
 

BEBASKAN MAHASISWA KORBAN PELANGGARAN HAM !!! 

Perjuangan mahasiswa dengan aksi demonstrasi mengawal kebijakan pemerintah 

rezim baru yang diatur dalam UUD No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum kini tak lagi ditegakkan dan dimengerti oleh aparatur terkait hari 

ini, perjuangan gerakan demokratik  mahasiswa terus-menerus dihambat oleh rezim yang 

ada. Upaya yang dilakukan mahasiswa memperjuangkan masyarakat dengan menolak  

Kenaikan Harga BBM diciderai oleh oknum aparat. 

Aparat yang harusnya menegakkan HAM malah dijawab oleh aparat dengan 

melanggar HAM itu sendiri. Dengan brutal dan tidak manusiawi, polisi melakukan 

tindakan kekerasan terhadap mahasiswa UNM. Ini bukti bahwa militerisme masih kuat dan 

kini makin berani melanggar butir-butir minimum hasil reformasi 98 (demokrasi). para 

aparat tidak pernah mau memeriksa sejarah hitamnya. Para aparat lupa darimana mereka 

berasal. Perasaan unggul kuasa membuat para aparat melupakan sejarah bahwa rakyat sipil 

juga terlibat dalam perjuangan revolusi kemerdekaan 45. Peristiwa tersebut menyesakkan 

dan mengiris hati mahasiswa UNM dimana aparat yang harusnya bisa mengawal dan 

menegakan HAM malah melanggar HAM yang sudah diatur pada Pasal 28A–J UUD 1945 

itu tidak diketahui oleh aparat dilapangan. Sehingga melakukan tindakan yang tidak 

manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.  

Penyerangan kampus UNM pada tanggal 13 November 2014 dan penangkapan 46 

mahasiswa (sampai hari ini masih ada 5 orang yang akan diadili) dengan tindakan yang 

sangat represif merupakan bukti nyata bahwa aparat tidak lagi mengayomi dan 

memberikan rasa aman kepada masyarakat tapi malah dengan bangganya membabi buta 

dan seperti tak berperikemanusiaan melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa UNM 

yang melakukan aksi. Kegilaan aparat tersebut sampai menembaki kawan-kawan yang 

sedang melangsungkan perkuliahan dengan tembakan gas air mata dan disertai dengan 

pukulan dan tendangan yang mengakibatkan banyak mahasiswa bercucuran darah dan 

luka lebam. Dimana lagi keadilan kawan-kawan yang masih tertahan sampai hari ini 

harusnya merekayg seharusnya  bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa dalam hal ini 

melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa seperti yang terdapat pada Pasal 31 UUD 

1945 setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 

 

SOLIDARITAS MAHASISWA  

PENCARI KEADILAN 
BEM UNM, AMARAH, IPMIL RAYA UNM, PERAK SULSEL,  

LBH MAKASSAR 



 

 

 

Kawan-kawan yang sampai hari ini masih ditahan merupakan mahasiswa korban 

pelanggaran HAM dan korban kriminalisasi yang sampai saat ini ditahan dan aparat 

kepolisian yang melakukan tindakan pemukulan dan penganiyaan samapai hari ini tidak 

jelas keberadaannya dan sampai dimana perkembangan kasusnya. Ini bukti bahwa 

keadilan di negeri ini sudah tidak ada bagi masyarakat low class karena semua bisa di beli 

dengan uang dan kekuasaan. 

 

Oleh karena itu, kami Mahasiswa UNM menginginkan penegakan keadilan dan HAM 

bagi rakyat kecil dan pembebasan kepada kawan-kawan yang masih tertahan (Ihwan 

Kaddang, Rusmadi, Wahyuddin, Nasrullah, Dan Fariz Ahmad ) untuk segera dibebaskan 

Karena  MEREKA ADALAH KORBAN PELANGGARAN HAM YANG DIADILI”. Dan 

kami menuntut : 

 

 

1. Tegakkan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM 

2. Tangkap Dan Adili Pelaku Pelanggaran HAM Di Kampus UNM 

3. Stop Kriminalisasi Bagi Korban Pelanggaran HAM 

4. Bebaskan Korban Pelanggaran HAM Yang Diadili 

 

 

HIDUP MAHASISWA ………. 

HIDUP RAKYAT ……………. 

 

Makassar, 03 Februari 2015 

 

 

 

Hendrawan Syah .B 

Jendral lapangan 


