
FOKUS 

Dr Ariel Heryanto: 
dij aga petugas 
keamanan-- wawancara 
berlangsung. Berikut 
petikannya: 

"Gereja Harus Ikut 
Bertanggung Jawab I" • 

AJAHNY A tetap 
terlihat mboys. 
Seperti tidak akan 
berkerut dan 
menua. Entah 

punya resep awet mud a dari mana dia. 
Padahal, pria yang lahir tahun 1954 ini 
sudah sangat dikenal di kalangan in
telektual, terutama yang bergerak di bi
dang sosial budaya. 

Oktober tahun 1984 dia, didukung 
Dr Arief Budiman, menggegerkan 
dunia sastra Indonesia dengan ga
gasan ten tang "Sastra Kon
tekstual". Sedang belum lama 
berselang di IKJ-TIM, dia kembali 
tarnpil sebagai seorang pemrasaran 
yang memukau dalarn acara "Re
fleksi Kebudayaan" (Lihat: KAI
ROS September 1995). 

Lelaki (yang lahir di) Malang 
ini memang bukan orang yang 
malang. Malahan, dia mengaku, 
"Saya termasuk orang yang berun
tung diberkati Tuhan." Dan selalu 
menjaga tindakan-tindakannya 
dengan ketat supaya sesuai prinsip. 
Di UKSW sendiri, Dr Ariel Her
yanto mengajar Teori Sastra (di 
Fakultas Keguruan Sastra dan Seni 
-- FKSS), Kebudayaan, dan Studi 
Pembangunan (di Program Pasca 
Srujana), setelah meraih gelar MA 
dari Michigan, AS (1984) dan Dok
tor dari Monash University, Austra
lia (1994). 

Ariel Heryanto termasuk anggota 
Kelompok Pro-Demokrasi (KPD), salah 
satu pihak yang 'ikut bertikai' dalam 
konflik berkepanjangan di UKSW. 
Karena pekeIjaannya sebagai dosen di 
universitas Kristen itu dan posisinya 
pada kubu KPD, KAIROS menemui ba
pak sepasang anak yang aktifmenulis di 
banyak media massa itu. Di rumahnya 
yaI'Ig masih termasuk dalarn lingkungan 
asrarna mahasiswa UKSW --dan masih 

Dr Ariel Heryanto : Gereja harus ikut bertanggung-jawab! 

Kata orang, konjlik 
UKSW ini bersumber 
dari pemilihan rektor 
yang 'curang '. 
Benarkah itu? 

Ya. Pada awalnya 
memang demikian. 
Mungkin ada awalnya 
lagi. Sebelum itu me
mang sudah ada 
ketegangan-ketegangan 

pada rektor yang lalu. Pemilihan rektor 
dua tahun lalu memang menimbulkan 
masalah yang besar, dan sejak itu sarnpai 
sekarang nggak pernah selesai. Tapi se
betulnya, sebelum pemilihan rektor 
sudah ada konflik yang persis sarna, 
cuma timbul tenggelam. Yang selalu 
timbul adalah dua tahun lalu sarnpai 
sekarang ini. 

Bagaimana Anda memandang kon
jlik yang sudah berlangsung sekitar dua 

tahun hingga sekarang ini? 

Saya pribadi termasuk orang 
yang mencoba memaharni per
soalan ini dari segi sosiologis. 
Kalau dari sosiologis, artinya 
saya kurang berminat berbicara 
tentang orang yang baik dan 
orang yang jahat. Sebab saya 
yakin setiap orang ada baik dan 
j ahatnya. N ah, kalau secara sosi
ologis, kita berbicara ten tang ge
jala sosial apa, proses sosial apa, 
yang bisa menciptakan suatu 
konflik. 

Pertarna-tama, ini contoh ba
gaimana sebuah lembaga yang 
didirikan gereja dengan maksud 
yang sangat mulia, telah bertum
buh besar, lebih cepat, 
berkekuatan ganas daripada 
yang dikehendaki, direncanakan, 
diimpikan, dibayangkan si 
pendirinya. Sehingga dalarn ben
tuk yang kongkret, apa yang ter-
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jadi ini adalah seperti cerita-cerita film 
Frankenstein, Zombie, Jurassic Park, di 
mana seseorang yang membikin sesuatu 
makhluk yang luar biasa besarnya, dan 
kemudian membuat berbagai hal yang 
desktruktif yang tidak bisa dikendalikan 
lagi oleh pembuatnya. 

Bukankah yayasan sudah di/epas 
gereja? Apakah dengan adanya hal itu 
segala yang terjadi di UKSW masih jadi 
tanggungjawab gereja? 

ltu sama saja dengan Frankenstein 
yang buat drakula, kalau ada apa-apa 
dengan drakula bagaimana? Anda punya 
gajah, gajahnya mengamuk ngrusak
ngrusakkampung.Anda 
bilang 'saya nggak bisa 

gereja pendiri dan pendukung. Secara 
historis mereka adalah pemilik sah dari 
universitas ini, tetapi secara legal ru
panya disingkirkan oleh mereka yang' 
sekarang ditunjuk untuk menjalankan, 
mengemban fungsinya. Sehingga ada 
semacam suara-suara dari pihak gereja 
bahwa mereka tidak berdaya. Tapi 
menurut saya, itu hanyalah pada satu 
level. Hal-hal yang sifatnya institusional 
dan legal. 

Harus diakui gereja-gereja kita 
belum menjalankan fungsi kedua yang 
penting. Entah apa istilah gagahnya, tapi 
kira-kira dalam bahasa yang sederhana 

segi apa pun tidak bisa dibenarkan. Dari 
segi formal, administrasi, erika, filsafat, 
bahkan bisnis pun kasus terse but tidak 
bisa dibenarkan. Orang-orang peng
us aha di sekitar sini kalau melihat itu 
heran sekali. Dari segi bisnis pun nggak 
benar cara pemecatan seperti itu. 
Apalagi etika Kristen. Apalagi, terlebih
lebih lagi, menurut beberapa ternan saya 
pendeta, kalau yang bersangkutan bu
kan orang Kristen. Sungguh memalukan 
sekali. 

Setahu saya, sampai saat ini tidak ada 
semacam kesaksian yang tegar, jujur, 
terbuka dari pihak gereja untuk meng

akui kesalahan 
yayasan dan rektor. 
Bahkan pada saat-apa-apa, itu gajah saya, 

bukan saya. ' 

Saya kira gerej a harns 
merasa ikut bertanggung 
jawab terhadap terlan
tarnya para mahasiswa 
sekarang. Terhadap pe
cah-pecahnya kaca di 
kampus, walaupun nggak 
turun langsung, tapi 
harns ikut bertanggung 
jawab terhadap anak
anak yang sekarang dita
han di kepolisian. Bagi 
saya, anak-anak itu luar 

"Gereja dari jauh-jauh saja, 
datang rapat, sebentar lagi 

pulang. Jodi janganlah gereja 
lalu berpikir meminta-minta, 

mbok KPD begini mbok rektor 
begini. Cobalah minta dirimu 

sendiri. Kita ini sudah dijungkir
balik di sini terus... " 

saat tertentu mereka 
masih mengatakan, 
'okelah kita serah
kan soal ini pada 
PTUN'. ltu, menurut 
saya, merupakan pe
lemparan tanggung 
jawab. Memang, di 
pengadilan diselesai
kan masalah yang le
gal-formal. Tetapi 
gereja sebagai pihak 
yang mendirikan dan 
terlibat secara lang
sung dalam per-

biasa upayanya untuk 
ikut memecahkan 
masalah. 

Gereja dari jauh-jauh saja, datang ra
pat, sebentar lagi pulang. Jadijanganlah 
gereja lalu berpikir meminta-minta, 
mbok KPD begini mbok rektor begini. 
Cobalah minta dirimu sendiri. Kita ini 
sudah dijungkir-balik di sini terus ... kan 
seringkali gereja mesen-meseni orang, 
minta-minta pada orang, minta diri 
kamu sendiri. Apa yang sudah kamu 
sumbangkan? Saya kira itu harus 
dipikirkan gereja. 

Selanjutnya bagaimana? 

ltu cara pertama untuk memahami 
persoalan ini. Jadi kita mempunyai 
gereja-gereja yang masih ada, seperti 
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itu "belum cukup memberikan kesak
sian yang tegas". Artinya, kalau dia se
cara legal, formal, tidak bisa berdaya 
untuk menengahi atau mengambil alih 
Satya Wacana, minimal ia bisa mem
berikan kesaksian yang tegas. Apa yang 
terjadi? Nampaknya gereja-gereja 
belum mempunyai kemampuan atau ke
beranian untuk bersaksi seperti itu. 

Bisa diberikan contoh? 

Contoh yang terbaik dari ini adalah 
kasus PHK Arief Budiman. Saya sebut 
namanya hanya karena orangnya punya 
nama. Tapi sebetulnya kasusnya lebih 
penting daripada orangnya atau siapa 
dia. Kasus ini, menurut saya, diukur dari 

kesaksian. 

soalan ini wajar 
kalau memberikan 

Kalau dikatakan gereja itu takut pada 
pemerintah --kalau-kalau Arief ini 
menyinggung-nyinggung pemerintah-
maka dengan diputuskannya Arief se
bagai pihak yang tidak bersalah di si
dang pengadilan, itu berarti gereja di
tampar mukanya di depanumum. Ter
nyata pegawai negeri yang namanya 
hakim, jauh lebih berani dan jujur dan 
mengamalkan apa yang seharusnya di
junjung tinggi sebagai nilai-nilai orang 
Kristen, lebih daripada orang-orang 
gereja. Ini memalukan sekali! 

Barangkali kesulitan gereja adalah 
karen a yayasan telah 'melepaskan dirt' 
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dart gereja untuk mengelola UKSW se
carapenuh? 

Ini persoalannya. Melepaskan diri 
itu apa artinya? Melepaskan diri semau
maunya? Apakah ini masih universitas 
Kristen atau bagaimana? Apakah ada 
perubahan? Kalau memang ya, pertan
yaan berikutnya, apakah ini pemah di
nyatakan kepada masyarakat supaya 
masyarakat tidak tertipu? Apakah ini 
dinyatakan dan disetujui oleh semua pi
hak gereja? Atau apa? Nggak pemah 
jelas pada kita. 

Kalau memang benar dilepas dan 
memang gereja mau melepas, oke! 
Ketika warga kampus ber-teriak-teriak 
minta tolong gere-ja, bilang dong: 
'Salah! Kami sudah nggak ikut-ikut 
campur lagi!' Bilang begitu dong. lni 
kan nggakjelas kalau begini? Merekaya 
ya nggak nggak, nggak nggak ya ya. 
Lalu apa artinya ini? 

Lantas? 

ltu faktor pertama, ketika suatu or
gan sosial bertumbuh lebih besar, lebih 
hebat daripada yang dimaksudkan oleh 
gereja. Ada yang lain, yaitu boleh di
katakan sebagai makin kuatnya kapital
isme dan menguatnya gelombang kom
ersialisasi pendidikan, yang merombak, 
menurut saya, orientasi penyeleng
garaan pendidikan itu. Saya bicara ten
tang gelombang sosial, suatu arus dalam 
masyarakat. Siapa pun orangnya, saya 
pikir harus kita akui, sulit melawan ini. 

Tapi persoalannya, kemampuan kita 
mencerna arus ini. Apa kita hanya 
hanyut saja? Atau, di dalam istilah Arief 
Budiman, apa kita tidak bisa berenang
renang di dalam arus? Masa kita hanya 
hanyut saja, diam saja begitu dalam 
komersialisasi seperti ini? Ini saya kira 
memicu juga semacam perselisihan di 
balik pemilihan rektor, lepas dari 
orangnya, tapi ada dua arus yang ber
beda. Antara yang mempertahankan 
idealisme dengan yang lebih cenderung 
ke arah komersialisasi. Saya tidak mem
persoalkan orangnya siapa, dan bukan 
salah orangnya menurut saya. Arus yang 

kuat yang tidak hanya ada di Satya Wa
cana tapi ada di seluruh muka bumi, 
termasuk di masyarakat Indonesia. 

Soal ketiga, adalah sedang bertum
buh secara sosiologis --tidak hanya ada 
di Satya Wacana-- apa yang disebut ke
bangkitan kelas menengah. Kebangkit
an gairah untuk demokratisasi, keterbu
kaan, menyelesaikan masalah dengan 
cara-cara yang demokratis dan dialogis 
yang ruPanya masih belum cukup ter-

masyarakat yang bisa berjalan dengan 
cara apa saja, dalam jumlah yang luar 
biasa dan seharusnya ditanggapi dengan 
cara yang berbeda daripada zaman
zaman dahulu. Misalnya anak muda 
bisa mengatakan, 'kalau tidak puas, 
bikinlah counter information terhadap 
Arief, di koran juga, dan bukan meme
cat'. Ini mereka tidak terbiasa, generasi
generasi tua yang tidak dibesarkan se
cara bebas, individunya, pribadinya. 

Dua tokoh kunci kemelut UKSW : Arief dan John Ihalauw Repro: FORUM 

tampung di dalam cara mengelola uni
versitas pada beberapa tahun ini. Ini 
yang menimbulkan dampak luar biasa 
bagi saya. 

Faktor terakhir, yang masih menjadi 
bagian dari kapitalisme dan kelas me
nengah, adalah industri informasi me
dia cetak. Luar bias a di dalam konflik 
yang terjadi di Satya Wacana. Bukan 
sekadar sebagai pelapor apa yang terjadi 
di Satya Wacana, tapi kadang- kadang 
sebagai bagian awal, yang paling awal, 
pemicu dari persoalan ini sendiri. 

Menurut saya ini cultural shock ge
nerasi tua yang tidak siap menghadapi 
suatu masyarakat yang cukup informasi; 

Kelompok Pro-Demokrasi (KPD) 
konon mengharapkan 18 gerejapendiri 
dan pendukung mengambtl alih 
kewenangan yayasan alas UKSW, tetapt 
banyak hambatan yang telah timbul ... 

Kalau tidak bisa mengambil alih, 
berikan kesaksian. 'Kami tidak mampu! 
Karena yang kami lihat adalah ini yang 
benar,ini yang tidak benar,' begitu. ltu 
pun nggak. Itulah kesaksian. Saya 
harapkan begitu. Tunjukkanlah! 

Kayak kasusnya Arief, sampai 
sekarang, gereja tidak pernah berani 
mengatakan 'PHK itu salah!'. Dan Arief 
merasakannya sampai sekarang. 
Pegawai negeri yang ditekan-tekan saja 
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berani koq mengatakan di pengadilan 
'Arief tidak bersalah!' Ini kan malu
maluin? Bagaimana gereja? 

Sikap gereja ini apakah bisa di
katakan gereja bisa membahayakan 
umat Kristen? 

Sudah! Sudah membahayakan saya 
kira. Bukan bisa. Orang akan jadi sinis 
pada gereja. Koq nggak teges ini 'gi
mana sih? Kalau nggak bisa, bilang 
'Saya tidak bisa' begitu lbo. 

Meskipun keikutsertaan gereja 
dalam memecahkan masalah sudah 
ada? 

Ada! Tetapi mungkin di 

sendiri dan menipu masyarakat. Kalau 
kita nggak suka pada Satya Wacana, kita 
keluar. Sudah. Saudara-saudara merasa 
marnpu menjalankan tanpa sekian ratus 
dosen, sekian ribu mahasiswa, silakan. 
Kita keluar. Ini kan nggak? Serba nggak 
jelas. Kalau yang nggak tahan nggak 
bisakeluar, nggak punyakerja ... oke kita 
tinggal sarna-sarna. Masuk dari dalarn 
silahkan, kalau yang bisa keluar, keluar. 
Begitu 'kan enak? Ini nggak jelas 
sekarang. 'Kami sedang berunding, 
tunggu dulu, sabar, sebulan lagi, kan 
masalah nggak bisa selesai satu dua 

gungjawab sebagai pendiri dan pemilik 
Satya Wacana. Begitu, ya 'kan? Menu
rut saya nggak berlebihan itu. 

Jadi memang harus ada yang 'di
kalahkan'? 

Ya. Saya kira itu nggak apa-apa. 
Kalau pun karni yang salah, oke. Nggak 
apa-apa. Mereka kalah nggak apa-apa 
juga. Ya, mungkin kecewa sedikit. Tapi 
kanjelas? 

Jadi apa yang diputuskan gereja, 
mesh tidak memenuhi tuntutan KPD, 
akan didukung KPD? 

Ya kami dukung. Tapi 
pasti nggak persis sarna se

dalarn gereja ada juga ma
cam-macam suara yang 
keras, lemah lembut, ada 
yang kolot, ada yang pro
gresif. Ada. Harus diakui. 
Di sini kalau boleh saya 
menghargai, saya hargai 
seorang tokoh gereja yang 
bemama Radius Prawiro. 
Dia langsung berusaha, dia 
ditarnpar mukanya ketika 
kesepakatan Kaliurang itu 
dilecehkan. Tapi dia hadapi 

Kita nggak terlaIu suka pemerintah 
ikut campur tangaIl, laIu mengambil 

alih. Kita nggak suka. Kita minta 
gereja! Kalaupun terpaksa, karena 

perti yang kami inginkan. 
Kami nggak mau ngotot 
terus-terusan, kasihan maha
siswa. Gereja berharap de
ngan sekedar bisik-bisik dan 
seruan-seruan lalu semua 
maulah. Dan karni memang 
mau. Tapi rupanya nggak 
cukup, gereja masih tidak 
membayangkan betapa keras 
kepalanya pihak yang di
hadapi ini. Rupanya kalau 

gereja tidak berdaya, kalaupun dengan 
bantuan dari pihak pemerintah, kita 
berharap pemerintah akan ikut cam
pur, tapi tanpa meninggalkan gereja. 

risiko itu. Saya hormat itu. 
lni sikap Kristen! 

Harus sayaakui, adadi antaragereja
gereja yang 18 itu juga mungkin ada 
yang begitu, tapi bergumul jalan terus. 
Yang saya persoalkan justru yang 
dominan-dominan yang menguasai ini 
sekarang. Di sini kan diuji kekristenan
nya? 

Ada lagi yang khawatir. Gereja itu 
'kan macarn-macarn, dan karena itu 
takutjadi pecah. Tunjukkan, di mana ada 
pe-rintah yang mengalahkan kebenaran 
dan kejujuran demi persatuan? Tuhan 
bilang, "kamu akan meninggalkan 
orangtua karnu, saudara karnu .... " yang 
digandholi itu apa coba? 

Kalau memang gereja sudah tidak 
bisa lalu bagaimana? 

Ya, sudah. Artinya, karni nggak ber
harap dan gereja nggak menipu dirinya 
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hari ... ?' Ada yang pemah ngomong be
gitu, seorang pendeta, waktu di dalarn 
rapat. Saya tulis di dalarn kertas: Ini 
sudah dua tahun. Saya tinggal 
memonya, saya keluar. 

Apa sebenarnya yang diharapkan 
KPD dari gereja? 

ltu tadi: Kepemimpinan rohani, satu. 
Kedua, tentunya tanggung jawab seba
gai pemilik pendiri universitas ini. Bah
wa di dalarn pelaksanaannya ada keter
batasan, ya nggak apa-apa. Wong 
narnanya manusia, kita bantu! Siapa 
tahu dengan dengan bantuan kita sarna
sarna, keterbatasan itu bisa kita atasi. 

Tapi yang pertarna, kepemimpinan 
rohani. Pengakuan mana yang benar 
mana yang tidak benar. Apakah Satya 
Wacana masih mau idealisme seperti 
waktu didirikan. Dan yang kedua tang-

nggak dipaksa, nggak bisa. 
Dan di situlah kita bisa mene
mui bagaimana anak-anak 

muda yang darahnya panas bisa marah 
dan melakukan kekerasan, setelah 
mereka sendiri menjadi korban ke
kerasan selarna dua tahun. 

Tentang para orangtua mahasiswa 
yang menuntut rektor dan yayasan, apa 
tanggapan Anda? 

Bagus sekali itu. Mereka itu menun
tut bukan karena mereka minta duit. 
Mereka mengajukan gugatan itu saya 
kira sebagai suatu peringatan yang si
fatnya edukatif, mengingatkan rektor. 
Saya yakin apabila rektor mau bekerja 
sarna dengan pihak yang lain menyele
saikan masalah Satya Wac an a, gugatan 
itu akan dicabut lagi oleh orangtua ma
hasiswa. 

Bahkan dalam sebuah pidatonya 
ketika acara syukuran sesudah PTUN 
mengabulkan gugatan Arief Budiman, 

\ 
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orangtua mengatakan apabila rektor 
mau menomor-satukan kepentingan 
Satya Wac an a, mau mundur begitu, 
orangtua mahasiswa mau menanggung 
beban-beban akademik fmansial atau 

, apa yang dihadapi UKSW Itu kedua. 
Bukan saja ia mencabut gugatan tapi 
memberikan dukungan, sampai sekian 
milyar pun mereka mau. Itu kan luar 
biasa? Jadi tujuannya bukan kebencian, 
tapi edukatif. Tapi rupanya mereka itu 
'belum tahu betapa keras kepalanya 
orang yang kita hadapi. 

Mengapa Anda sebut mereka keras 
kepala? 

Ya ... kadang-kadang kita 
berusaha memahami itu. Saya 
ada dua cara untuk mema
hami. Yang pertama, adalah 
sejak awal saya punya banyak 
petunjuk dari ucapan-ucapan 
pernyataan mereka, mereka 
sangat meremehkan orang 
yang tidak mempunyai 
kekuasaan formal. Dosen dan 
mahasiswa sangat diremeh
kan. 'Ah itu kan orang-orang 
kecil yang tidak puas.' Sangat 
diremehkan. 

berdaya, kalaupun dengan bantuan da
ri pihak pemerintah, kita berharap pe
merintah akan ikut carnpur, tapi tanpa 
meninggalkan gereja. Harus dengan 
penyertaan dan persetujuan pihak 
gereja. Itu yang kita harap. Nggak bisa 
kalau hanya mengambil alih, kita nggak 
mau juga. Tapi mungkin dengan du
kungan fasilitasi pemerintah dari pihak 
Mendikbud barangkali bisa lebih lancar 
masa depan ini. 

Pernah ada yang mengatakan bah
wa rektor adalah diktator-diktator kecil. 
Apakah rektor UKSW sendiri bisa di-

Atau, yang kedua, mereka 
memba-yangkan kita luar bi
asa hebatnya. Kita merupakan 
suatu komplotan yang ingin 

ak S ty W Itu 
Konflik UKSW :Mau sampai kapan? 

merus a a acana. 
kadang-kadang isyu yang disebarkan se
hingga mereka merasa mati-matian 
mempertahankan Satya Wacana, tanpa 
berpikir secara logis termasuk terhadap 
diri sendiri. Jadi salah satu dari dua ke
mungkinan, bisa meremehkan kita atau 
menganggap kita begitu hebatnya dan 
mencoba bertahan. 

Apakah sampai sekarang pemerin
tah juga tidak mau ikut menyelesaikan 
masalah UKSW? 

Itulah yang kita tidak paham juga. 
Kita nggak terlalu suka pemerintah ikut 
campur tangan, lalu mengarnbil alih. 
Kita nggak suka. Kita minta gereja! 
Kalaupun terpaksa, karena gereja tidak 

katakan diktator? 

Seperti yang saya katakan, latar be
lakang pendidikan saya dalam ilmu 
sosial mengharuskan saya untuk tidak 
menghakimi orang per orang, individu 
per individu. Saya tetap percaya pada 
itu. Kita percaya bahwa ada suatu struk
tur kekuatan sosial yang kiblatnya sa
ling berlawanan, siapa pun orangnya 
nggak terlalu penting buat saya. Itu pe
mahaman saya, mungkin karena saya 
terlalu lama berkecimpung di ilmu 
sosialjadi begitu. Sayanggak membenci 
orang, saya nggak mau memusuhi 
orang. 

Anda mungkin punya semacam 
solusi untuk menyelesaikan konflik di 
UKSWini? 

Kami berharap, tentu saja, dengan 
teIjadinya kekerasan-kekerasan yang 
belakangan ini, kita semakin menghor
mati, minimal menu rut saya, seruan 
gereja itu. Jangan ngototlah. Jangan 
mempertahankan itu. Kita sarna-sama 
mengalah. Kalau yang pertama ini tidak 
bisa, maka yang kedua harapan saya 
adalah pemerintah ikut turun carnpur 
tangan, walaupun carnpur tangannya itu 
tidak lalu semau-maunya lalu menge

sarnpingkan orang-orang 
Satya Wacana termasuk 
gereja. Tapi mengajak, 
memfasilitasi, membantu 
melancarkan dan semen
tara saja. Terakhir, ya 
sudah. Kembali. 

Status Anda sendiri 
sekarang bagaimana? 

Saya sudah dikasih 
panggilan-panggilan un
tuk di-PHK. Sampai 
sekarang belum keluar. 
Mungkin satu dua hari 
lagi... Tapi jangan 
pikirkan itulah, kita 
pikirkan Satya Wac an a. 
Kalau memang penge
luaran orang, pemecatan 
orang, memotong gaji itu 

membuat Satya Wacana selamat, 
okelah. Kita rela. Tapi apa iya? Apa pe
mecatan- pemecatan, penundaan gajian 
itu menyelarnatkan, menolong Satya 
Wacana, kan enggak? Tapi kami tak mau 
ribut soal duit, soal gaji, kita mau per
soalan gede. 

Meskipun bagi sebagian dosen hal 
itu menjadi masalah? 

o iya. Saya juga mengalami kesuli
tan. Tapi ini kan kita sudah tahu akan 
bisa terjadi dan kita hadapi? Kita nggak 
kaget. Dan kalau ini kita alami demi 
Satya Wac an a lebih baik, ya nggak apa
apa. Tapi kalau enggak bagaimana? Kan 
sia-sia? 0 
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