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LAPORAN HASIL KINERJA #2 

KOMISI II 

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

PERIODE 1439-1440 H/2017-2018 M 

 

A. PENDAHULUAN 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Alhamdulillah anta maksudhuna’ ya Allah ya Robbana Muhammad Nabiyinah,  

Segala puji dan syukur selalu kupahatkan kepada sang pemilik yang batil dan yang 

tohir, sang pemilik alam dan isinya, yang mengajarkan kesabaran dan ketabahan, 

hanyalah dia yang pantas diberikan gelar atas ketuhanannya Allah SWT, karena rahmat 

dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan  forum 

pertanggungjawaban ini. 

Ya Muhammad ya nabiyanah shalawatuna alaika ya habibana Sholawat selalu 

kami haturkan kepada Muhammad ibni Abdillah rosul dan nabi terakhir nabi 

Muhammad SAW. Seorang pemipin suri teladan kepada umatnya yang kurang baik 

ahlaqnya, dia yang diutus kedunia untuk  untuk memperbaiki akhlak manusia, semoga 

kita mendapatkan syafaatnya di yaumul Akkhir.  

Alhamdulillah, tanpa terasa periodesasi DPM FH UII sudah berjalan, banyak 

agenda-agenda, kegiatan-kegiatan, perubahan dan perbaikan yang telah dilakukan, dan 

kini tibalah bagi kami untuk melaporkan kinerja yang telah kami lakukan secara 

transparan kepada perwakilan lembaga-lembaga dan mahasiswa UII dalam lingkup 

Fakultas Hukum. Rasa syukur tak hentinya kami ucapkan bahwa Allah SWT masih 

mengizinkan kami untuk menjalani periodesasi hingga forum ini berlangsung, dan 

semoga tetap lah demikian hingga akhir periode nanti. Inshaallah. 

Dalam kesempatan ini izinkanlah kami, selaku komisi II DPM FH UII, 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan sebenar-benarnya. 
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B. ARAS IDEALITA 

Berdasarkan tata tertib DPM FH UII, tugas dan wewenang komisi II DPM FH UII 

sebagaimana pasal 22 ayat (2), adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kontrol kebijakan kampus FH UII sebagai bentuk check and 

balance, 

b. Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam mencermati dan mensikapi fenomenan 

publik dengan sikap yang kritis, konsisten dan independen dengan tetap berpegang 

teguh kepada nilai keislaman, 

c.  Mempertegas format gerakan mahasiswa FH UII dalam rangka mempertegas jati 

diri gerakan mahasiwa dalam lingkungan fakultas, universitas, maupun nasional,  

d. Memberikan akses kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya yang sevisi dengan FH UII demi terseratnya informasi-informasi dan 

demi kemajuan lembaga mahasiswa serta kemajuan pendidikan lingkungan 

Universitas Islam Indonesia, 

e. Membangun gerakan basis mahasiswa FH UII di kampus FH UII dalam rangka 

menyatukan gerakan kritis dan progresif, baik di lingkungan internal kampus 

maupun di luar kampus.  

f. Mendata dan mengelola inventaris DPM UII 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kami menurunkan dalam beberapa agenda 

kerja yang disahkan ketika Rapat Pleno DPM FH UII, bagian komisi II, Antara lain 

sebagai berikut; 

a. Mengawal dan mengawasi pemilihan pimpinan UII dari Universitas sampai 

pimpinan fakultas,  

b. Mengawal kebijakan Fakultas hukum,  

c. Mengadakan silaturahmi dengan pimpinan, alumni, dan demisioner dari semua 

tingkatan,  

d. Mengadakan panggung mahasiswa,  

e. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah atau non pemerintah, 

f. Mengadakan aliansi atau persatuan lembaga legislatif mahasiswa fakultas 

hukum,  

g. Mengawal pembangunan gedung FH UII.   
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C. ARAS REALITA 

Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kehidupan yang sempurna 

begitupun dengan Komisi II DPM FH UII dalam hal ini, se-ideal apa gagasan dan 

perencanaan telah dibuat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai 

kendala dan permasalahan. Oleh karena itu kami akan menyampaikan beberapa hal 

yang menjadi aras realita kami, yakni sebagai berikut; 

I. Progres 

1. Tim Pengawasan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum 

Tim pengawasan pembangunan gedung FH UII (PPGFH) sangat membantu 

pelaksanaan tugas dan fungsi dari komisi II dalam melakukan pengawasan, tim ini 

bekerja sama dengan tim advokasi LEM FH UII, berikut adalah tugas-tugas yang 

dilakukan oleh Tim PPGFH; 

a. Pengumpulan data  

(data foto bangunan proyek dari badan wakaf mulai dari waktu dibangun 

sampai kondisi sekarang, ketersedian uang untuk pembangunan, kesesuaian 

anggaran dengan rancangan anggaran belanja (RAB), kesusaian dengan 

master plan) 

b. Laporan  

(membuat laporan hasil akhir dari kajian selama melakukan pengawasan) 

Setelah seluruh proses dilakasanakan, maka akan dilanjutkan dengan proses 

audensi kepada pimpinan Fakultas Hukum UII. 

2. Mengawal dan mengawasi pemilihan dekan dan pimpinan Fakultas 

Hukum  

Momen pergantian pimpinan di universitas islam indonesia mulai dari 

tingkatan universitas yaitu pemilihan rektor sampai pemilihan pimpinan 

fakultas khususnya fakultas hukum harus dikawal dan diawasi, agar tidak 

orang-orang yang diamanahkan benar-benar orang yang terpilih dan amanah 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan. 

Demi mewujudkan pimpinan yang amanah dan pro terhadap kegiatan 

mahasiwa, dalam pimilihan pimpinan fakultas hukum, perlu kiranya dikawal 
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dan diawasi agar orang yang memimpin fakultas hukum benar-benar orang yang 

tau kondisi fakultas dan kondisi mahasiswa fakultas hukum. 

 

3. Silaturahmi Pimpinan Fakultas Hukum  

Setelah pimpinan baru fakultas hukum terpilih, maka DPM melakukan 

silaturahmi dengan para pemimpin baru FH UII dengan tujuan membentuk 

sinergitas antara lembaga dengan pimpinan fakultas hukum, tujuan lain selain 

silaturahmi adalah untuk mempererat hubungan pimpinan fakultas dengan teman-

teman lembaga, tidak hanya sebatas itu kami juga melakukan diskusi-diskusi kecil 

terkait kondisi fakutas dan mahasiswa serta menanyakan permasalahan-

permasalahan apa saja yang sedang terjadi dan apa saja yang bisa teman-teman 

lembaga bantu.  

4. Silaturahmi Dengan Kaprodi Fakultas Hukum 

Silaturahmi yang telah kami laksanakan yaitu Silaturahmi di kediaman 

Bapak Abdul Jamil selaku Dekan FH UII dan Bapak Budi Agus selaku Kaprodi 

Strara 1 Ilmu Hukum. Adapun didalam silaturahmi dengan Dekan kami juga 

mendiskusikan beberapa hal terkait permasalahan kampus diantaranya: persiapan 

pemilihan Wakil Dekan, Kaprodi, serta berkoordinasi pelaksanann Peradilan FH 

UII 

Kami juga melakukan silaturahmi dikediaman Bapak Budi Agus selaku 

Kaprodi Strata 1 Ilmu Hukum. Adapun hal-hal yang kami diskusikan didalam 

silaturahmi tersebut yaitu terkait program kerja Kaprodi kedepan. Adapun beberapa 

program kerja yang rencana akan diajukan oleh Kaprodi antaralain:  

1. Membuat karya tulis ilmiah Berbahasa asing dengan cara membuat suatu divisi 

yang akan menerjemahkan karya tulis ilmiah Dosen/Mahasiswa tersebut ke 

Bahasa asing; 

2. Pendidikan intensif calon Dosen di prodi Ilmu Hukum; 

3. Membebaskan mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional untuk tidak 

mengerjakan Tugas Akhir/skripsi; 

4. Kredit point bagi mahasiswa  

5. Inovasi proses pembelajaran melalui Google Classroom; 
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6. Digitalisasi informasi kemahasiswaan melalui akun youtube Seperti : Teknis 

penulisan Tugas Akhir, pembuatan makalah, karya tulis ilmiah dll 

 

7. Kerjassama dengan Bawaslu DIY 

Tahun politik menjadi momen yang penting bagi mahasiswa untuk menjadi 

pengawal pelaksanaan pemilu yang damai beradab dan terdidik, untuk mengawal 

pelaksanaan pemilu yang baik tersebut, DPM tidak mungkin untuk melakukan 

pengawalan secara mandiri tanpa melibatkan lembaga yang benar-benar ahli di 

dalam hal ini bawaslu merupakan lembaga yang tepat untuk diajak dalam 

pengawalan pelaksanaan pemilu yang baik, apalagi Bawaslu merupakan lembaga 

yang tugas dan fungsinya memang untuk mengawal dan mengawasi pemilu yang 

baik tersebut dan Bawaslu hal ini juga memiliki program, yaitu relawan untuk 

menjadi mengawal dan mengawasi pemilu pada tahun 2019.  

 Maka dari itu DPM bersama LEM FH UII melakukan kunjungan sekaligus 

kerjasama dengan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pemilu yang baik, DPM dan 

LEM FH UII menyepakati untuk menjadi rewalan pelaksanaan pemilu.  

 

5. Audensi Kurikulum 2017  dan Kartu Ujian  

Adanya edaran terkait kebijakan baru yang akan diterapkan kurikulum 2017 

yang akan merugikan mahasiswa, karena adanya kebijakan baru tersebut 

mahasiswa akan terkena imbas dengan peningkatan nilai, konfersi mata kuliah, 

tidak adanya ujian. Menanggapi isu-isu tersebut, DPM dengan Advokasi LEM FH 

UII melakukan kajian terlebih dahulu di internal kemudian malakukan audensi 

dengan pimpinan menyampaikan permasalahan dengan usaha proses tabayyun. 

Selain dari kurikulum 2017 juga dilaksanakan audensi kartu ujian yang akan 

diberlakukan, ada tiga point kebijakan yang akan diterapakan dalam UAS semester 

genap diantaranya; 1. Tiga kali lambat tidak boleh ikut ujian di hari itu, 2. Sanksi 

50 ribu bagi yang kartu ujian yang hilang, 3. Masuk lebih awal dari 10 menit.  

6. Menerima Kunjungan DPM FH UNIVERSITAS PASUNDAN  

DPM FH UII menerima kunjungan dari DPM FH Universitas Pasundan 

sebagai wujud menjalin kerjasama dengan DPM FH UII dan sharing program 

antara DPM FH UII dengan DPM FH Universitas Pasundan. 
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7. Kunjungan DPM FH UII KE BLM FH UNIVERSITAS ANDALAS 

Untuk memperluas jaringan dan kerjasama dengan Dewan perwakilan 

mahasiswa atau senat mahasiswa, maka DPM FH UII melakukan kunjungan atau 

silaturahmi dengan Badan legislatif Mahasiswa FH Universitas Andalas. 

 

II. Kendala 

Dari berbagai hal yang telah kami lakukan, tidak bisa dipungkiri kami 

memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah; 

1. Kerjassama dengan KPU DIY 

Penggunaan hak politik dalam pesta demokrasi lima tahunan menjadi tersia-sia 

dikarenakan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Yogyakarta kurang paham 

kemana harus menyalurkan hak politiknya, karena posisi mereka berada di 

perantauan, bagi sebagian mahasiswa yang belum tau penggunaan A-5 yang 

berfungsi sebagai peralihan tempat pemilihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

luar Yogyakarta yang mau mengunakan hak politiknya. Maka dari itu DPM FH UII 

ingin menjalin kerjasama dengan KPU DIY terkait penggunaan A-5 dan 

mesosialisasikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa FH UII untuk 

dijelaskana bagaimana pengunaan A-5 tersebut. 

2. Panggung mahasiswa  

Setelah melakukan diskusi untuk Persiapan panggung mahasiswa, termyata 

agenda untuk panggung mahasiswa di cancel dikarena ada agenda yang bertabrakan 

dengan agenda DPM FH UII,  

3. Peresmian Ilhami  

Karena terkendala komunikasi dan proses pergantian dewan perwakilan 

mahasiswa atau senat di beberapa universitas menjadi kendala peresmina ikatan 

legislatif mahasiswa hukum indonesia 
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D. PENUTUP 

Alhamdulilllah, segala puji dan syukur kami ucapkan kembali kepada Allah 

Robbil izzati atas diberikanya kami kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan 

periodesasi ini, tanpa pertolongan dari Allah SWT niscaya kami akan sulit 

melaksanakan segala amanah yang diamanahkan kepada kami hingga saat ini. Kami 

ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya tugas dan 

fungsi komisi II DPM FH UII, khususnya kawan-kawan tim pengawasan gedung 

pembangunan gedung fakultas hukum kami ucapkan terima kasih, sungguh besar 

jasa kawan-kawan untuk saya (zul, paul, teddy, lutfi, umar). 

Demikian laporan ini kami buat, kami sangat mengharap masukan dan 

kritikan yang konstruktif, agar kami bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada 

demi kemajuan lembaga di fakultas hukum khususnya dan umumnya KM UII.  

 


