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“A Great Unpar: Unpar yang Memerdekakan”

Sambutan pada

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70

Universitas Katolik Parahyangan

Senin, 17 Agustus 2015

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air warga komunitas akademik

Universitas Katolik Parahyangan,

Pada hari yang berbahagia ini kita memperingati sekaligus merayakan

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun. Ucapan syukur kita

panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmat dan

karuniaNya. Allah yang Maha Pengasih senantiasa mendampingi seluruh

warga negara, para pemimpin, dan tanah air Indonesia.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan Indonesia, sebagai

bangsa dan negara, bukanlah hadiah atau pemberian cuma-cuma.

Sebaliknya, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah buah perjuangan,

penderitaan, dan pengorbanan. Para pahlawan, para pemuda dan pemudi,

seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu mempertaruhkan segala milik

mereka, termasuk jiwa-raga, supaya anak-cucu mereka dapat hidup dalam

alam kemerdekaan dan kehidupan yang beradab. Sebab, kemerdekaan

sejatinya adalah bagian utama dari peradaban umat manusia; dengan
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kemerdekaan pula maka kesempurnaan peradaban tergenapi. Karena itu,

benarlah pernyataan para bapak bangsa, yang tertuang dalam pembukaan

konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Ibu bapak dan seluruh hadirin yang berbahagia,

Dari sejarah kita pun memetik pelajaran bahwa penjajahan adalah fenomena

relasional antara dua pihak yang menjajah dan dijajah; juga merupakan

fenomena kultural dan bahkan struktural yang bernuansa exploitatif oleh yang

menjajah terhadap yang dijajah. Jika aksi atau tindakan menjajah dapat

dipahami sebagai hasil dari dorongan dan hasrat keserakahan, keinginan

berkuasa yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan seringkali

dijustifikasi oleh nilai-nilai altruism dan messianis; maka fenomena dijajah

seringkali merupakan ekspresi ketidak-sadaran, ketidak-tahuan, dan ketidak-

berdayaan.

Sejarah dan fenomena menjajah atau dijajah keduanya adalah bagian dari

sejarah peradaban umat manusia, yang walaupun dimungkinkan oleh

dorongan atau sebab-sebab yang berbeda, keduanya dapat bermuara pada

akibat yang sama, yakni sama-sama meruntuhkan peradaban itu sendiri,

menggerogoti makna kemerdekaan, dan keduanya bisa mengancam

keutuhan kemanusiaan.

Fenomena menjajah atau dijajah dapat berlangsung pada aras individual atau

diri pribadi setiap orang. Dapat pula berlangsung pada tataran kolektif, atas

nama kebersamaan, dan bahkan selanjutnya dapat terlembaga.

Sadar atau tidak sadar, ada hasrat-hasrat individual, naluri pribadi, untuk

mendapatkan lebih daripada yang sewajarnya, menjadi lebih kaya dan lebih

berkuasa. Namun, ada juga sikap-sikap untuk mengatakan cukup atas apa
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yang dimiliki dan tanpa merasa rugi dan menyesal atas berbagai kesempatan

yang berlalu dan hilang.

Di kalangan mahasiswa, selalu ada keinginan untuk mengejar IP atau IPK

3,00 atau kalau bisa 4,00. Selain IPK yang tinggi, juga ada hasrat untuk

bergiat di lembaga kemahasiswaan; terus membina bakat dan kemampuan;

terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik; mendapatkan beasiswa

dan berbagai kemudahan. Pada sisi yang lain, mungkin ada mahasiswa

dengan kepasrahan diri yang luar biasa dan merasa cukup dengan IP, IPS

atau IPK 2,00 atau 2,50. Mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi pengurus

atau anggota aktif lembaga kemahasiswaan; tidak berminat untuk mengikuti

forum akademik atau gladi akal dan budi.

Demikian juga dengan para tenaga pendidik. Ada dosen yang merasa tidak

cukup jika mengajar hanya 12 sks, kalau boleh 24 sks; ada yang melakukan

penelitian dari satu hibah ke hibah lain; atau menghasilkan banyak publikasi

di jurnal internasional; juga ada dosen yang tidak berhenti hanya dengan

gelar guru besar atau professor; mereka selalu bergairah untuk meneliti,

menulis, dan menghasilkan karya-karya yang hebat. Di sisi lain, cukup

banyak dosen yang berpuas dengan doktor dan lektor; merasa cukup dengan

beban 12 sks; sudah merasa cukup dengan menulis di jurnal lokal atau

nasional.

Secara kolektif atau institusional, ada dorongan untuk terus-menerus menjadi

lebih hebat, lebih maju, dan lebih dihormati dan diakui. Tapi, juga kadang

muncul sikap kolektif dan kelembagaan untuk mengatakan “sudah cukup”.

Akreditasi yang ada misalnya, bisa dinilai sudah cukup, sudah bagus. Tetapi,

yang lain berpendapat sebaliknya.

Yang menjadi tantangan adalah ketika kita tidak lagi mampu membedakan

antara hasrat untuk menguasai dan dorongan untuk berkembang; antara
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sikap berkecukupan dan berpasrah. Kita kehilangan ketajaman penglihatan

dan kepekaan untuk membedakan kemajuan personal dari kemajuan

institutional.  Tidak lagi mampu secara presis dan jernih membedakan

konflik, kompetisi, kolaborasi. Ketiga jenis relasi tersebut seringkali hadir

dalam waktu yang hampir bersamaan dalam kehidupan sosial dan bahkan

akademik kita. Menjadi semakin berbahaya, jika kita tidak lagi mampu

menentukan apa atau siapa yang harus diperangi dan apa atau siapa yang

harus dibantu dan didukung. Ketidak-mampuan ini akan bermuara pada

keraguan, kecurigaan, dan bahkan menjadi apatis dan tidak peduli.

Bapak, ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami cintai dan

banggakan,

Sejarah kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah sejarah pendidikan,

buah dari pengetahuan dan hasil dari proses penyadaran diri, penyadaran

kolektif, penyadaran berbangsa dan bernegara.

Melalui pendidikan, para tokoh bangsa, sebut saja dr. Wahidin Sudirohusodo

dan kemudian dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo tahun 1908 sebagai

gerakan penyadaran kolektif kaum priyai dan selanjutnya kolektivitas Jawa

dan Madura dan menjadi awal pergerakan nasional, yang kita kenang

sebagai hari kebangkitan nasional. Dalam perjalanannya muncul tokoh-tokoh

seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadyah, K.H.

Hasyim Ashari penggiat pendidikan pondok pesantren dan menjadi basis

sosial Nahdlatul Ulama. Selanjutnya muncul tokoh-tokoh nasional yang

berasal dari lembaga atau institusi pendidikan seperti Cokroaminoto,

Ciptomangunkusumo, Muh. Yamin, hingga Sukarno dan Muh. Hatta. Dua

yang terakhir dikenang sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain

itu kita mengenal Ki Hajar Dewantara, penggiat pendidikan dan pendiri
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Taman Siswa, yang merupakan sahabat dekat Sukarno dan Muh. Yamin dan

memilihnya kemudian sebagai Menteri Pendidikan yang pertama dalam

sejarah Indonesia merdeka.

Sepuluh tahun tahun setelah kemerdekaan, tepatnya 1955, dua orang

pimpinan gereja Katolik di Bandung dan Bogor, dan atas dukungan dari para

tokoh di Jawa Barat, mendirikan Universitas Katolik Parahyangan. Pimpinan

Gereja Katolik di Indonesia menyadari betul arti-pentingnya pendidikan,

khususnya pendidikan tinggi. Umat Katolik Indonesia merasa terpanggil, dan

harus terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditegaskan bahwa

tujuan pendirian Universitas Katolik Parahyangan adalah untuk ikut serta

dalam mencerdaskan generasi muda Jawa Barat, generasi muda bangsa

Indonesia melalui pendidikan tinggi.

Tujuhpuluh tahun kemerdekaan Indonesia dan enam puluh tahun Universitas

Katolik Parahyangan memuat sejumlah prestasi. Pembangunan nasional

terus berjalan, kesejahteraan sosial meningkat, indeks pembangunan

manusia semakin tinggi. Bersamaan dengan itu Unpar telah menghasilkan

sekitar 54.000 sarjana yang turut serta berkontribusi bagi pembangunan

nasional.

Melalui pendidikan, Unpar berpartisipasi melakukan gerakan pembebasan

dari kebodohan, kemiskinan dan ketidak-berdayaan. Melalui pendidikan, para

lulusan diberdayakan, ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya;

ditumbuhkan rasa percaya diri; dan dibina kepribadian untuk menjadi

tangguh, kuat, cerdas, dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-

persoalan diri, persoalan bersama, persoalan bangsa dan negara. Bersamaan

dengan itu, Unpar pun membangun diri menjadi institusi yang mandiri dan

semakin kuat dan semakin baik.
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Dalam Statuta Unpar dan dalam Rencana Strategis Unpar dinyatakan bahwa

visi Unpar adalah menjadi komunitas akademik yang humanum (-religiosum)

yang memperjuangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi

peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan.

Sebagai komunitas akademik yang humanum (-religiosum), Unpar

menyatakan diri sebagai kolektivitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan

dan kebenaran.

Sebagai komunitas dan kolektivitas, Unpar menegaskan bahwa pencarian,

penyebar-luasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebenaran

merupakan usaha bersama yang bertumpu pada rasa hormat akan

keberagaman dan perbedaan

Sebagai komunitas dan kolektivitas dalam keberagaman, kita bertujuan untuk

memerdekakan, memandirikan setiap orang, mengangkat harkat dan

martabat setiap anggota komunitas pada tingkat yang semakin tinggi.

Dan melalui kolektivitas mencari dan mengembangkan kebenaran, ilmu

pengetahuan dan kebaikan, kita semua merawat dan membangun peradaban

dan alam semesta,

Semua itu merupakan perwujudan keimanan kita sejalan dengan sesanti

Bakuning hyang mrih guna santyaya bhakti, berdasarkan Ketuhanan

menuntut ilmu untuk dibhaktikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ibu-bapak dan hadirin sekalian, sejalan dengan peringatan

dan perayaan kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia, yang ke 70,

hendak diingatkan kembali bahwa di dalam, melalui, dan bersama Unpar,

setiap orang, setiap anggota sivitas akademika Unpar harus menyadari

bahwa ini adalah ikhtiar bersama untuk saling meneguhkan, saling

membangun, saling memerdekakan, secara kolektif, secara
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bertanggungjawab, saling menghargai, dan saling meningkatkan potensi

setiap insan menjadi kekuatan kolektif, kemajuan bersama, kemajuan

institusi, perkembangan Universitas menuju Unpar yang lebih hebat, a great

Unpar. Kita dituntut untuk membekali peserta didik dengan ilmu

pengetahuan dan keterampilan serta ketajaman rasa dan budi untuk

membedakan tindakan dan perilaku yang menjajah dari yang

memerdekakan. Spritualitas dan Nilai-nilai Dasar Unpar (SINDU) menjadi

sikap dasar yang terus harus kita tumbuh-kembangkan dan kita semaikan.

Semoga Tuhan yang maha baik memberkati setiap niat baik kita,

membimbing dan meneguhkan kita semua. Merdeka! Merdeka!  Merdeka!

Bandung, 17 Agustus

2015

Mangadar Situmorang

Rektor


