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Kekerasan di UKSW Salatiga 

PFlIDNGt\H
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ran Universitas 
Kristen Satya 

! Waeana (UKSW) 
Salatiga rusak 
diserang massa 
mahasiswa yang 
tergabung dalam 
Kelompok Pro
Demokrasi (KP
D). Sementara polisi baru memeriksa duduk 
persoalannya, Rektor dan Pengurus Yayasan 

, UKSW telah mendahului melakukan peng
, hakiman. Tanpa alasan yang jelas, puluhan 

dosen dijatuhi vonis berupa skorsing. Gaji 
yang menjadi hak mereka telah dirampas 

, sewenang-wenang. 
Tentu saja, semua itu bukanlah tindakan 

J sewenang-wenang yang pertama kali oleh 
Pengurus Yayasan dan Rektor UKSW. Juga 

I bukanyang paling serius. Sudah berkali-kali 
mereka bertindak seperti itu dua tahun ter

J akhir, sejak diangkatnya Rektor UKSW ke 4 
(1993). 

Maka, tulisan ini tidak berminat memba
has skorsing itu sendiri. Tanpa memper
soalkan siapa yang bersalah.atas kerusakan 
gedung di UKSW baru-baru ini, ada baikya 
kita simak seeara eermat apa persisnya 

I watak dan sosok pengrusakan itu sendiri. 
, Tanpa memaham~ hal ini seeara teliti, peris

tiwa itu tidak memberikan makna apa-apa 
I kepada kita keeuali peeahan kaea yang bisu. 
, Sejarab kekerasan di UKSW 

Salah seorang yang segera menangkap 
maknamendalam dari peristiwadi UKSWitu, 
adalilh Pangdam IV Diponegoro Mayjen WI 
Yusuf Kertanegara. Ia menyayangkan kejadi
an itu, tanpa sedikit puh mengeeam massa 
mahasiswa. Bukannya Pangdam membe
narkan tindakan mereka. Namun agaknya ia 
memahami, bahwa ada yang lebih penting 
daripada kejadian itu sendiri. Agaknya ia 
paham, bahwa peristiwa itu punya sejarah 

yang panjang dan berIiku. Bukan tanpa 
sebab. Tidak terjadi tiba-tiba saja. 

Hanya dengan sikap bijaksana seperti 
ini,' kita dapat berguru dari peristiwa itu dan 
menghindarkan kekerasan lebih lanjut. 
Sebaliknya, tanpa pemahaman yang dewasa 
kejadian di UKSW hanya menjadi pelang
garan hukum yang tidak penting. Dengan 
demikian kita tidak saja mengingkari proble
ma yang meneolok, namun kita juga 
me6abung potensi meledaknya konflik lebih 
hebat dengan kerugian lebih besar dari sum
ber masalah yang sama. 

Kekerasan fisik memang mewarnai 
dinamika pertumbuhan yang lazim di kalang
an kaum muda. Juga mahasiswa UKSW sela
ma bertahun-tahun. Entah karena keeuran
gan pad a pertandingan sepak-bola. Atau 
kesalahpahaman dan keeemburuan romanti
kacinta. Konflik itu bersifat sementara, ama
tiran, sporadik, dan pribadi. 

Kekerasan fisik punya status dan makna 
berbeda di kalangan warga UKSW sejak 
tahun 1987. Kekerasan fisik ikut menjadi 
senjata di antara mereka yang mendukung 
penguasa lembaga UKSW. Tidak jelas apa
kah hal ini sepenuhnya spontan, atau disen
gaja dan direstui oleh pimpinan UKSW. Yang 
jelas kekerasan telah ikut menjadi dinamika 
institusional, biar pun seeara fomla!. Bukan 
lagi terbatas pada urusan pribadi, amatiran 
dan sporadik. 

Pada tahun 1993, terjadi kenaikan status 
resmi lebih tinggi bagi kekuatan fisik dalam 
pengelolaan lembaga UKSW. Sebelumnya, 
kekerasan pendukung pimpinan UKSW lebih 
banyak tampil di luar kampus. Pada tahun 
1993, kekuatan fisik merupakan bagian 
yang penting dari upaeara resmi pelantikan 
rektor yang ke-4. Inilah pertama kalinya da
lam sejarah di lembaga ini. Di sini kita tidak 
mempersoalkan, apakah hal itu dapat 
dibenarkan atau tidak. 

Pada aeara Dies Natalis UKSW dl tahun 
1993 yang bersamaan dengan pelantikan 
rektor ke-4 yang kontroversial, barisan pria 
kekar hanya hadir untuk unjuk-kekuatan. 

Oleh Ariel Heryanto 

Fungsinya, mengintimidasi dan menga
mankan jalannya sebuah acara resmi. Pada 
aeara Dies Natalis UKSW 1994, kekuatan fi
sik itu seeara aktif dan agresif menyerang 
warga kampus UKSW yang sedang melak
sanakan Dies Natalis tandingan dari yang 
diadakan rektor. Para korban serangan ini, 
tidak siap membela diri.J angankan melawan 
balik. Berkat jasa kepolisian yang melin
dungi, kekerasan itu dapat diminimalisir. 

Sepanjangtahun 1995 ini, hampir setiap 
hari kemelut di UKSW buruk. Rektor dan 
pengurus rajin mengeluarkan berbagai 
keputusan sewenang-wenang yang memicu 
demonstrasi mahasiswa. Seeara berkala 
demonstrasi ditanggapi dengan kekerasan, 
biarpun demonstrasi itu berlangsung seeara 
damai. Sebagian dari mahasiswa yang dita
han sebagai tersangka menyusul kekerasan 
September '95, adalah mereka yang 
sebelumnya telah berkali-kali menjadi kor
ban pemukulan dari para pendukung rektor. 

Berkali-kali para mahasiswa KPD men
gadukan kekerasan, yang mereka derita 
kepada pihak berwajib di dalam dan luar 
UKSW. KadaIi.g-kadang laporan itu mendapat 
tanggapan, tetapi lebih sering terabaikan. 
Pihak pimpinan UKSW sendiri tidak eukup 
tanggap, jikalau bukannya malah merestui 
kekerasan itu. 

Dalam konteks sejarah seperti inilah, kita 
dapat memahami terjadinya ledakan keke
salan mahasiswa pada pertengahan Sep
tember yang lalu. 

Pernyataan simbolik 
Apakah kekesalan September lalu itu 

hanyalah kasus balas-den dam kekerasan 
belaka?Temyata tidak. Untukmemahami hal 
ini, perlu dipertimbangkan dua hal. Perta
rna, objek yang dijadikan sa saran kekerasan 
mahasiswa September lalu. Kedua, apa 
yang telah memieu kekerasan itu sehingga 
tidak terjadi sebelumnya. 

Kekerasan massa mahasisawa KPD 
September lalu, paling tepat bila dipahami 
sebagai sebuah pernyataan simbolik. Me
mang kaea-kaea dipeeahkan. Tetapi semua 
ini hanyalah bentuk atau bahasa untuk me
nyatakan sebuah pesan. Yang ingin dicapai 
bukannya kerusakan benda-benda itu 
sendiri. 

Seandainya para demonstran ini bertu
juan merusak harta-benda UKSW, maka sa
saran utama yang dipilih tentunya adalah ba
gian-bagian paling berharaga. ltupun dapat 
dilakukan diam-diam di malam hari. Bagian 
yang berharga di kampus, misalnya gedung 
perpustakaan atau laboratorium. Mengapa 
bukan tempat-tempat ini yang diserang? 
Mengapa serangan dilakukan siang hari di 
tengah keramaian? Mengapa sesudah 
menyerang, massa tidak pergi menyem
bunyikan diri, tapi malah buka tenda di tem
pat kejadian? 

Jawabnya sederhana. Massa mahasiswa 
ini memang tidak bertujuan merusak benda
benda berharga UKSW. Ketika menyerbu 
Gedung Administrasi Pusat, mereka tidak 
menyerang kantor Pusat Pelayanan Kom
puter di dalamnya. Kantor ini menyinlpan ba
rang-barang paling mahal di gedung yang 
sudah diserbu. Yang diserang adalah kantor 
rektor dan para pendukung beratnya. Dan, 
itu pun hanya atau terutama kaea-kacanya 
saja. 

Betapa konyol bila kita mempersoalkan 
kejadian di UKSW itu sebagai peristiwa pen
grusakan belaka. Ibaratnya, seorang anak 
membanting piring karena kesal setelah 
menjadi korban peleeehan bapaknya. Kini si 
anak yang ditahan dan ibu dikambinghita
mkan. Yang dipersoalkan bapak hanya pee
ahnya sebuah piring dan kerugian yang diu
kur dengan harga piring di toko. Sementara 
pemerintah (Depdikbud) hanya mau turun 
tangan bila diminta si pelaku peleeehan, 
bukan korbannya! Alasannya, itu urusan 
intern keluarga. 

Seluruh bangunan di UKSW didirikan 
untuk melayani mahasiswa. Ini tidak berarti 

mahasiswa berhak merusaknya. Namun hal 
ini menyiratkan sebuah pesan. Ada ketidak
beresan yang luar biasa, bila mahasiswa 
sampai menyerang apa yang dalam keadaan 
normal justru melayani kepentingannya. 
Sudah lebih dari dua tahun, ribuan maha
siswa menderita kerugian material dan non
material. Jumlahnya jauh lebih besar ketim
bang seluruh kerugian total yang diperki
rakan pimpinan UKSW dari kekerasan Sep
tember yang lalu. 

Puny a nilai simbolik 
Sasaran utama kekerasan mahasiswa 

September lalu adalah kaea-kaea jendela. 
Mungkin karena kaea mudah dipeeah. Bu
nyinya nyaring. Tidak mahal dan mudah di
ganti. Punya nilai simbolik. Memang ada 
satu atau dua individu yang diserang massa. 
Mereka tidak dieari, tetapi kebetulan ditemui 
sebagai pembela bera.t Rektor. Dan inilah 
yang membedakan kekerasan September 
dari kekerasan terhadap para pengritik pim
pinan UKSW sejak 1987 .. 

Kemarahan massa mahasiswa dapat 
dipahami. Mereka merindukan pulihnya 
keadaan UKSW dan kuliah berjalan lagi. 
Forum Gerejawi telah menawarkan jalan
jalan pemecahan. KPD telah menyatakan 
kompromi persetujuannya. Namun sikap ini 
bertepuk sebelah tangan, karen a tidak 
didukung rektor dan pengurus yayasan. 
Bahkan mereka melanjutkan sepak-terjang 
yang bertentangan dengan pesan Forum 
Gerejawi. 

Bukan saja mereka tetap membangkang 
pada keputusan PTUN yang mengabulkan 
gugatan Arief Budiman yang pemah di PHK 
sewenang-wenang. Kini, mereka membuat 
skorsing massal yang jelas mempersulit 
pemulihan kampus. Para mahasiswa telah 
berkorban terlalu banyak. Apakah semua itu 
belUlll eukup? (00). 

* Dr Ariel Heryanto, ahnmrus dan dosen 
pasca<mjana UKSW~ 
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