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PENGANTARREDAKSI: 
Artikel ini sudah dimuat pada 
hari Sabtu, 19 November 1994. 
Karena kesalahan teknis, pemu
atannya kurang utuh dan mengu
rangi substansi yimg dis am
paikan penulis. Berikut artikel 
selengkapnya. 

SEJAK Rabu pagi (16/1111994), 
rasa haru dan gembira merebak di 
kampus Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW). Malam sebelum
nya, sejumlah pejabat teras UKSW 
telah mencapai kesepakatan pokok
pokok mendasar, yang diharapkan 
akan mengakhiri kemelut di kampus 
itu selama lebih dari setahun se
belurnnya 

Rabu siang, Tenda Keprihatinan 
yang didirikan di halaman depan 
kampus dicabut. Berbagai poster, 
spanduk, dan patung para pengun
juk rasa disingkirkan oleh pema
sangnya 

Kelegaan serupa mungkin juga 
, dirasakan penduduk Salatiga. Bah

kan, oleh komunitas awam dan aka
,', demik di Tanah Air dan luar negeri. 
, Konflik yang tiga minggu lalu dipicu 

oleh surat pemecatan terhadap Dr 
Arief Budiman, mengundang reaksi 
keras dari berbagai pihak, khusus
nya akademikus dan aktivis sosial di 
Indonesia dan penjum dunia. 

Padahal, sampai Selas.a malam, 
Salatiga masih sangat lengang. Toko 
dan warung makan kehilangan pe-

, langgan. Sebagai "kota mahasis
wa", Salatiga terasa sepi setiap mu
sim liburan. Tapi kali ini bukan itu 
sebabnya, melainkan karena pe
mogokan kuliah sejak akhir Oktober 
1994. Mulai hari ini, 21 November 
1994, perkuliahan dan kegiatan ad
ministratif diharapkan berjalan nor-

, mal kembali. 
Aset Nasional 

Menanggapi kemelut tersebut, 
beberapa pengamat luar menyebut 
UKSW sebagai salah satu benteng 
terakhir pergulatan intelektual di 
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Hikmah dari UKSW Salatiga 
Tanah Air. Pujian ini sekaligus se
bagai peringatan bahwa predikat itu 
sedang dalam ancaman atau ujian. 
Jika tidak mampu mengatasi keme
lut yang memuncak pada beberapa 
minggu belakangan, UKSW akan 
tumbang dari statusnya sebagai 
kampus yang pernah diidealkan para 
pengamat. 

Apa yang dicapai para pejabat 
teras UKSW dalam pertemuan di 
Kaliurang, 14-15 November 1994, 
adalah jawaban cemerlang terhadap 
ujian terberat yang dihadapi pergu
ruan tinggi ini. Kesepakatan yang 
dicapai tidak sekadar memulihkan 
kembali kegiatan praktis kampus se
hari-hari, tapi merupakan peristiwa 
bersejarah atas prestasi kedewasaan 
mengelola konflik internal secara in
ternalpula. 

Prestasi seperti itu jauh lebih sulit 
dicapai dan jauh berharga ketirn
bang berbagai bentuk prestasi ad
ministratif yang biasa dijadikan 
ukuran kualitas sebuah perguruan 
tinggi. Misalnya,jurnlah lulusan, ra
sio dosen-mahasiswa, fasilitas bela
jar, kebersihan, dan kecantikan kam
pusnya, sumber dana, atau kelancar
an rnahasiswa menuntaskan pro
gram gelamya. Prestilsi itu sekaligus 
kado paling' istimewa dalam mem
peringati HlJf Ke-38 UKSW, akhir 
bulanini. 

Kini, warga UKSW berhak lebih 
berbangga, karena kampusnya lebih 
indah daripada slogan resminya se
lama ini: "Indonesia Mini" atau 
"Kampus Hijau". Temyata ia meru
pakan realitas sebuah "Kampus Per
juangan", yang menegakkan nilai
nitai sosial, etis, intelektual, dan re
ligius, yang dirumuskan secara kera
mat sebagai dasar dan tujuan lemba
ga pendidikan tinggi ini. Rumusan 
itu ternyata bukan sekadar kata-kata 
muluk, yang melayang di langit-Ian
git pidato dalam upacara. 

Ada yang menganggap sebuah 
lembaga pendidikan tinggi meru
pakan aset nasional. Dalam kasus 
UKSW, aset itu lebih daripada 
sekadar pengolahan tenaga kerja 
berdasi, yang menenteng ijazah di 
tasnya Aset itu berupa sebuah prak
tek pengalaman bersejarah. Berupa 
penghormatan pada nilai-nilai per
adaban modern (demokratisasi), 
yang juga sedang dijadikan idol a 
masyarakat nasional dan global. Di 
kampus itu telah diuji coba sebuah 
pembentukan intelektual, yang be
rani mempertaruhkan kepentingan 
pribadi dan kenyamanan hidup un
tuk sebuah idealisme yang penuh 
risiko. 

Prom Lain Kelas Menengah 
Dipandang selintas, kegiatan se

hari~hari di kampus UKSW tam
paknya tak berbeda dari kampus
kampus lain. Makin tahun, kanlPUS 
itu kian dibanjiri para mahasiswa 
yang pandai bersolek, gemar hibur
an, dan keluar masuk kampus de
ngan kendaraan bermotor mewah. 
Pemandangan itu takjauh berbeda 
dari kantor-kantor kaum profesional 
muda di berbagai kota besar yang 
konon sangar. 

N amun ratusan dan pernah juga 
ribuan mahasiswa secara rutin dan 
sukarela memilih berdemonstrasi 
terhadap pemecatan yang dinilai 
sewenang-wenang. Mereka meng
adakan arak-arakan hampir setiap 
hari selama tiga minggu. 

Semua itu menunjukkan, genera
si muda kelas menengah tidak ser
agam. Tidak semua dan tak selalu 
berwatak materialisris, egois, atau 
oportunistis seperti yang sering di
tuduhkan orang. Masyarakat kita 
yang kapitalistis mengajar mereka 
secara bertubi-tubi untuk berpikir 
dengan logika pasar: bila mereka 
membayar uang-kuliah, mereka 
layak menuntut perkuliahan yang 

lancar seakan-akan sebagai "ko
moditas" . Apa yang kita saksikan di 
kampus UKSW adalah penolakan 
sebagian dari generasi terdidik Indo
nesia terhadap logika dagang-pasar 
yang melanda kampus mereka. 

Dengan mogok dan demonstrasi, 
mereka menyatakan ada yang lebih 
dihargai ketimbang kelancaran kuli
ah, lulus ujian, ijazah, dan kepen
tingan pribadi. Dan ini dilakukan 
bukan sekadar oleh satu dua indi
vidu. Bukan juga satu atau dua 
kelompok. Mereka berjumlah ratus
an atau ribuan dan tidak saling kenaI 
secara pribadi. Mereka tidak dimo
bilisasi oleh suatu organisasi formal. , 

Tidak jelas, apakah watak ideal 
itu terbina lewat pengalaman berga
ul di kampus UKSW d~n perkulia
han di kelas, atau di luamya. Agak 
berbeda dari dosen mereka yang per
nab dididik di UKSW, dan bertahun
tahun kemudian tetap bekerja di 
sana. 

Yangjelas, UKSW sungguhber
untung dan patut berbangga menda
patkan para mahasiswa dan dosen 
yang mampu memelihara secara 
konkret nilai-nilai ideal yang akan 
jauh lebih mudah bila hanya dibaha~ 
dalam perkuliahan atau dicatat di 
b1)ku. 

Dukungan dan Tantangan 
Warga UKSW tidak bisa terus

menerus terbuai dalam kegembi
man. Ada baiknya diberikan dua ca
tatan penting. Pertama, prestasi ge
milang di UKSW bisa tercapai ber
kat dukungan beberapa pihak di lu- ' 
ar. Kedua, apa yang telah dicapai 
UKSW pada pertengahan Novem
ber ini bukanlah jaminan terakhir 
bagi seluruh sisa masa depan kam
pus itu. Berbagai problem lain masih 
jadi tantangan dan ujian. 

Setidak-tidaknya ada tiga pihak 
luar yang ikut berjasa dalam keter
capaian pemecahan, yang sementara 

ini dibilang terbaik. Pertama, dan 
mtmgkin ini yang terutama, adalah 
reRan-rekan wartawan dan media 
massa tempat mereka bekerja. Wa
lau sesekali ada yang tak puas, para 
wartawan muda itu setia mengikuti 
perkembangan yang terjadi dan 
mewartakannya kepada masyarakat. 
Publik telanjur merasa ikut memiliki 
dan menyayangi UKSW, sehingga 
tak mau membiarkan kampus itu 
sendirian dalam menanggung beban I 

berat. 
Kedua, aparatur pemerintahan, 

khususnya Depdikbud dan aparat 
keamanan. Sumbangan mereka 
berbentuk kerelaan menahan diri 
untuk tidak bum-bum mencampuri 
pemecahan yang diusahakan ka
langan UKSW. Ketiga, masyarakat 
luas, khususnya penduduk setempat 
dan komunitas akademik dari berba
gai tempat. Dengan berbagai cara, 
mereka memberikan dukungan mo
ral, lewat petisi atau konsl,lltasi. 

Gerakan moral untuk menegak
kan nilai-nilai etis, akademik, dan 
religius di UKSW tidak mudah di- I 

tiru-ulang. Baik di kampus-kampus I 

lain yang dilanda kemelut serupa 
maupun di kampus UKSW (se
andainya kemelut itu terulang). 

Karena itu, di balik kegembiraan 
minggu ini, warga UKSW masih 
harns bersiap menghadapi niasalah 
lain. lni menyangkut hal-hal darurat 
yang minta segera diatasi. Misalnya, 
penataan kembali kepemimpinan 
rektorat, hubungan kelembagaan 
antara pengums yayasan dan lemba
ga gereja pendiri/pendukung, dan 
pemulihan hubungan emosional an
tarkolega yang pernah terluka. Di 
samping itu, masih banyak tantang
an lain yang lebih bersifat jangka 
panjang. Semoga prestasi hari ini 
menjadi modal hari esok. (48) 

-Dr Ariel Heryanto, dosen Par
casarjana UKSW Salatiga. 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




