga Indonesia di sini. Keputusan 
tersebut diambil saat pemerintah Indonesia belum mendapat-
kan data valid dan iden�tas ratusan WNI eks ISIS di Suriah. 
Mahfud tak tahu pas� berapa jumlah anak-anak dan perem-
puan yang berada di sana. Sejauh ini, kata Mahfud MD, 
pemerintah hanya mendapatkan laporan dari pihak luar 
seper� CIA dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) soal 
keberadaan WNI di Suriah.
  Pernyataan Ma'ruf Amin mengenai warga Indonesia 
yang berada di Suriah bukan lagi berstatus WNI, �dak hanya 
guyon semata. Menteri Koordinator Bidang Poli�k, Hukum, 

            

dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD menyebut bahwa 
ratusan WNI di sana telah membakar paspor mereka masing-mas-
ing. Dengan begitu, secara �dak langsung mereka �dak mengakui 
dirinya sebagai WNI.
 "Paspornya sudah dibakar, terus mau diapain? Kalau kamu 
jadi pemerintah, mau diapain kira-kira? Enggak bisakan. Ya, dibiarin 
saja enggak bisa dipulangkan," tegas Mahfud MD.

Beda Pendapat di Lingkaran Istana
"Sudah dikatakan stateless," ujar Moeldoko.
 Moeldoko menjelaskan hilangnya status kewarganegaraan 
mantan kombatan ISIS itu tak perlu lagi menempuh proses penga-
dilan. Menurut dia, mereka sudah otoma�s  kehilangan status 
kewarganegaraan karena melakukan sejumlah �ndakan misalnya 
pembakaran paspor.

    Berbeda dengan penyataan Presiden Jokowi dan Moeldoko, Mahfud MD mengatakan pemerintah �dak mencabut status kewarganega-
raan  WNI eks tahanan ISIS tersebut. Mahfud MD justru mengungkapkan bahwa pencabutan status kewarganegaraan WNI harus melalui 
proses hukum tertentu. Menurutnya dalam UU kewarganegaraan, ada sejumlah syarat yang menyebabkan WNI dapat kehilangan status 
kewarganegaraannya.     "Antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing. Itu menurut UU Pasal 23 ayat 1 bu�r D," ucap Mahfud MD. 
Mahfud MD mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan 

Pembatalan Kewarganegaraan, pencabutan status WNI yang dilakukan oleh Presiden harus melalui proses hukum.
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   Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang masuk 
kedalam da�ar Prolegnas Prioritas tahun 2020 kini tengah menjadi 
perbincangan hangat di masyarakat. Seper� halnya dengan RUU 
KHUP yang memiliki pasal-pasal yang kontroversial, RUU Ketaha- 
nan Keluarga yang masih dalam dra� rancangan undang undang ini 
terlihat sangat jelas keterlibatan negara dalam mengatur dan 
mengintervensi ruang pribadi masyarakat.
    Beberapa aturan yang menjadi sorotan masyarakat di antara lain 
adanya aturan tentang peran istri di rumah, larangan ak�vitas 
seksual BDSM hingga kewajiban pelaku homoseksual melapor dan 
wajib direhabilitasi. Berdasarkan ku�pan dari beberapa sumber, 
berikut adalah pasal-pasal kontroversial yang ada di dalam Ranca- 
ngan Undang- Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang menjadi 
perbincangan di masyarakat:
 
 

sperma dan ovum yang berasal dari suami-istri yang bersangku-
tan dan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal. 
 

    Adapun hal menarik lainnya yakni di dalam pasal 31, 140, 143 
terkait donor sperma dan ovum terancam bui 5  7 tahun atau 
denda maksimal Rp 500 juta, dan terkait dengan pasal 32, 141, 
142, 143: surogasi atau sewa rahim dapat dipidana 5  7 tahun bui 
atau denda Rp 500 juta. Korporasi denda maksimal Rp 5 miliyar, 
cabut izin usaha/badan hukum. 

Tempat �nggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a memiliki karakteris�k antara lain:
a. Memiliki sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi air yang 
    baik 
b. Memiliki ruang �dur
c. Ketersediaan kamar mandi
 
Keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan 
seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan 
yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi.
 
Se�ap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual 
wajib melaporkan diri kepada badan yang menangani ketaha- 
nan keluarga atau lembaga rehabilitasi.
 

Pasal 24 ayat 2 ( mengatur perasaan )

Pasal 33 ayat 2 ( pemisahan kamar orangtua dan anak )

Pasal 86 ( wajib lapor penyimpangan seksual )

(1) yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah 
dorongan seksual yang ditunjukan �dak lazim atau dengan 
cara-cara �dak wajar melipu� antara lain : 
a. Sadisme,
b. Masochisme,
c. Homosex,
d. Incest. 

Pasal 87

Pasal 85 ( melarang aktivitas seks menyimpang )

Pasal 25 ayat 3 ( istri wajib urus rumah tangga ) 

Pasal 26 ayat 2 ( mengatur penggunaan sperma dan ovum ) 

Se�ap suami istri yang terikat perkawinan yang sah berhak 
memperoleh keturunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat dilakukan dengan cara alamiah atau teknologi 
reproduksi bantuan dengan menggunakan hasil pembuahan 

Se�ap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah 
wajib saling mencintai, menghorma�, menjaga kehormatan, 
se�a, serta memberi bantuan lahir dan ba�n yang satu kepada 
yang lain.

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diantara 
lain;
a. Wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baik-  
     nya
b. Menjaga keutuhan keluarga; serta
c. Mememuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama,    
    e�ka sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KONTROVERSI DALAM RUU KETAHANAN KELUARGA
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    Para penggagas menyebut, seper� tertuang dalam draf, RUU 
Ketahanan Keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga 
tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya 
secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar 
dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai 
keluarga.
     Salah satu pasal dalam aturan tersebut mengatur kewajiban 
suami dan istri dalam keluarga. Aturan tersebut menyebut bahwa 
suami bertugas sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri 
mengurus rumah tangga.
     Masyarakat menilai pemerintah terlalu sibuk mencampuri 
urusan ranah privasi masyarakat, lebih baik pemerintah fokus 
kepada pemerataan standar pendidikan di semua provinsi, pemer-
ataan harga pangan, pemerataan UMR, dan bagaimana cara 
menjual keunggulan daerah dibanding membuat Rancangan 
Undang-Undang yang mencampuri ranah publik.
   

      Berdasarkan hasil wawancara, Dahlia, seorang ibu rumah 
tangga sekaligus asisten rumah tangga mengatakan bahwa 
apakah pemerintah akan membantu permasalahan ekonomi 
ke�ka nan�nya peraturan seorang istri harus di rumah dan kepala 
rumah tangga �dak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Apakah 
pemerintah akan turut membantu permasalahan tersebut?

      Melansir dari nasional kompas.com pakar hukum tata negara 
Bivtri Susan� mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga sebaiknya 
�dak perlu ada. "Ini �dak perlu ada. RUU Ketahanan Keluarga 
menurut saya �dak perlu diajukan sama sekali," ujar Bivitri di 
bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).       
    Alasannya, �dak semua persoalan sosial bisa diselesaikan 
dengan peraturan perundang-undangan. Ia pun menyoro� alasan 
pengusul RUU Ketahanan Keluarga yang ingin mengurangi angka 
perceraian dan menurutnya masalah perceraian tersebut 
mencakup banyak faktor lainnya.   

terlampau 
mengatur 
urusan privat

publik
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      Pada tanggal 10 Maret 2020, mahasiswa di Jakarta Selatan 
bergerak menolak RUU Cilaka. Gerakan ini didasari dari hasil disku-
si yang diselenggarakan di Universitas Pancasila dan kesadaran dari 
mahasiswa untuk menolak Rancangan Undang Undang yang 
dianggap celaka. Dimulai dari Universitas Pancasila Lenteng Agung 
dengan dilanjutkan long march sampai pada ��k perkumpulan di 
Kampus IISIP Lenteng Agung. Adapun kampus-kampus lain yang 
ikut serta dalam aksi ini yaitu Universitas Gunadarma, Universitas 
Nasional, Politeknik APP, Universitas Pakuan, UNINDRA dan masih 
banyak lagi. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tujuan 
untuk menuntut sebuah keadilan demi kesejahteraan rakyat.

Adapun 10 tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa ini yaitu :

    Dari banyaknya tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa, 
Omnibus Law lah yang paling ditekankan karena Omnibus Law 
sangat berpengaruh pada nasib para buruh. Salah satu contoh 
yang sangat merugikan bagi buruh adalah adanya Rancangan 
Undang Undang Cipta Lapangan Kerja yang memberikan ruang 
bagi para pengusaha untuk mengkontrak pekerja/buruh tanpa 
batas waktu tertentu, RUU Cipta Lapangan Kerja ini akan mengha-
pus ketentuan dari Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan.
        Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu atau PKWT. Yang diantaranya berisikan ketentuan bahwa 
PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya 
boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu 
tahun. Melansir dari tempo.co Ketua Departemen Komunikasi dan 
Media KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, dengan dihapusnya 
ketentuan Pasal 59 ini, maka �dak ada lagi batasan seorang pekerja 
bisa dikontrak. “Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak 
seumur hidup.” ujar Kahar melalui keterangan tertulis pada Jumat, 
14 Februari 2020.
      Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu mahasiswa 
yang ikut serta dalam gerakan ini, ia berpandangan “karena di 
daerah - daerah kayak di Lampung mereka tuh udah aksi, di Jogja 
mereka lebih parah, di Jogja tuh mereka langsung bener - bener 
aksi. Abis aksi, konsolidasi, aksi, konsolidasi. Bahkan itu yang di 
gerakin bener-bener dari mahasiswanya ngga ada dari NGO/LSM 
yang masuk, ngga ada dari serikat buruh yang masuk." 
     Melihat banyaknya mahasiswa di luar Jakarta yang turun untuk 
menuntut kesejahteraan masyarakat, mahasiswa di Ibu Kota pun 
tak �nggal diam dengan adanya aksi tersebut.

O M N I B U S   L A W

TAK TINGGAL DIAM MAHASISWA LAKUKAN AKSI TOLAK 
OMNIBUS LAW
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1. Menolak Omnibus Law
2. Membahas dan mengesahkan RUU PKS
3. Bebaskan semua tahanan poli�k Indonesia
4. Tuntaskan pelanggaran HAM
5. Tarik pasukan militer dari tanah Papua
6. Hen�kan segala �ndakan, represif, 
    kriminalisasi, dan pembungkaman ruang 
    demokrasi terhadap semua gerakan rakyat
7. Usut tuntas Konflik Agraria
8. Tolak kebijakan Kampus Merdeka
9. Usut tuntas Kasus Buku Merah
10. Sejahterakan Masyarakat Indonesia



     “Oleh karena itu kita sebagai peman�k di Jakarta Selatan yang 
notabene-nya basis massa terbanyak dan menyepaka� di se�ap 
distrik di Jakarta akan menjalankan aksi tentang menolak Omnibus 
Law dan 10 tuntutan lain.” Tutur salah satu mahasiswa peserta 
aksi.

 

      Setelah konsolidasi aksi yang dilakukan di Ins�tut Ilmu Sosial 
dan Ilmu Poli�k (IISIP), akhirnya diputuskan untuk melakukan aksi 
dengan ��k kumpul di Universitas Pancasila dan aksi dilaksanakan 
di depan Kampus IISIP. Pada saat itu jumlah massa yang mengiku� 
aksi sekitar 100 orang.
     Jika dilihat dari pandangan mahasiswa, aksi ini �mbul karena 
adanya sistem yang �dak sesuai dengan sistem di Indonesia. 
Mahasiswa melihat Omnibus Law ini bukan dari produk negara 
Indonesia yang sistem pemerintahannya Civil Law, melainkan dari 
negara persemakmuran seper� contoh Amerika, Singapura, dan 
Malaysia. Ke�ka dilihat kembali, apabila sistem ini diterapkan di 
Indonesia akan berdampak kepada kalangan Mahasiswa juga, 
karena ke�ka mahasiswa lulus nan�nya belum tentu akan langsung 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diingink-
an. Dengan kata lain, Mahasiswa juga akan merasakan hal yang 

Isu Omnibus Law ini �dak hanya di ketenagakerjaan saja, namun di 
AMDAL, Pertanahan, Pajak, Lingkungan dan lain sebagainya. Dalam 
tuntutan aksi tersebut pun membahas tentang kampus merdeka 
yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Nadiem Makarim, yang menimbulkan pro dan kontra mengenai 
makna dari Kampus Merdeka itu sendiri.       
      Adapun pandangan dari salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum 
yang enggan disebutkan namanya ini, menanggapi dan menilai 
�ndakan pemerintah membuat sistem yang �dak sesuai dengan 
sistem yang negara kita anut merupakan sebuah kesalahan terha-
dap sistem negara kita. 
     “Kalo dilihat dari Omnibus Law nya juga, Omnibus Law itu udah 
pernah ada yang pake, Indonesia, itu kalo ngga salah tentang 
sistem peraturan daerah atau pemerintahan daerah gitu. Yaa kita 
melihat juga sih kalo secara garis hukum undang-undang paling 
�nggi, tapi kalo adanya Omnibus Law, itu secara hierarki mau 
ditaro seper� apa.” ujar salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum.
     Ia juga berpendapat bahwa produk dari Omnibus Law UU Cilaka 
ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, “Melihat tentang 
UU Ketenagakerjaannya dari produk Omnibus Law itu, UU Cilaka 
itu kan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan kita tuh tahun 
2003, karena menurut gue dalam UU Ketenagakerjaan tuh udah 
bener semua sih. Tinggal gimana kita membuat sistemnya itu 
bergerak.”
     Terlalu bangga dengan ramainya aksi Reformasi Dikorupsi 
sampai lupa bahwa RUU KPK telah disahkan, “Kalo dari kemaren 
itu kita ingin ada pergerakan, karena melihat pada Reformasi 
Dikorupsi kita terlalu membanggakan itu padahal kita lupa, kita 
aksi disitu, RUU KPK aja udah disahkan, 500 kasus dibatalkan. Kita 
kalah sebenernya di situ, dan atmosphere saat itu menurut gue 
banyak kesalahan, kejanggalan, kayak kita tuh cuma ikut aja ke 
jalan tanpa tau materi.” ujar salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Pancasila.
     Dari Omnibus Law ini kembali lagi kepada pidato Presiden Joko 
Widodo yang memudahkan investor asing untuk masuk ke dalam 
negeri dengan mengurangi hingga penghapusan hak–hak para 
pekerja/buruh, ar�nya mereka mempermudah investor asing 
tanpa memikirkan bagaimana nasib para pekerja/buruh.
    Terlihat dari banyaknya para pekerja dan buruh hingga maha-
siswa yang membentuk aksi semacam ini untuk menolak dan 
membatalkan dari adanya kebijakan Omnibus Law dan tuntutan 
lainnya, bahwa pemerintah belum matang dalam merancang 
peraturan-peraturan baru, bahkan masih banyak permasalahan 
yang belum diselesaikan, seper� Pelanggaran HAM, Konflik Agrar-
ia, hingga kasus Buku Merah, namun pemerintah tetap enggan 
merespon dan mengusut tuntas terkait permasalahan tersebut.
      Tentu hal itu membuat masyarakat resah dan kecewa dengan 
ke�dakjelasan kasus-kasus diatas, �dak sedikit dari masyarakat 
yang merasa terancam dan �dak aman dengan adanya peraturan 
baru ini. Padahal tugas pemerintah adalah menjamin keamanan 
dan kenyamanan masyarakat, tetapi �dak ada jawaban terkait hal 
itu.
  
 

aksi menolak omnibus law oleh mahasiswa
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 Dan selama jam malam ini diberlakukan belum ada satu pun 
keluhan dari mahasiswa selain dari mahasiswa Fakultas Teknik. "Kom-
plain masalah jam malam, menurut saya sampai saat ini �dak ada 
yang merasa terganggu. Mungkin kalau ada satu fakultas yang kasarn-
ya terganggu karena �ba-�ba fakultasnya mengeluarkan kebijakan itu 
mungkin iya, tapi selama ini �dak ada protes mengenai jam malam, 
bahkan GSG tetap jalan sampai jam 10.00 malam." ucap Prima. Ketua 
Senat Universitas Pancasila, Yusuf, mengaku sudah mencoba berdi-
skusi kepada pihak Yayasan, Agung Gumelar selaku Pembina Yayasan 
Universitas Pancasila, mengenai sampai kapan jam malam ini akan 
diberlakukan. Tetapi, pihak Yayasan �dak memberi jawaban pas�. Lain 
pendapat yang diberikan Prima dengan pernyataan Ketua BP Universi-
tas Pancasila, Luthfi. Luthfi sendiri sudah beberapa kali mencoba 
berdiskusi dengan pihak Yayasan Universitas Pancasila melalui pihak 
rektorat perihal peraturan jam malam. Selain peraturan jam malam, 
pihak kampus juga memberlakukan kebijakan penyeragaman kunci 
se�ap ruang UKM di Universitas Pancasila. Bukan hanya itu, kunci 
yang sebelumnya dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh anggota 
UKM masing-masing, kini harus diserahkan kepada petugas keaman-
an kampus.
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    Kehilangan kendaraan merupakan masalah yang 
serius bagi mahasiswa karena kendaraan adalah 
aset pen�ng untuk ke kampus. Kasus kehilangan 
kendaraan di kawasan Universitas Pancasila sudah 
sering terjadi, �dak hanya sekali atau dua kali tetapi 
telah tercatat 27 kasus kehilangan kendaraan dalam 
kurun waktu 4 tahun (2016   2019) yang terdiri dari 
26 unit kendaraan beroda dua dan satu unit beroda 
empat. Jumlah tersebut belum mencakup kenda-
raan yang rusak sebanyak 25 unit kendaraan beroda 
dua dan lima unit kendaraan beroda empat.
     Kasus kehilangan yang terjadi ini �dak mendapat-
kan pertanggungjawaban dari pihak pengelola 
parkir atau pihak Universitas Pancasila. Hal ini 
menambah ke�dakjelasan tentang masalah sistem 
perparkiran yang ada di kawasan Universitas Pan-
casila. Mahasiswa yang kehilangan kendaraanya 
�dak dapat meminta pertanggungjawaban kepada 
pihak manapun. Fasilitas parkir yang sudah ada 
kurang lebih 10 tahun di Universitas Pancasila ini 
dikelola oleh PT Gratama Vayadus. Namun sayang, 
mereka memiliki rapor merah. Berdasarkan survei 
yang dilakukan Badan Pengawas Universitas Pancas-
ila periode 2019/2020 dari sekitar 42 koresponden 
menilai bahwa sistem parkir yang ada di Universitas 
Pancasila ini �dak memiliki sistem parkir yang baik.

   Dapat dilihat dari kurang tersedianya kantung-kan-
tung parkir di se�ap kawasan fakultas, �dak ada 
penjagaan dan pemantau kendaraan dari pihak 
parkir di beberapa ��k, dan sistem parkir yang 
kurang meyakinkan menyebabkan peluang pencuri-
an kendaraan dapat dengan mudah terjadi.
     Sistem perparkiran yang �dak jelas ini membuat 
mahasiswa merasa �dak perlu membayar untuk 
masuk ke dalam kawasan Universitas Pancasila. 
Warga kampus merasa untuk apa membayar jika 
perparkiran ini �dak aman dan klaim asuransinya 
�dak jelas. Dari pihak PT Gratama Vayadus dan 
Universitas �dak dapat memberikan jaminan atau 
garansi. Koresponden beranggapan jika perparkiran 
ini aman dan bekerja dengan baik maka �dak men-
jadi masalah terdapat bayaran tetapi hal itu �dak 
terjadi, ini merupakan tantangan bagi BP UP untuk 
mendorong pihak Universitas.
     BP UP telah membuat dan mengajukan skema 
perparkiran yang bekerja dengan baik dan aman 
tetapi �dak diterima oleh pihak Universitas, perjan-
jian �dak diberikan dan usaha yang telah dilakukan 
oleh badan perwakilan buntu. 
      Perjanjian antara pihak kampus dengan PT Vaya-
dus ini berlaku sampai tahun 2021.  Namun perjanji-
an tersebut bersifat rahasia antara pihak 1 dan pihak 
3 (Universitas dan PT Gratama Vayadus). Dalam 
penyelengaraan suatu ak�vitas yang berkaitan 
dengan kampus harusnya mahasiswa dilibatkan agar 
adanya transparasi terhadap urusan tersebut. 
Banyak hal yang dilakukan oleh pihak perwakilan 
mahasiswa untuk membantu kasus kehilangan 
tersebut tetapi �dak ditanggapi dengan serius oleh 
pihak yang bersangkutan. BP UP sudah mendorong 
adanya SOP dan telah dibuat oleh pihak Vayadus 
tetapi hal tersebut hanya sebagai formalitas belaka.

VAYADUS

SSSTTT... HATI-HATI TIDAK KEMBALI
Fenomena kehilangan kendaraan dan tidak adanya pertanggung jawaban

di kawasan Universitas Pancasila masih menjadi permasalahan hingga saat ini.
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 Penyeragaman kunci dari �ap ruang UKM ini diberlakukan 
atas saran dari Senat UP dan BP UP sendiri dan disetujui oleh pihak 
yayasan dan kemahasiswaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak 
Kampus mengetahui siapa saja yang masuk dan keluar ruangan 
UKM. Prima menyatakan bahwa penyeragaman kunci ruangan 
UKM ini telah didiskusikan dalam Rapim (Rapat Pimpinan) yang di 
hadiri oleh perwakilan BP UP, Senat UP, dan ketua dari masing 
masing UKM, dan sudah disepaka� oleh Warek 3 bidang 3, Kema-
hasiswaan Universitas Pancasila, Senat UP, BP UP, dan ketua dari 
masing-masing UKM dan dari kebijakan ini diharapkan dapat 
menangkal terjadinya hal-hal �dak terpuji di area kampus. 
       
 
 Alasan diusulkannya penyeragaman kunci pada ruang 
UKM, dikarenakan ada keluhan dari UKM Pancasila Red Cross (PRC)  
yang mengajukan pembenaran kunci pintu. Sebelumnya, pintu 
ruang UKM PRC ini �dak dapat ditutup dan dikunci, sehingga 
banyak orang keluar masuk tanpa sepengetahuan Anggota dari 
UKM PRC itu sendiri.

    

    

           

 Permasalahan utama dianggap ada pada kunci, maka 
diajukanlah usul penyeragaman kunci ruangan dari Senat 
dan BP. Kunci tersebut juga dikumpulkan pada satpam yang 
bertugas dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja yang 
mengambil dan mengumpulkan kunci itu untuk mendata 
penanggung jawab kunci di �ap ruang UKM. Namun, peng-
gan�an kunci ini dilakukan tanpa persetujuan mahasiswa 
dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Senat mengaku �dak 
mengetahui mengenai kapan kunci digan�. "Ke�ka itu saya 
cuma mengajukan, saya juga kaget karena �ba-�ba kunci 
sudah digan� tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.” 
jelas Yusuf, Ketua Senat Universitas Pancasila. Saran menge-
nai penyeragaman kunci dan pengumpulan kunci kepada 
petugas keamanan ini disampaikan oleh Senat dan BP 
melalui  pertemuan untuk perkenalan dengan Joko selaku 
Wakil Rektorat bidang 3. Namun, berbeda dengan pernyata-
an Prima, pertemuan ini hanya didatangi oleh Senat dan BP 
U sebagai perwakilan.
      Hingga saat ini pengetatan mengenai peraturan jam 
malam masih menjadi pro kontra. Waktu merupakan in� 
dari permasalahan karena ruang gerak mahasiswa di 
lingkungan Universitas Pancasila dibatasi. 

 

    

           

KENDALA SIAK MENJADI PENGHAMBAT 
MAHASISWA DALAM PENGISIAN KRS

      Pengisian KRS adalah hal yang wajib dilakukan oleh 
mahasiswa sebelum memasuki semester baru perkuliahan. 
Mahasiswa Universitas Pancasila sebelumnya menggunakan 
website akademik online dalam pengisian KRS nya, dan 
akademik online tersebut dikelola langsung oleh 
masing-masing fakultas. Namun, kini pengisian KRS dialihkan ke 
SIAK, dan server tersebut dikelola oleh pihak Universitas. Dalam 
pengisian KRS di semester genap tahun akademik 2019/2020 
ini, terdapat kendala yang dialami oleh mahasiswa. Kendala 
tersebut �dak hanya dirasakan oleh mahasiswa dari satu 
fakultas saja, tetapi dialami oleh banyak mahasiswa di 
beberapa fakultas.  
     "Tiap milih matkul tuh gabisa langsung milih gitu, pas� ke log- 
out dulu baru bisa milih." tutur salah satu Mahasiswa Fakultas 
Farmasi. Tidak hanya mahasiswa dari Fakultas Farmasi, tetapi 
kendala juga dirasakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum. 
      "Server down itu bisa bikin kita keringat dingin dan mancing 
emosi kayak kemarin. lni temen gue sih yang ngalamin, pas dia 
pengisian akademik di kampus berbasis online, dia ga bisa ngisi 
24 SKS dan dia malah disuruh pasrahin aja 2 SKS nya•" ujar 
salah satu mahasiswa Fakultas Gedung Merah. 

     Pengisan KRS berlangsung lambat karena SIAK yang sulit 
diakses. Menghadapi keluh kesah mahasiswa, staff akademik 
pun �dak dapat memberikan respon yang tanggap. Hanya 
"Sabar ya mas/mba, kami pun sama, down juga." Hal ini 
dikarenakan SIAK dikelola oleh Pulahta Rektorat bukan ranahnya 
akademik fakultas.
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       Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) 
bersama Universitas Pancasila melakukan perjanji-
an kerja sama dengan Badan Narko�ka Nasional 
(BNN) dalam acara Diskusi Nasional Ancaman 
Narkoba di lingkungan kampus, yang berlangsung di 
Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Jumat, 17 
Januari 2020.
 
    Perjanjian kerja sama tersebut telah di tanda 
tangani oleh pihak Depu� Pemberdayaan 
Masyarakat Badan Narko�ka Nasional (BNN), 
Dunan Ismail Isja. Dalam perjanjiannya, kedua pihak 
sepakat untuk bekerja sama dalam lingkup pening-
katan kapasitas penggiat an� narkoba yang terben-
tuk di lingkungan kampus. 

     Perjanjian antara KAUP dengan BNN ini �dak 
akan berlaku untuk selamanya, melainkan hanya 6 
bulan sampai 1 tahun. Sebenarnya pembentukan 
Satuan Tugas ini sudah dibentuk sejak tahun 
1990-an. Dalam perancangan MoU Narko�ka ini, 
sayangnya pihak kampus �dak melibatkan maha-
siswa untuk hadir dan ikut serta. "Mahasiswa �dak 
dilibatkan, karena saya dapat akses MoU itu sendiri 
dari salah satu anak UKM yang kebetulan punya 
relasi dengan KAUP" ujar Zulfikar selaku ketua BP 
KMUP. 

     Dalam wawancara kami kepada pihak lembaga 
Universitas Pancasila mengatakan bahwa terben-
tuknya Satuan Tugas An� Narkoba ini masih belum 
jelas atau masih abu-abu karna belum ada info lebih 
lanjut dari pihak Rektorat bahkan belum ada sosial-
isasinya kepada mahasiswa. "Belum ada sosial-
isasinya, langsung ke�ka itu bilang ada acara KAUP 
dan nan� bakal ada dibentuknya Satgas saya pun 
gatau karna saat itu saya pun �m Satgas". ujar Yusuf 
selaku Ketua Senat KMUP. 

      Menurut pernyataan Yusuf, Satuan Tugas An� 
Narkoba, ini akan mulai diterapkan dan mulai 
melakukan diskusi setelah dibentuknya sekretariat 
KAUP. Dalam Satgas An� Narkoba ini terdapat 2 
Satgas, yaitu Satgas Sosial Kontrol dan Satgas 
Patroli yang memiliki tugasnya masing-masing. 
Satgas Sosial Kontrol ini terdiri dari Kelembagaan 
Universitas Pancasila, kelembagaan di se�ap 
fakultas, dan semua ketua dari Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM). Satgas Sosial Kontrol ini memi-
liki wewenang, yaitu mengawasi mahasiswa dan 
lingkungan sekitar kampus. 
      Pengawasan ini dilakukan agar nan�nya �dak 
ada lagi mahasiswa yang menggunakan narkoba. 
Apabila terdapat mahasiswa yang terlihat seper� 
pemakai narkoba, maka Satgas akan melakukan 
penyelidikan terhadap mahasiswa tersebut. 
Selanjutnya ada Satgas Patroli, Satgas Patroli ini 
terdiri dari 6 anggota Resimen Mahasiswa 
(MENWA), beberapa dari KAUP dan Alumni dari 
MENWA. 
    "Sebenarnya kita diminta mengirimkan 13 
anggota, tetapi saya hanya mengirimkan 6 anggo-
ta saja. Sisanya bagi-bagi ke yang lain, karna ga fair 
kan kalo dari MENWA doang. Semuanya harus 
terlibat juga" ujar Ketua MENWA. Satgas Patroli ini 
melakukan penghimbauan terhadap mahasiswa, 
agar melakukan hal tersebut �dak di dalam 
lingkungan kampus. 
      Satgas An� Narkoba ini berharap agar jika terja-
di penangkapan, maka yang mengetahui hal ini 
hanya internal Universitas Pancasila saja dan 
berharap agar pengedaran narko�ka ini berku-
rang. Beberapa mahasiswa pun berharap bahwa 
dengan dibentuknya Satuan Tugas An� Narkoba 
ini akan membawa perubahan bagi Mahasiswa 
Universitas Pancasila.
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     Interna�onal Woman’s Day merupakan aksi yang diselenggara-
kan se�ap tahun guna menyuarakan hak-hak wanita dan kesadaran 
perempuan sehingga membentuk sekelompok  perempuan tanpa 
ditunggangi oleh kepen�ngan satu dan lain hal. 
    Se�ap tahun nya acara ini diselenggarakan se�ap tanggal 8 
Maret di penjuru dunia. Bermula pada tahun 1908 ke�ka 15.000 
perempuan melakukan aksi di New York, Amerika Serikat, untuk 
menyuarakan hak mereka tentang Peningkatan Standar Upah dan 
Pemangkasan Jam Kerja.
    Lalu pada tahun 1910, Clara Zetkin selaku Pimpinan Kantor 
Perempuan mengajukan sebuah gagasan untuk menetapkan Hari 
Perempuan Internasional yang menyarankan se�ap negara untuk 
merayakan hari perempuan setahun sekali  untuk melakukan aksi 
tuntutan perempuan.
     Gagasan tersebut disepaka� oleh 17 negara dalam Konferensi 
Perempuan untuk menetapkan hari perempuan sedunia pada 19 
Maret 1911 dan pertama kali dirayakan di Jerman, Austria, Swiss, 
dan Denmark.    
      Diku�p dari CNN Media, di Rusia pergerakan perempuan di 
gelar pada 8 Maret 1913 untuk menentang Perang Dunia I. 
Setahun kemudian, seluruh perempuan di Eropa menggelar aksi 
yang sama di tanggal yang sama. Pada era Perang Dunia II, negara 
– negara di dunia menetapkan tanggal 8 Maret sebagai tanggal 
Momentum Advokasi Kesetaraan Gender.

      Khususnya, acara ini merupakan protes kaum wanita terhadap 
kesetaraan gender yang pada saat ini masih merupakan masalah 
internasional, karena hingga saat ini posisi kaum wanita masih 
lebih rendah dibanding laki-laki, baik dari taraf pendidikan, peker-
jaan, hingga sosial dan juga s�gma bahwa perempuan itu makhluk 
lemah.

     Pada IWD  tahun ini, Indonesia memiliki tema #EachForEqual 
dengan semangat untuk menantang stereo�pe, melawan prasang-
ka, dan merayakan pencapaian wanita. Tidak hanya kaum perem-
puan, aksi ini juga diramaikan oleh berbagai komunitas.
    Aksi ini dilakukan pada hari Minggu, 8 Maret 2020 di depan 
Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jl. M.H. Thamrin, 
Jakarta Pusat. Para peserta aksi yang berdatangan membawa 
spanduk bertuliskan tentang hak-hak wanita yang ter�ndas. Dalam 
aksi tersebut para peserta menuntut Pembangunan Sistem 
Perlindungan bagi Perempuan, Batalkan RUU Diskrimina�f Gender, 
Menolak Omnibus Law, Sahkan RUU PKS, Tolak RKUHP, serta RUU 
Ketahanan Kekeluargaan dan tentu Menuntut Kekerasan terhadap 
Perempuan.

     Tanggal 8 Maret kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa 
Bangsa (PBB) sebagai Hari Perempuan di tahun 1975. Pada
tahun 2011, Presiden Barrack Obama menetapkan bulan Maret 
sebagai ‘Bulan Sejarah Perempuan’. Setelah itu Hari Perempuan 
pun semakin ramai diperinga� di seluruh penjuru dunia. 
       Kegiatan yang dilakukan di dalam Aksi IWD (Interna�onal Wom-
an’s Day) biasanya adalah para perempuan yang melakukan aksi 
unjuk rasa, orasi, teatrikal, tarian, dan pawai untuk menunjukan 
kesetaraan gender mereka dengan kaum laki -laki. 
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    Meski pemerintah memas�kan �dak akan memulangkan 
mereka, kondisi ini justru menimbulkan permasalahan lain. 
Hal itu karena adanya perdebatan mengenai status kewar-
ganegaraan WNI yang pro ISIS. Beberapa pejabat Istana 
justru memberikan pernyataan berbeda terkait status 
kewarganegaraan WNI kombatan ISIS. Perdebatan itu dimu-
lai dari Presiden Jokowi yang menyebut mereka dengan 
is�lah sebaliknya, yaitu ISIS eks WNI. Staf Khusus Presiden 
bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan maksud Jokowi 
menyebut ISIS eks WNI. Menurutnya Presiden Jokowi hanya 
ingin sejalan dengan UU Kewarganegaraan.

    "Presiden hanya ingin konsisten dengan UU Kewarganega-
raan. Bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila 
dia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden," 
kata Dini.
  Dini menjelaskan ada beberapa kondisi WNI bisa kehilan-
gan status kewarganegaraannya menurut UU. Misalnya, 
WNI kehilangan status kewarganegaraannya jika menya-
takan tak lagi ingin menjadi WNI.
    "Tindakan pembakaran paspor dapat dianggap pernyataan 
keinginan untuk �dak lagi menjadi WNI," ucap Dini.
   Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menga-
takan para WNI eks ISIS sudah kehilangan status kewar-
ganegaraannya. Dengan begitu mereka tak bisa lagi dikait-
kan dengan pemerintah Indonesia.

sapa, bertanya nama dan asal negara. Satu dua pemain hanya 
bertanya tentang hal hal biasa    seper� jam berapa disana? 
Apa yang sedang kamu lakukan? Umur berapa dan apakah 
kamu seorang pelajar? Tetapi ada saja pemain lain yang mulai 
bertanya hal hal aneh seper� bertanya tentang ukuran 
pakaian dalam dan hal-hal nega�f lainnya. Dari sana RG meny-
impulkan hal yang pernah ia temui ini dapat dikategorikan 
kasus pelecehan melalui media sosial. Ia juga mengaku sama 
seper� NM, merasa direndahkan sebagai wanita.

 
     

      
        Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangani kasus-ka-
sus pelecehan seper� yang didapa� oleh NM dan RG adalah 
segera melapor kepada pihak yang berwajib atau melaporkan 
akun-akun tersebut melalui report user atau sebelumnya bisa 
diceritakan kepada orang-orang terdekat atau yang dipercaya, 
jangan pernah merasa malu atau takut disalahkan lebih baik 
speak up tentang pelecehan yang kerap terjadi ini, agar cepat 
ditanggapi dan diurus, agar �dak memakan korban semakin 
banyak. Apabila masalah yang dihadapi mungkin termasuk 
kategori atau jenis pelecehan yang berdampak buruk maka, 
bisa dilaporkan kepada Komnas Perempuan (Komisi Nasional 
Perempuan) yang melayani perlindungan bagi wanita.    

    Dalam pembahasan pelecehan seksual lewat media bisa 
diperluas dalam hal-hal lainnya, �dak hanya rayuan-rayuan 
saja, bisa juga dengan perdagangan perempuan untuk tujuan 
seksual, pelecehan visual, in�midasi seksual dan ancaman 
atau percobaan pemerkosaan yang ditawarkan oknum-oknum 
tertentu melalui pesan singkat, seper� DM (direct message). 
Oknum-oknum yang �dak bertanggung jawab tersebut 
seharusnya bisa cepat diproses karena semakin lama dibiar-
kan maka akan semakin menjadi-jadi.
      Seper� kasus NM, gadis remaja yang baru saja memasuki 
jenjang pendidikan di salah satu kampus ibu kota mengaku 
pernah beberapa kali disapa, dirayu, bahkan dihubungi lewat 
media sosial oleh beberapa oknum dalam kasus pelecehan 
seksual. Ia mengaku pernah dilecehkan kurang lebih 5 kali 
melalui aplikasi media sosial yaitu line, instagram dan twitter. 
Tetapi kebanyakan lebih ke arah rayuan atau sekedar menggo-
da. Menurutnya yang menyebabkan terjadinya pelecehan 
seksual lewat media sosial ini bukan diakibatkan korban yang 
memancing lewat pakaian yang menggoda atau hal-hal yang 
mengundang hasrat jahat tetapi, lebih kepada si pelaku yang 
memang �dak bisa mengontrol hasratnya. Saat mendapat 
chat atau telepon dari orang yang �dak ia kenal biasanya NM 
melakukan reject panggilan karena biasanya pelaku dapat 
meretas informasi atau data diri korban melalui situs jaringan, 
link atau lampiran yang mencurigakan yang dikirim pelaku 
melalui DM.

     Tidak ada waktu tertentu kapan kejahatan pelecehan ini 
dilakukan, dari yang didapa� NM ia merasa �dak ada sama 
sekali jam yang ditargetkan atau diatur oleh si pelaku, mereka 
dapat melakukannya kapanpun mereka mau, alih-alih pada 
jam malam, mereka malah melakukannya saat hasrat sedang 
benar-benar �dak bisa ditahan lagi. Dari sejauh ini ada beber-
apa pengaruh terhadap mentalnya karena sudah berkali-kali 
dihubungi oleh pelaku pelecehan, lebih terhadap tekanan 
ba�n yang dirasa.

       Kasus yang hampir sama juga terjadi kepada gadis usia 18 
tahun yang �nggal di daerah Depok. Sebut saja RG, ak�f di 
berbagai media sosial dan game online membuatnya banyak 
terlibat dengan orang-orang asing yang tak jelas asal usulnya. 
Ia mengaku pernah digodai melalui aplikasi game online yang 
menjalin pertemanan antar pemain secara global. Di aplikasi 
tersebut ia  bermain ular tangga online dan ludo online, ia juga 
kerap dipasangkan atau digabungkan dengan pemain dari 
negara India lewat fitur chat. Awalnya hanya saling bertukar

        elemahnya nilai dan norma dalam berinteraksi baik  
 secara  tatap  muka maupun �dak membuat bany-  
 ak orang menyalahgunakannya. Tidak dipungkiri 
internet pada zaman ini berkembang dengan sangat pesat 
hingga kehadiran internet sendiri menunjang beberapa kegia-
tan dalam kehidupan masyarakat. Semakin pesat teknologi 
yang disajikan maka, media sosial hadir sebagai penunjang 
atau dorongan baik dalam komunikasi atau hanya sekedar 
berbagi informasi. Ragam bentuk menyimpang dalam berint-
eraksi di media sosial mengakibatkan terjadinya bullying, 
penipuan, pemalsuan iden�tas hingga pelecehan seksual 
lewat media sosial.

       

 

M

* *

*

*

*

*

Beberapa bentuk pelecehan seksual melalui sosial media. 
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    Sirkus sudah lama dijadikan salah satu hiburan bagi 
masyarakat. Hal tersebut karena penampilan sirkus yang sangat 
memukau para penontonnya dengan keahlian yang dimiliki oleh 
hewan-hewan sirkus. Tetapi, hal tersebut �dak lepas dari peng-
gunaan hewan sirkus yang dapat mengancam keselamatan para 
hewan. Bukan hanya pada saat melakukan pertujukan, me 
lainkan juga pada saat melakukan la�han mereka mendapat 
perlakuan �dak baik dari pela�h sirkus yang dapat mengakibat-
kan stres pada hewan dan berujung kema�an. 
       Dalam upaya meningkatkan rasa kepedulian terhadap hewan, 
Sirkus Roncalli di Jerman memilih untuk �dak menggunakan 
hewan sungguhan dalam pertunjukan sirkus mereka, tetapi 
menyajikan atraksi hewan dalam bentuk hologram �ga dimensi. 
"Walau demikian kamu masih dapat pergi ke pertunjukan 
Roncalli dan melihat binatang-binatang seper� gajah dan kuda. 
Hanya saja sekarang binatang-binatang itu gak benar-berar 
nyata, melainkan sebuah hologram," ujar sirkus Roncalli dalam 
pernyataan mereka, diku�p New York Post. 
   Roncalli secara bertahap telah mengurangi penampilan 
binatang sungguhan sejak 2017. Pada 2019 Sirkus Roncalli 
melakukan terobosan dengan dengan perusahaan bernama 
Bluebox untuk pemasangan sistem tampilan holografik. Dengan 
teknologi ini, pengunjung dapat melihat atraksi hewan dengan 
visual 360°. Sirkus Roncalli mengaplikasikannya dengan menggu-

nakan proyektor laser ZU850 untuk membuat hologram �ga 
dimensi dan proyeksi lainnya dalam pertunjukan mereka. Para 
hewan ditampilkan dalam rupa hologram dengan resolusi �nggi. 
Gambar holografik �ga dimensi dari proyektor tersebut mengisi 
arena sirkus berukuran 32 meter (105 kaki) dan 5 meter (16 kaki) 
dengan kemampuan visual 360° untuk seluruh penonton.
    Sebanyak 11 perangkat digunakan dan dioperasikan oleh 15 
kru yang ahli dalam bidang tersebut untuk menampilkan tampi-
lan yang hampir seper� nyata. Meski bukan hewan yang asli, 
namun mereka masih dapat menghibur penonton. Bagi Roncalli 
terobosan ini sangat bermanfaat, sebab kini �dak ada hewan 
yang akan terluka atau dieksploitasi secara berlebihan selama 
pertunjukan. Selain itu, para penonton yang mengajak keluar-
ganya menyaksikan sirkus dapat menikma� penampilan sirkus 
tanpa rasa bersalah. 
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    Dewan Iklim, organisasi iklim independen yang didanai 
masyarakat, menyatakan kondisi kebakaran hutan sekarang lebih 
berbahaya daripada masa lalu, dengan musim kebakaran yang 
lebih panjang, kekeringan, dan tanah yang lebih kering serta suhu 
panas yang meningkat. Suhu panas (heatwave) pada Desember 
memecahkan rekor temperatur rata-rata di Australia. Suhunya 
mencapai di atas 40°C (113-120°F) di beberapa wilayah. Angin 
kencang juga merupakan penyebab api dan asap menyebar 
sangat cepat. Kaitan antara kebakaran hutan dan perubahan iklim 
menjadi hal yang poli�s belakangan ini, tetapi para ahli sepakat 
perubahan iklim menjelaskan bencana-bencana alam yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. 
       Kebakaran semak (bush fire) hampir terjadi se�ap tahun di 
Australia karena memang kondisi alam seper� yang disam-

paikan di atas. Pemerintah pun tak �nggal diam atas kejadian yang 
sudah berulang �ap tahunnya ini, kebakaran hutan menjadi 
tanggung jawab pemerintah negara bagian oleh karenanya 
hampir di se�ap negara bagian pas� ada satuan pemadam 
kebakaran (rural fire service) yang terla�h dan juga ada 
masyarakat yang membentuk komunitas pemadam kebakaran 
(fire community). Karena alam mereka yang memang menjadi 
penyebab terjadinya kebakaran maka mereka mempersiapkan 
betul terhadap bencana ini untuk dihadapi se�ap tahun dan 
mereka yakin kebakaran hutan yang terjadi di Australia memiliki 
karakteris�k yang berbeda dengan yang terjadi di negara lain. 

       Karena kebakaran hutan di Australia dapat dikatakan sebagai 
bagian dari gejala alam (pe�r dan suhu yang ekstrem serta alam 
yang kering) maka �dak ada yang kuasa melawan alam selain 
usaha mencegahnya yaitu melalui pemantauan yang terus 
menerus dan hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat 
berupa peringatan pemerintah setempat sampai dengan pelaran-
gan penggunaan api yang berlebihan (Total Fire Ban - TOBAN) 
dengan pengaturan yang rinci untuk dipatuhi oleh masyarakatnya. 
Sementara itu, Perdana Menteri NSW Gladys Berejiklian menga-
takan, penyelidikan akan memper�mbangkan tentang perubahan 
iklim, ak�vitas manusia, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi 
terhadap kebakaran itu. Dia berharap, penyelidikan itu dapat 
memberikan pembelajaran bagi NSW dalam menghadapi 
bencana kebakaran maupun bencana lainnya. "Penyelidikan ini 
akan memungkinkan negara untuk belajar dari kondisi bencana 
yang kita hadapi, dan menerapkan pembelajaran ini untuk masa 

        ustralia adalah benua yang akrab dengan keba-
  karan hutan, kebakaran yang terjadi di Australia 
  bukanlah hal yang baru, �ap tahunnya negara 
Australia menghadapi kebakaran hutan. Namun pada tahun ini 
menjadi yang terparah. Hampir semua hutan yang berada di 
Australia nyaris terbakar habis. Daerah yang terparah berada di 
bagian NSW, Victoria, dan Queensland. Kebakaran ini kerap kali 
terjadi pada bulan September. Kebakaran hutan di Australia 
umumnya disebabkan oleh kondisi alam. Seper� diketahui Austra-
lia memiliki cuaca yang ekstrem, secara geografis benua ini  
memiliki iklim yang kering dan kelembaban yang rendah. Namun 
faktanya kebakaran hutan ini �dak dimulai oleh perubahan iklim, 
tetapi diperburuk oleh efek pemanasan global. 

A
source medcom.id
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      Berdasarkan hasil wawancara, Dahlia, seorang ibu rumah 
tangga sekaligus asisten rumah tangga mengatakan bahwa 
apakah pemerintah akan membantu permasalahan ekonomi 
ke�ka nan�nya peraturan seorang istri harus di rumah dan kepala 
rumah tangga �dak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Apakah 
pemerintah akan turut membantu permasalahan tersebut?

depan," ujar Berejiklian, dilansir BBC, Kamis (30/1).      
 Sejumlah poli�si dan pengamat telah menyebut kebakaran 
hutan dan semak di Australia sebagai bencana nasional, dengan 
kerugian sejauh ini berjumlah lebih dari 10,5 juta hektar hutan 
yang terbakar, 30 orang meninggal dunia, 3000 lebih bangunan 
hancur, lebih dari 1500 rumah hancur, dan juga menghancurkan 
beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan ekonomi Australia 
seper� dairy, forestry industry, dan tourism, dan mengakibatkan  
jutaan satwa liar ma�.

     Sementara itu, Sebanyak 1 juta ekor kangguru akan dimusnah-
kan oleh pemerintah Australia tahun ini dengan tujuan menata 
kawasan hijau dan kehidupan hewan liar di negara tersebut. 
Pemerintah juga memutuskan untuk membunuh lima ribu unta di 
wilayah Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) dalam operasi 

selama lima hari. Binatang tersebut terpaksa dibunuh karena 
penduduk pribumi protes. Sumber air sering dihabiskan kawanan 
unta, padahal wilayah itu sedang mengalami kemarau panjang.    
 ’’Kami memahami keresahan pencinta binatang. Namun, 
sebagai penjaga tanah ini, kami harus mengatasi hama yang 
mengancam ketersediaan pasokan air,’’ ujar General Manager 
APY Richard King.

      Selain kangguru, koala merupakan salah satu binatang yang 
biasanya dicari turis saat berkunjung ke Australia. Sayangnya, 
menurut Australian Koala Founda�on, jumlah koala yang ada di 
dunia ternyata sudah sangat sedikit sehingga mereka bisa dibilang 
punah secara fungsional. Maka dari itu untuk mengatasi kepunah-
an pemerintahan Australia menghimbau untuk mengadopsi 
satwa liar tersebut. Untuk saat ini satwa liar yang sudah mendapa-
tkan ijin untuk di adopsi yaitu koala, mengingat jumlahnya yang 
se�ap hari berkurang Rumah Sakit khusus satwa Koala Port 
Macquarie di pantai utara-tengah New South Wales (NSW) adalah 
satu-satunya fasilitas di dunia yang didedikasikan untuk merawat 
koala liar. Sebagian besar pendanaan organisasi ini berasal dari 
donasi dan program adopsi koala, di mana orang membayar 
untuk "mengadopsi" salah satu koala yang menjadi pasien perma-
nen di rumah sakit ini karena �dak lagi mampu bertahan hidup 
sendiri di alam liar, dan untuk beberapa mantan pasien yang telah 
dibebaskan. Direktur klinis Rumah Sakit Koala Cheyne Flanagan 
mengatakan program adopsi membantu mengumpulkan uang 
dan kesadaran. 

     Sejumlah negara, terutama negara tetangga terdekat Australia, 
seper� di kawasan Pasifik, telah menunjukkan solidaritasnya 
dengan memberikan bantuan. Selandia Baru sebagai negara 
terdekat dari Australia menambah jumlah pasukan militer untuk 
membantu pemadaman api, setelah sebelumnya ada 157 pemad-
am kebakaran dari negara tersebut yang diturunkan sejak bulan 
Oktober 2019. Tiga helikopter milik Angkatan Udara Selandia Baru 
beserta �mnya telah dikirim ke Australia untuk kemudian bermar-
kas di Australia Selatan, hingga akhir Januari. Sementara itu Amer-
ika Serikat telah menurunkan sekitar  100 pemadam kebakaran 
untuk membantu menangani kebakaran hutan dan semak di 
Australia. Sementara itu, 95 relawan pemadam kebakaran dari 
Kanada telah diterjunkan ke Australia, seper� yang dikonfirmasi 
dari Canadian Interagency Forest Fire Centre. Lalu Pejabat semen-
tara Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat mengatakan, di 
Facebook jika pemerintahannya berkomitmen untuk memberikan 
sekitar AU$ 250.000, untuk membantu korban kebakaran di 
Australia.  

     Lalu negara lain yang ikut membantu adalah Indonesia, kerja 
sama antara Indonesia dan Australia melalui pemberian bantuan 
kemanusiaan memiliki sejarah panjang. Dimulai dari pemberian 
bantuan Indonesia pada saat topan Tracy di Darwin tahun 1947 
sampai pemberian bantuan Australia pada saat tsunami Aceh dan 
Nias tahun 2004 serta gempa dan tsunami Sulawesi tahun 2019. 
Saat terjadi bencana ini Indonesia mengirimkan bantuan seban-
yak 38 personel bantuan kemanusiaan Indonesia yang diterjunk-
an untuk membantu menangani kebarakan hutan dan lahan di 
wilayah Blue Mountain, New South Wales telah �ba di Royal 
Australian Air Force (RAAF) Base Richmond, New South Wales 
(02/02/2020). Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri dari 26 
personel Satuan Se�ngkat Peleton (SST) Zeni TNI Angkatan Darat, 
6 personel Marinir, 4 personel Fasilitas Konstruksi TNI Angkatan 
Darat dan 2 personel Pusat Kesehatan TNI. Demikian seper� 
diku�p melalui kemlu.go.id, Senin (3/2/2020).
     Kebakaran ini �dak hanya berdampak pada kehidupan manusia 
saja namun juga sangat berdampak pada kehidupan satwa liar 
yang ada, jutaan lebih satwa liar ma� karna hangus
terbakar. Steven Selwood, kepala �m South Australia Veterinary 
Emergency Management, mengatakan bahwa populasi koala di 
pulau ini diperkirakan mencapai 46 ribu. Kini, hanya 9 ribu yang 
bertahan hidup. Padahal, Kangaroo Island merupakan satu-satun-
ya tempat yang bebas chlamydia   wabah menular yang berbaha-
ya bagi koala. 

     Pengadopsian bukan dilakukan dengan cara dipelihara di rumah 
oleh masing-masing individu tetapi lebih kepada memberikan 
donasi yang didedikasikan kepada binatang tertentu. Namun ada 
juga penduduk lokal yang memang menyelamatkan satwa-satwa 
liar tersebut secara suka rela atau membuka sanctuary. Umumnya 
hewan liar di Australia (kangguru, koala, dan burung-burung asli 
Australia) �dak ada yang dipelihara di rumah. Apalagi yang menja-
di ciri khas dan native Australia �dak boleh dipelihara sembaran-
gan.

Dilansir dari beberapa sumber.
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MEDIA PEMBERITAAAN DI INDONESIA

      Sebaliknya, perlu pencantuman nama lengkap pelaku. Hal ini 
dilakukan agar semua pihak yang membaca berita tersebut tahu 
lantas waspada. Pencantuman nama dapat menjadi efek jera 
bagi para pelaku kejahatan, termasuk didalamnya kejahatan 
berat dan kejahatan kerah pu�h.
       Pen�ngnya inisial untuk korban kejahatan memiliki beberapa 
alasan dan per�mbangan. Pertama, demi mengedepankan sisi 
kemanusiaan. Kedua, keluarga korban tentu �dak ingin kema-
�an anggota keluarganya disebarluaskan oleh media, terlebih 
dengan menyantumkan nama korban dan mengunggah foto 
korban karena pencantuman nama korban dapat mempermu-
dah orang untuk mencari tahu kehidupan korban dengan hanya 
mencarinya melalui berbagai media sosial. Hal tersebut tentu 
akan menjadi buah bibir masyarakat luas, apalagi dengan kondi-
si korban yang tewas dalam keadaan �dak wajar.

     Media massa atau Pers adalah is�lah yang mulai digunakan 
pada tahun 1920-an untuk mendeskripsikan jenis media yang 
secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat luas. 
     Perkembangan teknologi memudahkan pers dalam menyebar-
kan dan mendapatkan suatu informasi atau berita. Tetapi, dengan 
ini pula penyebaran berita dapat disalahgunakan. Misalnya, 
terjadi plagiarisasi atau berita yang dilebih-lebihkan. Maka dari 
itu, adanya kode e�k jurnalis sangat pen�ng dalam dunia berita. 
Sayangnya, kini banyak media massa yang �dak berkiblat kepada 
kode e�k jurnalis dalam penulisan beritanya. Tujuan jurnalis 
bukan lagi menyampaikan berita secara akurat, tetapi keuntungan 
ekonomi individu semata.
   Dalam dunia jurnalis�k, selain dibatasi oleh hukum, seper� 
undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus 
berpegang kepada kode e�k jurnalis�k.  Jika di�lik kembali, 
pemberitaan di Indonesia sudah cukup menyimpang dari kode 
e�k jurnalis. Penyimpangan ini sudah menjadi salah kaprah dalam 
dunia pemberitaan tanah air. 
      Contohnya dalam kasus pemerkosaan, seringkali nama pelaku 
disamarkan dengan digan� inisial sedangkan nama korban di blow 
up. Padahal, dalam kode e�k jurnalis poin 5 disebutkan “War-
tawan Indonesia �dak menyebutkan dan menyiarkan iden�tas 
korban kejahatan susila dan �dak menyebutkan iden�tas anak 
yang menjadi pelaku kejahatan”.

Sebagai contoh lain, dimana media �dak memberi inisial pada 
korban pemerkosaan dan pembunuhan. Media dalam melakukan 
pelaporan terhadap peris�wa kejahatan hendaknya memberikan 
sensor dengan menuliskan nama korban menggunakan inisial 
saja. Hal ini dilakukan demi melindungi iden�tas korban, iden�tas 
keluarga korban, dan segala hal yang bersangkutan dengan 
kehidupan pribadi korban. Perkara di sini bukan soal subjek�fitas, 
melainkan mengedepankan sisi humanisme dari jurnalis. 

  Dan ke�ga, belum lagi pada 
pemberitaan pembunuhan dengan 
menyertai foto keadaan tubuh 
korban ke�ka ditemukan tewas, �dak 
hanya dapat menimbulkan kesedi-
han dan trauma tersendiri bagi 
keluarga korban, tetapi juga mem-
buat takut orang-orang yang melihat 
berita tersebut.
   Jika di�lik kembali, pemediaan di 
tanah air cenderung berkiblat 
kepada model click bait. Di mana 
profit dari segi ekonomi yang menja-
di tujuan utamanya. Sedangkan, 
kualitas �dak terlalu di sorot. Sehing-
ga, banyak media yang berjalan �dak 
sesuai dengan kode e�k jurnalis. 
Padahal kode e�k jurnalis adalah 
pegangan para jurnalis�k dalam 
mengangkat sebuah kasus atau 
berita.
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    Dari penjara ke penjara merupakan 
buku trilogi yang ditulis Tan Malaka saat 
dirinya berada dalam peniara. Hampir 
sebagian hidupnya dihabiskan di peniara 
akibat ak�vitas poli�knya yang menen-
tang kolonialisme. Tidak hanya dipenjara-
kan oleh pemerintah kolonial tetapi juga 
dipenjarakan oleh pemerintah negara 
karena ia memiliki pandangan poli�k yang 
berbeda. Tan Malaka merupakan ak�vis 
nasional yang gigih memperjuangkan 
kemerdekaan bangsanya dari cengkra-
man pemerintah kolonial Hindia-Belanda. 
ia menghabiskan sebagian hidunya dalam 
pengasingan dan secara terus-menerus 
diancam akan ditangkap otoritas pemer-
intahan Belanda dan sekutunya. Tan 
Malaka memainkan peran intelektual 
pen�ng dalam menghubungkan gerakan 
komunis internasional dengan gerakan 
an�-kolonial di Asia Tenggara. 
    Buku Dari Penjara ke Penjara yang 
ditulis pada tahun 1948 ini ditahbiskan 
oleh majalah Tempo sebagai salah satu 
buku yang paling berpengaruh atau mem-
berikan kontribusi terhadap gagasan 
kebangsaan. Buku ini terbagi menjadi 2 
jilid, buku pertama membahas tentang 
bagaimana kehidupannya di Hindia-Be-
landa dan Filipina lalu dalam buku yang 
kedua membahas tentang "Perjalanann-
ya" dari Shanghai China, Hongkong hingga 
kembali ke Tanah Air.
 Buku ini mengisahkan tentang 
kehidupannya yang begitu dinamis dari 
negara ke negara lain , dari Belanda, 
Jerman, Rusia, Philipina, Singapura, dan 
Tiongkok, untuk kepen�ngan 
kemerdekaan Indonesia, kepen�ngan 
komunis Inclonesia, dan komunis interna-
sional juga untuk menyelamatkan diri dari 
pengejaran kolonial. Dalam pelariannya 
ini ia selalu bergan� nama di se�ap 
negara yang ia singgahi dan hebatnya lagi 
ia pun mempelajari se�ap bahasa di 
negara yang ia singgahi.

(Philipina) Tan Malaka pun pernah berjuang bersama beberapa kaum buruh dalam memperjuangkan haknya dengan cara menyuarakan 
suara Kaum Proletar. la pun pernah menjadi ketua Komunis Internasional karena pemikirannya yang tajam. la mendirikan Partai Murba 
dan menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka merupakan sosok yang cerdas, berani, pembelajar yang kuat karena la selalu 
meniaga semangat membaca dan menulisnya dengan begitu ia sosok yang mampu mencetuskan nama "REPUBLIK" untuk Indonesia. 
Oleh karena itu Rakyat Indonesia tentu harus menjunjung �nggi namanya.
 
 Tan Malaka juga seorang pendidik yang pandai dalam perjuangan membebaskan bangsanya ia tak hanya pandai beretorika tapi 
la juga menebar ilmu pengetahuan dengan cara mendirikan sekolah rakyat, salah satunya di Bandung. Menurut keyakinannya bahwa 
kelak pendidikanlah yang akan mengantarkan bangsa ini menuju pintu kemerdekaannya. Atas �ndakannya itu Tan Malaka dianggap 
sebagai musuh paling berbahaya oleh kolonial Belanda. 

 Terdapat ku�pan "Buku ini saya beri nama 'Dari Penjara ke Penjara'. Memang saya rasa ada hubungan antara penjara dengan 
kemerdekaan seja�." Yang menjelaskan barang siapa yang menghendaki kemerdekaan dengan umum, maka ia harus sedia dan ikhlas 
untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri-(Nya) sendiri. (Tan Malaka) 

google.com

https://earthofpeoplemordpress.com portrai 
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   Pada 1950 setelah menunggu persetujuan Va�kan untuk 
membentuk Ordo baru, Teresa meresmikan Missionaries for 
Chari�es. Pemerintah Kolkata menginginkan Teresa 
memanfaatkan sebuah gedung yang tadinya merupakan 
tempat penziarahan untuk dialihfungsikan menjadi rumah 
singgah bagi kaum papa dari berbagai latar belakang agama, 
yang sakit dan tak berdaya.

   Walaupun dalam keadaan poli�k di kota Kolkata yang 
bergejolak, seper� kerusuhan atau aksi menentang pemer-
intahan terjadi namun kondisi rumah yang dibangun Teresa 
tetap baik–baik saja karena posisi Teresa sendiri sebagai 
orang yang dekat dan bersahabat dengan banyaknya partai 
poli�k yang ada.

   Hukum Kanonik baru mengizinkan Teresa untuk berek-
spansi pada tahun ke-10 dimana ia sudah mendirikan 85 
rumah singgah di berbagai daerah di India dan 65 cabang 
Missionaries for Chari�es di luar India. Ekspansi ini melipu� 
rumah penampungan yang dibagi secara spesifik bagi para 
penderita lepra, anak terlantar, ibu dengan kehamilan tak 
diinginkan, hingga pan� rehabilitasi pengguna narkoba. Di 
India, terdapat pula rumah penampungan untuk orang sakit 
jiwa, lansia, serta layanan kunjungan kerumah sakit, penja-
ra, tempat peni�pan anak, dan klinik kesehatan.

   Menurut Joan Graff Clucas dalam bukunya tentang biografi Bunda 
Teresa, ia menulis bahwa Agnes/Bunda Teresa terpesona oleh 
cerita–cerita dari kehidupan Misionaris dan pelayanan di Benggala. 
Di usia ke-12 ia merasa yakin dan berkomitmen untuk kehidupan 
beragama dan merasa terpanggil untuk melayani orang yang memi-
liki kebutuhan kurang. Pada usianya ke-18 ia meninggalkan rumah 
untuk bergabung dalam kesusteran Loretp sebagai missionaris. 
Semenjak itu, ia �dak pernah mengunjungi rumah begitu penutur-
an Joan Graff dalam bukunya.

   Pada tanggal 14 Mei  1937, Agnes mengambil janji sucinya ke�ka 
ia sedang pelayanan sebagai guru di sekolah biara Loreto di Entally, 
sebelah �mur Kalkuta. Ia bekerja di sana selama hampir dua puluh 
tahun dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai kepala sekolah. 
Meskipun menjadi guru, Agnes merasa risih tentang kemiskinan, 
kelaparan dan banyak penderitaan hingga kekerasan hindu/muslim 
pada Agustus 1946 membuat kota dalam ketakutan yang ada. 
Menurut Kathryn Spink dalam bukunya (1997), Agnes merasa 
perannya sebagai kepala sekolah adalah suatu pekerjaan yang 
sangat amat nyaman sampai akhirnya ia keluar dan mendirikan 
ordo susteran yang fokus pada pengabdian terhadap kaum papa.

   Pada 8 Desember 1948 ia memulai pekerjaan misionarisnya 
bersama orang miskin dan pada 8 Desember 1948 juga ia mening-
galkan jubahnya. Bunda Teresa mengahabiskan beberapa bulan di 
Patna untuk pela�han dasar medis rumah sakit keluarga Kudus dan 
mulai ke pemukiman yang kumuh. Dan pada tahun 1949 ia 
bergabung dalam usahanya dengan sekelompok perempuan muda 
dan meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas 
religius baru untuk membantu orang–orang “termiskin di antara 
kaum miskin”.

   Teresa sempat menuliskan di buku hariannya bahwa tahun  
     pertamanya penuh dengan 
             kesulitan. Ia �dak memiliki 
        penghasilan dan harus 
     memohon makanan 
     dan persediaan. 
            Dalam buku biogra-

fi yang ditulis oleh Katryn, disebutkan bahwa Bunda Teresa 
menulis seper� ini “Tuhan ingin saya masuk dalam  
kemelaratan. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. 
Kemelaratan para orang miskin pas�lah sangat keras. Ke�ka 
saya mencari tempat �nggal, saya berjalan dan terus 
berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan 
bagaimana mereka sakit jiwa dan raga, mencari tempat 
�nggal, makanan dan kesehatan. Kemudian kenikmatan 
Loreto datang pada saya. ‘Kamu hanya perlu mengatakan 
dan semuanya akan menjadi milikmu lagi,’ kata sang 
penggoda... Sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku 
untuk-Mu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala 
keinginan-Mu merupakan kehormatan bagiku. Aku �dak 
akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya.”      

BUNDA TERESA
Pelajaran Dari Orang Miskin

 unda Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu) atau biasa di- 
 kenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta oleh Gereja 
 Katolik. Bunda Teresa lahir di Uskub, Kerajaan O�oman, 26 
Agustus 1910 dan wafat pada 5 September 1997 di Kalkuta, India 
pada umur 87 tahun. Bunda Teresa merupakan biarawa� katolik 
Roma keturunan Albaina yang berkewarganegaraan India yang 
mendirikan Missionaries of Charity; M. Cdi Kalkuta, India. Ia merupa-
kan seorang anak bungsu atau anak terakhir di dalam keluarganya, ia 
lahir dari pasangan Nikolle dan Drana Bojaxhiu. Ayahnya adalah 
seorang poli�kus Albania dan ibunya adalah seorang katolik Roma.

B

   Pada 13 Maret 1997 ia turun dari jabatannya sebagai 
kepala Misionaris Cinta Kasih dan digan�kan oleh suster 
Nirmala Joshi, dan ia wafat pada tanggal 5 September 1997. 
Bunda Teresa dibaringkan dalam ketenangan di Gereja St. 
Thomas, Kalkuta selama satu minggu sebelum pemakaman-
nya pada September 1997. Ia diberi pemakaman kenega-
raan oleh pemerintah India dalam rasa syukur atas jasanya 
kepada kaum miskin dari semua agama di India.
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      Harlan Thrombey penulis kaya dan terkenal, 
mengundang seluruh keluarganya untuk meraya-
kan ulang tahunnya yang ke-85 di kediaman 
pribadinya. Keesokan paginya ia ditemukan 
sudah �dak bernyawa, ke�ka polisi memulai 
inves�gasi kema�annya dengan bantuan detek�f 
privat Benoit Blanc.

    Film ini berhasil merubah fokus akan bagaima-
na sesuatu itu terjadi,menjadi apa yang mereka 
lakukan. Hal tersebut masuk akal karena terfokus 
dalam pengungkapan mo�f daripada pengungka-
pan fakta demi fakta. Tidak terlalu sulit untuk 
menerka pelaku ke�ka serpihan puzzle mulai 
terkumpul dan ke�ka itu terjadi para penonton 
terpikat kedalam dunia tersebut. Bagi para 
penggemar genre Crime/Mystery, Knives Out 
merupakan salah satu film yang harus anda 
masukan dalam da�ar must-see list anda.

       Rian Johnson sutradara dan penulis Knives 
Out berhasil membawakan whodunit dalam 
balutan era modern. Ak�ng dan penulisannya 
sangat kaya, mereka mampu memberikan kesan 
mendalam pada se�ap karakter yang ada sehing-
ga membuat penonton semakin sulit ke�ka 
menerka pelakunya. Tidak tanggung-tanggung 
cast pemain dari film Knives Out juga mengambil 
banyak aktor dan aktris ternama seper� Daniel 
Craig, Michael Shannon, Jamie Lee Cur�s, Chris 
Evans dll.

     Dari segi plot, Knives Out merupakan film 
genre crime/mystery yang to the point. Dari awal 
kita sudah dipancing untuk menerka-nerka 
tentang  siapa pelakunya, sinematografi dan 
kostum yang dipersiapkan secara matang dan 
mendetail sehingga memanjakan mata dan �dak 
bosan saat menontonnya.

      Bercerita tentang aktor Rick Dalton (Leonardo 
de Caprio) yang mendapatkan popularitas dan 
keberuntungan lewat acara televisi 1950-an kini 
kesulitan untuk menemukan pekerjaan di 
Hollywood. Ia menghabiskan kebanyakan 
waktunya dengan minum dan berpergian 
bersama stuntman-nya Cliff Booth (BradPi�). 
Rick juga ternyata �nggal bersebelahan dengan 
Roman Polanski dan Sharon Tate, pembuat film 
dan aktris ternama yang selamanya akan diingat 
sebagai member dari keluarga Manson.

      Once Upon A Time in Hollywood merupakan 
“a true love letter” dari Quen�n Taran�no untuk 
masa keemasan Hollywood, tampilan visual 
seper� glossy neon light benar-benar memberi 
kesan retro, se�ap karakternya terkesan sangat 
nyata, benar-benar penulisan yang mendalam 
dari seorang Quen�n. Film ini cocok untuk 
dinikma� bagi kalian yang suka akan sisi lain dari 
industri film.

       Once Upon A Time in Hollywood, sebuah film 
yang bercerita tentang industri perfilman 
Hollywood dimana Rick Dalton, aktor yang 
karirnya kian meredup bersusah payah untuk 
mendapatkan spotlight dalam se�ap perannya, 
akan tetapi film ini bukan hanya bercerita seputar 
Rick Dalton saja, ada 2 kisah lain yang membantu
keutuhan film tersebut antara lain kisah 
stuntman sekaligus teman baik Rick Dalton dan 
Sharon Tate. Menghandirkan 3 perspek�f yang 
berbeda dalam sebuah film �dak membuat film 
ini kehilangan alurnya, sutradara sekaligus 
penulis naskah, Quen�n Taran�no juga berhasil 
menanamkan ide akan hal yang paling tergelap, 
paling mengerikan yang pernah terjadi di Los 
Angeles dengan memindahkannya ke dunia film.

Oleh : Koresponden Gema Alpas

Oleh : Koresponden Gema Alpas

source posterspy.com

Knives out
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Covid-19 (coronavirus disease 2019) atau 
yang sering kita kenal dengan virus 
corona yakni penyakit yang 
disebabkan oleh infeksi virus Severe 
Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 ( SARS-CoV-2 ). 
Virus ini menyebabkan penyakit 
mulai dari gejala ringan sampai 
gejala berat. 

• Merasakan pilek
• Tenggorokan sakit 
• Selalu batuk
• Demam 
• Apabila kalian mengalami 
   kesulitan bernafas itu 
   merupakan kasus yang 
   parah  

• Kamu keluar rumah cuman buat nongkrong? Kamu keluar rumah �dak ada           
   kepen�ngan kan? so stay at home itu jauh lebih balk. 

• Kalaupun kamu harus keluar rumah karena ada hal pen�ng, hindari menggunakan 
   transportasi umum. 

• Bila kalian ingin keluar rumah selalu gunakan masker dan jangan lupa selalu membawa 
   hand sanitizer. 
     
• Setelah kamu selesai berak�vitas, baik dalam rumah maupun luar rumah selalu mencuci
   tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 

• Bila kalian sedang ditempat umum, sebaiknya jaga jarak 1,5 m dengan orang lain. 
 
• Sedang lapar? sebaiknya hindari makan di luar rumah, lebih baik makan masakan rumah
   karena jauh lebih sehat. 
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sapa, bertanya nama dan asal negara. Satu dua pemain hanya 
bertanya tentang hal hal biasa    seper� jam berapa disana? 
Apa yang sedang kamu lakukan? Umur berapa dan apakah 
kamu seorang pelajar? Tetapi ada saja pemain lain yang mulai 
bertanya hal hal aneh seper� bertanya tentang ukuran 
pakaian dalam dan hal-hal nega�f lainnya. Dari sana RG meny-
impulkan hal yang pernah ia temui ini dapat dikategorikan 
kasus pelecehan melalui media sosial. Ia juga mengaku sama 
seper� NM, merasa direndahkan sebagai wanita.

 
     

      
        Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangani kasus-ka-
sus pelecehan seper� yang didapa� oleh NM dan RG adalah 
segera melapor kepada pihak yang berwajib atau melaporkan 
akun-akun tersebut melalui report user atau sebelumnya bisa 
diceritakan kepada orang-orang terdekat atau yang dipercaya, 
jangan pernah merasa malu atau takut disalahkan lebih baik 
speak up tentang pelecehan yang kerap terjadi ini, agar cepat 
ditanggapi dan diurus, agar �dak memakan korban semakin 
banyak. Apabila masalah yang dihadapi mungkin termasuk 
kategori atau jenis pelecehan yang berdampak buruk maka, 
bisa dilaporkan kepada Komnas Perempuan (Komisi Nasional 
Perempuan) yang melayani perlindungan bagi wanita.    

       Kasus yang hampir sama juga terjadi kepada gadis usia 18 
tahun yang �nggal di daerah Depok. Sebut saja RG, ak�f di 
berbagai media sosial dan game online membuatnya banyak 
terlibat dengan orang-orang asing yang tak jelas asal usulnya. 
Ia mengaku pernah digodai melalui aplikasi game online yang 
menjalin pertemanan antar pemain secara global. Di aplikasi 
tersebut ia  bermain ular tangga online dan ludo online, ia juga 
kerap dipasangkan atau digabungkan dengan pemain dari 
negara India lewat fitur chat. Awalnya hanya saling bertukar
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