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/  ►  KER JA SAMA IN S T ITU S I

UMY Wujudkan Kampus Tanpa Kekerasan
BANTUL—U niversitas M u

hammadiyah Yogyakarta (UMY) 
m en ja lin  kerja  sam a dengan  
K em en te rian  P em berdayaan  
Perem puan dan  Perlindungan 
Anak (PPPA) untuk mewujudkan 
Kampus Tanpa Kekerasan.

Kerja sam a tersebut diawali 
dengan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) oleh Wakil 
Rektor II UMY Suryo Pratolo dan 
diterim a langsung oleh Kepala 
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
Agustina Erni di Ruang Sidang 
Gedung AR Fachrudin B lantai 
5 Kampus Terpadu UMY, pada 
Selasa (15/11),

Dalam acara tersebut diadakan 
juga workshop  untuk mahasiswa 
yang berta juk  K a m p u s  Tanpa  

Kekerasan dengan menghadirkan 
Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) 
UMY Anne Permatasari dan Ketua 
Pemberdayaan Perem puan dan 
M asyarakat DIY Arida Oetami.

Berdasarkan rilis disitus resmi 
UMY pada Selasa (15/11) Suryo 
m engatakan , kerja sam a dan 
penandatanganan MoU ini sejalan

dengan visi kampus yaitu Unggul 
dan Islami. Kampus antikekerasan 
m erupakan  salah  satu  w ujud  
visi Unggul dan Islami serta me
rupakan gerakan berkem ajuan 
sesuai yang diam anahkan oleh 
PP M uhamm adiyah.

“A papun yang sejalan dengan 
visi kami, kami akan berpartisipasi 
dalam  hal tersebut,” tu tu r dia.

Suryo menam bahkan, bentuk 
kekerasan yang terjadi didalam 
kam pus sangat kom pleks hal 
tersebut dikarenakan perbedaan 
fakultas dan jurusan. Sehingga 
m ahasiswa diim bau agar tidak 
mengotak-ngotakkan diri dalam 
fakultas m aupun jurusan karena 
kita satu yaitu, UMY. Mahasiswa 
diharapkan bisa saling membaur atas 
nama UMY, terjalalin komunikasi 
secara sinergis sehingga ketika 
m uncul perm asalahan bisa di
selesaikan secara baik-baik.

Suryo berharap, mahasiswa bisa 
lebih mengarti apa itu kekerasan 
sehingga bisa menghindari tindak 
kekerasan sekaligus dapat melindungi 
orang lain  dari segala ben tuk

kekerasan.
“UMY saat ini telah memiliki 

Pusat Studi Wanita. Kami harap 
dengan  m en ja lin  kerja  sam a 
dengan  K em entrian  PPA in i, 
perannya bisa direvitalisasi dan 
semakin dioptimalkan,” ujar dia.

Agustina mengatakan, mahasiswa 
sebagai agen diharapkan dapat 
m enjalankan dan m enyebarkan 
sikap antikekerasan. Dia menilai 
perguruan Tinggi merupakan ujung 
tom bak dalam  pem berdayaan 
perem puan dan  perlindungan 
anak. Jum lah m ahasisw a dan 
m ahasiswi di Perguruan Tinggi 
yang cukup besar menjadi kekuatan 
utam a sebagai agen perubahan 
tidak hanya untuk pemberdayaan 
perempuan dan anak- anak tetapi 
juga un tuk  masyarakat.

Lebih lanjut Agustina menuturkan, 
saat ini Kementerian PPA berfokus 
pada tiga prioritas utam a yaitu 
m engatasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, mengatasi 
penjualan perempuan dan anak, 
serta pem berdayaan ekonom i. 
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