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ARIEL HERYANTO: 

SEAKAN-AKAN 
SUDAH ADA "REKONSILIASI" 

S ejumlah orang yang 

pernah terlibat dalam 

kemelut UKSW, 

pernah mencurigai bahwa 

perpecahan itu adalah hasil 

kerja suatu konspirasi eksternal 

atau intervensi militer secara 

langsung . Namun Ariel 

Heryanto menepis kecurigaan 

tersebut. 
Pada tulisannya "Intelektual 

Publik, Med i a, dan 
Demokratisasi" dalam buku 
Menggugat Otoriterisme di Asia 
Tenggara (tersedia di 
perpustakaan UKSW), Ariel 
justru mengurai secara 
struktural kemelut UKSW, 
hingga dampak-dampak yang 
tak terhindarkan. Baginya, 
kemelut di Satya Wacana 
Zbukan semata-mata konfl ik 
internal, melainkan dapat 
dipahami dalam lanskap yang 
lebih luas. 

Ariel Heryanto, 62 tahun, kini 
profesor di sebuah universitas 
terkemuka di Australia, adalah 
dosen pascasarjana UKSW 
sewaktu kemelut meledak . 
Selama kemelut berlangsung, 
ilmuwan sosial ini tergabung 
dalam KPD. Beberapa kali tulisan 
opini dan hasil wawancara 
dengannya peri hal kemelut 
terbit di media massa. Sebagai 
imbasnya, beberapa kali pula ia 
mendapat teguran dan surat 
panggilan dari pejabat kampus. 

Pada 1996, Ariel dan 
P i mpinan UKSW tidak 
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bersepakat melanjutkan kontrak 
kerja. "Saya merasa suasana 
kampus tidak memungkinkan 
saya menjalankan tugas dan 
kewajiban yang sudah 
dijalankan belasan tahun 
sebelumnya. Sedang Pimpinan 
UKSW merasa tidak dapat 
menghargai apa yang 
sebelumnya sudah saya 
kerjakan, dan menghentikan gaji 
saya ," terang Ariel kepada 
Scientiarum, 16 Oktober 2016. 

Berikut ini cuplikan 
korespondensi Ariel dengan 
Scientiarum, seputar kemelut 
UKSW. 

*** 
Sebagai orang yang pernah 

mengenyam perguruan tinggi 
sekaUgus karir profesional di 
UKSW, bagaimana gambaran 
UKSW sebelum pecah 
kemelut? 

Selama kurang-Iebih 20 
tahun sebelum terjadinya 
gejolak yang kemudian meledak 
di pertengahan 1990-an, saya 
sudah menjadi bagian dari 
kehidupan kampus UKSW. 
Selama 20 tahun itu, masalah 
kecil dan besar datang dan pergi 
di UKSW. Normal, sebagaimana 
kehidupan kampus lainnya di 
mana pun . Hingga dekade 
1970-an kampus UKSW kecil 
dan relatif terpencil atau 
otonom. Kehidupan kampus 
seperti kehidupan keluarga, 
dengan suka-dukanya. 

Kalau ada masalah, biasanya 
relatif kecil, lokal, atau personal. 
Misalnya perkelahian 
antar-mahasiswa 

oleh Arya Adikristya 

karena pertand ingan sepak 
bola. Atau rebutan pacar. 
Tunggakan hutang atau uang 
kuliah yang tidak terlunasi . 
Paling-paling ada seorang 
dosen berkelakuan tidak sesuai 
peraturan kepegawaian dan 
mendapat teguran . 
Masa la h- masa la h 
seperti itu mudah 
dipecahkan 
dengan cara
car a 
tradisional 
kekeluarg 
a an . 
Mengand 
a I k a n 
otoritas 
dan 
kewibawa 
an tokoh 
senior 
y a n 9 
mendamai 
kan. Beliau 
memanggi 
I p i h a k 

y a n 9 
bermasalah 
u n t u k 
didamaikan . 
Diawali dan 
diakhiri dengan 
doa bersama. 
Ayat-ayat kitab 
suci dikutip. Biasanya 
dengan satu atau dua 
kali pertemuan, 
masalah selesai. 
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Yang bersengketa bersalaman. 
Kalau UKSW 1990-an? 
Tapi konflik di tahun 1990-an 

sangat berbeda. Perbedaan ini 
dimulai sejak tahun 1980-an, di 
mana Indonesia mengalami 
perubahan besar-besaran. UKSW 
ikutan berkembang pesat 
sebelum terjadinya konflik besar 
itu. Jauh lebih pesat dan besar
besaran daripada yang 
dibayangkan orang UKSW. UKSW 
berkembang secara material dan 
akademik, sosial dan politik. 

Tetapi semua perkembangan 
UKSW itu tidak diimbangi oleh 
perkembangan manajemen 
kelembagaan . Berbagai 
perkembangan itu tampil sebagai 
sukses besar, tetapi dengan harga 
dan resiko yang tidak 
terbayangkan sebelumnya . 
Semua perkembangan ini tidak 
terpisah - bahkan terlibat 
mendalam - dengan berbagai 
gejolak politik 

dan ekonomi di tingkat 
nasional maupun global, 
termasuk gerakan kritis terhadap 
berbagai proyek pembangunan 
yang merugikan rakyat kecil, 
demokratisasi yang menolak 

militerisme dan otoriterisme 
Orde Baru, kesadaran 
lingkungan hidup, 
kesadaran gender dan 
gagasan feminisme, 
penjajahan RI di Timor 
Timur, kekerasan di 
Papua dan sebagainya. 

Konflik yang 
kemudian terjadi di 
UKSW tidak lagi bersifat 
kedl, lokal, atau personal. 
Ada berbagai dimensi 
politik, ekonomi dan 
budaya yang secara 
struktural merupakan 
bagian atau 
kepanjangan dari 
berbagai kontradiksi 
industri kapitalisme, 
yang sangat besar di 

tingkat nasional 
(otoriterisme militer 

Orde Baru) dan trans
nasional. 

Maka cara-cara 
pemecahan tradisional yang 

lama, misalnya dikotbahi atau 
dinasehati oleh tokoh senior 
atau diajak berdoa bersama, 
sudah tidak memadai untuk 
menyelesaikan masalah dan 

konflik yang hadir di 
kampus pada 

tahun 1990-
an. 

Tetapi cara-cara tradisional 
dari tahun 1960-an atau 1970-an 
itulah yang berkali-kali dicobakan 
dan dipaksakan oleh pihak 
administrator UKSW. Bukan 
karena mereka tidak ingin 
menyelesaikan masalah. Bukan 
karena mereka berniat 
jahat. Mereka hanya 
tidak siap. Kemampuan 
manajemen mereka 
kadaluwarsa. Akibatnya 
lebih buruk. Bukan hanya 
masalah awalnya tidak 
terselesaikan, tetapi cara-cara 
yang t idak efektif itu kemudian 
menimbulkan frustrasi dan 
berbagai persoalan ba ru yang 
jauh lebih besar dari persoalan 
awal. 

Apakah kemelut UKSW 1993 
ada kaitannya dengan konflik 
1987-1988 di Satya Wacana? 

Kaitannya dengan banyak 
perkara. Kasus itu jelas bukan 
yang pertama dan bukan yang 
utama. 

Menurut Anda, mengapa 
"perang saudara" di UKSW 
berlangsung bertahun-tahun? 

Semua orang pada masa itu 
tahu tentang perpecahan di 
kalangan elit Orde Baru sejak 
pertengahan 1980-an. Ini bukan 
rahasia. 

Perpecahan itulah penyebab 
utama runtuhnya rezim Orde Baru 
pada 1998. Bukan karena gerakan 
mahasiswa atau Reformasi , 
seperti mitos yang banyak 
beredar selama ini. Gerakan itu 
sebenarnya tidak merobohkan 
Orde Baru, tetapi memaksanya 
melakukan beberapa perubahan 
make-up (wajah -red). Pasca Orde 
Baru sebenarnya adalah Orde 
Barujilid 2, 3,4 dan seterusnya. 

Banyak yang belakangan 
kecewa berat setelah sadar bahwa 
reformasi tidak membawa 
perubahan di bawah kulit 
permukaan. Mereka kecewa dan 
binggung karena sejak awal 
sudah salah paham, gara-gara 
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tertipu oleh omong kosong tentang reformasi yang 
dibesar-besarkan untuk membesarkan busung 
dada dan kepala aktivis mahasiswa. 

Seandainya tidak ada perpecahan dalam 
pemerintahan Orde Baru, konflik UKSW dengan 
mudah dan cepat sudah dapat dipadamkan. Akan 
ada pejabat negara di tingkat lokal atau propinsi 
yang menghabisi pihak dalam UKSW yang tidak 
dikehendaki oleh penguasa UKSW dan penguasa 
negara. Tetapi karena mereka terpecah-pecah, dan 
masing-masing pecahan mendukung pihak-pihak 
yang bersengketa di UKSW. Akibatnya tidak ada 
satu pemenang dalam waktu sing kat. Konflik 
jadinya berkepanjangan selama beberapa tahun, 
dengan korban lebih banyak. 

Tapi bisa dimaklumi kan kalau pejabat negara 
menyangkal perpecahan itu . Namanya juga 
politikus. Jadi jangan terpaku pada apa yang 
mereka katakan secara publik tentang persatuan 
atau perpecahan dalam tubuh rezim Orde Baru. 
Kekuatan negara, bisnis masuk dan intervensi 
dalam kehidupan kampus sudah ada jauh sebelum 
konflik 1990-an. Walau, saya dengar berbagai cerita 
intervensi mereka di UKSW sekarang ini jauh lebih 
parah ketimbang di tahun 1990-an. 

Presiden Soeharto lewat Wardiman (Mendikbud 
waktu itu -red) dan Sambas (Direktur Perguruan 
Tinggi Swasta saat itu -red) mungkin bisa, bila mau, 
menyelamatkan UKSW (entah UKSW menu rut versi 
Pengurus Yayasan atau KPD). Setidak mereka dapat 
membantu meringankan derita dan konflik yang 
terjadi, jika mereka mau. Tetapi menu rut laporan 
terpercaya yang saya terima waktu itu, Soeharto 
memang ingin membiarkan hancurnya UKSW yang 
sedang berperang-saudara. 

Siapa sumber terpercaya itu? 
Seorang jurnalis senior di Jakarta. Tidak etis 

apabila saya sebutkan namanya. 
Lebih dari setahun yang lalu Satya Wacana 

meminta maat dan memberi penghargaan 
kepada dosen-dosen korban skors dan PHK. 
Anda adalah salah satu yang menyebut kalau 
upaya minta maat itu belum menjawab 
persoalan. Mengapa? 

Yang terjadi (saat elit Satya Wacana meminta 
maaf -red), sejauh pengamatan saya, adalah 
kesepakatan (berdamai -red) antara pimpinan 
UKSW dengan beberapa individu yang mantan 
anggota kelompok dari yang menentangnya. 
Sejauh saya tahu, individu-individu tidak mewakili 
sebuah kelompok yang dulu bersengketa dengan 
pimpinan UKSW. Tapi pihak UKSW memberitakan 
seakan-akan mereka mewakili kelompok dan 
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dengan demikian seakan-akan sudah ada 
"rekonsiliasi" . 

Lalu mestinya, bagaimana rekonsiliasi 
dUakukan? 

Saya tidak tahu dan tidak pernah 
memikirkannya. Sejak meninggalkan Salatiga 20 
tahun lalu saya sudah tidak memikirkan konflik itu, 
apalagi rekonsiliasinya, kecuali sebagai obyek 
analisa sosiologis karena pekerjaan saya sebagai 
peneliti akademik. 

Kalau pun mau diusahakan semacam 
rekonsiliasi, menu rut saya sangat salah jika 
persoalan materi, seperti soal gaji, disebut-sebut 
dalam pembahasan awal. Selama konflik bertahun
tahun itu, materi atau gaji tidak pernah menjadi 
pokok sengketa . Kalau pun muncul dalam 
pembahasan, ia hanyalah dampak ikutan atau 
konsekuensi dari sebuah sengketa yang berpusat 
pada perbedaan cita-cita, idealisme, dan 
perbedaan wawasan tentang bagaimana sebuah 
perguruan tinggi seharusnya dikelola. Bagaimana 
sebuah konflik seharusnya dipahami dan 
diselesaikan secara bermartabat. 

Berarti anda sudah tidak ada beban masa 
lalu? 

Bagi saya tidak ada beban dari masa lampau itu. 
Ini selingan. Kalau anda diminta mengajar 

lagi di UKSW - terlepas dari status dosen tamu 
atau bukan - apakah bersedia? 

Kalau anda yang jadi rektor, dan mau 
mengundang saya, silahkan mengirim surat resmi. 
Akan saya pertimbangkan .• 




