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Universitas Negeri Malang (UM) 
merupakan salah satu kampus  in-
klusi yang ada di Kota Apel. Inklusi 

berarti kegiatan mengajar mahasiswa dengan 
kebutuhan khusus pada kelas reguler. Hal 
tersebut menunjukan bahwa UM adalah kam-
pus yang  ramah disabilitas. 

Namun, banyak mahasiswa reguler 
yang tidak mengetahui bahwa UM adalah 
kampus inklusi. Misalnya, Erwin Yuliati   
Farida, mahasiswi Jurusan Sastra Indone-
sia, ia mengaku tidak mengetahui mengenai 
hal ini karena jarang melihat mahasiswa di-
sabilitas. Maha Nur Aida, mahasiswi Jurusan 
Fisika, mengatakan hal yang serupa. Annisa 
Fathin Dianah, mahasiswi Jurusan Sosiologi, 
mengungkapkan hal yang berbeda terkait hal 
ini. “Tau, tapi sayang belum adanya fasilitas 
untuk mahasiswa disabil,” paparnya.

Kampus Inklusi,
Fasilitas Minim

Kampus Inklusi,
Fasilitas Minim

bersambung ke halaman 2

Stiker Parkir, 
Ditinggalkan atau 
Dipertahankan 

Pemerintah dan PT 
Semen Indonesia 
dituntut Tunduk 
Hukum

Dilema Pejuang S.Pd 
sebagai Mahasiswa 
yang Bukan Manusia
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Salah satu penyebab ketidaktahu- 
an mahasiswa reguler terhadap maha-
siswa disabilitas karena fasilitas yang tidak  
memadai. Tri Febri Khoirun Nidhom, ma-
hasiswa Program Studi Pendidikan Luar 
Biasa (PLB) membenarkan hal ini. “Banyak 
fasilitas yang kurang, masih banyak selokan 
yang lebar tanpa tralis, dan tangga-tangga 
yang berundak,” ungkap mahasiswa yang 
akrab disapa Irul. Niko Dwi Alvinza, ma-
hasiswa PLB, juga mengutarakan keluh ke-
sahnya. “Saya sebagai pengguna kursi roda 
merasa fasilitas di UM belum memadai, 
rasanya seperti di karantina. Setiap hari, dari  
semester satu hingga empat saya nggak pernah  
kemana pun kecuali di gedung D2, E2 serta 
Graha Cakrawala.”

Wakil Dekan (WD) III Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP), Dedi Kuswandi, menjelas-
kan bahwa fasilitas mahasiswa disabilitas be-
lum merata dan hanya ada di FIP. “Kita saja 
kalah dengan tetangga sebelah, padahal  di-
sana tidak ada jurusan PLB” ujar Dedi. Se-

jauh ini fasilitas mahasiswa disabilitas baru 
ada bidang miring atau tangga khusus yang 
dilapisi karet agar pengguna tidak mudah ter-
peleset. Sarana tersebut hanya terletak di ge-
dung E2 dan Plat Braile di gedung untuk ma-
hasiswa tunanetra. Selain itu, terdapat Study 
Center and Service of Disability (SCSD) yaitu           
organisasi mahasiswa yang mendampingi 
mahasiswa disabilitas. “Namun volunteer-
volunteer tersebut tidak setiap saat siap me-
nemani,” ujar Irul, demisioner SCSD.

Keinginan menjadikan UM se-
bagai kampus yang ramah disabilitas tak  
henti-hentinya mengalir. WD III FIP meng-
harapkan tersedianya fasilitas disabilitas 
yang merata di UM. Niko juga mengutara-
kan harapannya. “Semoga tahun depan, ge-
dung umum seperti perpusatakaan mampu  
diakses teman-teman disabilitas.” Ia juga me-
nambahkan, pentingnya transparansi dana 
dari UM karena sarana disabilitas yang kurang.  
(fdn//hna) 

Pemberlakuan peraturan tentang 
penerapan stiker kendaraan bermotor 
bagi seluruh civitas akademik, yaitu 

mahasiswa, dosen, dan seluruh pegawai di 
Universitas Negeri Malang (UM) seakan 
menghilang. Peraturan tersebut, diterapkan 
sejak Oktober 2016, namun banyak yang 
tidak menaatinya. Banyak civitas akademik 
yang tidak menempelkan stiker pada ken-
daraannya, bahkan tidak memilikinya.

Resty Trisna, mahasiswi Fakultas 
Ekonomi (FE) mengaku bahwa dirinya  
pernah mempunyai stiker parkir, namun  
tidak pernah dipasang di motornya. “Punya 
sih tapi lupa naruhnya,” tutur Resty. Selain 
itu, ia juga mengatakan bahwa stiker parkir 
tersebut tidak lagi berguna. Pendapat serupa 

Stiker Parkir, 
Ditinggalkan 

atau 
Dipertahankan
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juga disampaikan oleh Erna Nadya, maha-
siswi Jurusan Sastra Indonesia, ia menjelas-
kan tidak pernah memiliki stiker parkir dan 
merasa bahwa kehadiran stiker tidak berpe-
ngaruh.

Selain banyak mahasiswa yang tidak 
memedulikan tentang pemberlakuan stiker, 
terdapat pula mahasiswa yang menganggap 
bahwa stiker tidak lagi berlaku. Ulfah Alifah, 
mahasiswi Jurusan Sastra Inggris, memapar-
kan bahwa stiker kini tidak lagi berlaku ka-
rena parkir UM saat ini gratis. “Sekarangkan 
udah nggak ada lagi, soalnya parkir udah gra-
tis,” ucap Ulfah. 

Pernyataan yang disampaikan oleh 
Ulfah berbanding terbalik dengan Ahmad 

Muam, Kepala Subbagian Rumah Tangga 
UM, ia menuturkan bahwa stiker tetap di-
gunakan. “Stiker itu untuk mengidentifikasi 
kendaraan yang masuk memang warga UM,” 
ujar Muam. Stiker tetap akan diberlakukan 
untuk seluruh civitas akademik UM, sehing-
ga dihimbau kepada seluruh warga UM, khu-
susnya mahasiswa untuk memiliki stiker. 

Mengenai kualitas stiker yang mudah 
luntur dan terkelupas, Muam memberikan 
tanggapannya, bahwa kualitas stiker yang 
ada memang belum maksimal. “Ini masih 
tahap mencoba, tetapi tetap harus diterap-
kan,” tutur Muam. Ia juga mengatakan akan 
terus ada perbaikan terhadap kualitas stiker.   
(bia//hna)
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Siar, Malang- Massa Aliansi Malang 
Peduli Kendeng, Kamis (23/3)  
menggelar aksi solidaritas di depan kan-

tor DPRD Kota Malang. Aliansi ini diprakar-
sai atas inisiasi 19 organisasi mahasiwa dan 
berbagai elemen masyarakat umum. Ratusan 
massa tersebut menggelar aksinya selama 2 
jam yang dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. 
Dalam kegiatan ini massa ingin menyam-
paikan rasa solidaritas terhadap para petani 
Kendeng yang belum mendapatkan kepas-
tian hukum dan respon dari Pemerintah. 

“Aksi ini adalah bentuk dukungan terhadap 
petani-petani Kendeng yang hingga hari ini 
masih dikriminalisasi dan belum mendapat-
kan respon dari pemerintah,” ungkap  
Muhammad Iqbal, Koordinator Lapangan 
(Korlap) aksi. 

Kisah Ibu Patmi Menjadi Semangat 
Aksi

Kematian Ibu Patmi usai berdemon-
strasi di depan Istana Negara menjadi  

pemantik semangat 
para massa aksi. Massa 
aksi menyanyikan lagu 
mengheningkan cipta 
dan membacakan puisi 
sebagai bentuk penghor-
matan kepada Ibu Patmi 
atas perjuangannya. Iqbal 
menuturkan kegiatan 
ini merupakan bentuk 
penyatuan rasa atas apa 
yang telah        dilakukan 
oleh para petani Kendeng 
di Jakarta dalam menun-
tut hak-haknya dengan 
cara menyemen kaki 
dan tangan sebagai kri-
tik. “Kami turut berduka 
cita atas meninggalnya 
Ibu Patmi dan sangat  

Pemerintah dan 
PT Semen Indonesia 

dituntut Tunduk Hukum

(23/3) Ratusan massa Aliansi Malang Peduli Kendeng 
berdemonstrasi menutup badan jalan bundaran tugu

Foto: Ugik/Siar
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mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan 
oleh petani-petani Kendeng di depan Istana 
Negara sebagai simbol bahwa perusahaan 
membelenggu kehidupan petani.” 

Tuntutan-Tuntutan Aksi
Aksi ini mempunyai 4 poin tuntu-

tan. Pertama, mendesak Presiden untuk 
meng-hentikan izin operasi PT Semen Indo-
nesia, dan mendesak Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo untuk taat hukum sesuai  
putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 
Agung (MA) pada 5 Oktober 2016 (No.99 
PK/TUN/2016) yang menyatakan bahwa 
izin operasi pertambangan PT Semen Indo-
nesia sudah seharusnya dihentikan. Kedua, 
menuntut penghentian proyek pembangun-
an infrastruktur yang  mengusir rakyat dari 
ruang hidup dan merusak pegunungan 
Kendeng. Ketiga, mengutuk aparat yang  

membiarkan konflik “adu domba” antar war-
ga yang mengakibatkan pembakaran tenda 
perjuangan dan surau. Keempat, mendesak 
pemerintah untuk menyelesaikan konflik 
agraria serupa yang terjadi di hampir seluruh 
wilayah Indonesia yang tidak menganggap 
para petani sebagai manusia.

Selain itu, massa aksi juga berjalan me-
nyusuri bundaran tugu depan gedung DPRD 
untuk menggalang dana. “Dana ini akan di-
berikan kepada kawan-kawan yang sampai 
hari ini masih berjuang di depan istana,”  
ungkap Iqbal. Aksi ini merupakan langkah 
awal untuk mengawal kegiatan kampanye 
berikutnya. “Selanjutnya akan ada kajian-
kajian dan diskusi terkait untuk mengam-
panyekan bahwa apa yang telah dilakukan 
pemerintah terhadap petani adalah sebuah 
kejahatan,” tambah mahasiswa Fisip UB ini. 
(ugk//hna)
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Paradigma tentang bagaimana se-
harusnya menjadi guru yang ideal banyak 
diajarkan di bangku kuliah dengan mengon-
sumsi vitamin semacam materi assessment, 
kajian kurikulum, metode pembelajaran, dan 
lain-lain. Hal ini sudah menjadi santapan 
wajib bagi mahasiswa para pejuang S.Pd, se-
bagai bagian dari proses pembentukan guru 
yang baik.

Kriteria guru yang baik acapkali 
diutarakan oleh para dosen dalam perkuliah-
an. Namun, ada beberapa dosen yang beru-
saha memberikan sebuah diskursus tentang 
kewajiban pejuang S.Pd supaya menjadi sub-
jek yang disiplin, memiliki sifat yang dingin,  
tidak terlibat dalam organisasi-organisasi 
non akademik, dan tidak seharusnya melaku-
kan tindakan-tindakan yang revolusioner 
serta kritis. 

Sebagian masyarakat awam hingga 
para akademisi juga masih memahami bah-
wa kuliah bertujuan untuk mencetak tenaga 
kerja dan kampus merupakan tempat untuk 
mempersiapkan kebutuhan di dunia tersebut. 
“Kuliah iku yo seng temenan, golek IPK sing 
duwur ndang oleh ijazah gawe kerjo, gausah 
aneh-aneh”. Dogma semacam ini sama saja 
dengan mendukung kampus sebagai alat 
kapitalisme dengan mekanisme pasarnya. 
Lalu menggeser esensi dari pendidikan yakni 
untuk mengembalikan harkat dan martabat 
manusia.

Kompetensi yang seharusnya dimiliki 
seorang pejuang S.Pd seakan-akan menjadi 
sebuah dosa ketika bertentangan dengan apa 
yang diharapakan dosen. Mereka berpikir 
demikian karena pengalaman dan profesio-
nalitas di dunia pendidikan yang sudah tidak 
diragukan lagi. Akan tetapi apakah mereka 
memahami, bahwa mereka barangkali tidak 
selamanya benar? Belum tentu.

Mahasiswa pejuang S.Pd harus benar-
benar mengimani dan menjalankan kuriku-
lum yang berlaku pada sistem pendidikan 
tertentu. Dengan praktik ancaman dan oto-
ritarian, seorang dosen berhasil menjadi-
kan mahasiswa pejuang S.Pd sebagai subjek 
yang jinak. Para pejuang ini harus memiliki 
kepatuhan penuh pada dosen dan kampus 
karena yang diam adalah “yang terdidik”. 

Hal ini merupakan hasil konstruksi 
sosial melalui objektivitasi antara pendidik 
dengan pejuang S.Pd yang menganggap bah-
wa mahasiswa sebagai sebuah bejana kosong. 
Proses demikian, mengakibatkan mahasiswa 
tidak berdaya dan terbenam dalam “kebu-
dayaan bisu”. Kebudayaan bisu yang terstruk-
tur akan menjadi sebuah siklus yang stagnan 
pada generasi-generasi berikutnya. Hingga 
menjadi sebuah tradisi dan role expectation 
yang mengkristal di setiap paradigma serta 
bersarang di otak setiap pejuang S.Pd. Kelak 
mereka akan beranggapan bahwa sikap pa-
sif, apatis, dan berjalan lurus adalah hal yang 
baik daripada menjadi pribadi yang me-nu-

Opini

Dilema Pejuang S.Pd sebagai 
Mahasiswa yang Bukan Manusia

Oleh: Ugik Endarto*
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*Penulis adalah pegiat LPM Siar UKMP UM

ruti hati nurani untuk melakukan sebuah aksi 
perubahan di luar konteks pendidikan. 

Memang pejuang S.Pd harus terus 
belajar untuk memperbaiki Rencana Pelak-
sanaan Pembelajaran (RPP), memahami 
kalender pendidikan, dan mengimplemen-
tasikan keinginan kurikulum. Namun, ma-
hasiswa pejuang S.Pd juga mempunyai ke-
wajiban untuk bertindak sesuai hati nurani, 
seperti terlibat dalam aksi di luar pendidikan,  
mengkritisi sistem pemerintahan yang tidak 
adil, atau mewujudkan pikiran kritis menjadi 
praksis. 

Esensi pendidikan adalah mem-
bantu seorang manusia menemukan arti 

kebenaran melalui intuisi dan kemam-
puan berpikir, bukan lagi mengikuti arti  
kebenaran yang diinginkan oleh kalangan 
tertentu. Pejuang S.Pd perlu untuk keluar 
dari tempurung kebudayaan bisu. Apabila 
kebudayaan bisu tetap diamalkan, akan men-
dustai hakikat keberadaan, seperti apa yang 
dikatakan Descartes, cogito ergo sum yang be-
rarti aku berpikir maka aku ada. Maka apa-
bila mahasiswa sebagai manusia tidak dapat 
memerdekakan pikiran dan tindakannya 
sendiri, timbullah pertanyaan, apakah kita 
masih menjadi manusia?

Ilustrasi: Novi/Siar
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