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P erguruan T ingg i Jadi A g en  A n tikekerasan
YOGYAKARTA -  Perguruan 
tinggi juga ikut berkewajiban 
menjadi agen perubahan anti
kekerasan. Bahkan perguruan 
tinggi dinilai menjadi ujung 
tombak dalam pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan 
anak.

Kepala Deputi Bidang Parti
sipasi Masyarakat Kementeri- 
an Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (PP- 
PA) Ir Agustina Emi MSc men
gatakan, mahasiswa pun dapat 
berperan sebagai agen peru
bahan yang dapat menjalan
kan dan menyebarkan sikap 
antikekerasan.

“Mahasiswa dan mahasiswi 
dengan jumlah besar di pergu
ruan tinggi menjadi kekuatan

utama sebagai agen peruba
han. Tidak hanya untuk pem
berdayaan perempuan dan 
anak-anak tapi juga untuk 
masyarakat. Kami harap par
tisipasi mahasiswa bisa mem
bantu kami dalam membina 
masyarakat,” kata Agustina 
seusai penandatanganan me
morandum of understanding 
(MoU) dengan Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY) untuk mewujudkan 
Kampus Tanpa Kekerasan di 
UMY, kemarin.

Menurut Erni, saat ini Ke- 
menterian PP-PA tengah fokus 
pada tigaprioritas utamayakni 
mengatasikekerasan terhadap 
perempuan dan anak, menga
tasi penjualan perempuan dan

anak serta pemberdayaan eko
nomi. Dengan mengatasi tiga 
prioritas tersebut, pemerintah 
berharap perempuan dan 
anak-anak dapat berkon
tribusi terhadap pembangun
an negara.

Sementara itu, Wakil Rek
tor II UMY Dr Suryo Pratolo 
MSi mengatakan, kerja sama 
UMY dengan Kementerian PP- 
PA tersebut sangatlah sejalan 
dengan visi UMY yakni Unggul 
dan Islami.

Kampus Anti Kekerasan 
akan menjadi salah satu wujud 
visi UMY juga merupakan ger
akan berkemajuan sesuai yang 
diamanahkan oleh PP Muham
madiyah.

“Oleh karena itu, kami se

nang dan merasa perlu untuk 
ikut berpartisipasi. Apalagi 
bentuk kekerasan saat ini juga 
sangat kompleks, termasuk di 
dalam kampus. Karena itu, un
tuk menghindari perselisihan, 
kami mengimbau agar masya
rakat kampus jangan mengo
tak-ngotakkan diri. Kita ini sa
tu, UMY” kata Suryo.

Suryo berharap, dengan 
UMY yang berniat semakin 
meneguhkan diri sebagai Kam
pus Tanpa Kekerasan maka se
mua warga kampus UMY bisa 
saling membaur dan berkomu- 
nikasisecarasinergis. “Jadi, jika 
ada permasalahan bisa lang
sung diselesaikan dengan ba
ik,” ujar Suryo.
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