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JOGJA—Universitas Gadjah Mada (UGM) 
m enunggu keputusan Kementerian Riset dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyusul 
beredarnya kabar keterlibatan sejumlah dosen 
universitas negeri tersebut dalam Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) yang sudah 
dinyatakan sebagai organisasi 
terlarang. UGM mengedepankan 
langkah persuasif.

Setelah HTI dibubarkan 
secara resmi pada Rabu 
(19/7) berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang (Perppu) No.2/2017, 
beredar dokumen berisi nama pejabat pemerintahan 
hingga akademisi yang menjadi pengurus maupun 
simpatisan HTI.

Dalam dokumen yang belum diketahui jelas 
sumbernya itu, setidaknya, ada tujuh dosen UGM 
yang disebut berafiliasi dengan HTI, masing- 
masing berasal dari Fakultas Ekonomi, Teknik, 
serta Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tbk 
hanya itu, juga terdapat tiga dosen dari Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi (STEE) Hamfara Jogja, termasuk 
Rektor STIE Hamfara yang juga Juru Bicara HTI 
Ismail Yusanto. Ada pula dua dosen di Institut Seni 
indnnpsia (ISI) Jogja serta satu dosen Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Rektor UGM Panut Mulyono menyatakan akan 
mengedepankan pendekatan persuasif untuk 
menyelesaikan m asalah itu.
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Panut diasih m enunggu arahan 
Kemenristekdikti sebelum bertindak. 
Dia m engaku sudah m endengar 
selentingan sejumlah dosen menjadi 
sim patisan dan pengurus HTI, 
nam un dia belum  m endapat info 
secara resmi.

“Kami belum tahu pasti [di UGM] 
berapa banyak yang terlibat [HTI],” 
ujar Panut seusai menjadi pemateri 
dalam Rapat Kerja Pengendalian 
Pem bangunan Daerah Triwulan 
II 2017 di Borobudur Hall Inna 
Garuda, Jogja, Jum at (21/7).

Rektor mengatakan kelak masalah 
itu kemungkinan akan diatasi oleh 
organ-organ kampus yang berperan 
mengkaji pelanggaran.

Sebelumnya, Rektor Institut Seni 
Indonesia (ISI) Jogja Agus Burhan 
menyatakan akan mengambil tindakan 
apabila sudah memiliki data dan 
bukti yang kuat. “Secara prinsip, 
kami sejalan dan mendukung apapun 
keputusan pem erintah,” ujar dia.

Tahun lalu, isu soal HTI sempat 
berembus kencang di ISI. Musababnya 
adalah adanya dosen yang enggan 
mengajarkan seluk beluk anatomi 
tubuh  kepada m ahasiswanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik (Bakesbangpol) DIY 
Agung Supriyanto m engatakan 
individu yang terlibat HTI tak bisa 
ditindak karena yang dilarang adalah 
organisasi HTI, bukan kegiatan 
anggotanya.

Adapun juru bicara HTI DIY Yusuf 
M ustakim  m enegaskan kegiatan 
organisasi di Kecamatan Kraton, 
Jogja sudah tidak aktif. “Namun, 
untuk dakwah masih tetap berjalan 
seperti b iasa,” kata dia.

Dia m engatakan HTI DIY 
sepenuhnya m endukung HTI 
Pusat untuk melawan pembubaran.

Pem bubaran HTI dium um kan 
oleh Direktur Jenderal Administrasi 
H ukum  Kementerian H ukum  dan 
HAM (kemenkum-HAM) Freddy

Harris sebagai tindak lanjut dari 
penerbitan Perppu No. 2/2017 tentang 
Ormas. Menurut Kemenkum-HAM, 
pem bubaran ini didasari beragam 
data dan fakta yang menunjukkan 
HTI bemsaha merongrong Pancasila.

Presiden Joko Widodo menyatakan 
pembubaran HTI memiliki legitimasi 
karena berdasarkan m asukan 
sejum lah ulam a.

Adapun M enko Polhukam  
W iranto menegaskan pem erintah 
mengantongi data-data yang menjadi 
dasar pem bubaran HTI.

Sebagai tindak lanjut pembubaran 
ini, Polisi akan membubarkan massa 
demonstran pendukung ormas HTI 
yang status badan hukumnya telah 
dicabut oleh pem erintah.

HTI selam a ini gencar 
mengampanyekan kekhalifahan 
yang berasas intemasionalism e 
dan tak sesuai dengan konsep • 
negara bangsa yang tertuang dalam 
Pancasila. (J iB i/D e t ik )
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