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SALAM REDAKSI

Salam Persma!

Sebagai lembaga pers yang terbentuk di lingkungan keilmuan hukum, rasanya kurang lengka  

bagi LPM Pro Justitia apabila tidak menghadirkan pemberitaan dari kacamata hukum. Oleh 

karena itu,  dalam buletin ini kami mengambil fokus utama magang yang dilakukan oleh 

mahasiswa  khususnya dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. 

Buletin ini hendak memberikan gambaran  akan status magang mahasiswa dihadapkan dengan 

peraturan pemagangan di Indonesia. Dalam statusnya yang demikian muncul Program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang kemudian seakan-akan memberikan pasang-surut bagi 

kebijakan magang mahasiswa. Liputan dalam buletin ini juga berusaha untuk membandingkan 

magang mahasiswa yang dilakukan secara mandiri dengan magang dari program MBKM yang 

sudah mulai berjalan. 

Terbitnya buletin ini jadi ucapan selamat datang dari LPM Pro Justitia  kepada mahasiswa baru 

FH Unsoed  angkatan 2021, yang baru saja memulai perkuliahan  di kala buletin ini terbit. Selain 

ditujukan bagi mahasiswa lama agar dapat memahami hak dan kewajiban selama pemagangan, 

buletin ini juga diharapkan dapat membantu teman-teman untuk  dapat mengenal magang dan 

kehidupan perkuliahan secara umum. 

Pemimpin Redaksi

Rania Fitri Nur Rizka
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LAPORAN UTAMA

MAGANG MAHASISWA DALAM HUKUM 
KETENAGAKERJAAN, LEMAH PENGAKUAN?

Kembali pada ketika wacana akan adanya 

program Kampus Merdeka muncul, selain timbul 

kekhawatiran apakah program ini secara keseluruhan 

mampu mengembalikan kebebasan akademik yang 

jadi marwah perguruan tinggi, kekhawatiran juga 

muncul pada program magang yang dikhawatirkan 

hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja yang murah. Jauh sebelum program ini 

muncul, magang telah lama jadi pilihan bagi 

mahasiswa untuk mengisi waktu libur atau bahkan 

sebagai syarat kelulusan yang ditentukan universitas. 

Kekhawatiran mengenai eksploitasi terhadap 

mahasiswa patut ditelaah dengan terlebih dahulu 

mempertanyakan status magang mahasiswa menurut 

hukum ketenagakerjaan. 

Pada dasarnya pengaturan lebih lanjut 

mengenai pemagangan terdapat dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. 

Pemagangan dalam peraturan ini didefinisikan 

sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di 

lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di 

bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dalam 

rangka  menguasa i  ke te rampi lan  te r ten tu . 

Ketenagakerjaan.  Dalam Permenaker ini juga 

ditentukan bahwa penyelenggaraan pemagangan 

harus berdasarkan pada perjanjian pemagangan yang 

harus memuat  hak dan kewajiban peserta 

pemagangan dan penyelenggara, dan besaran uang 

saku,  dan disahkan dinas ketenagakerjaan 

Kabupaten/Kota setempat.

Walaupun begitu menurut Nabiyla Risyfa 

Izzati, dosen hukum ketenagakerjaan Universitas 

Gajah Mada, pemagangan yang diatur dalam 

Permenaker tersebut diatur dengan kacamata yang 

sangat sempit “Permenaker itu sendiri dia mengatur 

tentang pemagangan,  tapi permasalahan yang 

muncul karena yang diatur dalam Permenaker ini 

sebenarnya mengatur pemagangan dalam kacamata 

yang sangat sempit, jadi Permenaker ini tadi 

sebenarnya lebih tepat digunakan untuk mengatur 

pemagangan yang sifatnya adalah on the job training 

yang sifatnya pelatihan kerja bukan pemagangan 

sebagaimana yang teman-teman (mahasiswa) 

lakukan sebagai bagian dari kurikulum.” Jelasnya. 

Hal ini tentu disayangkan mengingat ketentuan 

mengenai adanya perjanjian pemagangan menjadi 

penting dalam rangka memberikan perlindungan bagi 

peserta magang mahasiswa. 

Kamu bisa magang di
tempat kami dibayar kan pak?

dibayar kan?
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Hak dan kewajiban peserta pemagangan 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut, 

diantaranya adalah hak untuk memperoleh 

bimbingan dari instruktur, pemenuhan hak sesuai 

dengan perjanjian pemagangan, memperoleh fasilitas 

keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti 

pemagangan, memperoleh uang saku (transportasi 

uang makan, dan insentif), diikutsertakan dalam 

program jaminan sosial, dan memperoleh sertifikat 

pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti 

pemagangan. Permenaker No. 6 Tahun 2020 sendiri 

pada dasarnya telah mengatur dengan cukup baik 

mengenai hak-hak dari peserta pemagangan. Hanya 

saja hak-hak tersebut seakan-akan tidak wajib 

diterapkan  bagi peserta magang yang berstatus 

mahasiswa. 

 Nabiyla Risyfa Izzati menjelaskan bahwa 

saat ini pelaksanaan magang bagi mahasiswa 

dikembalikan pada kebijakan masing-masing 

perusahaan. Dimana beberapa perusahaan ada yang 

memberikan insentif, dan ada pula yang tidak 

memberikan insentif atau hanya memberikan uang 

makan. Beliau menjelaskan, “Dikembalikan pada 

mekanisme yang dimiliki perusahaan-perusahaan 

inilah yang kemudian menjadi problem karena kalau 

perusahaanya baik dan tidak eksploitatif nggak 

masalah kan tujuanya katanya memang untuk 

mencari pengalaman.” Jelasnya. 

Ketentuan mengenai pemagangan yang 

menyangkut hak dan kewajiban penyelenggara dan 

peserta pada dasarnya juga penting bagi pembebanan 

ker ja  pada mahasiswa demi mendapatkan 

pengalaman kerja yang sesuai. Khususnya di instansi 

pemerintahan yang menjadi salah satu tempat pilihan 

mahasiswa untuk magang, mahasiswa kerap kali 

tidak banyak dilibatkan dalam pekerjaan yang 

menjadikan pengalaman mahasiswa hanya sebatas 

melihat kegiatan instansi sehingga keterampilan 

mahasiswa jadi kurang terasah. Hal ini lalu 

menimbulkan persepsi magang mahasiswa  yang 

“hanya disuruh bikin kopi dan photo copy”. 

Sementara itu di satu sisi pemagang 

mahasiswa juga rawan  diberikan beban kerja oleh 

perusahaan  yang sama dengan pekerja yang 

dianggap jadi trik perusahaan untuk mendapatkan 

tenaga kerja murah. Ini semua dapat jadi akibat dari 

tidak adanya standar yang juga berlaku mengenai 

bagaimana pemagangan itu seharusnya dilakukan. 

Keadaan yang tidak pasti ini khususnya, 

mengenai uang saku,  menurut Nabiyla Risyfa Izzati 

tidak bisa terus dibiarkan dan dianggap normal. 

Menurutnya, ketika magang mahasiswa yang tidak 

dibayar dianggap normal ke depanya akhirnya yang 

terjadi adalah yang bisa melakukan magang hanya 

orang-orang yang mampu secara finansial yang juga 

justru menimbulkan diskriminasi di kemudian hari. 

Perlindungan tetap harus ada untuk mencegah 

penyelenggaraan magang yang eksploitatif. 

Sehingga seharusnya ketentuan mengenai 

pemagangan diperluas hingga magang oleh 

mahasiswa, yang pada dasarnya mahasiswa lakukan 

dengan biaya, seperti makan, transportasi, bahkan 

kos. Menurutnya kekosongan hukum mengenai 

kewajiban penyelenggara magang terhadap magang 

yang mahasiswa pemagang perlu diisi dengan 

penyesuaian kerangka pelatihan kerja dan kerangka 

pemagangan yang ada di masyarakat dan diberikan 

payung hukum yang memadai. “Karena kalau 

misalnya kayak gitu (tidak diberikan payung hukum 

memadai) ya semuanya akan dikembalikan lagi pada 

mekanisme kebaikan hati perusahaan, yang mana ini 

tidak memberikan kepastian hukum yang mumpuni 

bagi orang-orang yang melakukan pemagangan.” 

Jelasnya. Selain itu, menurutnya penting bagi instansi 
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pemerintahan yang notabene nya pengaturan tenaga 

kerja nya diatur berdasarkan hukum kepegawaian, 

dapat mencontoh ide dari perjanjian pemagangan ini 

untuk d i te rapkan dalam penyelenggaraan 

pemagangan bagi mahasiswa. Sehingga tak hanya 

perusahaan, instansi pemerintahan pun dapat 

menciptakan iklim pemagangan yang sehat bagi 

mahasiswa. 

Persoalan mengenai magang mahasiswa ini 

nampaknya belum sampai pada fokus perhatian 

pemerintah. Pembicaraan mengenai kepastian 

hukum bagi magang yang dilakukan oleh mahasiswa 

ini penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya 

setelah diluncurkanya program Kampus Merdeka. 

Sejauh ini sebagaimana yang dapat diketahui 

mahasiswa melalui platform khusus program 

Kampus Merdeka milik Kemendikbudristek, 

mahasiswa disebutkan difasilitasi dengan insentif 

dan sertifikat. Hal ini menjadi kabar baik dan patut 

untuk diamati pelaksanaanya agar sesuai dengan 

tujuan utamanya. Harapanya baik melalui program 

kampus merdeka atau pemagangan lainya, kegiatan 

ini dapat dengan mudah mahasiswa akses dengan 

perlindungan yang memadai guna menambah 

keterampilan dan pengetahuan mahasiswa. 

Reporter : Septian, Fahmi, Rania
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MAGANG “BIASA” VS MAGANG MBKM

 Saat ini kebijakan baru dari Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemenristekdikbud), yaitu program Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mulai berjalan. 

Program ini pada dasarnya menawarkan berbagai 

aktivitas di pembelajaran di luar perguruan tinggi 

yang dapat mahasiswa ikuti.  Bentuk aktivitas 

pembelajaran di luar perguruan tinggi ini diantaranya 

magang, proyek pengabdian masyarakat, mengajar di 

satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, 

penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek 

independen dan mengikuti program kemanusiaan. 

Magang menjadi salah satu kegiatan yang sudah 

mulai berjalan. 

 Pelaksanaan magang ini didasarkan pada 

ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 

menyatakan bahwa metode pembelajaran, yang salah 

satunya adalah magang, dapat dilaksanakan di luar 

program studi dengan dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan 

lembaga lain dan dilakukan transfer SKS. Dalam 

pasal 18 Permendikbud tersebut ditentukan bahwa 

mahasiswa dapat mengambil paling lama 2 semester 

atau setara 40 SKS untuk mengikuti program di luar 

studi. Sehingga magang dalam hal ini dapat dapat 

dikonversikan sebesar 40 SKS atau 20 SKS per 

semester. 

Menurut Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka keluaran Kemendikbudristek, perguruan 

tinggi wajib membuat dokumen kesepakatan 

kerjasama dengan mitra magang sekaligus menyusun 

program magang. Mitra magang dalam hal ini harus 
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 P e l a k s a n a a n  m a g a n g  M B K M  y a n g 

menggunakan sistem monitoring dianggap menjadi 

salah satu kelebihan yang ditawarkan agar 

penyelenggaraan magang dapat berjalan dengan 

efektif. Setidaknya terdapat persamaan antara 

magang MBKM dengan magang biasa, yaitu tidak 

adanya paksaan dari fakultas. Mahasiswa yang tidak 

mengikuti magang juga tidak akan mendapatkan 

konsekuensi apapun, seluruhnya diserahkan pada 

mahasiswa. 

Magang MBKM Jadi Solusi?

 Pemagangan yang secara spesifik diatur 

dalam Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri pada 

dasarnya  mengecualikan magang mahasiswa dari 

ruang lingkup pemagangan yang diatur. 

 N a m u n  b u k a n  b e r a r t i  p e l a k s a n a a n 

pemagangan MBKM tidak perlu mengacu pada 

pengaturan pemagangan tersebut untuk memenuhi 

hak-hak mahasiswa. keselamatan kerja. Diantara 

beberapa hak peserta magang menurut Permenaker, 

bimbingan dari instruktur menjadi hal yang diatur 

secara jelas oleh Kemenristekdikbud melalui 

keharusan adanya dosen pembimbing dan supervisor.  

 K e t i k a  m a g a n g  b i a s a  d i a m b a n g 

ketidakpastian sehingga pemenuhan hak nya masih 

tergantung bagaimana mahasiswa memilih tempat 

magang, Magang MBKM  setidaknya harus dapat 

lebih dapat menjamin hak-hak mahasiswa.  

Penyelenggaraan magang ini harus jadi alternatif 

yang tepat bagi mahasiswa untuk mengasah 

keterampilan bukan saja terlalu berorientasi pada 

kebutuhan industri. 

 Perihal apakah magang MBKM ini jadi solusi  

terhadap ketidakpastian status magang dihadapkan 

dalam hukum ketenagakerjaan, tentu itu yang perlu 

dijawab oleh universitas dan para penyelenggara 

pemagangan dengan penyelenggaraan magang  yang 

mampu menjamin hak-hak mahasiswa sebagai 

pemagang. 

 Dengan adanya program MBKM ini, 

diharapkan dapat meningkatkan potensi mahasiswa. 

Dengan ini secara tidak langsung universitas juga 

secara tidak langsung dituntut untuk menghasilkan 

kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing 

tinggi. Sejauh ini magang MBKM dapat jadi 

alternatif bagi mahasiswa untuk mengeksplor ilmu 

yang diminatinya. 

Reporter : Pratiwi, Anastasya, Tsaniya, Septian, 

Farhan, dan Ardhi.  
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menyusun dan menyepakati program magang yang 

d i tawarkan  kepada  mahas iswa dan  harus 

menyediakan supervisor untuk mendampingi 

mahasiswa dan menilai kinerjanya. Perguruan tinggi 

juga harus menunjuk dosen pembimbing yang 

memonitoring kegiatan magang dan Bersama 

supervisor bertugas memberikan pembekalan bagi 

mahasiswa selama proses magang. 

 Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini 

dengan atas persetujuan dosen pembimbing 

akademik kemudian mendaftar dan mengikuti 

serangkaian seleksi yang ditentukan. Selain 

mengikuti magang dengan mitra kampus, mahasiswa 

juga dapat mengikuti magang dengan melamar pada 

perusahaan atau instansi pemerintahan melalui 

website Kampus Merdeka Kemenbudristek dengan 

terlebih dahulu membuat akun dan melengkapi 

berkas yang diperlukan. Melalui proses ini 

mahasiswa harus bersaing dengan mahasiswa lain di 

seluruh Indonesia karena penyelenggaraanya bersifat 

nasional. 

 Sebagaimana dikutip dalam Buku Panduan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, dan Riset  

mengharapkan agar program ini dapat menjadi 

jembatan bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan 

l u l u s a n - l u l u s a n  y a n g  p o t e n s i a l .  D e n g a n 

mendapatkan  hak belajar di luar program studi untuk  

melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar 

perguruan tinggi, dianggap dapat mengasah 

kemampuan mahasiswa agar lebih mampu 

beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman. 

 

Perbedaan Magang Biasa Dengan Magang 

MBKM

 Semenjak kemunculanya di bulan Agustus 

2020, mahasiswa juga banyak menyoroti perihal apa 

yang membedakan magang yang mahasiswa lakukan 

di waktu libur- yang di tulisan ini akan disebut 

magang biasa- dengan magang MBKM ini.  Apa saja 

perbedaanya? 

 Atas hal ini, Tedi Sudrajat selaku koordinator 

kegiatan MBKM di FH Unsoed menjelaskan 

bahwasannya terdapat beberapa perbedaan diantara 

magang biasa dengan magang program MBKM. 

“Perbedaannya magang MBKM telah diatur dalam 

Permendikbud No. 3 tahun 2020 dimana didalamnya 

akan ada konversi terhadap mata kuliahnya dalam 

bentuk 20 SKS sehingga tidak perlu melakukan 

kegiatan reguler. Sedangkan magang biasa, tidak ada 

konversi dengan IP dalam pelaksanaannya dan 

biasanya tidak dilaksanakan bersamaan dengan 

berjalannya semester sehingga  terikat pada mata 

kuliah tertentu dan waktunya terbatas.”

 Selanjutnya mengenai perbedaan kedua 

dirinya menjelaskan, “ Perbedaan kedua, pihak 

kampus telah melakukan kerjasama terlebih dahulu 

dengan instansi magang yang juga terdapat 

supervisor yang bertanggungjawab atas kegiatan 

magang sehingga pelaksanaan MBKM lebih 

termonitor dan terukur dengan jangka waktu 6 bulan. 

Sedangkan magang biasa tergantung pada 

mahasiswa. Fakultas hanya berperan sebagai 

penyedia surat keterangan magang namun kehendak 

u n t u k  m a g a n g  t e t a p  d i k e m b a l i k a n  p a d a 

mahasiswanya, bukan kepada institusinya sehingga 

tidak ada monitoring dari fakultas.” Tuturnya. Di FH 

Unsoed sendiri magang MBKM dengan mekanisme 

kemit raan fakul tas  sedang menuju  dalam 

pelaksanaanya untuk periode kedua. 

LPM PRO JUSTITIA 9



Di FH Unsoed jumlah yang 
terserap dalam program  
magang MBKM untuk periode 
pertama menurut Tedi Sudrajat 
adalah sebanyak 23 mahasiswa. 
Mahasiswa tersebut tersebar di 
sembilan instansi yang telah 
melakukan kerjasama dan 
resmi menjadi mitra FH Unsoed 
diantaranya Pengadilan Negeri 
Purwokerto, Pengadilan Negeri 
Purbalingga, Kejaksaan Negeri 
Purwokerto, Pengadilan Negeri 
Banyumas, kantor Badan 
Pertanahan Nasional, Kantor 
Imigrasi, dan lainya. Millen ( FH 
2018) dan Tika ( FH 2018) 
menjadi salah satu peserta 
magang MBKM di periode 
pertama yang menceritakan 
pengalaman mereka selama 
magang MBKM dan 
membagikan kekurangan 
beserta kelebihan dalam 
pelaksanaan magang tersebut 
kepada LPM Pro Justitia. 

INFOGRAFIS
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PROGRAM MAGANG MBKM, WORTH IT? 

Sebagai mahasiswa, tentunya sudah tidak 

asing dengan istilah Magang. Magang merupakan 

salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

untuk mendalami ilmu yang telah diperoleh dalam 

dunia perkuliahan dengan cara mempraktekannya 

langsung dalam dunia karir dimana biasanya 

mahasiswa ini mengikatkan diri kepada suatu 

perusahaan dengan waktu yang telah ditentukan oleh 

kedua belah pihak

.

Magang memang menjadi salah satu cara 

yang cukup memberikan efek yang bagus dalam 

mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja 

sehingga perkembangan dunia.  M agangpun 

meningkat pesat terlebih dengan terjadinya kondisi 

p a n d e m i  C o v i d - 1 9 .  B a h k a n  d e w a s a  i n i , 

Kemdikbudristek memunculkan program baru yaitu 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang 

salah satu programnya adalah magang. 

Pada dasarnya  magang yang disajikan dalam 

program MBKM dengan magang reguler yang biasa 

dilakukan oleh mahasiswa adalah sama yaitu dengan 

melakukan praktek sesuai dengan apa yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan dan mengikat pada 

suatu badan atau perusahaan tertentu. Perbedaan 

yang mencolok diantara keduanya adalah mengenai 

durasi, tempat, dan syarat kegiatan magangnya 

dimana program magang yang dikemas oleh MBKM 

dinilai lebih terstruktur peraturan dan persyaratannya 

dibanding program magang biasa. Sebagai 

mahasiswa saya rasa perlu untuk menimbang 

Oleh :  Tsaniya Afa 
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kelebihan dan kekurangan masing-masing program 

magang dengan melihat dari perbedaan-perbedaan 

antara keduanya. Setidaknya untuk dapat memilih 

mana yang dapat saya lakukan. 

Pertama, mengenai durasi, ternyata antara 

magang biasa dengan magang MBKM ini dapat 

dibilang memiliki perbedaan yang cukup jauh. Di 

magang biasa mahasiswa sebagai pemagang bebas 

memilih durasi pemaganganya dengan tentunya 

berdasarkan persetujuan tempat magang. Sementara 

magang MBKM dilakukan dengan durasi satu 

semester atau empat bulan aktif kuliah. 

Magang reguler menurut penulis lebih 

mempunyai poin plus, karena ditentukan dapat 

ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Setelah selesai 

melaksanakan magang di suatu tempat mahasiswa 

dapat mengajukan permintaan magang lagi di tempat 

lain yang memiliki latar belakang dan kehidupan 

kantor  yang berbeda dar i  tempat  magang 

sebelumnya, sehingga mahasiswa yang mengikuti 

magang reguler ini dapat terbiasa untuk beradaptasi 

dengan cepat terhadap suasana kantor atau 

perusahaan tempat ia magang mulai dari jam kerja, 

kebiasaan, target, motivasi, dan lain-lain.

Pada magang reguler, mahasiswa diberi 

kebebasan untuk memilih tempat magang sesuai 

kehendak dan minatnya masing-masing sehingga 

mahasiswa dapat memilih tempat magang sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuannya. Berbeda dengan 

tempat magang untuk program reguler, tempat 

magang untuk program MBKM telah ditentukan 

sebelumnya oleh pihak kampus. Hal ini dikarenakan 

hanya instansi yang sudah menjadi mitra fakultas 

yang dapat dijadikan tempat magang MBKM. 

Meskipun dapat dinilai terbatas, namun di satu sisi 

mekanisme kemitraan ini memungkinkan adanya 

pengawasan secara berkala. 

Kedua, yang Kembali membedakan antara 

magang biasa dengan magang MBKM adalah terkait 

dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada umumnya, 

tidak terdapat persyaratan untuk melakukan program 

magang. Namun pada program MBKM ini terdapat 

beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi 

mahasiswa, contohnya harus memenuhi minimal 80 

SKS. Setiap persyaratan yang diajukan ini tentunya 

memiliki alasan tersendiri. Misalnya, disyaratkannya 

mahasiswa untuk menempuh minimal 80 sks 

dimaksudkan agar mahasiswa telah siap terhadap 

materi dasar perkuliahannya. 

Namun tentunya syarat magang ini memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Kelebihan mengenai persyaratan ini adalah 

mahasiswa dapat membuat tekad yang kuat sebelum 

melaksanakan magang. Adanya standar Indeks 

Prestasi (IP) dapat membuat mahasiswa mengejar 

apa yang akan menjadi tujuannya. Namun perlu 

diperhatikan pula, dengan adanya persyaratan 

administrasi terkait magang ini dapat menimbulkan 

ketidaksetaraan diantara mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan pada magang reguler, mahasiswa tidak 

dituntut untuk mencapai syarat tertentu sehingga 

siapapun boleh melakukan magang dan berproses di 

kegiatan magang ini.  Bisa saja aturan ini menjadi 

sangat diskriminatif apabila kemudian yang dapat 

mengikuti magang MBKM hanya mahasiswa 

“terpilih” saja. 

Aspek selanjutnya yang membedakan antara 

program magang reguler dan magang program 

MBKM adalah penilaian dari magang itu sendiri. 

Pada magang reguler, tidak ada penilaian dari pihak 

fakultas karena magang tersebut bukan bagian dari 

perkuliahan.  Sedangkan pada magang MBKM, 
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penilaiannya murni berdasarkan dosen pembimbing 

magang ini sendiri. Mahasiswa tidak perlu mengikuti 

UTS dan UAS namun di akhir MBKM, mahasiswa 

perlu menyusun laporan hasil magang dan yang 

berhak menilai adalah pengawas kegiatan magang itu 

sendiri.

Apabila dilakukan perbandingan antar 

program magang ini, program magang MBKM dapat 

dikatakan tidak adil dikarenakan penilaian hanya 

sebatas praktek saja dimana dalam praktek magang, 

mahasiswa dapat dibantu dengan pengawas dari 

magang sedangkan pada program magang reguler, 

mahasiswa tetap melakukan kuliah seperti biasa, 

mengikuti UTS dan UAS tanpa bantuan dari 

siapapun.

Menurut saya pada dasarnya kedua program 

magang ini sangat bermanfaat. Kalau saya sendiri 

akan cenderung melakukan magang reguler di 

semester 2 atau 3 untuk mencari dasar dari magang itu 

sendiri. Karena magang ini tidak dibebankan sebagai 

nilai untuk Indeks Prestasi (IP). Setelah memiliki 

pengalaman melaksanakan magang dan memenuhi 

syarat untuk mengikuti program MBKM, barulah 

saya akan mengajukan diri untuk mengikuti program 

MBKM. Dengan begitu saya dapat melaksanakan 

magang dengan dasar dan skill yang saya miliki dari 

magang reguler. 

Namun apabila harus memilih diantara kedua 

program ini, saya akan memilih untuk menjalani 

magang MBKM karena adanya pengawasan dari dua 

pihak yaitu kampus dan instansi membuat saya lebih 

merasa diperhatikan. 
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PROBLEMATIKA MAGANG KAMPUS MERDEKA 

Oleh :  Sabil Hidayat

Magang seringkali dilakukan hanya beberapa  

bulan atau magang berjangka pendek (kurang dari 

enam bulan) serta memungkinkan dilakukan ketika 

liburan Kualitas pemagangan tersebut dirasa kurang 

efektif dan dapat mengganggu aktivitas industri 

perusahaan. Fenomena magang jangka pendek 

tersebut  menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan,  Nadiem Makarim untuk 

meluncurkan program magang/praktik kerja sebagai 

bagian dari program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM). Program ini diharapkan menjadi 

solusi kebutuhan pelatihan kerja serta meningkatkan 

produktivitas nasional.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pemagangan menjadi salah 

satu cara untuk melaksanakan pelatihan kerja.  

Aturan turunan mengenai pemagangan ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 

Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri. Jika 

dilihat secara cermat, peraturan tersebut lebih 

ditujukan kepada calon tenaga kerja perusahaan. 

Namun setidaknya kita dapat melihat ketentuan-

ketentuan dalam Permenaker tersebut relevan dengan 

magang mahasiswa seperti magang kampus merdeka. 

Akan tetapi perbedaan diantara magang magang 

mahasiswa dengan magang untuk tenaga kerja baru 

harus tetap diperhatikan. Hal ini penting untuk 

menjaga pelaksanaan magang kampus merdeka 

untuk tidak eksploitatif. 

Kapasitas magang mahasiswa dengan tenaga 

kerja jelas berbeda. Tenaga kerja memililki bekerja 

untuk digaji oleh perusahaan sesuai dengan hak 

ketenagakerjaan, sedangkan magang idealnya 

mendapatkan insentif, uang makan, serta uang 

transport sesuai hak peserta permagangan yang diatur 

dalam Permenaker. Meskipun demikian terkadang 

pemenuhan hak peserta magang belum dapat 

dipastikan akan sama antar perusahaan atau instansi 

dan dalam skenario  terburuk peserta diminta 

tanggung jawab penuh layaknya karyawan. Ini yang 

kemudian jadi bentuk eksploitasi berlebihan terhadap 

mahasiswa. Padahal sistem kerja yang baik adalah 

adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Hak yang seharusnya didapat oleh peserta 

magang Kampus Merdeka tidak dicantumkan secara 

jelas hak ataupun kewajibanya dalam Buku Panduan 

Kampus Merdeka yang dikeluarkan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Namun merujuk pada Permenaker No. 6 Tahun 2020 

,dijelaskan bahwa peserta pemagangan  meperoleh 

hak sesuai perjanjian pemagangan, , fasilitas 

kesehatan dan keselamatan, uang saku, jaminan 

sosial, dan memperoleh bimbingan dari instruktur. 

Setidaknya hak-hak tersebut dapat jadi referensi atau 

standar dalam penyelenggaraan magang MBKM. 

Memperoleh bimbingan merupakan hak 

utama peserta magang, artinya dalam menghadapi 

tugas tenaga kerja peserta terlenbih dahulu dibekali 

oleh pembimbing sebelum peserta memulai magang 

nya. Di beberapa kesempatan magang, terkadang 

peserta magang mahasiswa hanya dilibatkan dalam 

hal sepele yang tidak ada kaitan secara langsung 
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dengan pekerjaan, seperti fotokopi. Tentu ini lebih 

serupa dengan perintah, bukan pembimbingan atau 

pelatihan. Fungsi pembimbingan seakan berganti 

menjadi suruhan sehingga pelaksanaan magang tidak 

tepat sasaran.

Peran peserta magang mahasiswa  yang  

“sepele” membuat peserta diperas namun tidak 

mendapatkan hasil. Waktu permagangan juga 

menyesuaikan dengan waktu pekerjaan, artinya tidak 

boleh lebih cepat dan rawan juga lembur. Hal ini 

hanya akan membuat mahasiswa jenuh Ketika 

keterampilan tidak terasah tetapi harus terus 

memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada. Seakan 

terjebak diantara rutinitas dan tidak mampu untuk 

bergerak maju seperti berputar di tempat. 

Di lain kesempatan pembimbingan dilakukan 

sebagaimana mestinya, peserta magang mahasiswa  

dapat terjun langsung ke lapangan serta memiliki 

peran yang diakui. Peserta dapat saja menghabiskan 

waktu lebih lama dari perkuliahan biasa, tetapi tidak 

diberikan insentif. Padahal peserta magang perlu 

mengeluarkan biaya untuk magang tersebut.  

Selayaknya pekerja maka peserta magang seharusnya 

menjadi tanggungan perusahaan. Lebih buruk lagi 

adalah apabila beban kerja yang dilakukan adalah 

sama dengan tenaga kerja namun dengan insentif 

relative kecil laksana tenaga kerja murah. 

D a l a m  k o n t e k s  m a g a n g  M B K M , 

sebagaimana diketahui dalam Buku Panduan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka ,  perguruan 

tinggi menunjuk dosen pembimbing untuk 

memonitor kegiatan mahasiswa selama magang 

bersama supervisor dari mitra penyelenggara 

magang.   Dalam proses ini tidak diatur  secara pasti 

konsekuensi ketika hak tidak terpenuhi, serta tidak 

tercantumnya pengawasan signifikan terhadap hak 

mahasiswa peserta magang. Setidaknya mekanisme 

ini dapat jadi penjamin proses magang mahasiswa 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tidak 

eksploitatif. Tentu patut dipertanyakan bagaimana 

peran Kemendikbudristek dalam pemagangan secara 

langsung.

Selain mengenai bagaimana magang itu dapat 

seimbang antara hak dan kewajiban,  perlu 

diantisipasi pula imbas  dari adanya magang MBKM 

pada semakin sempitnya mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan magang pendek. Dimana 

perusahaan akan lebih terpusatkan perhatianya pada 

magang MBKM. Magang jangka pendek  merupakan 

bentuk keinginan pribadi untuk  menambah potensi 

diri dan harusnya tetap dapat jadi alternatif 

mahasiswa untuk belajar. 

Sangat disayangkan ketika tidak lagi 

perusahaan melirik proposal magang biasa karena 

melihat magang kampus merdeka lebih lama. Tentu 

menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi 

mahasiswa yang ingin menambah kapasitas dirinya, 

OPINI
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tetapi terhalang oleh kebijakan baru yang 

membebankan beberapa syarat kepada mahasiswa 

untuk dapat berpartisipasi.  Menjadi suatu 

pertimbangan agar diperhatikan ketika kesempatan 

magang kampus merdeka akan menimbulkan efek 

ganda yang akan mempengaruhi perusahaan sendiri. 

Permagangan kampus merdeka masih belum 

membahas aturan rinci khususnya terkait hak 

mahasiswa apabila disandingkan dengan Permenaker 

No. 6 Tahun 2020. Selain juga kepastian hukum 

mengenai status pemagangan mahasiswa dihadapan 

Permenaker No. 6 Tahun 2020, magang kampus 

merdeka ini perlu pengawasan menyangkut hak 

mahasiswa diperlukan. Pemagangan kampus 

merdeka yang masih menimbulkan persepsi berbeda 

perlu perincian hak serta kewajiban dari mahasiswa 

sebagai pemagang dan penyelenggara magang 

sehingga magang dapat berjalan dengan optimal. 

Kemenris tekdikt i  harus  menjamin adanya 

pelaksanaan magang ini dapat jadi memberikan 

kontribusi besar terhadap keterampilan mahasiswa 

tanpa mencederai hak mahasiswa. 

OPINI
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PENERBANGAN 547

Oleh : Firdausya Salma 

“Dulu ayah pernah bilang padaku,”
Tidak ada yang namanya kebetulan, semua terjadi 
karena sebuah alasan.

Di ruang pusat kendali, Farezi memberi tahu 
Manajer Yoga ada pesawat yang harus mendarat 1 
jam 20 menit lebih cepat karena adanya angin anti 
pasat. Semua landasan terpakai Manajer Yoga 
bingung harus bagaimana.

Manajer Yoga bingung mencari gate kosong 
untuk parkir pesawat Mandala Airlines. Gate enam 
yang paling sepi, tapi pesawat Garuda Indonesia 
seharusnya sudah berangkat pukul 10.40 masih 
belum masuk ke jalur landai.

Satu-satunya gate kosong letaknya terlalu 
jauh, Manajer Yoga berinisiatif untuk menyuruh 
Farezi untuk menelpon Garuda Indonesia dan ia 
menelpon Mandala Airlines untuk mendiskusikan 
masalah ini. Kemudian, pesawat yang dimaksud 
mulai mendekati landasan. Seorang petugas menara 
ATC memberikan berbagai intruksi hingga pesawat 
itu mendarat dengan sempurna.

Di Layanan Penumpang. Ketua tim, Bu 
Griselda menyuruh Manajer Gio untuk mengurus 
pembatas antrian yang ditinggalkan begitu saja di 
area bebas bea. Manajer Gio mengalihkan tugas itu 
pada Salma yang langsung menerimanya dan 
bergegas pergi.

“Salma, apa kamu tahu tempat gudangnya.” 
kata bu Griselda padanya. “Tidak, saya tidak tahu,” 
Salma menepuk jidatnya. “Lalu bagaimana cara 
kamu mengerjakannya? Kenapa tidak bertanya?” 

“Maaf.” 

“Untuk apa minta maaf? Caramu minta maaf 
seperti sebuah kebiasaan dan terlihat menyepelekan. 
Apa minta maaf bisa menyelesaikan masalah? Apa 
kamu bekerja dengan cara seperti ini?” Salma diam. 
Ia sadar bahwa  akhir-akhir ini ia memang suka 

menggampangkan segala hal.
“Adhlino, jadilah mentor untuknya. Ajari 

segala hal yang perlu dia ketahui tentang pekerjaan 
ini. Mengurus masalah pembatas antrian, cara 
menghadapi penumpang, metode penyelesaiannya. 
Ajari dia semuanya.” Salma melihat ke arah pria yang 
mengenakan kemeja berwarna biru gelap. Ia baru 
menyadari akan kehadiran pria itu. Garis wajahnya 
yang tajam, sorot matanya yang dingin.

“Apa harus saya yang melakukannya?” protes 
pria bernama Adhlino itu. Manajer Gio kaget 
mendengar seorang Adhlino itu mengajukan protes. 
Biasanya pria itu akan menurut kalau bu Griselda 
yang menyuruh.

Kemudian keduanya pergi untuk mengurus 
pembatas antrian. Salma melihat sekitar. Sudah sepi. 
“Pak Adhlino?” Salma memanggilnya, memastikan 
pria itu benar mempunyai nama Adhlino.

“Pak, bapak bisa kembali. Saya bisa sendiri.” 
katanya meyakinkan. Salma berlari pergi. Adhlino 
hanya diam, tidak merespon apapun, kedua 
tangannya masuk ke dalam saku dan berjalan santai 
menyusul jejak Salma.

Dalih mengerjakan sendiri, tanpa sengaja 
Salma malah melukai jarinya sendiri karena ceroboh 
saat melepas pita pembatas antrian. Adhlino muncul 
dan langsung membantu Salma memindahkan tiang-
tiang besi itu ke troli biru. Salma menolak bantuan 
Adhlino, pria itu tidak menggubrisnya malah tetap 
menangkat tiang besi.

Setelah semua pembatas ada di troli, Adhlino 
hendak membawanya, mengembalikannya ke 
gudang. Salma mencegatnya,” Saya saja. Ini tugas 
saya. Tunjukan saja gudangnya dimana.”

“Kamu perlu mencatatnya,” Adhlino tahu dan 
sudah bisa menebak bahwa wanita ceroboh di 
depannya ini pasti akan tersesat. Tapi, Salma terlalu 
berani, ia terlalu naif dan percaya diri. “Bilang saja, 
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ingatan saya bagus pak.” Adhlino menghela nafas.

Salma hanya diam diantara perempatan 
lorong. “Ini bukan lorong tapi labirin!” Salma 
menyesali keputusannya untuk  mengiyakan suatu 
penjelasan yang tidak ia tangkap sama sekali. Kini, ia 
hanya menguras tenaganya dengan berputar  kesana-
kemari hingga berakhir di depan jalan buntu.

Di jam istirahat, Salma menemui temannya 
Farezi dari bagian ruang pusat kendali. Mereka 
memutuskan untuk makan di rooftop bagian kantin 
yang dikhususkan sebenarnya untuk pegawai yang 
ingin merokok. “Adhlino itu, orang itu sengaja 
melakukan ini. Kenapa petunjuknya harus seribet itu 
sih? Pasti dia ingin membuat aku tersesat.” katanya 
mengadu pada Farezi.

“Kamukan memang buta arah.” Jawab Farezi 
dengan santai hingga Salma sontak melempar tatapan 
tajam kearahnya. 

“Adhlino itu dingin, entah apa yang terjadi. 
Rumornya, dia gagal menjadi pilot karena suatu 
masalah, lalu tiba-tiba dia muncul dan melamar 
menjadi pegawai. Reza, kamu tau temanku pilot dari 
maskapai Garuda itu pernah satu ujian dengan 
Adhlino. Ditengah-tengah ujian, dia izin untuk ke 
toilet dan tidak pernah kembali.”

“Aku sudah menduganya, dia punya sertifikat 
TOIEC dan penghargaan sebagai mahasiswa 
berprestasi. Bahkan punya surat rekomendasi.” 
Salma menghela nafasnya.

Salma melihat Adhlino. Mereka baru saja 
diminta oleh Bu Griselda untuk menyuruh toko-toko 
di bandara untuk tidak memasang spanduk. Menurut 
laporan,  ada seorang penumpang yang membawa 
anak kecil, dan anak kecil tersebut harus terkena 
spanduk yang membuatnya terluka sehingga ia harus 
menerima 10 jahitan. 

”Maskapai Asia airlines ingin pembatas tensa 
lagi.” kata pria itu ketika mereka bertemu kembali. 
“Kita punya lebih digudang.” Jawab Salma. 

“Berapa jumlah yang kita punya termasuk 
yang rusak?”

“ S e k i t a r  1 5  s a m p a i  2 0 . ”  A d h l i n o 
mengangguk ia merogoh sakunya dan menelfon bu 
Griselda. “Bu, maskapai Asia Air ingin pembatas, 

tolong 10 pembatas tensa ke konter  B di 
keberangkatan.”

Salma melihat dengan jelas sosok Adhlino di 
depannya. Reka ulang pembicaraannya dengan 
Farezi. Melihat sorot mata Adhlino sekarang ternyata 
tidak sedingin saat pertama kali Salma melihatnya. 
Ada suatu rasa yang membuatnya teduh, hanya saja 
belum begitu hangat. 

Ia bertanya dalam hatinya, apa yang membuat 
pria itu tidak melanjutkan ujian pilotnya. Apa yang 
terjadi. Dan ribuan pertanyaan itu berkecamuk 
sekarang dalam pikirannya.

“Kamu ingin mengatakan sesuatu?” 
kedapatan sengaja melihat Adhlino cukup lama 
Salma gelagapan. Ia mengalihkan  pandangan. “Ada 
apa? Apa kamu melakukan kesalahan lagi? Ternyata 
sifat cerobohmu  itu susah dihilangkan.” Salma 
menatap Adhlino kembali.

“Bapak,” Adhlino menatap Salma, dan mata 
mereka benar-benar bertemu. Wanita itu mengulas 
senyum. Lalu senyum itu melebar disertai dengan 
deretan gigi yang terlihat. “Ayo bapak.”

* * *

 “Halo mama? Ah mama mau ke Jakarta? Hmm nanti 
kita ketemu di Bandara ya ma.”

“Mamamu?” Salma mengangguk. Malam 
hari adalah yang Salma sukai. Di rooftop, dengan 
segelas kopi dan Farezi ia menikmati angin yang 
menyejukkan. Langit malam sangat indah, ada 
banyak hal yang Salma sukai tentang malam hari. 
Salah satunya ia bisa melihat banyak bintang. 
Bintang yang datang dan pergi. 

Ia teringat perkataan ayahnya, 

“Salma, ditempat kerja ayah, bintang-
bintang jatuh setiap hari. Ratusan bintang jatuh dan 
pergi lagi.” Tempat itu adalah bandara. Ya benar, 
bintang itu adalah gemerlap lampu pesawat yang 
lepas landas dan mendarat. 

Dan 11 tahun lalu..

Pagi yang cerah. Sebuah keluarga kecil nan-
bahagia itu barusaja menyelesaikan sarapan 
paginya. “Ayah sudah mau berangkat? Ayah akan 
datang ke wisudaku kan? Datang ya.”
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“Iya putriku, Salma jaga ibu, jadilah anak 
yang baik. Ayah mungkin akan lama karena banyak 
jadwal penerbangan kali ini. Dan mungkin tidak 
pulang samapi besok. Tapi ayah janji akan hadir di 
acara wisudamu.”

Pria baruh baya dengan seragam pilot itu 
masuk ke dalam taksi bandara. Jam terbangnya 
sebentar lagi. Ia hanya berharap bahwa ia tidak akan 
terlambat. Perasaannya tidak enak sejak semalam, 
tepaatnya setelah istrinya bercerita bahwa ia pergi 
jalan-jalan bersama keluarga kecilnya itu kesuatu 
tempat yang sangat indah, kalau kata istrinya 
mungkinkah itu surga?

Tepat waktu. Ia sampai di bandara tepat pada 
waktunya. Jam Tterbangnya hanya tinggal hitungan 
menit. Sudah saatnya ia membawa pesawat dengan 
jenis Boeing 737-4Q8, maskapai penerbangan Adam 
Air. 

Pesawat yang membawa 96 penumpang, 85 
dewasa, 7 anak-anak dan 4 bayi itu terbang untuk 
transit di Bandara Juanda, Surabaya. Dipiloti 
Kapten Refri Agustian Widodo dan co-pilot Yoga 
Susanto serta 4 pramugari. 

Setelah transi t  di  Bandara Juanda, 
dilanjutkan untuk terbang ke Manado, dengan tujuan 
akhirnya Bandara Sam Ratulangi. Pesawat lepas 
landas pada pukul 12.55 WIB dan seharusnya tiba 
pada pukul 16.14 WITA.

Hanya saja, 14.53 ruang kendali di Bandara 
Hasanuddin mendapat laporan dari Pengatur lalu-
lintas udara di menara ATC.

Salma 11 tahun lalu, duduk sambil membuka 
beberapa majalah yang didapatkannya dari kotak 
pos. TV menyala tapi sama sekali tidak dihiraukan. 
Hingga sebuah berita muncul dan berhasil menarik 
perhatiannya.

“Pesawat jenis Boeing737-4Q8 dengan 
dipiloti Kapten Refri Agustian barusaja dikabarkan 
hilang kontak. Menurut hasil laporan Badan 
Meteorologi dan Geofisika cuaca di selat makassar 
sedang badai, ketebal—“

“Mama!! Maaaa!!”

“Iya nduk? Itu pesawat ayah bukan?”

Dan setelah itu..

“Ayah tidak pernah datang ke acara wisudaku, 
tidak hadir saat ulang tahunku yang ke-17, dan 
bahkan aku tidak pernah melihat ayah lagi. 106 hilang 
tidak kembali. Dan ayahku seperti harus bertanggung 
jawab terhadap 105 orang yang hilang”

Dan  lang i t  malam memang mampu 
menghadirkan kesedihan. Di bawah bintang yang 
kian meredup Salma membiarkan air matanya 
menjatuhkan diri. Mereka tidak menyadari ada satu 
hati lagi yang terluka. Adhlino duduk disana diam 
membeku, otaknya mencerna ulang tentang semua 
yang ia dengar. 

“Semua bukan salah ayahmu sal, jadi kamu 
gak perlu merasa bersalah begitu, semua terjadi untuk 
suatu alasan, dan kita belum tau alasan apa itu. Semua 
memang sudah seharusnya terjadi.”

“Seharusnya?” 

Farezi tersentak, begitu dengan Salma yang 
langsung buru-buru menghapus air matanya. Adhlino 
berdiri disana. Kedua tangannya mengepal di 
samping dan raut wajahnya menyeramkan, ia marah 
tataman matanya menajam dan nafasnya memburu.

“Semua  sudah  seha rusnya  t e r j ad i ? 
Bagaimana anda bisa bicara seperti itu pada keluarga 
korban yang menggantungkan nasibnya pada pilot 
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yang gagal! Salma. Kamu pikir saya tidak tahu soal 
itu? Itu karena kesalahan ayahmu, tidak cakap 
menjadi pilot, sehingga 105 orang tidak bersalah 
harus meninggal di dasar laut! Kalau saja pesawat itu 
tidak terjatuh, ayah saya, ibu saya, adik saya tidak 
akan menjadi korban. Menagap ibumu tidak ikut 
sekalian? Agar kamu tahu betapa menderitanya 
saya.”

Farezi maupun Salma diam, mereka pun 
hanya tidak percaya dengan segala hal yang terjadi 
sekarang ini. Adhlino berubah, 180 derajat sudah 
berubah dan sekarang sorot matanya menandakan 
bahwa 11 tahun ini ia menderita. Memikul beban 
sendiri. 

Hidup tanpa ayah dan ibu bahkan ayah dan 
ibunya tak pernah ditemukan. 

“Jadi, jangan banyak tersenyum, jangan 
banyak menebar kebahagian, hiduplah dengan rasa 
bersalah seumur hidupmu sal.”

Adhlino melangkah masuk ke dalam kantin. 
Farezi dengan singgap menuntun Salma yang hampir 
saja jatuh, kakinya sudah tidak kuat lagi menopang 
badannya. Ia berkeringat dingin walaupun udara 
dingin. Ia meneteskan air mata lebih deras. “Maaf, 
aku hanya bisa berucap maaf.”

Ia tidak tahu bahwa ada beban yang lebih 
berat daripada bebannya saat ini. Ayahnya pergi dan 
dia harus hidup berdua hanya dengan ibunya. Sepi ia 
merasakan itu, tapi tetap merasakan kehangatan, 
ibunya ada memberikannya. 

Adhlino, ia tahu sekarang. Apa yang 
membua tnya  j a rang  t e r senyum apa  yang 
membuatnya tidak mengambil ujian pilot. Semua 
karena kecelakaan itu. Hidupnya lebih sepi, ia 
menyendiri dan kesepian. Hatinya pasti kacau dan 
berantakan, sehingga sorot matanya menendakan 
hatinya sudah mati. 

Penerbangan Adam Air 547, Salma dan 
Adhlino adalah salah seorang dari mereka yang 
menjadi keluarga korban. Dan Salma, seperti apa 
yang dikatakan Adhlino, ia menjalani hidupnya 
dengan rasa bersalah. 

Menggantikan ayahnya yang tidak akan 
pernah kembali pulang.

CERPEN
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