
SUARA MERDEKA 

PADA tanggal 30 November 
1993, Universitas Kristen Satya Wa
c.ana (UKSW), Salatiga, mempe
nngatJ HUT Ke-37. Pada perayaan 
Dies Natalis itu, pengurus Yayasan 
UKSWmelantikrektor yangkeem
pat, yakni Dr John Lhalauw, meng
gantIkan Dr Willi Toisuta. 

Pelantikan Rektor baru itu telah 
?1enimbu!kan ketegangan berkepan
ja,ngan dl an tara warga kampus. 
Llputan media massa telah mem
berikan laporan sejumlah nama ser
ta butir-butir perselisihan di antara 
y.a~g b~rtikai. Yang ingin dicatat di 
smlleblh bersifat makro: bagaimana 
ran!?kaian peristiwa itu dapat dia
matI dalam kerangka besar sejarah 
UKSW. 

Sketsa 30 November 1993 
Ditinjau dari sejarah makro 

UKSW, peristiwa yang terjadi tang
gal 30 ~ovember lalu dapat dibilang 
sangat IstJmewa. Di bawah,ini akan 
disebutkan beberapa contohnya. 
Semua menunjukkaU.s.atJ.l, fakta: 
sebuah keputusan besar telah diam
bil oleh para penanggurigJawJib 
UKSW untuk membuat tikungan 

tajam dalam mengendalikanarah 
perjalanan perguruan tinggi ber
gengsi itu. 

Untuk pertamakalinya dalam se
jarah UKSW pelantikan seorang rek
tor disiapkan dengan sebuah span
duk mewah berbunyi "Pak Willi, ter
ima kasih atas jasamu dan selamat 
jalan. Kepada Rektor barn, Pak John 
Ihalauw, selamat berkarya dan kami 
mendukung" (Suara Merdeka, 
1112/93). 

Pada mas a-mas a lalu, tidak per
nah ada pelantikan rektor yang mem
butuhkan pernyataan tertulis sema
cam itu. "Terimakasih" dan "du
kungan" dari wargakampus diang
gap sudahjelas dengan sendirinya. 
.'. Bayangkan bila ada tembok di 

',tempat terbuka diberitulisan "Ini 
.tembok" . Atau bila seorang bapak 
inasuk ke rumah sendiri membawa 

.. sebuah tulis~n <Ii dadanya;''-'Saya
adalah bapak". Apa artinya? Bisa 
bermacam-macam. Tapi jelas ada 
yang luar biasa. 

Untuk pertamakalinya pelantikan 
Rektor UKSW diwajibkan melalui 
restu dari Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Untukpertamakalinya 
dalam acaraDies Natalis dan pelan
tikan Rektor separuh kursi di baris 
terdepan bagi para dekan dan pim
pinan unit UKSW dibiarkan ko
song. Yang diundang berada bebe
rapa puluh meter di luar gedung. Me
reka sedang mengadakan pem
boikotan. 

Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah UKSW, acara tahunan itu 
dihadiri oleh dua kombinasi simbol 
kekuatan . Yang pertama, di serambi 
depan auditorium terpajang ka
rangan bunga besar dari sebuah bank 
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swasta tenar..Kedua, di sekeliling 
gedung pertemuan terdapat ratusan 
laki-Iaki yang tampak sibuk menja
ga keamanan. Seakan-akan sebuah 
pertempuran fisik akan terjadi. Pu
luhan laki-Iaki berseragam Menwa 
dan Satuan Keamanan (Satkam) 
berbaris membentuk pagar betis. 
Banyak laki-Iaki lain mondar-mandir 
dengan tampang siap-tempur. 

Apakah semua itu sekadar ung
kapan paranoia di siang bolong? 
Mungkin tidak sepenuhnya. Me
mang ada demonstrasi mahasiswa 
yang menentang'pelantikan rektor 
itu. Tapijumlahmerekarelatifkecil. 
Demonstrasi itu tidak saja bersifat 
nonkeras, tetapi justru antikekerasan. 
Demonstrasi itu dipimpin kaum 
perempuan yang tak berbadankekar. 
Tanpa baju seragam para militer. 
Mereka malah membawa bunga 
putih. 

Ada satu kontras lagi yang maha 
penting di antara demonstran yang 
pronan kontra pelantikan rektoritu. 
Di satu pihak, semua spanduk -span
duk mewah yang dibawa badan
badan kekaritu menyatakan dukung
an bagi pribadi-pribadi tertentu de
ngan nama eksplisit. Di pihak lain, 
di antara postermurahan yang diba
wa para demonstran berbunga putih 
itu tak ada satu pun yang menyata
kan pujaan atau celaan pada pribadi 
mana pun. Yang dipersoalkan para 
demonstran antikekerasan ini adalah 
prinsip-prinsip etika, dan idealisme 
yang anonim dan impersonal. 

Semua peristiwa yang terjadi di 
satu tempat dan satu hari, itu tentu 
saja tidak jatuh dari langit secara tiba
tiba. Semuaitu merupakan ekspresi 
dari dinamika kampus ini selama 
beberapa tahun terakhir. Karena itu, 
kita layak mempertimbangkan ke
rangka historis yang ag!l~ makro. 

Semua peristiwa tanggal30 No
vember itujuga tidak dengan sen
dirinya akan secara gaib menguap 
ke langit. Seorang.dosen UKSW 
yangjuga pengusaha, pemah menya
takan bahwa dengan pelantikan Dr 
Ihalauw, maka berakhirlah perseli
sihan di UKSW ~p1a ini. Rupa
nya ia tak mau pli¥ianmtau tak mam
pu paham kete~f,i.n'ian di UKSW 
belakangan ini berpusat pada masa
lah yangjauhJebihp~ting dan luas 
ketimbangsiapadilamik menjadi 
rektor. 

Monolog Resmi UKSW 
Perselisihan yang memilukan dan 

memalukan di UKSW itu bukanlah 
perselisihan di antara dua kelompok 
sederajat dalam karnpus yang dapat 
dijembatani pimpinan lembaga. 
Perselisihan itu tidak berimbang. Di 
satu pihak adalah elitkarnpus. Walau 
jumlahnya sedikit, mereka memo
nopoli wewenang formallembaga. 
Di pihak lain, terdapat mayoritas 
wargakarnpus di lapisan bawah yang 

terkenaakibatdari keputusan-kepu
tusan elit itu. 

!tu sebabnyamereka yang meno
lakkeabsahan pelantikan rektor barn 
berkali-kali dipaksa menyatakan 
sikap lewat forum di luar kampus. 
Kelompok 10, misalnya, sering 
akrab berkomunikasi dengan masya
rakat luas lewat media massa. Niat 
dan harapan mereka untuk berdia
log secara terbuka dan dew as a de
ngan para penanggung jawab 
UKSW dalam forum intern kampus, 
dipangkas oleh pengalaman pahit 
secara bertubi -tubi. 

Petunjuk mutakhir untuk sikap 
monologis itu adalah ipress release 6 
halaman spasi ganda yang disam
paikan oleh Ketua U mum Pen gurus 
YPTKSW. Bagi penanggungjawab 
tertinggi UKSW ini, dialog dengan 
Kelompok 10, apalagi warga karn
pus biasa, mengenai lembaga pen
didikan pada umumnya atau UKSW 
khususnya, tidaklah perIu. Menga
pa? Lnilah kutipkan langsung dari 
press release itu: "para anggota 
pengurus lebih mengetahui daripada 
para dosen" tentang masalah itu. 

Ketua pengurus ini menyatakan 
hubungan pihak yang diwakilinya 
dengan para dosen dan pimpinan unit 
bukan sebagai mitra kerja yang se
derajat dan saling melengkapi. Te
tapi sebagai kombinasi antara hu
bungan majikan-buruh dan bapak
anak. Para dosen senior, termasuk 
merekayang20tahunlalumenjabat 
pimpinan atas UKSW, kaget men
dengar pernyataan seperti ini. Ini 
sebuah tikungan tajam yang luar 
biasa bagi perjalanan universitas itu. 

Sekali lagi, monologi bukanlah 
gejala yang barn di UKSW atau jatuh 
dari langit. Beberapa tahun yang lalu 
warga kampus masih punya wilayah 
untuk berbeda pendapat di luar ra
pat-rapatresmi. Ada forum terbuka, 
tempat warga karnpus berbicara dan 
penanggungjawab kampus mende
ngar. Ana sejumlah pentas keseni
art, persekutuan keagamaan, dan 
penerbitan karnpus yang relatif inde
penden. Sekitar 6 tahun lalu semua 

telah berakhir. 
Pers kampus telah dipusatkan 

secara tunggal di kantor Humas. La 
berfungsi sebagai terompet resmi 
yang bermonolog kepada warga 
kampus. Perbedaan pandangan da
lam kampus hampir tak pernah di
akui. Kalaupun diulas, maka ulasan 
itu disajikan secara sepihak tanpa 
malu. Monolog penerbitan pers ini 
dilangsungkan meIewati pembrei
delan berbagai pers mahasiswa yang 
sebelumnya ada. Akibatnya, seper
ti di semua lingkungan sosial yang 
disumbat semacam itu, komunikasi 
berIangsung lewat kasak -kusuk, se
lebaran gel aI', atau media massares
mi di luar kampus. 

Hampir setiap 3 tahun, terdengar 
berita penganiayaan fisik terhadap 
individu yang kritis terhadap kebi
jakan resmi UKSW. Tahun 1987 ke
kerasan menimpa seorang maha
siswa yang terlibatdalarn protes ter
hadap kebijakan PR I, yang 6 tahun 
kemudian dilantik menjadi rektor. 
Tahun 1990, akibat memprotes pe
laksanaan pekan orientasi maha
siswa, seorang alumnus dikeroyok 
bel;>erapa mahasiswa kekar yang 
bersenjata tajam. Tahun 1993 seo
rang pegawai senior telah dip'ukul 
rekannya di kantor kerja padajam 
ketja akibat menggugat proses perni
lihan rektor. 

Tentu saja tidak ada bukti semua 
tindakankekerasan itu direncanakan 
atau direstui penanggung jawab 
kampus. Kita tak pernah bisa tahu 
secara pasti mengapa semua itu bisa 
terjadi. Dan mengapa baru terjadi 
beberapa tahun belakangan. Tetapi 
yangjelas, berdampak negatif dalarn 
pergaulan wargakampus. 

Pada saat yang sarna, baik UKSW 
maupun sejumlah pejabat UKSW, 
giat membangun keIja sarna dengan 
lembagakomersial. Tentu saja para 
pengusaha itu ikut berkepentingan 
menjaga status quo yang telah terbina 
dan terpilihnya rektor yang bersa
habat.(28) 

-Ariel Heryanto, dosen UKSW 
Salatiga. 
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