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K am pus H arus Ikut 
Cegah P ra k tik  Kekerasan
YOGYAKARTA - Kampus 
sebagai institusi pendidikan 
sudah seharusnya ikut serta 
dalam upaya pencegahan pra- 
ktikkekerasan. Apalagi, keba
nyakan korban dan pelaku ka
sus kekerasan selama ini ada
lah dari kalangan remaja usia 
18-21 tahun atau usia maha
siswa Indonesia pada umum
nya.

Hal tersebut diungkapkan 
konsultan hukum Lisa Ok- 
tavia dalam Workshop Kam
pus Tanpa Kekerasan yang di
selenggarakan Magister Ilmu 
Pemerintahan UMY bersama 
Kementerian Perlindungan 
Perempuan dan Pemberda
yaan Anak (KPPA) kemarin.

Menurut Lisa, praktik ke
kerasan, terutama kekerasan 
seksual, saat ini sudah sema
kin memprihatinkan. Sebagai 
bagian dari masyarakat, kam
pus diimbau untuk aktif da
lam menangani dan mence
gah terjadinyakekerasanyang 
terjadi pada mahasiswanya.

“Kekerasan yang dilaku
kan oleh mahasiswa pun ba
nyak jenisnya, mulai dari ke
kerasan dalam perpeloncoan 
hinggakekerasan seksual. Ka
rena itu, kampus juga harus 
turut andil dalam mencegah 
terjadinya kekerasan. Misal
nya dengan memberlakukan 
mekanisme layanan penga
duan dan penanganan kasus 
yang dibentuk oleh pihak uni
versitas,” kata Lisa.

Lisa mengatakan, untuk 
upaya pencegahan, pihak 
kampus harus memiliki tata 
ruang yang baik. Seperti me

nambah pencahayaan di 
sekitar kampus dan penem
patan penjaga di tempat-tem
pat strategis. “Patroli juga bu
tuh dilakukan oleh satpam 
kampus di lokasi-lokasi yang 
sekiranya rawan terjadinya 
kekerasan,” kata Lisa.

Lisa-mengungkapkan, ba
nyak korban kekerasan yang 
cenderung takut untuk mela
porkan kasusnya kepada pe
tugas berwajib. Dengan ada- 
nyapusatlayanan pengaduan, 
diharapkan bisamenjadi lang
kah awal upaya penyelesaian 
kasus.

“Secara psikis, korban ke
kerasan dipastikan menga
lami depresi. Untuk itu, kor
ban butuh dukungan pihak 
yang bisa membantu menye
lesaikan kasusnya,” kata Lisa.

Sementara itu, dosen Ilmu 
Hubungan Internasional 
UMY Dr Nur Azizah MSi me
ngatakan, kampus pun butuh 
dukungan dari pemerintah 
untuk mengurangi kasus ke
kerasan yang terjadi. Selain 
itu, menurutnya, mahasiswa 
juga harus tahu apa saja ka
tegori dari tindakan kekera
san itu.

“Terkadang mahasiswa 
sendiri melakukan sebuah 
tindak kekerasan, tapi tidak 
sadar bahwa yang dilakukan
nya adalah tindak kekerasan 
atau kekerasan sosial. Selain 
itu, harus ada advokasi kebija
kan di kampus yang didukung 
oleh pemerintah, supaya ma
hasiswa tidak melakukan ke
kerasan,” kata Lisa.
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