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LAPORAN HASIL KINERJA #2 

KOMISI I 

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

PERIODE 1439-1440 H/2017-2018 M 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

A. PENDAHULUAN 

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh  

Puji syukur kita ucapkankan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala. Tuhan 

yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat Islam, Iman, dan Ilmu 

sehingga atas berkat rahmat dan ridho-Nyalah kita dapat bersama-sama 

istiqomah berjuang untuk merubah peradaban menjadi lebih baik. Shalawat 

serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

Salallahu ‘Alaihi Wa Salam, tokoh teladan dan pembawa kebenaran yang 

hakiki, yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman 

yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. 

Dengan optimisme yang menggebu, Komisi 1 di awal kepengurusan 

mencoba dengan sepenuhnya mengangendakan beberapa inovasi program 

selain menjalankan fungsi yang melekat pada Komisi tersendiri. Titik awal ini 

adalah ikhtiar perubahan besar dari Komisi 1 DPM FH UII untuk bersama-sama 

menyusun berbagai agenda kerja yang semata-mata sebagai ikhtiar untuk 

memberikan wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum UII khususnya dalam hal 

internal kemahasiswaan lingkup Fakultas Hukum UII.  

Sangat terasa, 4 bulan setelah FORASLAK pertama, dinamika dalam 

mengemban amanah dikepengurusan DPM FH UII menjadi suatu keniscayaan. 

Hal penting yang ingin kami sampaikan adalah terimakasih kepada seluruh 

keluarga mahasiswa FH UII yang telah berkontribusi dalam memberi dukungan 

baik secara moril maupun materil. Sehingga, kami dapat menjalankan amanah 

dan kewjiban yang dibebankan kepada kami sebagaimana mestinya. 
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Kendatipun, masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi kedepannya. 

Melalui laporan hasil kinerja ini kami dari Komisi 1 DPM FH UII akan 

melaporkan semua yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan selama 4 

bulan kepengurusan terakhir ini secara sadar dan penuh tanggungjawab kepada 

seluruh elmenen mahasiswa.  

 

B. ARAS IDEALITA 

Berdasarkan Tata Tertib DPM FH UII, tugas dan wewenang Komisi 1 

sebagaimana pasal 22 ayat (1), adalah sebagai berikut: 

1. Membangun hubungan silahturahim dalam lingkup KM UII; 

2. Pemberdayaan mahsiswa dalam setiap aktivitas kelembagaan;  

3. Menstimulasi aktivitas mahasiswa yang mengarah pada program-program 

yang berbasis pada keilmuan, keislaman, dan minat bakat; dan  

4. Mengelola dan menjaga keberadaan asset mahasiswa di lingkungan FH UII.   

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kami menurunkan dalam beberapa 

agenda kerja yang disahkan pada Rapat Pleno DPM FH UII, antara lain sebagai 

berikut; 

1. Legislasi Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa (PDPM) FH UII 

Salah satu dari kewenangan DPM FH UII sebagai lembaga legistif 

adalah membuat peraturan mengenai kelembagaan mahasiswa khususnya 

tingkat FH UII. Sebagaimana perubahan konstitusi mahasiswa (PDKM UII) 

terhadap seluruh ketetapan yang substansinya mengikat layaknya peraturan 

mengikat dirubah menjadi bentuk peraturan yang pada tingkat fakultas 

disebut sebagai PDPM F. Terdapat tiga bentuk peraturan yang hendak 

dirancang dalam periode ini, meliputi peraturan tentang Administrasi 

Keuangan, FORASLAK, dan Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan. Agenda 

ini juga didukung oleh Tim Kerja bentukan Komisi 1 yang disebut Tim Ahli 

PDPM FH UII sebagai perancang peraturan yang diterjemahkan dari 

peraturan yang ada dengan hasil dari serapan aspirasi dari forum Rapat 

Dengan Pendapat (RDP). Berikut rencana timeline kerja pembuatan PDPM 

FH UII: 

a. Pembentukan Tim Ahli Rancangan PDPM FH UII: 19 Maret 2018 
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b. Rapat Koordinasi Rancangan PDMPM FH UII dengan Tim Ahli: 20 

Maret 2018 

c. Rapat Dengan Pendapat dengan LEM FH UII dan LPM Keadilan: 

22 Maret 2018 

d. Penyerahan Berkas dan Orientasi Substansi PDPM FH UII: 23 

Maret 2018 

e. Pembuatan Rancangan PDPM FH UII: 24 Maret - 28 April 2018 

f. Presentasi Hasil Rancangan: 30 April 2018 

g. Pembahasan dan Pengesahan: 1 Mei 2018 

h. Sosialisasi PDPM FH UII: 3 Mei 2018 

 

2. Rapat Evaluasai dan Koordinasi KM FH UII 

Rapat evaluasi dan koordinasi merupakan bentuk penerjemahan dari 

fungsi controlling yang dilakukan DPM FH UII secara periodik 1x dalam 3 

bulan kepada lembaga kemahasiswaan di bawah KM FH UII. Tujuan 

diadakannya agenda ini adalah upaya menjaga kinerja lembaga 

kemahasiswaan dan bentuk membangun sinergisitas pembangunan KM FH 

UII bersama. 

 

C. ARAS REALITA 

Ada positif dan juga negatif begitu juga ada juga kelebihan dan pasti ada 

kekurangan. Begitu halnya juga dengan Komisi 1 DPM FH UII dalam hal ini, 

seideal 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;  

1. Membangun Hubungan Silahturahim dalam Lingkup KM UII 

DPM FH UII, khususnya Komisi 1 telah melaksanakan bentuk fungsi 

membangun hubungan silaturahmi ini melalui berkoordinasi aktif dengan 

lembaga kemahasiswaan FH UII baik dengan LEM FH UII dan LPM 

Keadilan FH UII. Selain itu, koordinasi dengan seluruh Komisi 1 DPM F 

pada fakultas lain dan DPM U juga dilaksanakan melalui forum Komisi 1 

se-KM UII. Sebagai ikhtiar bersama DPM FH pada periode ini untuk 

menciptakan dimensi sinergisitas antar lembaga mahasiswa di FH, pada 
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tanggal 31 Mei 2018 bertempat di FH, secara bersama DPM FH, LEM FH 

dan LPM Keadilan menyelenggaran program kolaborasi buka bersama 

untuk seluruh mahasiswa FH untuk menjalin silaturahmi antar lembaga dan 

mahasiswa umum. 

 

2. Pemberdayaan Mahasiswa dalam Aktivitas Kelembagaan dan 

Menstimulasi Aktivitas Mahasiswa yang Mengarah pada Program-

Program yang Berbasis pada Keilmuan, Keislaman, dan Minat Bakat. 

Fungsi ini dijalankan melalui berbagai macam media, salah satunya 

adalah verifikasi dan menyelenggarakan sidang LPJ program kerja dan 

kepengurasan LEM FH UII, serta ikut serta mengontrol dan berpartisipasi 

dalam segala aktivitas/kegiatan lembaga kemahasiswan baik LEM FH 

maupun LPM Keadilan. 

a. LEM FH UII 

Setelah FORASLAK pertama, beberapa agenda mengenai 

koordinasi dengan LEM FH terus dilaksanakan baik dalam bentuk 

langsung maupun tidak langsung. Berbentuk langsung dilakukan 

dengan beberapa kegiatan seperti mengontrol agenda-agenda dan 

mengadakan sidang LPJ, lebih detail mengenai pelaksanaan agenda 

setidaknya dapat digambarkan sebagai berikut: 

i. Kontrol Kegiatan 

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam beberapa bulan 

terakhir oleh LEM FH memang sangat cenderung banyak. 

Hal demikian yang menyebabkan DPM sangat sulit untuk 

mengontrol dan berpartisipasi secara langsung dalam 

berbagai agenda tersebut. Terlebih bagi kami Komisi 1 

dengan kondisi sumberdaya manusia terbatas yang bertugas 

penuh dalam pengawasan atas kegiatan LEM FH 

menginsyafi kondisi kurang maksimalnya DPM dalam 

menjalankan fungsi kontrol ini. Kendati demikian, kami 

tersu berusaha untuk terus mengontrol secara tidak langsung 

melalui komunikasi aktif melalui media sosial dan upaya lain 

guna memastikan agenda LEM FH berjalan sebagaimana 

semestinya. Selain hal tersebut, guna melaksanakan fungsi 
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kontrol secara maksimal, DPM FH juga telah melakukan 

beberapa sidang verifikasi program kerja LEM FH. 

Setidaknya setelah FORASLAK pertama, terdapat dua 

program kerja yang telah kami verifikasi, yakni: 

No. Nama Waktu Keterangan 

1. D’CASE 2018 30May-

27Juni 2018 

Cukup baik 

2. PERADILAN 

2018 

25Juni-8 

Agustus 

2018 

Cukup baik 

 

ii. Sidang LPJ 

Dalam empat bulan terakhir atau setidaknya setelah 

FORASLAK pertama, beberapa agenda sidang LPJ program 

kerja maupun kepungurusan LEM FH telah kami jalankan. 

Beberapa diantaranya adalah: 

No. Nama Waktu Keterangan 

1.  PIMH 2018 17-20 

September 

2018 

Sidang LPJ tidak 

sesuai degan 

waktu 

sebagaimana 

seharusnya 

karena 

terlambatnya 

pengumpulan 

berkas LPJ dari 

panitia. 

2. D’CASE 2018 26-28 

Oktober 

2018 

Sidang LPJ tidak 

terlaksana 

sebagaimana 

waktu yang telah 

ditentukan karena 

panitia yang 

terlambat 

mengumpulkan 

berkas LPJ. 

3. PERADILAN 

2018 

15-18 

Oktober 

2018 

Pengumpulan 

berkas LPJ juga 

mengalami 

keterlambatan. 

4. Kepengurusan 2-4 

November 

2018 

Cukup baik 
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b. LPM Keadilan 

DPM FH melakukan berkoordinasi dengan LPM Keadilan melalui 

tatap muka langsung maupun dengan media sosial. Kendati setelah 

FORASLAK pertama selesai, LPM Keadilan dalam masa transisi 

kepengurusan, kami masih terus melakukan koordinasi mengenai 

kegiatan dan agenda LPM kedepan bahkan setelah kepengurusan 

yang baru terpilih. 

 

3. Mengelola dan Menjaga Asset Mahasiswa Lingkungan FH UII  

Sampai saat ini, mahasiswa FH UII belum meliki asset mahasiswa 

sendiri. 

 

Beberapa agenda selain fungsi di atas diantaranya: 

1. Legislasi PDPM FH UII 

Legislasi PDPM FH UII berlanjut pada beberapa genda lanjutan guna 

menuntaskan legislasi ini. Melalui evaluasi dan hasil FORASLAK pertama, 

DPM FH berbenah dan mulai bergegas menuntaskan program legislasi. 

Beberapa agenda yang telah dilaksanakan dalam perumusan PDPM ini 

meliputi: 

a. Presentasi hasil kajian Rancangan PDPM: 14 Juli 2018 

b. Rapat Pleno pengesahan hasil PDPM: 15 November 2018 

 

2. Rapat Evaluasi dan Koordinasi KM FH UII 

Rapat evaluasi dan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 

2018 yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari LEM FH UII dan LPM 

Keadilan FH UII bersama jajaran DPM FH UII bertempat di kantor DPM 

FH UII. Alhamdulillah pelaksanaan agenda ini berjalan lancar sebagaimana 

mestinya. 

  

D. INISIASI KEDEPAN 

Selain dari pelaksanaan fungsi dan agenda secara periodik sebagaimana 

diterangkan di atas, DPM FH UII khususnya dari Komisi 1 memberikasi 

beberapa poin inisiasi untuk perbaikan untuk periode depan, meliputi: 

1. Optimalisasi fungsi kontrol dan evaluasi 
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Kinerja LEM FH sebagai bentuk mandat dari DPM FH haruslah benar-benar 

sesuai dengan baik dan semestinya. Pentignya kontrol DPM FH dalam 

memastikan seluruh agenda berjalan baik menjadi bagian yang harusnya 

dapat dioptimalkan kedepannya, bukan hanya untuk Komisi 1 saja, 

melainkan bagi seluruh perangkat DPM FH sepenuhya dapat melaksanakan 

fungsi ini dengan baik. 

2. Inovasi terhadap agenda dan program 

Sesuai dengan bidang dan pokok fungsinya, Komisi 1 harus memiliki 

inovasi baru dalam menjalankan fungsi internal kemahasiswaannya. 

Alhamdulillah, periode ini telah melakukan beberapa program selain fungsi, 

seperti Rapat Koordinasi dan Evaluasi dan Program Legislasi. Inisiasi 

kedepan adalah untuk mempertahankan beberapa yang baik dan tentunya 

mencoba inovasi baru untuk terus mengmbangkan bidang internal 

kemahasiswaan di lingkup FH. 

 

E. PENUTUP 

Demikian laporan hasil kerja ini kami susun dengan sepenuh hati serta 

mengharap ampunan yang tidak terhingga pada Allah SWT atas segala yang 

kami kerjakan dari amanah ini dari awal kepengurusan sampai sekarang. Berat 

bagi kami untuk mengambil amanah ini dengan kondisi yang penuh 

kekurangan, dan berat juga bagi kami untuk sekarang meninggalkan amanah ini 

karena ketidak mampuan kami dalam melaksanakan atau bahkan belum 

menuntaskannya dengan baik sebagaimana seharusnya. Jangan minta untuk 

meringkan beban amanah, mintalah menguatkan pundak dalam memikulnya, 

karena “amanah tidak akan pernah salah memilih pundak”. Salam hangat kami 

untuk seluruh mahasiswa FH UII yang kami cintai; “kepercayaanmu” adalah 

kehidupan dalam mati kami, “dukunganmu” adalah semangat dalam jatuh kami, 

dan “kritikmu” adalah  amunisi dalam khilaf kami. Dan teruntuk legislatf 

terpilih yang kami banggakan, pemegang estafet perjuangan selanjutnya, 

jagalah rumah ini, anggap saja sebagai rumah sendiri, tak perlu malu atau 

senggan berbuat jika untuk kebaikan dan melawan kebatilan. Jangan berhenti 

membangun, lanjutkan lah bangunan setengah jadi ini, kokohkan dengan 

semangat perjaungan dan tunjukkan betapa besar dan megah rumah ini pada 

semua orang. Selamat berjuang adik-adik kami, adinda-adinda yang kami 
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banggakan. Terakhir, sekian laporan ini kami sampaikan permohonan maaf dan 

terimakasih pada semuanya.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Hormat Kami Komisi 1 DPM FH UII 2017-2018 

Mohammad Faisol Soleh 

Gustirio Kurniawan 

 

 


