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ABSTRAK
PENGEKANGAN GERAKAN MAHASISWA:
TINJAUAN TERBITNYA KEBIJAKAN NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS
DAN BADAN KOORDINASI KEMAHASISWAAN ERA ORDE BARU
Oleh:
Edward Aria Jalu Taufan Putera
Universitas Sanata Dharma
2018
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga
permasalahan pokok, yaitu: (1) Latar belakang penerbitan kebijakan NKK/BKK, (2)
Pelaksanaan kebijakan NKK/BKK, dan (3) Dampak kebijakan NKK/BKK.
Penelitian disusun menggunakan metode sejarah kritis, dengan tahapan: (1)
Pemilihan topik, (2) Heuristik (pengumpulan sumber sejarah), (3) Verifikasi (kritik
sumber), (4) Interpretasi, dan (5) Historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan multidimensional yaitu politik dan sosial dengan
model penulisan deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Lahirnya Orde Baru menaikkan
legitimasi kekuasaan Soeharto yang mempengaruhi pergerakan mahasiswa. Gerakan
mahasiswa pada rentang waktu 1968-1978 diwarnai protes terhadap pemerintah.
Daoed Joesoef diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia
mengeluarkan kebijakan NKK/BKK guna meredam aktivitas politik mahasiswa. (2)
Pelaksanaan kebijakan NKK/BKK ditentang mahasiswa dan DPR. Mahasiswa tetap
malakukan pergerakan melalui Kelompok Studi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Pers kampus juga digunakan sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Namun pergerakan
mereka diawasi oleh Resimen Mahasiswa sebagai “kaki-tangan” Angkatan Darat di
kampus. Daoed Joesoef digantikan Nugroho Notosusanto, kebijakan NKK/BKK
tetap diterapkan. Pada akhirnya, Fuad Hassan yang menggantikan Nugroho
Notosusanto menghapus kebijakan NKK/BKK. (3) Dampak kebijakan NKK/BKK
mengekang gerakan mahasiswa. Hal tersebut memperkokoh legitimasi rezim Orde
Baru sehingga mampu mempertahankan kekuasaannya dan kepentingan bisnisnya
selama 32 tahun.
Kata Kunci: Gerakan Mahasiswa, Kebijakan, NKK/BKK, Orde Baru.
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ABSTRACT
CURBING OF STUDENT MOVEMENT:
A REVIEW OF THE PUBLICATION POLICY OF NORMALIZATION CAMPUS LIFE
AND STUDENT AFFAIRS COORDINATING BODY OF THE NEW ORDER ERA
By:
Edward Aria Jalu Taufan Putera
Sanata Dharma University
2018
This study aims to describe and analyze three main issues, namely: (1)
Background of NKK/BKK policy issuance, (2) Implementation of NKK/BKK policy,
and (3) Impact of NKK/BKK policy.
This research is structured using critical historical method, which include: (1)
Selection of topics, (2) Heuristics (collection of historical sources), (3) Verification
(source criticism), (4) Interpretation, and (5) Historiography (historical writing). The
approach used is a multidimensional approach that is political and social with
analytical descriptive writing model.
The results of this study indicate (1) the birth of the New Order raises the
legitimacy of Suharto's power that affects the student movement. Student movement
in the period 1968-1978 colored the protest against the government. Daoed Joesoef
was appointed Minister of Education and Culture. He issued the NKK/BKK policy to
reduce student political activity. (2) Implementation of NKK/BKK policy is opposed
by students and DPR. Students continue to move through the Study Groups and NonGovernmental Organizations. The campus press is also used as a forum for student
aspirations. Yet their movement was overseen by the Student Regiment as the "arms
of the Army" on campus. When Daoed Joesoef was replaced by Nugroho
Notosusanto, the policy of NKK/BKK still applied. In the end, Fuad Hassan who
replaced Nugroho Notosusanto removed the NKK/BKK policy. (3) The impact of
NKK/BKK policies curb the student movement. This strengthened the legitimacy of
the New Order regime so as to maintain its power and business interests for 32 years.
Keywords: Student Movement, Policy, NKK/BKK, New Order.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan
(NKK/BKK) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim Soeharto, rezim
yang lebih dikenal dengan nama Orde Baru.1 Kebijakan NKK/BKK diterapkan
secara resmi pada tanggal 19 April 1978.2 NKK/BKK dikeluarkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu, Daoed Joesoef.3 NKK dilandasi oleh
keluarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 0156/U/1978. Akibat dari SK ini,
kampus menjadi tempat “steril” dari aktivitas-aktivitas politik. Kegiatan yang
sifatnya politik tidak diperbolehkan masuk ke wilayah kampus. Bagi Daoed
Joesoef kampus menjadi tempat arena politik praktis, maka dari itu harus
dilakukan penataan.4

1

Orde Baru muncul ketika pemerintahan Soekarno tumbang pada rentang tahun 1965-1966, ketika
peristiwa 1965 hingga keluarnya Supersemar yang masih dalam perdebatan. Dalam buku Jusuf
Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998, Jakarta: Buku
Kompas, 2014, pada halaman 97-158 dijelaskan bagaimana Soeharto naik menggantikan Soekarno
dan menjadi penguasa negeri ini dari tahun 1966-1998. Jusuf Wanandi adalah salah satu pendiri
CSIS (Centre for Strategic and InternationalStudies) bersama dengan Harry Tjan Silalahi dan
Clara Joewono, sebuah lembaga think-tank-nya Orde Baru yang disponsori oleh Ali Moertopo dan
Soedjono Hoemardhani. Daoed Joesoef pernah menjadi Pemimpin CSIS dan dianggap “Bapak
Intelektual” oleh CSIS.
2
Didik Supriyanto, Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang NKK/BKK, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1998, hlm. 27.
3
Setelah Daoed Joesoef berhenti menjabat sebagai Menteri P dan K pada tahun 1983 dan
digantikan Nugroho Notosusanto (1983-1985), kebijakan NKK/BKK masih dilaksanakan. Lihat
laporan penelitian milik Sardiman AM, M.Pd dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd berjudul
Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daeod Joesoef dan Nugroho
Notosusanto).
4
Daoed Joesoef, Normalisasi Kehidupan Kampus, Jakarta, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus, 1978,
hlm. 10.
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan serangkaian
kebijakan yang mengacu pada NKK, yaitu Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.
002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembagalembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan dikuatkan melalui SK Menteri
No. 037/U/1979 tentang Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus. SK No.
037/U/1979 kemudian dikenal sebagai instruksi BKK, karena di dalamnya
memuat ketentuan dibentuknya BKK yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan
mahasiswa.5
Demonstrasi mahasiswa pada rentang tahun 1967 hingga 1978 dibalas
rezim Orde Baru dengan mengetatkan kurikulum. Kebijakan “kembali ke
kampus” Daoed Joesoef bertujuan untuk mengefektifkan belajar mahasiswa dan
membatasi kegiatan politik mahasiswa.6 Sebagai contoh, Dewan Mahasiswa
dibubarkan dan diaktifkanlah Senat Mahasiswa berupa lembaga di tingkat
Fakultas, karena Fakultas merupakan pusat kegiatan mahasiswa sehari-hari.7
Kemudian untuk mempermudah pengendalian lembaga-lembaga kemahasiswaan
tersebut dibentuklah Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS) sesuai dengan
profesi semisal IMEI untuk Ekonomi, IMKI untuk Kedokteran, dan seterusnya.8
Pembentukan Senat Mahasiswa bertujuan supaya mahasiswa terpecah-pecah dan
tidak memiliki kesatuan komando di dalam satu Perguruan Tinggi.

5

Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 38-40.
Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 98.
7
Daoed Joesoef, op.cit., hlm. 13.
8
Didin S. Damanhuri, Menerobos Krisis Renungan Masalah Kemahasiswaan Intelektual dan
Perguruan Tinggi, Jakarta, Inti Sarana Aksara, 1985, hlm. 26.
6
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Rezim Orde Baru mulai masuk ke dalam lubang authoritarianisme9.
Kebebasan dan daya kritis mahasiswa dikekang, gaya otoriter semakin melekat
pada Soeharto. Sebelum kebijakan NKK/BKK dikeluarkan, gaya otoriter rezim
Orde Baru sudah terlihat. Contohnya adalah dikeluarkannya SK No. 028/U/1974
akibat peristiwa Malari serta “kesuksesan” militer menangkap para pemimpin
aktivis mahasiswa, dilanjutkan dengan pembekuan seluruh kegiatan Dewan
Mahasiswa se-Indonesia. Peraturan pembekuan student government itu tertera
dalam SK No. 02/Kopkam/I/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Staff Komando
Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib). Kemudian
“penutupnya” pada 14 dan 15 April 1978, dalam acara rapat kerja rektor seIndonesia, Daoed Joesoef menyosialisasikan gagasan NKK yang direalisasikan
pada 19 April 1978.10
Hakikat gerakan politik mahasiswa umumnya adalah perubahan. Ia
tumbuh atas dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk
digantikan dengan situasi yang lebih memenuhi harapan 11. Terbitnya kebijakan
NKK/BKK menjadi simbol rezim Orde Baru melakukan pengekangan terhadap
gerakan mahasiswa yang membawa suara hati nurani rakyat, membawa suara
perubahan.

9

Authoritarianisme atau otoriter adalah sifat penguasa yang menerapkan kekuasaannya secara
sewenang-wenang dan cenderung menindas.
10
Bonnie Triyana, Gerakan Pemuda dan Pembaharuan di Indonesia. Makalah dalam
International Workshop on Youth in the Age of Development yang diselenggarakan pada 20-22
Juni 2004 oleh Centro de Estudos Afro-Orientalis Federal University of Bahia, Brazil. Tidak
dipublikasikan. Hlm. 37.
11
Arbi Sanit, lihat Kata Pengantar dalam Philip G. Albatch (Ed), Politik dan Mahasiswa, Jakarta:
PT Gramedia, 1998, hlm. xiii.
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Kebijakan NKK/BKK mewajibkan mahasiswa mengikuti perkuliahan
sebanyak 75%; mengganti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat politik praktis
dengan

kegiatan

minat

dan

bakat

ataupun

Dies

Natalis

Universitas;

memberlakukan jam malam dan pengamanan dari Resimen Mahasiswa (Menwa).
Pengamanan dari Menwa hampir terjadi di setiap kampus besar, seperti UI, ITB,
dan UGM. Seluruh kegiatan pers mahasiswa dibekukan atau “dibredel”—istilah
yang kerap digunakan di era Orde Baru. Mahasiswa dilarang berkumpul kecuali
jika berkaitan dengan akademik. Jika pada masa penggulingan Soekarno,
mahasiswa (angkatan ’6612) dan ABRI bersatu padu, maka seperti pribahasa habis
manis sepah dibuang, kekuatan dan daya kritis mahasiswa diberangus oleh rezim
Orde Baru yang dahulu membantunya untuk mencapai kursi kepresidenan.
Penelitian ini mencoba menguraikan penerbitan kebijakan NKK/BKK
pada era Orde Baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed
Joesoef. Kebijakan tersebut bertujuan mengekang gerakan mahasiswa yang kritis
terhadap rezim Orde Baru. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah
“Pengekangan

Gerakan

Mahasiswa:

Tinjauan

Terbitnya

Kebijakan

Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era
Orde Baru”.

12

Saat itu mahasiswa angkatan 66 membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang
di dalamnya terdapat organisasi ekstra universiter seperti PMKRI, HMI, dan lainnya maupun
organisasi intra universiter di bawah Dewan Mahasiswa, seperti DM-UI, DM-ITB, dan lainnya.
Gerakan KAMI dibantu oleh RPKAD di bawah Brigjen Sarwo Edhie Wibowo. Mahasiswa
angkatan 66 menjadi bagian dari lahirnya rezim Orde Baru. Lebih lanjut, dapat dibaca pada buku
Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981 karangan Julie SouthwoodPatrick Flanagan.
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B. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terbitnya kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde
Baru?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan
Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde Baru?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde Baru?
C. Tujuan Penulisan
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak
dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan latar belakang terbitnya kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde Baru.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus
dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde Baru.
3. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan era Orde Baru.
D. Manfaat Penulisan
Penulisan skripsi bermanfaat sebagai pelaksanaan salah satu dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang penelitian ilmiah. Penulisan dimaksudkan
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untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain itu
juga menambah pengalaman melakukan penulisan karya ilmiah serta pengetahuan
penulis mengenai kebijakan NKK/BKK pada masa Orde Baru. Penulisan ini
bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak terbatas pada kalangan akademisi,
serta mampu menambah pemahaman baru tentang sejarah Orde Baru dan
pergerakan mahasiswa. Diharapkan penulisan mampu menarik minat pembaca
untuk mempelajari dan mendalami sejarah Indonesia kontemporer, terlebih
mengenai kebijakan NKK/BKK.
E. Tinjauan Pustaka
Penulis menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu penggunaan bahan
pustaka sebagai sumber utama dalam mendeskripsikan dan menganalisis terbitnya
kebijakan NKK/BKK pada era Orde Baru. Sumber pustaka yang dipakai adalah
tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi. Adapun karya
ilmiah yang membahas mengenai NKK/BKK antara lain:
1. Skripsi
Skripsi pertama milik Indra Jaya, mahasiswa Program Studi Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, berjudul “Koreksi demi Koreksi
Pergerakan

Mahasiswa

Indonesia

Pasca

Malari

sampai

Penolakan

NKK/BKK (1974-1980)”.13 Skripsi ini menguraikan isu-isu pergerakan
mahasiswa sepanjang tahun 1974-1980 yang bersifat korektif terhadap
13

Indra Jaya, Koreksi demi Koreksi Pergerakan Mahasiswa Indonesia pasca Malari sampai
Penolakan NKK/BKK (1974-1980), Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, 1997.
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permasalahan di masyarakat dan diajukan kepada lembaga tinggi dan tertinggi
negara. Sebagian besar dari isu-isu itu diangkat ke permukaan oleh lembaga Senat
Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga
eksekutif dalam konsep student government (pemerintahan mahasiswa). Konsep
dibubarkan oleh Pemerintah setelah naiknya isu penolakan terhadap Soeharto
sebagai calon presiden periode 1978-1983. Indra Jaya juga mendeskripsikan
pihak-pihak di luar mahasiswa yang bersimpati pada pergerakan mahasiswa.
Misalnya, pers umum (wartawan), kaum cendekiawan, dan kalangan senior ABRI.
Bentuk keterlibatannya, sebagian besar bertindak sebagai penceramah atau
pembicara dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa.
Skripsi kedua karya Dede Suryadi, mahasiswa Program Studi Sejarah,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, berjudul “Proses Lahir dan
Kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi
Kemahasiswaan) 1978-1980”.14 Skripsi ini menguraikan kelahiran dan
kontroversi NKK/BKK, dengan mengangkat tiga permasalahan utama: (1) Apa
yang melatarbelakangi kemunculan kebijakan tersebut, (2) Bagaimana proses
lahirnya, dan (3) Sejauh mana kontroversinya. Latar belakang kemunculan
kebijakan dikaitkan dengan logika Orde Baru, yaitu menciptakan stabilitas politik.
Mahasiswa dipandang sebagai ancaman stabilitas negara yang harus diredam dan
dikontrol. Pembuatan kebijakan NKK/BKK secara teknis oleh Daoed Joesoef
merupakan fokus lainnya dari skripsi ini, seperti melalui rapat-rapat pimpinan
perguruan tinggi. Kemudian, dideskripsikan pengaruh latar belakang pribadi dan
14

Dede Suryadi, Proses lahir dan kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan
Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1980, Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya, Universitas Indonesia, 1999.
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pendidikan Daoed Joesoef atas kebijakan tersebut. Terakhir, kontroversi muncul
tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga dari elite-elite politik, seperti dari
sebagian anggota DPR melalui pengajuan Hak Interpelasi.
2. Karya Ilmiah di Jurnal
Karya ilmiah pertama milik Zaynatul Mustafidah dan Sri Mastuti
Purwaningsih, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya, berjudul

Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan

NKK/BKK Tahun 1978-1983.15 Dalam karya ini, Zaynatul dan Sri Mastuti
menitikberatkan pada gerakan mahasiswa setelah NKK/BKK diberlakukan.
Dalam kajiannya, kebijakan NKK/BKK sukses mematikan gerakan mahasiswa.
Mayoritas mahasiswa fokus memperoleh IP (Indeks Prestasi) yang tinggi. Namun
demikian, keduanya juga memaparkan bahwa—meskipun kecil dan dikekang—
semangat perlawanan masih hidup, terutama ketika kekuasaan melemah.
Pembahasan keduanya cukup mendalam dengan melakukan perbandingan gerakan
mahasiswa sebelum dan sesudah kebijakan NKK/BKK diberlakukan. Sebelum
NKK/BKK, pola gerakan terarah karena dinaungi oleh Dewan Mahasiswa,
sehingga bisa satu suara. Setelah NKK/BKK, pola gerakan mahasiswa terpecahpecah sehubungan dengan tidak adanya Dewan Mahasiswa yang menaungi
mahasiswa satu universitas.
Karya ilmiah kedua milik A.A. Padi, dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, berjudul Gerakan
15

Zaynatul Mustafidah dan Sri Mastuti Purwaningsih, Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan
NKK/BKK Tahun 1978-1983, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya, Avatra, 2016, file:///C:/Users/user15/AppData/Local/Temp/1398617902-1-PB.pdf.
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Mahasiswa Indonesia Era NKK.16 Dalam artikel ini, A.A. Padi pada bagian
pertama menitikberatkan pada perjalanan gerakan mahasiswa dari tahun 1966
hingga 1977 sebelum NKK/BKK diberlakukan. Pada bagian selanjutnya,
dideskripsikan gerakan mahasiswa setelah NKK/BKK diterapkan menginginkan
bentuk yang sama seperti Dewan Mahasiswa (DM), Di UII misalnya dibentuk
Koordinator Unit Aktivitas (KUA), yang tetap berstruktur dan berfungsi seperti
DEMA. Ada pula yang membentuk Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM) di
Bandung dan di Yogyakarta (UGM). Namun, semuanya gagal. Mahasiswa
selanjutnya membentuk apa yang dinamakan dengan Kelompok Studi (KS) dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga masuk dalam organisasi luar
kampus seperti HMI, PMKRI, GMNI, dan PMII. A.A. Padi berfokus pada
gerakan mahasiswa yang dipayungi KS dan LSM. Pada akhir paparannya, A.A.
Padi menyarankan mahasiswa yang cenderung tertarik pada politik praktis lebih
baik bergabung saja pada partai politik.
3. Buku
Buku pertama karangan Didik Supriyanto berjudul Perlawanan Pers
Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK yang diterbitkan oleh Sinar Harapan
pada tahun 1998. Buku yang awalnya merupakan skripsi ini menitikberatkan pada
permasalahan pers mahasiswa yang mengalami “pembredelan” oleh rezim
Soeharto. Isi buku lebih banyak merupakan deskripsi mengenai gerakan
mahasiswa yang terjadi pada periode tahun 1980-an, masa ketika secara formal
16

A.A. Padi, Gerakan Mahasiswa Indonesia Era NKK, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Historia Vitae, 2007, dapat dilihat pada
https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f1l3/Jurnal%20Historia%20Vitae/vol21no1april2007/GERA
KAN%20MAHASISWA%20INDONESIA%20ERA%20NKK%20Padi.pdf.
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Kebijakan NKK/BKK diterapkan oleh pemerintah. Didik Supriyanto mengambil
sampel kegiatan pers mahasiswa di sepanjang garis Jakarta-Semarang-SalatigaYogyakarta.
Buku kedua karya Daoed Joesoef berjudul Normalisasi Kehidupan
Kampus, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus
pada tahun 1979. Isi buku menjelaskan secara rinci bagaimana mahasiswa harus
berperilaku sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi: Pendidikan, Penelitian,
dan Pengabdian Masyarakat. Buku ini bersifat panduan. Terbagi menjadi dua
bagian, bagian pertama mengenai kedudukan mahasiswa dan tanggung jawab
esensial mahasiswa dalam kehidupan yang tak lepas dari cita-cita perjuangan
Bangsa dan Negara atas dasar Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, UUD’45 dan
pembangunan yang berkeadilan sosial. Bagian pertama ditutup dengan penjelasan
singkat mengenai pengertian Normalisasi Kampus.
Bagian kedua lebih konkret menjelaskan “bentuk penataan kembali
kehidupan kampus”. Penataan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama,
pemberlakuan Senat Mahasiswa (secara tidak langsung membubarkan Dewan
Mahasiswa). Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1978. Tahap kedua, dimulai
pada tahun 1979. Penataan melalui dua jalur, lembaga mahasiswa tingkat fakultas
dan jalur pengajaran formal (kurikulum). Tahap ketiga, penataan melalui
penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang
mengatur tempat kedudukan, hubungan kerja, hak dan kewajiban serta sanksi
terhadap lembaga-lembaga yang ada di dalam kampus. Dalam tahap ketiga
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terdapat pengaturan terhadap media tertulis mahasiswa yang harus mengikuti
arahan Pembantu Rektor III.
F. Landasan Teori
Skripsi ini berjudul “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan
Terbitnya
Koordinasi

Kebijakan

Normalisasi

Kemahasiswaan

Era

Kehidupan
Orde

Kampus

Baru”.

Untuk

dan

Badan

menjelaskan

permasalahan dan ruang lingkup skripsi, maka dibutuhkan beberapa teori/konsep
sebagai berikut:
1. Gerakan Mahasiswa
Pengertian Gerakan Mahasiswa menurut Andik Matulessy adalah perilaku
kolektif dari sekumpulan mahasiswa dalam waktu yang relatif lama, terorganisir
dan mempunyai tujuan untuk mengadakan perubahan struktur sosial yang
dianggap tidak memenuhi harapan, serta memunculkan kehidupan yang lebih
baik.17 Sedangkan menurut Ernest Mandel, munculnya gerakan mahasiswa di
dunia Barat disebabkan oleh permasalahan di sekitar mahasiswa yang dimulai dari
adanya ketegangan antara mahasiswa dengan Institut atau Sekolah Tinggi di mana
mereka bernaung. Hal ini berbeda dengan kondisi di dunia ketiga yang didorong
oleh realitas yang masih dijajah.18 Sebagai contoh, lahirnya Boedi Oetomo19 di

17

Andik Matulessy, Mahasiswa & Gerakan Sosial, Surabaya: Srikandi, 2005.
Ernest Mandel, “Gerakan Mahasiswa Revolusioner”, diunduh dari
http://www.marxists.org/indonesia/archive/mandel/001.htm. Diakses pada 20 Maret 2017 pukul
21.47.
19
Pada mulanya, yang dianggap sebagai pendiri Boedi Oetomo (BO) tahun 1908 adalah dokter
Wahidin Sudirohusodo. Anggapan ini berlaku pada tahun ’50-an dan bahkan ’60-an. Kemudian
sejarah mengungkap bahwa yang menumbuhkan organisasi itu sebenarnya adalah Sutomo,
bersama dengan beberapa teman dekatnya. Selengkapnya dapat dibaca pada buku Gerakan
Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an karangan Denny J.A.
18
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Hindia-Belanda pada tahun 1908 disebabkan kaum terpelajar menginginkan
kedaulatan negara dan lepas dari penjajahan. Kemudian, Sumpah Pemuda pada
tahun 1928 mengisyaratkan angkatan muda turut ambil bagian dalam kehidupan
politik Indonesia dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa sebagai
kesatuan sosial dan politis.20
Menurut Arbi Sanit, ada empat faktor pendorong peningkatan peranan
mahasiswa dalam kehidupan politik.21 Pertama, sebagai kelompok masyarakat
yang memperoleh pendidikan terbaik. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang
paling lama duduk di bangku sekolah. Ketiga, kehidupan kampus membentuk
gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai
kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur
perekonomian, dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elite
dalam kalangan angkatan muda.
a. Gerakan Moral
Gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial, sebagai upaya
kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat
atau kelompok.22 Gerakan sosial merujuk pada berbagai ragam usaha kolektif
untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau
menciptakan Orde Baru.23 Denny JA menyatakan ada tiga kondisi lahirnya

20

Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 1981, hlm.105
Ibid., hlm. 107-110.
22
Nan Lin, Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology. New York: MacMillan Publishing
Company, 1992, hlm. 180.
23
Dikutip Asep Setiawan dalam Diktat Gerakan Sosial. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ,
1998, hlm. 10.
21
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gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa.24 Pertama, gerakan sosial lahir jika ada
kesempatan bagi gerakan itu, misalnya pemerintahan yang moderat. Kedua,
gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada,
misalkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ketiga, gerakan sosial
semata-masa masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak.
Gerakan mahasiswa mengaktualisasikan potensinya melalui sikap-sikap
dan pernyataan yang bersifat imbauan moral. Mereka mendorong perubahan
dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang idealis. Ciri khas
gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideal mereka karena
ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini melahirkan Idealisme
Mahasiswa.
b. Gerakan Massa
Melalui organisasi, gerakan mahasiswa melakukan pengumpulan massa
untuk melakukan sebuah aksi massa, demonstrasi, dan aksi lainnya sebagai sarana
pemenuhan kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa merupakan salah
satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai
kaum intelektual, mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari Pemikir,
Pemimpin, dan Pelaksana.25 Sebagai Pemikir, mahasiswa mencoba menyusun dan
menawarkan gagasan tentang arah dan pengembangan masyarakat. Peran
kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan
masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik
di sepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksanaan tersebut.
24
25

Denny JA, Menjelaskan Gerakan Mahasiswa, Harian Kompas, 25 April 1998.
Arbi Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
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Motif mahasiswa membangun organisasi adalah untuk membangun dan
memperlihatkan identitas mereka di dalam merealisasikan peran-peran dalam
masyarakatnya. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa mulai dari aktivitas intelektual
yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi.
Selain kegiatan ilmiah, gerakan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya
dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini
kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di
dalam kampus. Secara perlahan, karena perkembangan di lapangan dan
keberanian mahasiswa, maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan.
Hal ini kemudian melahirkan para Aktivis Mahasiswa.
Gerakan mahasiswa sebagai bagian gerakan sosial menghendaki
perubahan sosial melalui sebuah reformasi. Langkah reformasi mahasiswa
dilakukan dengan melakukan gerakan moral (moral of force). Sedangkan gerakan
massa yang dilakukan dengan aksi turun ke jalan secara terus menerus merupakan
bagian dari cara memperkuat tuntutan moral untuk terjadinya reformasi politik.
2. Kebijakan
Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan atau tindakan dari suatu
organisasi atau institusi. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu arah
tindakan seseorang, golongan atau pemerintah dalam rangka mencapai sebuah
cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.26 Kebijakan di
sini adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran.27

26
27

Soekarno, Public Policy, Surabaya, Airlangga University Pres: 2000, hlm. 32.
Dahlan Nasution, Politik Internasional: Konsep dan Teori, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 9.
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Kebijakan juga sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara
untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.28 Selanjutnya kebijakan selalu
menyangkut keputusan dan tindakan, dengan pengertian bahwa keputusan adalah
unsur yang lebih penting. Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari
kebijakan, apabila keputusan menunjukkan dengan jelas apa yang terkandung dari
pikiran pembuat kebijakan baik sebagai sasaran ataupun sebagai prosedur.29
3. Normalisasi Kampus
Menurut Kamus Bahasa Indonesia II (KBI II), normalisasi berasal dari
kata normal, yang berarti menurut aturan yang biasa; tanpa cacat; tidak ada
kelainan; biasa. Kata dasar normal ini diberi imbuhan “isasi” menjadi normalisasi
yang

berarti

tindakan

menjadikan

normal

(biasa)

kembali;

tindakan

mengembalikan kepada keadaan yang biasa atau terdahulu.30
NKK menitikberatkan pemulihan situasi kampus yang saat itu (19601970-an/pasca Malari) dipenuhi aktivitas politik dan bukan aktivitas akademik.31
Daoed Joesoef yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat
kebijakan NKK yang dilandasi oleh keluarnya Surat Keputusan (SK) Nomor
0156/U/1978. Normalisasi kampus bertujuan melakukan redefinisi dari lembagalembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsional, dan bertahap sehingga
28

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 12.
Ibid, hlm. 10.
30
Kamus Bahasa Indonesia II, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
31
Achmad Suhawi, Gyimnastik Politik Nasionalis Radikal: Fluktuasi Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
29
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mahasiswa kembali pada kepribadiannya yang hakiki sebagai “manusia
penganalisa”.32 Menurut Daoed Joesoef, normal dalam konsep NKK adalah
pengembalian fungsi mahasiswa dari kekuatan massa menjadi kekuatan
intelektual (the power of reason). Lembaga-lembaga kemahasiswaan tadi
diharuskan memenuhi bidang-bidang kehidupan mahasiswa, yakni: (i) bidang
kesejahteraan mahasiswa (student welfare); (ii) bidang minat mahasiswa (student
interest); (iii) bidang pemikiran mahasiswa (student power of the reason).33
Pada hakikatnya, NKK adalah kebijakan rezim Orde Baru untuk
membungkam suara kritis mahasiswa. Hal itu merupakan strategi rezim Orde
Baru melanggengkan kekuasaannya. Berkat pembungkaman suara kritis
mahasiswa dan pemuda, kekuasaan Soeharto bertahan hingga 32 tahun. Terbukti
pula, ketika suara-suara kritis mahasiswa sudah tidak dapat dibendung kembali,
rezim diktator itu terjungkal dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998.
4. Orde Baru
Orde Baru adalah bangunan politik kekuasaan yang tidak lepas dari sosok
Soeharto sebagai “arsitek”. Sepanjang sejarahnya, Orde Baru memiliki dua pola
kekuasaan. Pola pertama terbentuk pada masa konsolidasi awal Orde Baru. Pada
masa ini, Presiden belum muncul sebagai kekuatan politik mandiri dan masih
terkolektivikasi di dalam kekuatan Angkatan Darat atau militer. Pola kedua
terbentuk setelah Golongan Karya (Golkar) memenangi dua kali pemilu. Penguasa

32

Daoed Joesoef, Normalisasi Kehidupan Kampus, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus,1979
hlm. 10-11.
33
loc.cit.
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Orde Baru memiliki legitimasi politik yang konkret dan kokoh hingga mencuat
sebagai kekuatan politik yang mandiri, dan akhirnya menjadi sentral kekuasaan.34
Istilah

“Orde

Baru”

digunakan oleh kelompok

Soeharto untuk

membedakan dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut versi resmi rezim Orde
Baru,

pemerintahan

Soekarno

tidak

kompeten

dalam

menjalankan

pemerintahannya. Oleh karena itu, harus digantikan dengan pemerintahan yang
“baru”. Mereka mengkonotasikan istilah “baru” dengan hal yang baik dan penuh
harapan. Sedangkan pemerintahan sebelumnya disebut “Orde Lama” yang
dikonotasikan

negatif

dan

usang.35

Dikesankan

bahwa

militer

berjasa

menumbangkan orde “lama” yang buruk dan menggantikannya dengan sebuah
orde “baru” yang dapat diandalkan.36
Pemerintahan Orde Baru menunjukkan langgam libertian yang sebenarnya
adalah langgam transisi sambil mencari format baru bagi konfigurasi politik.
Program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus
diamankan dengan “stabilitas nasional” yang dianggap sebagai prasyarat yang
realisasinya ternyata menuntut langgam otoritarian. Sejak penemuan format baru
politik Indonesia pada tahun 1969/1971, Indonesia mulai menampilkan politik
otoriter birokratis yang diperlukan untuk mengamankan jalannya pembangunan.37
Orde Baru berhasil membuat dan menyebarkan cerita versi mereka bagi
mayoritas orang Indonesia, tentang “kudeta” 30 September 1965 dengan

34

Saefulah Fatah, Pengkhianatan Demokrasi ala Orde baru: Masalah dan Masa Demokrasi
Terpimpin Konstitusional, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm. 46.
35
Tulisan Baskara T. Wardaya dalam Asvi Warman Adam, dkk., Soeharto Sehat, Yogyakarta:
Galangpress, 2006, hlm. 20-21.
36
loc.cit.
37
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 196.
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mengalamatkan semua kesalahan pada Partai Komunis Indonesia. Para wartawan,
cendekiawan, seniman, dan pejabat yang dipekerjakan oleh rezim diarahkan untuk
menghasilkan laporan dan kisah tentang kudeta sesuai dengan versi Orde Baru.38
Pada masa Orde Baru, Soeharto berupaya menjaga stabilitas politik, sosial, dan
ekonomi secara keras dan represif. Siapa yang berani mengkritik Orde Baru
dianggap musuh Pancasila atau pro-komunis dan antek-Gestapu39, sehingga harus
disingkirkan. Soeharto sebagai presiden berhasil menguasai semua lembaga
pengawasan, termasuk MPR, DPR, ABRI, Bepeka, BPKP, pengadilan, pers, dan
media massa lainnya. Pengawasan hanya diperbolehkan terhadap pihak-pihak di
luar lingkaran kekuasaan Presiden terutama yang bertentangan dengan
kepentingannya.40
Pada dasarnya, politik yang dilakukan Orde Baru bertujuan untuk
melanggengkan kekuasaannya. Dengan dalih stabilitas nasional dan agar
masyarakat dapat mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, siapa pun
yang menentang kebijakan rezim Orde Baru, dianggap sebagai anti-Pancasila.
Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengontrol kebijakan rezim Orde Baru.

38

Ibid., hlm. 262. Selama era 1980-an hingga 1990-an, rezim Orde Baru mewajibkan penayangan
film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI (1981). Film ditulis Nugroho Notosusanto dan disutradarai
Arifin C. Noer. Penayangan di sekolah-sekolah setiap tanggal 30 September bertujuan mendoktrin
masyarakat supaya anti-komunis dan membentuk pemikiran bahwa komunis adalah ideologi yang
membahayakan Islam. Digambarkan kaum komunis menyerang pemuda muslim dan guru-guru
yang sedang melaksanakan ibadah, narator juga menekankan bahwa kaum komunis menginjakinjak kitab suci Al Quran. Lebih lanjut dapat dibaca pada buku karangan Wijaya Herlambang
berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme
Melalui Sastra dan Film.
39
Gestapu digunakan sebagai istilah lain dari G30S/PKI. Gestapu akronim dari “Gerakan
September Tiga Puluh”. Istilah lain dari G30S/PKI adalah “Gestok”, akronim dari “Gerakan Satu
Oktober”.
40
Selo Soemarjan, Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi, Jakarta: Obor, 2011, hlm. 639.
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Dapat dikatakan Soeharto bak raja diktator yang menjalankan pemerintahan
tirani.41
G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan
1. Metode Penelitian
a. Pemilihan Topik
Penelitian ini mengambil topik “Pengekangan Gerakan Mahasiswa:
Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”. Topik ini menarik untuk dibahas
karena dengan kebijakan ini, rezim Orde Baru mengekang gerakan mahasiswa
guna memantapkan legitimasi kekuasaannya.
b. Heuristik (Pengumpulan Sumber)
Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahap lanjutan setelah
topik penelitian dipilih. Sumber sejarah merupakan bahan penulisan sejarah yang
mengandung bukti, baik lisan maupun tertulis. Menulis sejarah tidak mungkin
dilakukan tanpa tersedianya sumber sejarah.42 Dalam hal heuristik, dikumpulkan
sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang dipilih dan dibahas.
Pertama, mencari judul-judul skripsi yang terkait dengan NKK/BKK,
Orde Baru, dan Gerakan Mahasiswa. Pencarian dilakukan melalui akses internet
di kampus Universitas Sanata Dharma. Kedua, melihat daftar pustaka dari
41

Diktator: Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, terutama diperoleh melalui
kekerasan (baca: Pembantaian rakyat dari 1965-1966) atau dengan cara yang tidak demokratis
(baca: “mengkudeta” Presiden Soekarno).
Tirani: Kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang; suatu Negara yang diperintah oleh seorang
raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya.
42
Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 30
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masing-masing judul yang telah ditemukan. Dari daftar pustaka ditemukan bukubuku yang relevan. Ketiga, pencarian sumber-sumber yang telah terdata. Beberapa
sumber pustaka berupa buku, skripsi, majalah, dan koran, diperoleh dari
Perpustakaan Sanata Dharma, Perpustakaan Provinsi DIY (Graha Utama Pustaka),
Jogja Library (khusus majalah dan Koran lama) di Jalan Malioboro serta
perpustakaan dari kampus yang berada di kawasan Yogyakarta seperti
Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan UIN, dan Perpustakaan UNY. Kedua,
kegiatan membaca atau literasi. Dari beberapa sumber yang telah diperoleh,
terbukti kurang menitikberatkan pada fokus utama topik skripsi mengenai
NKK/BKK. Setelah pembacaan, dilakukan pendataan buku dan bab-bab yang
relevan, kemudian dilakukan literasi lebih lanjut sembari mencatat bagian-bagian
penting serta melakukan penyimpulan sementara hingga pengembangan
menggunakan bahasa penulis sendiri.
c. Verifikasi (Kritik Sumber)
Kritik sumber adalah upaya mendapatkan otentitas dan kredibilitas
sumber. Kritik adalah kerja intelektual dan rasional berdasarkan metode dan
metodologi sejarah untuk mendapatkan data/fakta kredibel.43 Sumber-sumber
relevan yang telah terkumpul diuji kredibilitasnya melalui kritik intern. Sumber
sejarah haruslah dapat dipercaya (credible), penguatan saksi mata (eyewitness),
benar (truth), tidak dipalsukan (unfabricated), dan andal (reliable).44 Untuk
memenuhi syarat tersebut diperlukan kritik sumber yang objektif. Oleh karena itu,
penulis harus skeptis (meragukan) terhadap segala sumber yang diperoleh,
43
44

Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 103
Suhartono W. Pranoto, op.cit., hlm. 36
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terlebih topik yang dibahas sangat rawan mendapatkan sumber berisi
penyelewengan terhadap fakta sejarah.
Dalam penelitian, ditemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik
yang dibahas. Namun, ada beberapa sumber yang rancu, bahkan saling
berlawanan. Contoh kecilnya, istilah NKK/BKK dalam beberapa sumber memiliki
istilah yang berbeda. Terdapat sumber menyebutkan BKK adalah singkatan dari
Badan Koordinasi Kampus, sedang sumber lain mengatakan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan. Setelah dilakukan kritik sumber, maka diperoleh istilah yang
tepat, yakni Badan Koordinasi Kemahasiswaan.45 Selain itu, diketahui bahwa
sumber yang ditulis oleh pengarang Orde Baru, seperti buku karangan Jusuf
Wanandi berjudul Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 19651998, cenderung “membela”46 rezim Orde Baru. Bahkan, buku versi Orde Baru,
tidak menceritakan mengenai pemberlakuan kebijakan NKK/BKK.47 Sebaliknya,
buku-buku yang mengulas kritik terhadap rezim Orde Baru penuh dengan
“dendam” dan terkadang sangat tendensius48, seperti buku berjudul Teror Orde
Baru: Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981 karangan Julie
Southwood-Patrick Flanagan. Dari kenyataan ini, kritik sumber sangat penting
untuk dilakukan secara serius.

45

Saat itu, banyak aktivis mahasiswa menyebutkan bahwa BKK kepanjangan dari Badan
Koordinasi Kampus atau lebih dikenal dengan kepanjangan seperti itu. Namun, BKK yang sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri P dan K, Daoed Joesoef, No. 037/U/1979, adalah kepanjangan
dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan.
46
Buku karangan Jusuf Wanandi masih tergolong netral karena pada bab-bab akhirnya tetap
merumuskan bahwa rezim Soeharto haruslah bertanggungjawab.
47
Jika menuliskan mengenai NKK/BKK, kelompok Soeharto dan Daoed Joesoef sama sekali
menolak jika kebijakan tersebut dikatakan mengekang gerakan mahasiswa, seperti kumpulan
tulisan tokoh-tokoh dalam Harry Tjan Silalahi, dkk., Nalar dan Naluri, Jakarta: CSIS, 1996.
48
Memiliki kecenderungan kepada kepentingan tertentu, kecondongan pada suatu hal, dan sifatnya
terkadang menyerang.
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d. Interpretasi
Interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah
dikumpulkan. Sifatnya bisa subjektif, namun penulis berusaha untuk tetap
mengikuti kaidah-kaidah dalam metode dan metodologi sejarah, yaitu melakukan
pencantuman sumber, sehingga pembaca dapat mengevaluasi kebenaran data.
Bagaimana skripsi ini disusun sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga upaya
mencari kebenaran (objektivitas) merupakan hal utama.49 Ketika melakukan
langkah literasi atau membaca sumber, data-data dicoba disimpulkan dan
dianalisis dengan bahasa penulis sendiri. Setelah membaca beberapa sumber,
barulah dilakukan interpretasi dan penyimpulan-penyimpulan. Hal ini perlu
dilakukan guna menghasilkan tulisan yang interpretatif tetapi sekaligus objektif.
e. Historiografi (Penulisan)
Tahap penulisan mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, sampai
presentasi atau pemaparan sejarah sebenarnya. Dalam penulisan, diperlukan
pikiran-pikiran kritis dan analitis sehingga menghasilkan suatu sintesis dari
seluruh hasil temuan dalam suatu tulisan yang bersifat historiografis. 50 Agar
mudah dicerna, penulis berupaya menghindari penggunaan bahasa populer
maupun kaku, karena hal tersebut bisa membuat tulisan menjadi tidak ilmiah atau
membosankan. Sedapat mungkin, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang
menggabungkan antara bahasa populer dan bahasa ilmiah, sehingga dapat dibaca
oleh semua kalangan baik akademis maupun non akademis. Dalam bahasa

49
50

Suhartono W. Pranoto, op.cit., hlm. 55
Helius Sjamsuddin., op.cit., hlm. 103-104.
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historiografis penulis berusaha mengemukakan sebanyak mungkin hubungan
sebab-akibat, sehingga setiap fakta memperoleh penjelasan yang dapat
memudahkan pembaca untuk mengikuti alur cerita. Kerena karya ilmiah berfokus
pada permasalahan, maka permasalahan harus diberikan solusi secara analitis.
2. Pendekatan
a. Pendekatan Sosial
Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang berorientasi pada peristiwa
sosial dengan segala implikasinya. Pendekatan sosial ini digunakan untuk melihat
teori-teori sosial dan masalah-masalah sosial yang melatarbelakangi kebijakan
NKK/BKK terhadap

gerakan Mahasiswa.

Terlebih,

gerakan mahasiswa

merupakan salah satu dari gerakan sosial.
b. Pendekatan Politik
Pendekatan politik di sini artinya suatu pendekatan yang muncul berupa
kebijakan politik untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru, yaitu kebijakan
NKK/BKK yang sarat akan muatan politis.
H. Sistematika Penulisan
Penulisan Skripsi berjudul “Pengekangan Gerakan Mahasiswa:
Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”, mempunyai sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab I

Berupa

pendahuluan

yang

memuat

latar

belakang

masalah,

permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka,
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landasan teori, metodologi penelitian dan pendekatan, serta sistematika
penulisan.
Bab II

Dalam bab ini diuraikan mengenai kemunculan rezim Orde Baru yang
dibantu mahasiswa dan militer, kemudian membahas protes-protes
mahasiswa dari tahun 1968 hingga 1978 seperti kampanye Golput,
protes pembangunan TMII, Malari tahun 1974 hingga protes terhadap
pencalonan Soeharto pada Pemilu 1977. Atas dasar latar belakang ini,
rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan NKK/BKK oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada bulan April 1978.

Bab III

Dalam bab ini, diuraikan pelaksanaan kebijakan NKK/BKK yang
mengalami penolakan dari kalangan mahasiswa dan dari elite politik
seperti sebagaian anggota DPR melalui hak interpelasi. Kemudian
dibahas juga seputar perlawanan mahasiswa melalui ‘Pers Mahasiswa’
dan adaptasi mahasiswa melalui Kelompok Studi maupun LSM.
Pembahasan

berlanjut

mengenai

Resimen

Mahasiswa

sebagai

kepanjangan tangan militer di dalam kampus untuk mengontrol sisasisa gerakan mahasiswa. Terakhir, pembahasan merujuk pada
kebijakan NKK/BKK pada masa Daoed Joesoef yang dilanjutkan pada
masa Nugroho Notosusanto hingga pencabutan kebijakan tersebut oleh
Fuad Hassan yang memberi “angin segar” bagi mahasiswa.
Bab IV

Dalam bab ini, diuraikan mengenai dampak NKK/BKK yang
melakukan depolitisasi dan deideologi mahasiswa berupa pembredelan
pers mahasiswa dan pengekangan organisasi mahasiswa. Tujuannya
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adalah untuk menghilangkan agen pengontrol yang dapat mengancam
rezim Orde Baru. Dampak lain dari kebijakan NKK/BKK adalah
penguasa semakin koruptif dan otoriter hingga dapat berkuasa selama
tiga dekade.
Bab V

Berupa penutup, menyajikan kesimpulan beserta saran yang berisi
jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam bab II, III, dan IV.
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BAB II
LATAR BELAKANG TERBITNYA KEBIJAKAN NKK/BKK
A. Pergantian Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto (1965-1968)
1. Kelahiran dan Konsolidasi Orde Baru
Orde Baru, lahir dari usaha kudeta merangkak secara bertahap sejak 1
Oktober 1965 hingga 1966/1967/1968.51 Saskia Wieringa menamakan peristiwa
tahun 1965 sebagai kup pertama dan tahun 1966 sebagai kup kedua. Subandrio
menyebut hal tersebut sebagai proses pengambilan kekuasaan secara bertahap
oleh Mayjen Soeharto yang disebut creeping coup.52
Menurut rezim Orde Baru, peristiwa pembunuhan para pemimpin
Angkatan Darat53 merupakan plot dari PKI untuk melancarkan kudeta. Oleh
karena itu, istilah G30S “harus” selalu disertai dengan tanda garis miring (/) dan
“PKI” (G30S/PKI).54 Orang-orang Orde Baru sepertinya mengetahui bahwa
sesuatu akan terjadi.

51

21 Juni sampai 5 Juli 1966: Sidang Istimewa MPRS mencabut jabatan Soekarno sebagai
Presiden seumur hidup, mengukuhkan kewenangan eksekutif Soeharto dengan Supersemar, dan
secara resmi melarang PKI dan semua ajaran komunisme/marxisme. 7-12 Maret 1967: Sidang
Istimewa MPRS mencabut semua kekuasaan eksekutif Presiden Soekarno dan mengukuhkan
Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden. 27 Maret 1968: Sidang Istimewa MPR secara resmi
melantik Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia.
52
Sukmawati Soekarno, Creeping Coup d’Etat Mayjen Soeharto, Yogyakarta: Media Pressindo,
hlm. 17-18. Creeping coup: Kudeta Merangkak.
53
6 Jendral dan 1 Kapten: Jendral Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen M.T Haryono, Letjen
Siswondo Parman, Mayjen D.I. Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre
Tendean.
54
Tulisan Baskara T Wardaya dalam Asvi Warman Adam, dkk, Soeharto Sehat, Yogyakarta:
Galangpress, 2006, hlm. 21.
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Ketika Soekarno sakit dan hampir jatuh pingsan saat pidato Hari
Kemerdekaan 17 Agustus 1965, Jusuf Wanandi bercerita dalam bukunya:55
“Ketika itu, kami menyadari bahwa akan terjadi sebuah krisis. Bukan saja
karena Presiden Soekarno sakit, tetapi kami juga tahu bahwa PKI sedang
membuat rencana. Dari sang informan, kami mendengar apa yang
disampaikan dokter kepada Aidit: “Soekarno sakit. Dia tidak akan
bertahan lebih lama lagi. Apa pun yang Anda harus lakukan, lakukanlah
sekarang.”
Kemudian diceritakan lebih lanjut:56
“Pada akhir September, kami mendapatkan informasi bagian terakhir tekateki ini. Informan kami menceritakan bahwa sebuah pertemuan sedang
direncanakan untuk mengadili kapitalis birokrat dan spion CIA. Untuk itu,
Pemuda Rakyat dan Gerwani dilatih kemiliteran di Lanud Halim
Perdanakusuma yang dikelola oleh AU untuk memimpin gerakan massa
ini.”
Tahun 1962, Soekarno menyerahkan posisi prestisius Kepala Staf
Angkatan Darat (KSAD) yang dipegang A.H. Nasution kepada Ahmad Yani.
Tujuannya agar “segitiga kekuatan” Soekarno-tentara-PKI dapat tetap seimbang.57
Setelah peristiwa Gestapu, kepemimpinan AD berada di tangan Mayjen Soeharto
yang langsung membersihkan elemen pro-PKI dan pro-Soekarno di tubuh AD,
terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.58 Pada rentang waktu 1965-1968 lebih
dari setengah juta masyarakat Indonesia tewas dan jutaan orang ditahan tanpa

55

Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 36.
Ibid., hlm. 38.
57
Ahmad Yani merupakan tentara dari kalangan Soekarnois. Sedangkan A.H Nasution memiliki
permasalah pribadi dengan Soekarno ketika Soekarno melikuidasi perannya sebagai KSAD setelah
Dekrit Presiden dikeluarkan, nampaknya A.H Nasution sakit hati pada tindakan Soekarno.
Terlebih, A.H Nasution merupakan tentara dari golongan sayap Kanan. Mengenai hubungan
Soekarno dengan Nasution dapat dilihat pada Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 108-116.
58
David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983,
Depok: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 4-5.
56
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melalui peradilan. Ribuan tahanan politik (tapol) golongan C maupun B baru
dibebaskan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.59
Dalam hal “Gestapu”, patut dicurigai keterlibatan kelompok Soeharto.
Terbukti terdapat agen-agen CIA dalam lingkaran kelompok Soeharto, seperti
Adam Malik.60 Dengan adanya peristiwa Gestapu, rival Soeharto menjadi kosong.
Ahmad Yani tewas, PKI hancur, loyalis Soekarno disingkirkan termasuk 15
menteri dalam Kabinet Dwikora. Pihak yang paling diuntungkan adalah Soeharto.
Kelompok Soeharto bertindak serius untuk merebut kekuasaan. Tanggal 9
Maret 1966, Soeharto melalui Jenderal Alamsjah mengutus Dasaad dan Hasyim
Ning bertemu dan memaksa Presiden Soekarno menyerahkan pemerintahan.
Presiden Soekarno menolak. Tanggal 11 Maret 1966 dilakukan penekanan
menggunakan demonstrasi mahasiswa.61 Demonstrasi yang semula berfokus pada
isu Tritura berkembang menjadi penentangan terhadap pribadi Soekarno, bahkan
terang-terangan disertai hujatan.62 Pada tanggal yang sama, musyawarah dengan

59

Tahanan politik terbagi menjadi golongan A: berjumlah lebih dari 2000 orang, merupakan
orang-orang yang terbukti ikut dalam “kudeta”. Golongan B: berjumlah 32.000 orang, terdiri dari
kader yang dituduh terlibat “kudeta” namun tidak ada bukti. Golongan C: berjumlah sekitar
600.000 orang, merupakan simpatisan PKI dan organisasi sayapnya, namun bukan kader PKI dan
tidak terlibat dalam usaha “kudeta”, selengkapnya dalam Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 247-253.
60
Negara adidaya Amerika Serikat dengan CIA-nya (Central Intelegence Agency) sangat
membenci Soekarno yang anti Nekolim (Neo-kolonialisme-imperialisme). Soekarno dianggap
sebagai ancaman AS terhadap kepentingan-kepentingannya di wilayah Indonesia, seperti di
Malaysia maupun di Irian Barat, terlebih setelah Soekarno condong kepada blok Komunis yang
menjadi musuh utama Kapitalis AS (saat itu kondisi internasional sedang dalam konflik Perang
Dingin, Indonesia membentuk kelompok non-blok sebagai bentuk ketidakberpihaknnya pada blok
komunis maupun kapitalis), maka AS menginginkan Soekarno dijatuhkan dari tampuk kekuasaan.
Selengkapnya dapat dilihat pada tulisan Hersri Setiawan dalam buku Asvi Warman Adam, dkk,
op.cit, hlm. 121-122 dan buku Baskara T Wardaya berjudul Indonesia Melawan Amerika.
61
Sukmawati Sukarno, op.cit., hlm.19. Demonstarsi mahasiswa sudah berjalan cukup lama ketika
pada 1965 mahasiswa membentuk KAP-Gestapu, kemudian KAMI, hingga melanjutkan demo di
awal 1966. Ketika KAMI dibubarkan, mahasiswa membentuk Laskar Arif Rahman Hakim.
62
Achmad Suhawi, op.cit., hlm. 165. Kelompok mahasiswa ini yang di kemudian hari dikenal
dengan Mahasiswa Angkatan 66, sebagian dari mereka mendapat “kue” kekuasaan dengan ditarik
masuk ke dalam lembaga legislatif, yakni 13 wakil KAMI dalam DPR GR, Achmad Suhawi,
op.cit., hlm. 171.
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Kabinet Gotong Royong (GR) yang dilakukan Presiden Soekarno dihentikan oleh
Resimen Tjakrabirawa karena terdapat “pasukan tanpa tanda pengenal”
mengepung kompleks Istana Negara di bawah kendali Kemal Idris dan Sarwo
Edhie.63
Presiden Soekarno diamankan ke Istana Bogor menggunakan helikopter.64
Sesampainya di Bogor, tiga Jenderal AD utusan Soeharto, Basuki Rachmat, M.
Yusuf, dan Amir Machmud memperingatkan Soekarno untuk menyerahkan
kewenangan pada Soeharto jika tidak ingin ada kekacauan. 65 Untuk menghindari
kekacauan, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian
dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Malalui legitimasi
Supersemar, Soeharto melarang dan membubarkan PKI. Soeharto kemudian
mengubah komposisi kabinet dengan mengangkat Sultan HB IX dan Adam Malik
sebagai Wakil Menteri Pertama I dan II tanggal 27 Maret 1966. 66 Selanjutnya,
Soeharto mengefektifkan MPRS sebagai lembaga tertinggi dengan A.H. Nasution
menjadi ketua MPRS RI yang mulai bersidang pada 21 April 1966 67 untuk
memperkuat dan mengamankan posisi Soeharto.
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Ibid., hlm. 166. Lihat juga A. Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi
Sampai Pemilu 2009, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2011, hlm. 156-157.
64
Subandrio dan Chairul Saleh menyusul Presiden Soekarno menuju Bogor, ada sumber yang
mengatakan bahwa saking panik dan tegangnya situasi kala itu, Subandrio sampai ketinggalan
sepatunya, lihat A. Kardiyat Wiharyanto, op.cit., hlm. 154-155.
65
Muncul fakta di kemudian hari bahwa ada seorang lagi yang bersama tiga Jendral tersebut,
yakni Jenderal Maraden Panggabean, bahkan fakta baru yang muncul ke permukaan
mengungkapkan saat itu Soekarno ditodong menggunakan pistol oleh Amir Machmud agar mau
menandatangani Surat yang mereka bawa, hal itu diutarakan oleh pengawal Presiden Soekarno,
Letnan Satu Sukardjo Wilardjito dalam bukunya berjudul Mereka Menodong Bung Karno.
66
Soeharto, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik kemudian dikenal dengan nama
Triumvirat-nya Indonesia (Presidium Kabinet).
67
Achmad Suhawi, op.cit., hlm. 166-167.
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Satu tahun kemudian, MPRS mengeluarkan TAP No. 33/1967 pada
tanggal 22 Februari 1967 untuk mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan
melarangnya melakukan kegiatan politik. Hal itu dilakukan karena Presiden
Soekarno tidak mau mengakui keterlibatannya dalam tragedi 30 September 1965
pada surat “pelengkap nawaksara”. MPRS kemudian mengangkat Soeharto
menjadi Pejabat Presiden yang dilantik pada tangal 12 Maret 1967. Legitimasi
Soeharto semakin kuat ketika tentara masuk dalam badan legislatif berupa FraksiABRI—“satelit politik” Soeharto.68 Drama politik kembali dipertontonkan,
Sidang V MPRS pada 21-31 Maret 1968 mengangkat Soeharto menjadi Presiden
RI. Pengukuhan Soeharto dilakukan melalui TAP MPRS No. 44/1968 tanggal 27
Maret 1968. Dengan ini, Soeharto menancapkan kekuasaan politik melalui peran
mahasiswa dan ABRI, khususnya AD sebagai pemain utama.69
2. Pembangunan Nasional Orde Baru
Berakhirnya Demokrasi Terpimpin memulai suatu era yang dinamakan era
Pembangunan Nasional.70 Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya yang
berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan yang wajib dilaksanakan
sesuai pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional direalisasikan melalui
Pembangunan Jangka Pendek dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan
Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun yang termaktub
dalam GBHN (Garis-garis Besar Halauan Negara). Agar Pembangunan Nasional
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Ibid., hlm. 170-172.
Ibid., hlm. 173.
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dapat terlaksana, rezim Orde Baru terlebih dahulu menstabilkan perekonomian
dan kehidupan politik bangsa Indonesia sesuai dengan program Dwi Dharma.
a. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Pemerintahan Soekarno mewariskan hutang luar negeri berjumlah $2,400
juta dengan laju inflasi mencapai 20-30% per bulan. Saat itu, harga-harga barang
pada umumnya naik mencapai 500%, bahkan beras melonjak lebih dari 900%.71
Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan Soekarno sebagai individu
maupun pemerintahan yang ia pimpin sebagaimana tuduhan rezim Orde Baru.
Siapa pun yang menjadi “Presiden Pertama” Republik Indonesia pasti
menanggung hutang tersebut yang ditanggungkan kepada bangsa Indonesia dari
pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, terlebih kondisi setelah Revolusi Fisik
masih terdapat pemberontakan-pemberontakan di daerah.72 Pemerintahan
Soekarno melakukan beberapa strategi pembangunan nasional, seperti Rencana
Urgensi Perekonomian (RUP) dan Program Benteng pada masa Demokrasi
Parlementer serta Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun
(1961-1969), pada masa Demokrasi Terpimpin.73
Dalam bahasa ilmu ekonomi pembangunan, Orde Baru telah kehilangan
komponen
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Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, Jakarta:
LP3ES, 1990, hlm. 51.
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Kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dari Konferensi Meja Bundar (KMB), setelah
pemerintah Indonesia mau menanggung beban hutang luar negeri Hindia Belanda senilai US$4
Miliar. Lihat Wisnu HKP Notonagoro, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia: IMF-World
Bank-WTO Sumber Bencana Ekonomi Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan
Rakyat Semesta, 2011, hlm. 40.
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Yahya A. Muhaimin, op.cit., hlm. 68-100. Pembangunan Semesta mempunyai dua proyek yang
berbeda satu sama lain: Proyek A, mencakup 335 sub-proyek yang memerlukan biaya Rp. 240.000
juta; Proyek B, dilaksanakan dengan penanaman modal asing guna membiayai Proyek A.
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development) yang harus dicari dari luar negeri, yakni (i) modal; (ii) bantuan
teknik; (iii) manajemen; (iv) perdagangan dan devisa; dan (v) teknologi,
pengetahuan dan technical know-how.74 Soeharto kemudian membentuk Staf
Pribadi (SPRI) yang terdiri dari lima orang Jenderal Angkatan Darat dan lima ahli
ekonomi, mereka dianggap oleh masyarakat sebagai “Kabinet Bayangan” atau
“Pemerintah Sesungguhnya”.75
Rezim Orde Baru dengan Mafia Berkeley-nya menerapkan stabilisasi
ekonomi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi merupakan cara
pemerintah untuk menekan laju inflasi agar harga barang-barang tetap stabil,
sedangkan rehabilitasi ekonomi adalah upaya memperbaiki sarana dan prasarana
(infrastruktur) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah pertama adalah
menjadwal ulang pembayaran hutang luar negeri melalui IGGI (Inter-Government
Group on Indonesian)76. Kemudian pada 1 Januari 1967, rezim Orde Baru
mengeluarkan UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
yang diberlakukan pada 10 Januari 1967. Landasan kebijaksanaan tersebut
termaktub dalam pengumuman resmi Menteri Perekonomian Kabinet “Dwikora”
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Nurdjaman Arsjad dalam Harry Tjan Silalahi, dkk, Nalar dan Naluri, Jakarta: CSIS, 1996, hlm.
535.
75
Yahya A. Muhaimin, op.cit., hlm. 120. Lima orang ahli ekonomi (teknokrat) ini setelahnya lebih
dikenal dengan julukan “Mafia Berkeley” (semuanya lulusan University of California, Berkeley,
USA), yakni, Prof. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli dan Subroto,
kemudian diperkuat oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Sedang dari kalangan Jenderal AD
yakni, Mayjen Surjo, Brigjen Slamet Danudirjo, Mayjen Alamsjah Ratu Perwiranegara, Mayjen
Surjo, Kolonel Ali Moertopo, Kolonel Soedjono Hoemardhani, dan Brigjen Yoga Sugama.
76
Sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara kreditor untuk menjadwalkan kembali
hutang Indonesia dan membantu kebutuhan dana dan pinjaman dengan pemerintahan Orde Baru,.
IGGI diketuai oleh Belanda. Lihat Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 124.
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Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 12 April 1966 dan keputusan MPRS
No. XXIII/1966.77
Setelah inflasi dapat dikendalikan dan perekonomian mulai normal
kembali, rezim Orde Baru menyusun Rencana Pembangunan Lima tahun
(Repelita) yang dipersiapkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional
(Bappenas) pimpinan Widjojo Nitisastro. Repelita berlangsung dari tahun 1969
hingga 1999.78 Selain itu, pada tahun 1973 terjadi embargo minyak oleh OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang membuat Indonesia
dengan Pertamina-nya mendapat keuntungan yang sangat besar.79 Hal ini
membuat target pertumbuhan ekonomi pada Pelita II tercapai, yakni 7,5%.80
Masuknya ekonomi Barat yang kapitalis membuat Indonesia terperangkap
dalam jebakan dan cengkraman neo-liberalisme-kapitalisme global yang dahulu
sangat ditentang oleh Soekarno dengan anti-Nekolim. Teori trickle down effect
yang menjanjikan dana segar sebagai sumber kemakmuran rakyat hanya tipuan
belaka.81 Pembangunan yang dilakukan rezim Orde Baru bersifat top-down dan
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Yahya A. Muhaimin, op.cit., hlm. 52-57
Pelita I: 1 April 1969-31 Maret 1974; Pelita II: 1 April 1974-31 Maret 1979; Pelita III: 1 April
1979-31 Maret 1984; Pelita IV: 1 April 1984-31 Maret 1989; Pelita V: 1 April 1989-31 Maret
1994; Pelita VI: 1 April 1994-31 Maret 1999. Namun pada tahun 1997 rezim Orde Baru
mengalami krisis moneter (Krismon) dan pada tahun 1998 rezim Orde Baru tumbang.
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Peristiwa pada tahun 1973 itu dinamakan Oil Boom, ketika terjadi krisis di Timur Tengah yang
membuat minyak Indonesia laku keras di dunia internasional dan bahkan naik dari US$ 3,29 per
barel di tahun 1973 menjadi sekitar US$ 11,53 per barel di tahun 1975.
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Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 48-49.
81
Wisnu HKP Notonagoro, op.cit., hlm. x.
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bukan bottom-up.82 Ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru (baca: pada era
Orde yang Baru).83
b. Stabilisasi Politik
Menurut rezim Orde baru, kehidupan politik yang stabil memengaruhi
keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Orde Baru dan Orde Lama
hanya bertolak belakang dalam hal kebijakan ekonomi—kapitalis melawan
nasionalis. Dalam hal kebijakan politik, Orde Baru menerapkan atau melanjutkan
dengan cara yang “kreatif” gaya Demokrasi Terpimpin.84 Ironis memang, dahulu
konsep Demokrasi Terpimpin diprotes—karena dinilai otoriter oleh mahasiswa
dan militer—hingga melancarkan “kudeta” terhadap Soekarno.
Konsep pembangunan ekonomi yang harus selaras dengan kestabilan
kehidupan politik menghasilkan pendekatan keamanan (security approach) dalam
melakukan manajemen politik. Lembaga stabilisasi yang diciptakan antara lain
KOPKAMTIB (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) pada 3 Maret 1969,
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional pada 1 Agustus 1970, serta Dewan
Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 4 Februari 1974. 85 Pelemahan
kekuatan-kekuatan yang mengancam rezim merupakan langkah lain Orde Baru
dalam melakukan stabilisasi politik. Kekuatan tersebut antara lain: Komunis,

82

Dhurorudin Mashad, Menggugat Penguasa: Ing Ngarsa Ngumbar Angkara, Jakarta: Erlangga,
1999, hlm. x.
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Selengkapnya dalam Richard Robison, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Depok:
Komunitas Bambu, 2012, bab 4 dan bab 5.
84
Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (Ed), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1996 (cetakan kedua), hlm. 25-26.
85
Dede Suryadi, op.cit., hlm. 25.
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loyalis Soekarno, Kelompok PSI (Partai Sosialis Indonesia), Kelompok Islam86,
serta mahasiswa yang memiliki idealisme sebagai gerakan moral (moral of force).
Penghancuran PKI dan pahamnya terjadi setelah peristiwa G30S. Tanggal
12 Maret 1966 Soeharto memberi perintah untuk membubarkan PKI beserta
sayap-sayap ormasnya di seluruh tanah air. Hal tersebut dikuatkan dengan
pemberlakuan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pelarangan ajaran Komunisme,
Marxisme dan Leninisme.87 Kemudian, sisa-sisa kekuatan pro-Soekarno
dihancurkan melalui penangkapan orang-orang Soekarnois yang dituduh ikut
terlibat dalam peristiwa Gestapu. Penghancuran juga dilakukan melalui
desoekarnoisasi.
Penyingkiran kekuatan PSI dilakukan atas kecurigaan rezim terhadap
keterlibatan tokoh-tokoh PSI dalam pemberontakan pada masa lampau. Rezim
Orde Baru juga menuduh PSI terlibat dalam peristiwa 15 Januari 1974 (Malari).88
Kekuatan lain adalah kelompok Islam, seperti Masyumi dan Partai Demokrasi
Islam Indonesia yang nasibnya seperti PSI, yakni dilarang berdiri karena memiliki
rekam jejak mendukung pemberontakan dan anti Pancasila. GUPPI (Gabungan
Usaha Perbaikan Pendidikan Islam)—yang sebelumnya tidak berafiliasi dengan
partai mana pun termasuk Partai NU—“dijinakkan” dengan masuk ke dalam
Keluarga Besar Golkar karena alasan dana.89 Kemudian rezim Soeharto
mendorong lahirnya Majelis Ulama Pusat tahun 1975 dan Majelis Dakwah
86

Eep Saefullah Fattah, Negara Orde baru dan Pengendalian Konflik Politik 1967-1998: Studi
Terhadap Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok, Skripsi Sarjana FISIP UI, 1994, tidak
diterbitkan, hlm. 96.
87
Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, Jakarta: Buku Kompas, 2010, hlm. 138.
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Dede Suryadi, op.cit., hlm. 26-25.
89
Heru Cahyono, Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 11-12.
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Islamiyah Golongan Karya (MDI Golkar) tahun 1978.90 Tujuannya agar kekuatan
kelompok Islam terpecah.
Kelompok paling kuat yang distabilkan rezim Orde Baru adalah
Mahasiswa. Gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral (moral of force) menjadi
pengontrol utama kebijakan rezim Soeharto. Namun, gerakan mahasiswa pada 15
Januari 1974 (Malari) dijadikan tumbal oleh Ali Moertopo. Kerusuhan berbuntut
pada penerapan SK 028/U/1974 hingga pemberlakuan kebijakan NKK/BKK
beberapa tahun berikutnya. Kehidupan politik mahasiswa menjadi “stabil”.
Organisasi

mahasiswa

ekstra

universiter

juga

direstrukturisasi

melalui

pembentukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dimotori Ali
Moertopo setelah Pemilu 1971 dan dideklarasikan pada 23 Juli 1973.91
Pembentukan KNPI menghilangkan kharisma yang terdapat pada kata
“mahasiswa” sebagai kekuatan elite dengan menggantinya menjadi “pemuda”. 92
B. Mahasiswa sebagai Kekuatan Pendobrak Rezim Orde Baru (1968-1978)
Kepemimpinan Soeharto harus dilihat dalam kultur Jawa dengan
Paternalisme-nya. Pemimpin negara adalah bapak, sedang rakyat adalah anak.
Konsekuensinya, anak tidak boleh mengkritik bapak dan harus bersikap “mikul
dhuwur mendhem jero”.93 Namun, sebagai “Manusia Jawa” yang dewasa dan
bernalar, mereka mampu bersikap bijaksana. Mahasiswa sebagai “anak”, melihat
Soeharto sebagai “bapak” ternyata belum menunjukkan perubahan yang berarti,
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bahkan “sang anak” mencium bau busuk praktik-praktik korupsi.94 Kelompok
mahasiswa semakin bersemangat setelah Oktober 1973 Perdana Menteri
Muangthai, Thanom Kittiakachorn dijatuhkan mahasiswa.
Selama periode 1968-1970, mahasiswa sudah sering melakukan protes
meskipun sifatnya temporer. Penolakan kenaikan BBM, tuntutan pemberantasan
korupsi yang melahirkan Komite Anti Korupsi (KAK), gerakan Golput, hingga
penolakan megaproyek TMII. Akumulasi kekecewaan mahasiswa mengancam
kekuasaan rezim Orde Baru.95
1. Malari: Pendobrak Pertama Rezim Orde Baru
a. Dilarang Gondrong: Awal Ketegangan Mahasiswa vs Militer
Pada awal 1970-an, demam Hippies melanda dunia, termasuk Indonesia.
Budaya Hippies merupakan gerakan counter-culture yang berkembang di
Amerika Serikat pada era 1960-an dan identik dengan rambut panjang (Jawa:
Gondrong). Perilaku Hippies yang diidentifikasi sebagai gerakan “Kiri Baru”
dianggap berbahaya oleh rezim Orde Baru. Pada 1971, seniman berambut
gondrong dicekal dan dilarang tampil di TVRI—stasiun televisi milik
pemerintah.96 Pada 15 Januari 1972, Jenderal Soemitro sebagai Pangkopkamtib
memberlakukan larangan rambut gondrong secara tertulis dan melakukan razia
rambut gondrong yang dibalas mahasiswa dengan “merazia orang gendut”—
94

Pada 25 Maret 2004, Transparency International (TI) meluncurkan laporan tentang korupsi
global bertema korupsi serentak ke seluruh dunia. Laporan TI itu menempatkan Soeharto sebagai
pemimpin politik terkorup di dunia. Dalam 32 tahun, Soeharto diduga menjarah 15-35 miliar
dollar AS. Lihat Islah Gusmian dalam Asvi Warman Adam, dkk, Seoharto Sehat, Yogyakarta:
Galangpress, 2006, hlm 269.
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Achmad Suhawi, op.cit., hlm. 217-218.
96
Widiarsi Agustina et.al., Massa Misterius Malari: Rusuh Pertama dalam Sejarah Orde Baru,
Jakarta: Tempo Publishing, 2014, hlm. 33.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

sindiran untuk Jenderal Soemitro yang bertubuh tambun.97 Di Yogyakarta,
mayoritas sekolah tak mengizinkan siswa gondrong ikut ujian. Di Medan,
Gubernur

Sumatera

Utara,

Marah

Halim,

bahkan

membentuk

Badan

Pemberantasan Rambut Gondrong.98
Ketegangan antara mahasiswa dan militer sebetulnya sudah muncul pada
September 1970 di Bandung saat taruna AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia) melakukan razia rambut gondrong. Banyak mahasiswa ITB
terkena razia yang kemudian melancarkan aksi protes. Aksi itu diredam melalui
pertandingan persahabatan sepak bola antara mahasiswa dengan taruna. Namun,
pertandingan berakhir ricuh dan menewaskan salah satu mahasiswa ITB—Rene
Louis Coenraad—pada 6 Oktober 1970. Peristiwa tersebut membuat pemerintah
dan militer mendapat kecaman keras mahasiswa dari berbagai universitas. Aksi
protes pun melebar ke isu-isu nasional.99 Isu rambut gondrong yang berujung
pada tewasnya salah satu mahasiswa menjadi titik balik hubungan mahasiswa
dengan militer yang telah terbina baik sejak era “penggulingan” Orde Lama.
b. Kampanye Golput hingga Slogan “Tien” Persen
Aksi gerakan mahasiswa awal 1970, bersamaan dengan harga minyak
yang naik. Pers Mahasiswa Indonesia menulis “Menyongsong Tritura Baru”,
yakni: (1) Pembaruan menyeluruh dari struktur politik lama; (2) Penghapusan
korupsi; (3) Meningkatkan pembangunan dan menurunkan harga. Aktivis
mahasiswa yang terdiri dari Victor D., Arief Budiman, Syahrir dan Julius Usman
97
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melontarkan Mahasiswa Menggugat, yakni aksi protes kenaikan harga minyak
dan korupsi. Ibnu Sutowo yang menjadi pemimpin Pertamina dianggap
melakukan praktik korupsi, kolusi, dan praktik investasi gelap.100 Februari 1970
pemerintah membentuk Komisi Empat Anti Korupsi pimpinan Wilopo.
Mahasiswa menghentikan aksinya untuk sementara.101 Gerakan dilanjutkan ketika
Komisi Empat tidak memperlihatkan hasil apapun. Kelompok Mahasiswa
Menggugat kemudian bergabung dengan KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda
Indonesia) dan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang dipimpin Arief
Budiman, Syahrir dan Marsillam Simanjuntak. Hasilnya, September 1970 DPRGR membahas RUU Anti Korupsi. Gerakan mahasiswa kembali mereda.102
Menjelang pemilu 1971, mahasiswa kembali turun ke jalan dan
melancarkan kampanye Golongan Putih (Golput) atau tidak memilih, Arief
Budiman sekali lagi menjadi pelopornya. Ali Moertopo menyebut Golput sebagai
“gerakan kentut”, sedangkan Menteri Penerangan Budiardjo menyebutnya sebagai
gerakan kaum moralis dan seniman, tanggapan keras didapat dari Koran Srikandi
yang menyebut gerakan tersebut merugikan partai-partai politik dan malah
menguntungkan Golkar.103 Gerakan ini juga didasarkan pada kemuakan
mahasiswa melihat rezim Orde baru yang ngotot memenangi Pemilu hingga
melakukan kampanye lebih dahulu sejak 1970 dengan istilah Hujan Kecap.104
100

Richard Robinson, op.cit., hlm. 125 dan Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 101, Ibnu Sutowo
melakukan kegiatan investasi mahal dan khusus secara diam-diam, hal tersebut membuat
Pertamina memiliki hutang mencapai 10 miliar dollar AS pada tahun 1976. Ibnu Sutowo kemudian
dipecat.
101
Indra Jaya, op.cit., hlm. 33
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Ibid., hlm. 33-34.
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Ibid., hlm. 34-35.
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Kompas, 20 Februari 1971, dalam GM Sudarta, 40 Tahun Oom Pasikom: Peristiwa dalam
Kartun Tahun 1967-2007, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 14
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Ibu Tien Soeharto menginginkan pembangunan Taman Mini Indonesia
Indah (TMII) setelah melihat Nayong Pilipino (Kampung Filipina) yang didirikan
Imelda Marcos.105 Mahasiswa menolak dengan melakukan demonstrasi dan
melancarkan slogan “Tien Persen” untuk menyindir Ibu Tien dan keluarganya
yang dinilai selalu meminta jatah 10 persen dari nilai proyek pembangunan yang
dibuat rezim. Pembangunan TMII juga dinilai sebagai simbol pemborosan dan
kesembronoan, bahkan mengabaikan kemiskinan rakyat.106 Mahasiswa dalam
melancarkan aksinya membentuk berbagai gerakan ad hoc seperti Gerakan
Penghemat, Gerakan Akal Sehat, dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat. 107
Gerakan-gerakan itu sekali lagi dimotori oleh Arief Budiman. Soeharto
bertindak dengan keras ketika protes terhadap Ibu Tien semakin meningkat pada
Desember 1971 dan Januari 1972. Ia menangkap para pemimpin demonstran dan
editor sejumlah koran serta mengeluarkan ancaman akan menggunakan kekerasan
untuk menindas aksi protes mahasiswa. Langkah tersebut berhasil meredam aksi
mahasiswa selama 18 bulan dan membuat Arief Budiman meninggalkan
Indonesia.108 Dalam rentang waktu ini, organisasi mahasiswa ekstra kampus
menyatukan kekuatannya dalam wadah “Kelompok Cipayung”. Lahirnya
“Kelompok Cipayung” termasuk koreksi terhadap kebijakan pemerintah—
terutama dalam pembentukan KNPI, salah satunya evaluasi terhadap proyek
pembangunan TMII.109
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Jusuf Wanandi, op.cit., hlm. 107.
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Achmad Suhawi, op.cit., hlm 191-192. Kelompok Cipayung ini antara lain GMNI, PMKRI,
GMKI, HMI, dan PMII.
106

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41

c. Peristiwa 15 Januari 1974
Tantangan besar yang dihadapi rezim Orde baru adalah kerusuhan antiTanaka pada 15-16 Januari 1974, yang dipicu oleh dua masalah: (1) meluasnya
kemarahan masyarakat atas meningkatnya usaha dagang Jepang yang berlebihan
di Indonesia; (2) pertarungan dua kelompok dalam Angkatan Darat yang makin
meluas untuk mendapatkan perhatian Soeharto—dan mungkin posisinya.110 Aksi
protes mahasiswa pada tanggal 15 Januari 1974 murni gerakan moral (moral of
force). Namun, peristiwa tersebut disusupi dan dimanipulasi oleh situasi
pertarungan elite antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo.111 Hal ini menjadi
latar belakang kerusuhan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari).
Munculnya sikap anti Jepang di Indonesia merupakan percampuran dari
sikap anti percukongan keturunan Cina. Terlebih, persaingan ekonomi makin
mengemuka antara kepentingan ekonomi AS (Soemitro dengan Bappenas/Mafia
Berkeley) dengan kepentingan ekonomi Jepang (Ali Moertopo dengan Opsus dan
CSIS). Saat itu kekuatan ekonomi Jepang sedang dominan dengan politik luar
negeri Perdana Menteri Tanaka yang aktif berdiplomasi. Momentum sikap anti
Jepang terjadi ketika Prof. Sinichi Ichimura dalam seminar yang diselenggarakan
oleh LIPI mengutarakan “orang Indonesia kurang bekerja keras”.112
Beberapa peristiwa memanaskan situasi, seperti kerusuhan anti Cina di
Bandung 5 Agustus 1973 dan dikeluarkannya rancangan UU Perkawinan yang
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A. Kardiyat Wiharyanto, op.cit., hlm. 191.
112
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ditentang Kelompok Islam.113 Akumulasi sikap anti Jepang kemudian mencapai
klimaks pada saat kunjungan PM Jepang, Kakuei Tanaka pada tanggal 15 Januari
1974. Kunjungan Tanaka disambut dengan demonstrasi mahasiswa. Mahasiswa
bergerak dengan isu utama anti modal asing. Di samping anti modal asing,
mahasiswa berdemonstrasi dengan isu-isu lain, di antaranya: “Ganyang
Korupsi/Stop Pemborosan Pembangunan, Bubarkan Aspri dan Turunkan Harga,
Jepang Merusak Indonesia”. Demonstrasi mahasiswa berlangsung sepanjang
tanggal 10-15 Januari 1974. Demonstran sempat membakar patung Kakuei
Tanaka dan Soedjono Hoemardhani (Aspri).114
Awalnya konsentrasi mahasiswa di Salemba sekitar 1.500 orang, tetapi
ketika mereka berjalan menuju Monas, massa semakin banyak. Sekitar 5.000
orang berkumpul di Trisakti, juga di Glodok dalam jumlah yang sama, lainnya
berada di kawasan Senen dengan jumlah sekitar 6.000 orang. Situasi menjadi
berubah dengan ikut berbaurnya massa yang tersebar di jalan-jalan ibukota.
Ketika itu, mahasiswa berpawai dari kampus UI Salemba ke kampus Trisakti,
sementara pada saat yang bersamaan berlangsung pula kerusuhan akibat aksi
massa di berbagai penjuru ibukota Jakarta. Gerakan mahasiswa telah disusupi, dan
akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak jelas identitasnya sehingga
menimbulkan kerusuhan.115 Ali Moertopo menyebutnya dengan Malapetaka 15
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Jusuf Wanandi, op.cit., bab 3.
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Januari (Malari). Peristiwa ini mengakibatkan 807 mobil, 187 motor, 144 gedung
dirusak dan dibakar. Korban jiwa juga berjatuhan, 120 orang luka ringan, 17 luka
berat, dan 11 orang meninggal. Selain itu, terdapat 775 orang yang ditahan.116
Tahanan dibagi ke dalam lima kategori: mahasiswa (Kelompok Kelinci); eks-PSI
(Kelompok Teratai); eks-Masyumi (Kelompok Kembang Sepatu); Pemuda dan
buruh (Kelompok Melati); dan eks-PNI Ali-Surachman (Kelompok Anjing
Geladak).117
Dari

peristiwa

ini

pemerintah

mendapatkan

legitimasi

untuk

menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dampak dari Malari cukup signifikan:
dibentuknya Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional; pembubaran
Aspri; mundurnya Pangkopkamtib Soemitro; dilarangnya penerbitan: harian
Nusantara, Abadi, Indonesia Raya, Harian Kami, Jakarta Times, Pedoman serta
mingguan Eksprees, Wenang, Mahasiswa Indonesia,118 dan dikeluarkannya
SK/028/1974 (Mendikbud Sjarief Thayeb) untuk meredam gerakan mahasiswa.
2. Gebrakan Kedua: Depolitisasi Kampus sebagai Balasannya
Ditangkapnya

pemimpin-pemimpin

mahasiswa

tidak

mampu

membungkam suara kritis mahasiswa. Mereka bergerak dengan isu-isu yang lebih
politis sebagai koreksi atas praktik penyimpangan kekuasaan (abuse of power)
oleh rezim Orde Baru, seperti korupsi yang makin merajalela. Bahkan, tahun
1977/78, sikap kritis mahasiswa langsung mengambil posisi diametral dengan

anti Soeharto, sedangkan Gerakan non-kampus berfokus pada anti Aspri. Selengkapnya dapat
dilihat pada Heru Cahyono, Peranan Ulama… op.cit., hlm. 148-150.
116
Widiarsi Agustina et.al, op.cit., hlm. 6.
117
Ibid., hlm. 8-9.
118
Indra Jaya, op.cit., 45-47.
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pemerintah. Sikap kritis mereka mencapai puncaknya pada tahun 1978, ketika
masa jabatan DPR/MPR hasil pemilu 1971 berakhir tanggal 9 September 1977.
Habisnya masa jabatan angota DPR/MPR disambut mahasiswa dengan
membentuk DPR tandingan. Melalui DPR tandingan ini mahasiswa menolak
pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden untuk periode berikutnya.
Memasuki tahun 1977, kondisi pergerakan mahasiswa mulai menghangat.
Hal ini terjadi ketika momentum acara peringatan Tritura yang digunakan Kemal
Idris untuk mengkritisi pemerintah. Ia menganggap perubahan oleh rezim Orde
Baru tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Diskusi yang dilanjutkan mahasiswa
dengan Kemal Idris pada akhirnya mengarah pada Pemilu 1977.119 Secara
sporadis, muncul gerakan-gerakan mahasiswa di berbagai daerah. Beberapa aksi
mahasiswa yang sempat dilakukan adalah Penolakan SK Menteri P dan K No.
028/U/1974 dan Penolakan terpilihnya Soeharto menjadi presiden pada Pemilu
1977.
a. Menolak SK Menteri P dan K RI No. 028/U/1974
Penolakan mahasiswa terhadap SK/028/1974 didasari keinginan untuk
menempatkan mahasiswa secara sejajar dalam hubungannya dengan birokrasi
kampus. SK/028/1974 menempatkan seluruh aktivitas kampus di bawah
pengendalian pimpinan Perguruan Tinggi dengan tujuan mencegah masuknya
kepentingan politik. Aktivitas mahasiswa dibatasi, sebagai akibat terjadinya
Peristiwa Malari yang dimulai oleh aksi-aksi mahasiswa dan disusupi kelompok
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Rosihan Anwar, et.al, Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1996, hlm. 288-290.
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penguasa. Akan tetapi, peran Dewan Mahasiswa sama sekali tidak dihapuskan,
sebagaimana yang tertulis dalam lanjutan Petunjuk-petunjuk Kebijaksanaan itu:
Kegiatan-kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh Dewan Mahasiswa asal
diketahui dan disetujui oleh pimpinan-pimpinan Perguruan Tinggi yang
bersangkutan. Dalam hubungan ini termasuk di antaranya apel dan rapat
organiasi mahasiswa. …. Kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, yang
menjurus kepada pelanggaran ketentraman dan ketertiban tidak
dibenarkan, seperti misalnya demonstrasi-demonstrasi, pawai-pawai,
termasuk pawai alegoris.120
SK yang dibuat Sjarief Thayeb beberapa saat setelah diangkat menjadi
Menteri P dan K menggantikan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro (meninggal
dunia), dimaksudkan untuk meredam aksi-aksi mahasiswa seperti Malari. SK
dikeluarkan Sjarief Thayeb pada tanggal 2 dan 3 Februari 1974 setelah
mengadakan rapat dengan para rektor/pimpinan PT.121 Latar belakang serta alasan
dikeluarkannya SK ini terlihat dalam konsideran SK tersebut.122 Dengan SK ini,
birokratisasi kampus dijalankan secara ketat. Pemerintah melalui rektor dapat
mengontrol hal-hal yang dianggap akan mengganggu stabilitas nasional. Bagi
Makagiansar, Dirjen Perguruan Tinggi, tujuan SK ini dikeluarkan adalah untuk
menempatkan kewibawaan rektor pada proposisi yang sewajarnya, hal ini
diungkapkan ketika menghadapi protes DM UI yang mendatangi Menteri P dan K
pada tanggal 26 Februari 1976 untuk menuntut pencabutan SK tersebut. 123 SK ini
berdampak efektif meredam gerakan mahasiswa. Terkait dengan kondisi
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Majalah Tempo, 9 Februari 1974; dan Salinan Surat Keputusan Menteri P dan K RI No.
28/U/1974, serta Lampiran Keputusan Menteri P dan K Tanggal 3 Februari 1974 No.
028/U/1974.
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psikologis mahasiswa yang mengalami “trauma” setelah Malari karena banyaknya
tokoh mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Ditambah lagi dengan adanya instruksi
bersama yang dikeluarkan tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri P dan K yang melarang secara tegas aksi-aksi ekstra-parlementer
dengan sanksi pembubaran organisasi yang menjalankannya.
Upaya membangkitkan gerakan mahasiswa dicoba oleh Dipo Alam
(Ketum DM-UI) dengan mengajukan gagasan bahwa mahasiswa berpolitik karena
dua sebab: (1) Akibat kebijakan pasca-Malari yang menempatkan mahasiswa
sebagai kambing hitam; (2) Dampak dari pola kehidupan kota yang “high mass
consumption” membuat idealisme mahasiswa terkikis.124 Di bulan Desember 1975
diadakan pertemuan dewan-dewan mahasiswa se-Indonesia di Universitas
Hasanuddin, Ujung Pandang. Bulan Mei 1976 DM-UI merencanakan diskusi
“Mahasiswa dalam Hubungannya dengan Kehidupan Politik” dan berencana
untuk menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan Resolusi125 mengenai
kehidupan sosial politik ekonomi Indonesia serta penolakannya pada SK 028.
b. Gejolak Mahasiswa Menjelang Sidang Umum MPR 1978
Golkar memenangi Pemilu 1977 dengan perolehan 62,11% suara.126
Selanjutnya dilakukan Sidang Umum MPR untuk melantik presiden terpilih.
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Salemba, No. 3/Thn. 1, 14 Februari 1976, hlm. 14. Gagasan ini ditulis dalam bentuk makalah
dengan judul “Keengganan Berbincang Soal Politik”. Bagi Dipo bahwa bicara politik berarti
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tujuan-tujuan social.
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Sidang Umum sebagai momentum penting dalam kehidupan bernegara, kerap kali
diwarnai kritik dan protes atas kebijakan-kebijakan pembangunan rezim Orde
Baru yang dianggap sudah banyak menyimpang. Peristiwa tersebut banyak
dimotori oleh mahasiswa lewat Dewan Mahasiswa. Aksi mahasiswa ini mulai
bangkit karena mendapat dukungan tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh yang
merasa ikut membidani lahirnya Orde Baru, seperti H.R Darsono dan Ali Sadikin.
Wacana yang berkembang menjelang Sidang Umum yaitu masalah korupsi
kalangan pejabat dan sanak saudaranya; ketergantungan pada penanaman modal
dan perdagangan luar negeri; serta melebarnya kesenjangan antara elite kota yang
kaya dengan massa miskin pedesaan (kesenjangan sosial kota dan pedesaan); dan
ditambah dengan sorotan atas pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak fair.
Agenda utama Sidang Umum yang telah beredar jauh-jauh hari
sebelumnya adalah pencalonan presiden dan wakil presiden; masuknya aliran
kepercayaan, dan KNPI—yang secara khusus disoroti mahasiswa—akan masuk
dalam GBHN; dan pembahasan serta penetapan P4 (Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila) sebagai doktrin negara.127 Khusus untuk masalah KNPI,
mahasiswa merasa organisasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk
mempersempit ruang gerak mahasiswa dan pemuda. Dengan masuknya KNPI
dalam GBHN menjadi legitimasi rezim Orde Baru untuk mengakui KNPI sebagai
satu-satunya wadah pemuda di Indonesia.
Pasca Malari terjadi penurunan gejolak mahasiswa terhadap kondisi sosiopolitik
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Kompas, 23 November 1977.
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SK/028/U/1974. Namun, Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978 menjadi
momentum kebangkitan gerakan sosial mahasiswa sebagai rallying point,128 yang
memunculkan platform129 perjuangan, jaringan organisasi aksi, dan pemimpinpemimpin gerakan. Latar belakang ini memunculkan gerakan mahasiswa angkatan
1978. Gerakan mahasiswa ’78 mengangkat isu sensitif dan berani. Penolakan
mahasiswa terhadap Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya menjadi isu
utama. Isu kepemimpinan nasional dan strategi pembangunan menjadi arah dan
gerakan mahasiswa ‘78. DM-ITB mengangkat dua aspek tersebut ke dalam Buku
Putih Perjuangan Mahasiswa, yang menjadi platform perjuangan mahasiswa
yang disusul dengan Ikrar Mahasiswa Indonesia. Bagi Lukman Hakim (Ketua
Dema UI 1977-1978), gerakan ini pada awalnya bertujuan: (1) untuk
mengembalikan eksistensi DM yang sedang vacuum akibat SK/028/U/1974130 dan
(2) membangun solidaritas dan persatuan di antara mahasiswa se-Indonesia.
Diskusi-diskusi dilakukan mahasiswa untuk mengawali gerakannya.
Diskusi-diskusi ini mereka namakan Gerakan Anti Kebodohan (GAK), yang
dicetuskan 12 Januari 1977 oleh 22 DM se-Bandung.131 Berbagai tantangan
bermunculan. Tanggapan positif datang dari Ketua DPA, Wilopo, dan Rektor
UGM. Sebaliknya, Letjen Ali Moertopo, Sjarief Thayeb, dan Sudomo
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1999.
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memberikan tanggapan negatif, seperti “Pernyataan GAK itu ternyata bodoh,
sudah usang dan ditunggangi.”
Ikrar Mahasiswa Indonesia dicetuskan di Bandung, 27 Oktober 1977 dan
ditandatangani oleh 57 DM/SM se-Indonesia. Isi utama dari ikrar tersebut (1)
kehidupan bernegara harus dijiwai oleh UUD’45 dan Pancasila yang dilaksanakan
secara murni dan konsekuen, (2) MPR diminta melakukan Sidang Istimewa guna
meminta pertanggungjawaban Soeharto yang menyelewengkan UUD’45 dan
Pancasila (3) mahasiswa akan terus menggalang kesatuan untuk memperjuangkan
kebenaran dan keadilan untuk kepentingan rakyat. Ikrar Mahasiswa menjadi
landasan untuk aksi Mahasiswa Menggugat yang dipicu oleh pencalonan Presiden
Soeharto dan Sultan Hamengku Buwono IX untuk calon presiden dan wakil
presiden pada Sidang Umum mendatang.
Aksi-aksi mahasiswa semakin berani menjelang Sidang Umum MPR
tahun 1978. Peringatan Tritura (10 Januari) dijadikan momentum untuk
meningkatkan aksi anti-pemerintah. Sebelumnya pada 7 Januari, pimpinan MPR
didatangi DM se-Indonesia. Pemerintah sendiri melalui Menhankam/Pangab
Jenderal Panggabean memperingatkan bahwa ABRI tidak akan tingal diam bila
mahasiswa tetap melakukan aksi-aksinya. DM ITB—yang dianggap sebagai
“opinion leader”—mengeluarkan sikap (14 januari). Mereka menuntut Presiden
Soeharto menolak jika dicalonkan dan mundur jika terpilih menjadi presiden
untuk ketiga kalinya. 50 DM (UI, IPB, ITS, USU dan yang lainnya) mengikuti
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langkah DM ITB.132 Mereka mengancam akan menjatuhkan Soeharto bila
tuntutannya tidak dipenuhi.
Aksi “radikal” mahasiswa memberi legitimasi bagi militer untuk
melakukan aksi. Bulan Januari 1978 tentara menduduki kampus dan menangkap
pimpinan

mahasiswa.

Pangkopkamtib

No.

Kemudian

rezim

02/Kopkam/I/1978

Orde

Baru

tertanggal

mengeluarkan
21

Januari

SK
1978.

Pangkopkamtib, Jenderal Sudomo, membekukan Dewan Mahasiswa (student
Government). SK tersebut diperkuat pelaksanaannya dengan instruksi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. I/U/1978 yang ditandatangani oleh Sjarief
Thayeb tanggal 31 Januari 1978. Akibatnya, awal tahun 1978 kebijakan
depolitisasi terhadap mahasiswa diterapkan secara lebih sistematis.133
Pembekuan student government ditentang dengan menggelar poster-poster
dan tetap menjalankan organisasi. Bagi mahasiswa, pemerintah tidak bisa
membubarkan student government, karena merupakan pemerintahan dari
mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa (prinsip demokrasi). Jadi,
hanya mahasiswa yang bisa membubarkannya.
C. Awal Mula Rencana Kebijakan NKK/BKK (1978-1979)
Dr. Daoed Joesoef terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dalam Kabinet Pembangunan III dan dilantik presiden tanggal 31 Maret 1978.
Segera setelah itu Daoed Joesoef melakukan tugas dan pembenahan terhadap halhal yang dianggap belum selesai pada masa Menteri P dan K sebelumnya, Sjarief

132

Pelita, 17 Januari 1978. Pernyataan ini dibacakan oleh Heri Akhmadi (Ketua DM ITB) di
depan 4000 mahasiswa Bandung.
133
Achmad Suhawi, op.cit., hlm. 199.
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Thayeb, termasuk masalah normalisasi kampus.134 Daoed Joesoef diharapkan
mampu mengendalikan situasi kampus. Tanggal 3 April 1978 di kantor P dan K,
Pangkopkamtib menyerahkan tanggungjawab penormalan kampus kepada Daoed
Joesoef.135 Pelimpahan wewenang disaksikan oleh Dirjend Dikti (Dody Tisna
Amidjaja) dan Mayjen L.B. Moerdani (Asisten I/Intel Hankam).136
Daoed Joesoef melakukan konsolidasi dalam penormalan kampus dengan
menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Rektor Universitas/Institut dan Kopertis
se-Indonesia, tanggal 14-15 April 1978.137 Agenda utama Raker membahas (1)
Bagaimana menata kehidupan kampus dalam menunjang tujuan dan misi
pendidikan tinggi;

(2) Meminta masukan dari peserta Raker tentang

perkembangan perguruan tinggi dewasa ini. Raker Rektor ini menghasilkan
konsep NKK. Hasil Raker tersebut oleh Menteri P dan K diumumkan langsung
kepada para pemimpin redaksi media massa. Hasil Raker dituangkan dalam SK
Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kampus dan mulai
berlaku sejak SK ini resmi dikeluarkan tanggal 19 April 1978. 138 SK tersebut
memutuskan:

134

Pelita, 4 April 1978. Serah terima jabatan dari Sjarief Thayeb ke Daoed Joesoef dilakukan 3
April 1978 (pagi hari sebelum penyerahan wewenang masalah kampus dari Sudomo) di kantor P
dan K, yang disaksikan oleh Menko Kesra Surono, Rektor UI, ITB, IPB dan IKIP Jakarta, yang
menandai permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan sebelumnya menjadi
tanggungjawab Daoed Joesoef, termasuk masalah normalisasi.
135
Sudomo dianggap telah berhasil mengatasi keadaan dan meredam gerakan mahasiswa. Dan
semenjak tanggal 28 Maret 1978, Sudomo diangkat presiden menjadi Pangkopkamtib. Sedangkan
untuk jabatan Kaskopkamtib ditunjuk Letjen TNI Daryatmo, yang sebelumnya Kepala Staf
Kekaryaan Hankam (Kaskarhankam). Lihat Julius Pour, Laksamana Sudomo: Mengatasi
Gelombang Kehidupan, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 239.
136
“Menunggu Hasil Sidang Rektor”, Tempo No. 7 Thn VIII, 15 April 1978, hlm. 7.
137
Kompas, 13 April 1978. Sebelumnya telah mengadakan Pra-Raker yang mengundang Rektor
UI, UGM, ITB, IPB, UNAIR, UNPAD, IKIP Bandung dan Jakarta, membicarakan agenda utama
untuk Raker Rektor tersebut.
138
Salinan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang “Normalisasi
Kehidupan Kampus”, 19 April 1978.
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Pertama

: Menugaskan kepada para rektor sebagai penanggung jawab
tertinggi dalam kampus untuk melaksanakan normalisasi kehidupan
kampus tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
petunjuk yang telah digariskan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dalam pidato pengarahannya pada Raker 14 dan 15
April 1978.
Kedua
: Yang dimaksud dengan “normalisasi kehidupan kampus” adalah
redefinisi dan penataan kembali kampus secara mendasar,
fungsional, dan bertahap.
Ketiga
: Oleh karena keadaan di berbagai Perguruan Tinggi berbeda-beda.
Maka para Rektor diberi kesempatan untuk mengadakan persiapan
mulai tanggal 17 April 1978 sampai dengan tanggal 14 Mei 1978.
Keempat : Para Rektor wajib memberi laporan tentang perkembangan usaha
persiapan seperti tersebut pada pasal “Pertama” Keputusan ini
kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi.
Kelima
: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Satu bulan berikutnya, 17 Mei 1978, keluarlah konsep BKK (Badan
Koordinasi Kemahasiswaan) melalui instruksi Dirjen Dikti No. 002/DJ/Inst/1978
tentang “Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-lembaga
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi”. Pada 24 Februari 1979 BKK dikukuhkan
dalam SK Menteri P dan K No. 037/U/1979 tentang “Bentuk Susunan Lembaga
Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Departemen P dan
K”.139 NKK bertujuan menempatkan posisi kampus sebagai pusat pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, serta menempatkan kampus
sebagai tempat masyarakat ilmiah—bukan basis dari kekuatan politik. Sedangkan
BKK merupakan upaya membentuk organisasi kemahasiswaan intra unversiter
yang berorientasi pada proses belajar dan mengajar.

Salinan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1979. Tentang “Bentuk Susunan
Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, 24 Februari 1979.
139
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Secara rinci, BKK mengatur struktur kemahasiswaan yang bertugas
mengkoordinir pemenuhan tiga kebutuhan utama mahasiswa yaitu kesejahteraan,
minat, dan pengembangan penalaran mahasiswa. BKK beranggotakan unsur-unsur
pimpinan unversitas, fakultas, dosen, dan tokoh-tokoh mahasiswa yang memenuhi
persyaratan tertentu. Untuk tingkat universitas dibentuk struktur baru yang
bernama BKK menggantikan student government, di mana rektor menjadi
ketuanya. Sedangkan untuk tingkat fakultas, Senat Mahasiswa dan Badan
Perwakilan Mahasiswa dihidupkan kembali seperti sebelumnya, hanya saja
seluruh kegiatannya dikontrol oleh pembantu dekan bidang kemahasiswaan.
Sedangkan untuk hubungan antar kampus diwadahi oleh Ikatan Senat Mahasiswa
Sejenis (ISMS) yang harus bermandatkan dari rektor dan berjumlah sesuai dengan
jumlah pembidangan ilmu pengetahuan seperti yang ditetapkan oleh Konsorsium
Perguruan Tinggi.
Dapat disimpulkan sementara bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan
untuk menjauhkan mahasiswa dari upaya penyatuan pandangan politik atau lebih
tepatnya menjauhkan mahasiswa dari upaya pembentukan narasi-narasi politik
melalui organisasi mahasiswa yang dikontrol oleh mahasiswa sendiri (student
government). Dengan adanya NKK/BKK, mahasiswa dapat dikontrol dan digiring
untuk memfokuskan diri dan menyibukkan diri pada permasalahan akademik dan
bukan kebangsaan. Kehidupan mahasiswa tak lagi ramai oleh pemikiranpemikiran yang cadas dan kritis, segalanya ditentukan oleh elite kampus yang
dikontrol oleh penguasa.
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BAB III
PELAKSANAAN KEBIJAKAN NKK/BKK PADA ERA ORDE BARU
A. Masa Awal Pemberlakuan Konsep NKK/BKK
Penentangan terhadap pemberlakuan NKK/BKK bermunculan setelah
konsep BKK dikeluarkan pada 17 Mei 1978. Respon bermunculan tidak hanya
dari mahasiswa, tetapi juga dari elite negara, respon yang mendapat publikasi luas
datang dari Komisi IX (Komisi Pendidikan dan Agama) DPR. Komisi IX
mengeluarkan Hak Interpelasi140, hak tersebut jarang digunakan oleh DPR pada
masa itu.
1. Mahasiswa Menentang NKK/BKK
Pembatasan

dan/atau

peniadaan

kebebasan

berekspresi

dalam

mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, hingga aksi menyangkut permasalahan
sosial yang tertuang dalam konsep NKK/BKK ditentang mahasiswa. Kontrol ketat
kegiatan kemahasiswaan melalui birokratisasi kampus menjadi buktinya. Sanksi
skorsing dan pemecatan diberlakukan terhadap mahasiswa yang dianggap
melawan pimpinan kampus. Hal ini berhadapan dengan keyakinan mahasiswa
yang menganggap diri mereka sebagai bagian integral dari masyarakat, sehingga
tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosio-politik masyarakat.

Aksi-aksi

mahasiswa pasca NKK/BKK dalam pandangan penulis lebih merupakan gerakan
protes sporadis, tidak terorganisir dengan baik dan tidak memiliki wadah

140

Hak untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan yang telah
dikeluarkan. Dalam sistem demokrasi parlementer, interpretasi berbeda dengan pertanyaan lisan
maupun tulisan. Pertanyaan apabila sudah terjawab berarti masalah selesai. Sedangkan interpelasi
diakhiri dengan sebuah mosi percaya, tidak percaya, ataupun netral/abstain.
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pemersatu. Namun isu mereka serupa, menentang penerapan NKK/BKK. Aksi
meningkat pada pertengahan tahun 1979 ketika fraksi PDI dan PPP mengajukan
interpelasi di bulan November. Hal ini sebagai dukungan moral bagi interpelator.
Awalnya penentangan ditujukan pada para pemimpin perguruan tinggi
seperti Rektor dan Dekan serta para pembantunya. Pemimpin perguruan tinggi
yang terbebani kewajiban struktural sebagai pegawai pemerintah berusaha untuk
menerapkan kebijakan NKK/BKK di kampus masing-masing. Akibatnya benturan
kepentingan antara pemimpin perguruan tinggi dengan mahasiswa tak dapat
dihindari. Terbukti ketika Rektor UI Mahar Marjono mengeluarkan surat
keputusan untuk melarang AD/ART IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa), serta
Dewan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dibubarkan,
keputusan tersebut dilawan mahasiswa dengan mengeluarkan pernyataan hasil
pertemuan mahasiswa se-Universitas Indonesia.141
Mahasiswa UI mengadakan konsolidasi berupa pertemuan mahasiswa seUI pada 3-4 November 1978. Hasil pertemuan dituangkan dalam memorandum
yang menyebutkan bahwa “Perguruan tinggi sebagai tempat persemaian manusia
inovatif, kreatif, kritis, dan berinisiatif untuk menjadi pelopor pembangunan
bangsa haruslah merupakan suatu lembaga yang terus mencari dan menjujung
tinggi nilai kebenaran dan ilmiah”. Hal tersebut menjadi dasar mahasiswa UI
menentang konsep NKK karena mereka menganggap NKK membentuk mental

Keputusan Pertemuan Mahasiswa Universitas Indonesia No. 03/IV/1979 tentang “Pernyataan
Mahasiswa Universitas Indonesia untuk Tetap Melaksanakan AD/ART IKM UI”, 28 April 1979.
Keputusan ini menetapkan di samping memberlakukan AD/ART juga tetap mengakui semua
lembaga kemahasiswaan UI yang telah terbentuk sebelumnya dan hal-hal yang bertentangan
dengan keputusan ini mereka tidak mengakuinya. Lihat Dede Suryadi, Proses Lahir dan
Kontroversi NKK/BKK, hlm. 108-109.
141
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mahasiswa sebagai pengekor. Aksi mahasiswa UI dilanjutkan melalui aksi protes,
mimbar bebas, menginap di kampus, penurunan bendera setengah tiang dan
mendatangi DPR serta Mendikbud. Aksi mencuat apabila ada kejadian seperti
skorsing atau pemecatan mahasiswa.142
Di UGM, sejak 12 Juni 1978 dimotori oleh 16 koordinator DM (Kodema)
se-UGM terjadi penentangan terhadap rektornya.143 Bagi mereka BKM (Badan
Keluarga Mahasiswa) tidak bisa dibubarkan oleh rektor dengan kebijakan
normalisasinya, karena BKM adalah badan keluarga yang lahir dan dibentuk dari
dan oleh mahasiswa, sehingga hanya dapat dibubarkan oleh mahasiswa sendiri.
Mewakili 12 perguruan tinggi se-Bandung, tiga mahasiswa ITB
melakukan protes pertama kepada DPR. Pokok-pokok pemikirannya menyangkut
misi perguruan tinggi, moral of force, peranan dan tanggungjawab mahasiswa,
tela’ah sistem keluarga mahasiswa serta sebuah pernyataan sikap mahasiswa seBandung. Mahasiswa ITB sendiri telah mengadakan Rapat Kerja, 22-24 Juni,144
dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa terhadap konsep BKK. Pada akhirnya,
mahasiswa ITB tetap mempertahankan IKM ITB dalam struktur organisasinya.145
Mahasiswa ITB termasuk yang rajin protes ke DPR. Isu-isu yang disampaikan
tidak jauh beda dengan isu-isu mahasiswa lainnya yang menentang penerapan

142

Hal demikian juga mempersatukan mahasiswa dalam menentang konsep normalisasi. Dalam
kasus sanksi akademis yang dilakukan Rektor Mahar Marjono, posisinya di mata mahasiswa UI,
terkadang dimaklumi sebagai tindakan dalam posisi terjepit. Mahasiswa tetap “menyalahkan”
Menteri Daoed Joesoef sebagai dalangnya. Hal ini pernah diungkapkan oleh Biner Thobing (Ketua
DM UI Tahun 1980), pernah diskors oleh Mahar dalam kasus Trienneal Intervarsity Games
(pertandingan olah raga di Malaysia yang mengatasnamakan DM-UI). Lihat “Rektor: Ya Sulit, Ya
Tidak” dalam Tempo No. 50 Thn. IX, 9 Februari 1980.
143
Merdeka, 15 Juni 1978.
144
Kompas, 29 Juni 1978.
145
Struktur tersebut memiliki empat bagian, yakni eksekutif, legislatif, satuan kegiatan, dan
himpunan mahasiswa.
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konsep NKK. Isu-isu tersebut pernah dibukukan mahasiswa ITB yang terangkum
dalam buku “Misteri dan Tragedi di balik BKK”.146
2. DPR Mengajukan Hak Interpelasi
Pemberlakuan NKK/BKK mendapat reaksi keras dari elite Negara, yakni
dari anggota DPR Komisi IX. Beberapa hal yang mendasari DPR bereaksi: (1)
Kewajiban moral DPR sebagai wakil rakyat untuk meminta penjelasan terhadap
pemerintah atas kebijakan-kebijakan

yang telah dikeluarkan. Kebijakan

NKK/BKK dianggap dikeluarkan secara sepihak, terlebih NKK/BKK menyangkut
sistem pendidikan nasional seharusnya dituangkan dalam undang-undang, bukan
SK menteri. Dengan indikasi bahwa penerapan NKK/BKK mempunyai dampak
yang cukup serius bagi dunia perguruan tinggi, seperti dalam penerapannya telah
terjadi keretakan antara mahasiswa dan para pengajar serta pimpinan perguruan
tinggi yang mengancam integrasi perguruan tinggi sebagai pusat ilmu dan
kebudayaan. (2) Kedatangan dan desakan mahasiswa yang menolak dan
memprotes penerapan NKK/BKK.147 (3) Menaikkan citra DPR di mata
masyarakat bahwa DPR bisa bekerja, terutama citra tersendiri bagi fraksi-fraksi

146

Kompas, 19 Januari 1979. Buku ini menyoroti berbagai pemikiran mengenai NKK. Dijelaskan
bahwa NKK bertujuan membatasi kebebasan kehidupan kampus dan pendidikan dilihat sebagai
suatu yang berjenjang bukan untuk seunur hidup. NKK dianggap kurang manusiawi dan penalaran
yang dikandung di dalamnya hanya merupakan sebagian kecil dari rasio yang harus dimiliki oleh
mahasiswa.
147
Walaupun ada yang mendukung, tetapi intensitasnya tidak sebanyak yang menentang.
Mahasiswa yang mendukung berasal dari KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan AMPI
(Angkatan Muda Pembaharu Indonesia), sebagai ormas korporasi negara, serta 13 mahasiswa UKI
(Universitas Kristen Indonesia) dan delegasi UI pimpinan Sabar Tambunan. Lihat Skripsi Dede
Suryadi, op.cit., hlm. 103 dan 110. Ada beberapa kampus luar Jawa yang sudah menerapkan
normalisasi seperti Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Hassanuddin, dan
Universitas Jenderal Soedirman, pada tahap pertama normalisasi dapat menerapkan BKK. Daoed
Joesoef melaporkan bahwa 31 dari 41 (75,6%) PT telah membentuk BKK, dengan 93% Senat
Mahasiswa, 68% Badan Perwakilan Mahasiswa dan unit-unit kegiatan seperti olahraga, kesenian,
dan Resimen Mahasiswa. Lihat Dede Suryadi, op.cit., hlm. 114.
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yang mengajukan interpelasi (PDI dan PPP). Isu normalisasi menjadi komoditi
politik dalam rangka menaikkan elektabilitas partai.
Komisi IX DPR memandang SK menteri tersebut tidak memiliki dasar
legalitas hukum yang kuat. SK 0156/U/1978 merujuk pada UU No. 22/61 tentang
Perguruan Tinggi, tetapi SK tersebut tidak mencerminkan isi, jiwa dan semangat
undang-undang tersebut. UU No. 22/61 tentang Perguruan Tinggi pasal 5
berisikan: “Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar perguruan
tinggi

diakui,

dan

pelaksanaannya

dapat

diatur

dengan

Peraturan

Pemerintah”.148 Terlebih SK tersebut tidak mengakomodasi saran dari DPR dan
mahasiswa sebagai obyek yang tahu persis tentang kehidupan kemahasiswaan.
DPR berkeyakinan bahwa SK tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945. Oleh sebab itu, alasan mendasar DPR mengeluarkan interpelasi adalah SK
Menteri P dan K tentang NKK/BKK dinyatakan bertentangan dengan pasal 5 UU
No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi yang merupakan turunan dari pasal
28 UUD’45. Adapaun usul interpelasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran
10.
Pengusul Interpelasi NKK/BKK sebanyak 25 orang149 (21 anggota F-PP
dan 4 anggota F-PDI) dan disusun tanggal 24 November 1979. Usul ini
ditandatangani oleh H.M. Sjafi’i Sulaiman (F-PP) yang nantinya menjadi juru
bicara mewakili para pengusul. Pembahasan interpelasi yang diajukan DPR
memakan waktu yang lama (24 November 1979-11 Februari 1980) untuk bisa
menjadi suara bulat. Rapat Paripurna yang memutuskan, apakah interpelasi ini
148
149

Majalah Mahasiswa, No. 16, Thn. III, 1980, hlm. 131.
Merupakan jumlah minimal yang ditentukan dalam peraturan Tata Tertib DPR.
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menjadi suara bulat DPR atau tidak. Dalam Rapat Paripurna terakhir hadir 382
anggota: F-KP 220 anggota, F-PP 83 anggota, F-ABRI 61 anggota, dan F-PDI 18
anggota. Dari komposisi ini yang setuju dengan interpelasi adalah 101 orang dan
yang tidak setuju 279 orang yang kebanyakan dari F-ABRI dan F-KP. Rapat
bersifat terbuka, dihadiri oleh 40 mahasiswa yang datang sebagai peninjau duduk
di deretan kursi Balkon dan 500 mahasiswa menunggu di loby gedung DPR/MPR
dengan pengamanan ketat.150
Akbar Tanjung sebagai juru bicara F-KP mewakili anggota yang tidak
setuju. Ketidaksetujuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
pemerintah agar melaksanakan konsep normalisasi sesuai dengan jadwal waktu
dan rencananya. Akbar menyesalkan kepada para Interpelator, mengapa baru
sekarang mengusulkan Interpelasi normalisasi yang sudah satu setengah tahun
berjalan. Normalisasi bagi F-KP tidak perlu lagi dipermasalahkan karena sudah
dijelaskan oleh pemerintah dalam sidang-sidang bersama DPR.151 Anggapan
konsep tersebut bertentangan dengan UU No. 22 tahun 1961 dan membuat
hubungan antara mahasiswa dengan dosen tidak harmonis adalah tidak benar.
Menurut Akbar, para Interpelator mengangkat bagian kecil normalisasi, yang
terkesan hanya untuk membangkitkan emosi dan eksploitasi yang bertujuan
politik.
Jika melihat komposisi fraksi yang menolak yaitu F-ABRI dan F-KP,
maka menambah kuat dugaan bahwa kedua fraksi ini sebagai “Partai Pemerintah”.
Penolakan ini secara implisit merupakan “intervensi” pemerintah dengan wakil150

Dede Suryadi, op.cit., hlm. 121-122. Mahasiswa yang datang berasal dari Jakarta, Bogor,
Bandung, dan Yogyakarta. Lihat juga Achmad Suhawi, op.cit., hlm. 201.
151
Sinar Harapan, 20 Desember 1979.
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wakilnya di legislatif. Interpelasi merupakan keberanian tersendiri bagi DPR
khususnya para Interpelator dalam membangun citra legislatif yang berani
menghadapi eksekutif.152 Di sisi lainnya menunjukkan suatu keseriusan dalam
menampung aspirasi yang tidak hanya hilang begitu saja tanpa ada proses
pembahasan. Tidak bisa ditepis Interpelasi tersebut memberikan citra tersendiri
bagi fraksi-fraksi Interpelator. Citra DPR yang lemah (bukan rahasia lagi ketika
itu), mendapat citra sedikit kuat.153 Pengajuan interpelasi menjadi lembaran baru
dalam sejarah legislatif terutama di masa Orde Baru. Pengajuan interpelasi
dianggap sebagai “pemanasan” dalam menumbuhkan iklim demokratis di
Indonesia. Selama ini kebijakan-kebijakan pemerintah harus diamini oleh DPR,
tanpa melibatkan publik yang menjadi obyeknya.
Penolakan ini berdampak serius bagi mahasiswa, jalur diplomasi
konstitusional telah gagal, DPR sebagai penyalur aspirasi mereka tidak bisa
diharapkan lagi. Penentangan terus dilanjutkan walaupun harus berhadapan
dengan skorsing atau pemecatan sebagai mahasiswa. Gagalnya interpelasi secara
implisit memberikan legalitas yang kuat terhadap kebijakan normalisasi, karena
mayoritas anggota DPR telah menerima konsep normalisasi untuk terus
diberlakukan. Secara substansial NKK/BKK terus berlaku.

DPR dicitrakan sebagai “lembaga lemah” dihadapan kekuatan eksekutif.
Bagi Affan Gaffar, lemahnya DPR lebih disebabkan oleh: (1) Kapasitas dari sebagian besar
anggota masih belum bisa seimbang dengan kapasitas pemerintah. (2) Mekanisme internal DPR
untuk berfungsi secara maksimal, terutama dengan peraturan dan tata tertib yang ketat sekali. (3)
Dukungan sarana dan fasilitas yang masih sangat terbatas, terutama untuk melakukan penyelidikan
sendiri. (4) Pihak pemerintah sendiri yang menghendaki DPR untuk berfungsi secara terbatas. (5)
Tingkat independensi anggota DPR rendah karena kuatnya fraksi dan kekuatan yang ada di luar
DPR, misalnya mekanisme recalling, dll. Lihat Affan Gaffar, “Merangsang Partisipasi Politik
Rakyat”, dalam Syarufin Arba M. F. (Ed), Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme
dalam Orde Baru, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998, hlm. 247-251.
152
153
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B. Dinamika Kemahasiswaan di Bawah Pengaruh NKK/BKK
1. Adaptasi Gerakan Mahasiswa: Kelompok Studi dan LSM Bergerak
Aktivitas politik mahasiswa periode awal tahun 80-an lebih terkonsentrasi
pada diskusi dan kontemplasi. Mahasiswa bukan lagi sebagai “agen politik
praktis” tetapi sebagai man of analysis. Itulah ekses NKK/BKK yang over
birokratis. Dalam pengawasan oleh pemerintah, mahasiswa berhati-hati dalam
bergerak. Konsep NKK menitikberatkan pada bidang akademis, khususnya pada
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hal tersebut dijadikan celah oleh
mahasiswa agar tetap dapat bergerak dan melancarkan aspirasi-aspirasi politik
mereka pada dekade 80-an. Sebagian melakukan kegiatan yang berbasis pada
intelektual, yaitu Kelompok Studi (KS), sementara sebagian yang lain melakukan
praksis sosial untuk memecahkan pelbagai problem yang dihadapi masyarakat
lewat sarana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
a. Kelompok Studi
Sebagai titik balik dari NKK yang melaksanakan depolitisasi kampus,
muncul format aktivitas baru dalam dunia kemahasiswaan di ujung dekade tujuh
puluh, yaitu bangkitnya kegiatan teoritis dalam wujud Kelompok Studi (KS),
terutama di tiga kota besar: Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Pada tahun 1920an sebetulnya sudah muncul format aktivitas seperti kelompok studi, ketika
Soekarno membangun wawasannya di Kelompok Studi Umum Bandung, Hatta di
Perhimpunan Indonesia Roterdam dan Soetomo di Kelompok Studi Indonesia
Surabaya.

Kelompok-kelompok

tersebut

berusaha

menyerap

golongan
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terpelajar.154 Para aktivis KS era 80-an mengidentifikasikan dirinya dengan
mahasiswa pada masa kolonial yang memang aktif melakukan kegiatan diskusi,
seperti Betawi Studieclub Indonesiche Studieclub, Internationale Studiclub,
algemeene Studiclub dan lain-lain. Meskipun demikian, seperti yang dituturkan
Denny155, mahasiswa tahun 1920-an dan 1980-an memiliki perbedaan yang
fundamental.
Kegiatan KS mulai tumbuh pada tahun 1982, mereka menjamur di tiga
kota utama Jawa, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di Jakarta misalnya
ada nama Kelompok Studi Proklamasi, Lingkaran Studi Indonesia; dan Kelompok
Studi Relata. Di Bandung ada Kelompok Studi Fokal dan Kelompok Studi Dago
Pojok; sementara di Bogor muncul Kelompok Studi Socionomica dan di Salatiga
muncul Kelompok Studi 17 November. Tampaknya di Yogyakarta kelompok studi
tumbuh subur, di antaranya adalah Kelompok Studi Palagan, Kelompok Studi
Teknosofi, Kelompok Studi Dasakung, Kelompok Studi Lingkungan dan Forum
Studi Sosial Demokrasi.156

154

Denny J.A., Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda 80-an, Jakarta: Miswar, 1990, hlm.
45-47. Dapat dikatakan kelompok studi (Studieclub) yang pertama kali muncul adalah
Indonesische Studieclub (Kelompok Studi Indonesia). Kelompok studi ini lahir di Surabaya pada
tanggal 11 Juli 1924 di bawah pimpinan Dr. Soetomo. Adapun yang ingin direkrut oleh Kelompok
Studi ini adalah kalangan terpelajar. Dalam sebuah makalah tentang kelompok studi era 20-an
yang disampaikan dalam suatu diskusi di Universitas Nasional, beberapa tahun lalu, dicatat pula,
bahwa pada bulan November 1925 di Betawi berdiri kelompok studi dengan nama Betawi
Studieclub pimpinan Poeradiredja. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1925 di Cirebon, hadir
pula kelompok studi dengan nama Internationale Studiclub dengan ketua Branata. Di kota
kembang Bandung pun tak ketinggalan. Dengan pendiri yang antara lain Bung Karno dan Tjipto
Mangunkoesoemo, dilahirkanlah Algemeene Studiclub (Kelompok Studi Umum) pada akhir
tahun 1925. Di kota Surakarta pun berdiri kelompok studi yang dipimpin oleh dr Radjiman. Di
kota Semarang terdapat Kelompok Studi yang diketuai dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, yang
berdiri pada tanggal 10 Maret 1929. Lebih lengkap lihat Denny J. A., Ibid., hlm. 57-58.
155
Ibid., hlm. 59.
156
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 46-47.
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Masing-masing anggota KS tak lebih dari sepuluh orang dan membatasi
diri pada aksi informasi. KS memiliki dasar legitimasi dan arti strategis yang kuat
bagi gerakan mahasiswa. Mereka mengangkat isu-isu aktual berhubungan dengan
sistem sosial politik, mengundang berpuluh aktivis mahasiswa dari berbagai
universitas di Jakarta, dan menampilkan tokoh masyarakat berpengaruh sebagai
pembicara. Materi diskusi ini secara serentak mendapat publikasi berbagai massmedia nasional. Pelan-pelan, KS dan kegiatan intelektual menjadi alternatif dan
menjamur dalam peta politik mahasiswa era 80-an.157 Dari kelompok studi/diskusi
tersebut, kemudian teori-teori revolusioner dan kerakyatan mulai kembali
dibicarakan di kalangan mahasiswa.158 Fungsi penting KS bagi gerakan
mahasiswa pasca NKK/BKK adalah mahasiswa belajar berpikir kritis terhadap
masalah-masalah sosial-politik melalui kegiatan-kegiatan diskusi. Selain itu, KS
berperan sebagai salah satu pusat penyebaran informasi kritis antar mahasiswa.
b. Lembaga Swadaya Masyarakat
Jika aktivis KS bergulat dalam pemahaman konseptual yang abstrak,
sebaliknya aktivis LSM bergulat dalam masalah-masalah sosial nyata yang
konkret sekaligus melakukan aksi penyadaran terhadap masyarakat yang jauh dari
pembangunan atau bahkan menjadi korban pembangunan. Mereka menawarkan
untuk mengatasi masalah buta huruf, gelandangan, penggusuran dan lain-lain.

157

Denny J.A, op.cit., hlm. 31-33. Kelompok Studi Teknosofi di Yogyakarta bertindak lebih jauh
lagi, mereka mulai membuat jaringan antar kota dengan menyelenggarakan kemah perdamaian
menyambut tahun baru 1987, yang dihadiri aktivis mahasiswa se-Jawa.
158
Suhardi dan Ign. Mahendra K, Bergerak Bersama Rakyat, Sejarah Gerakan Mahasiswa dan
Perubahan Sosial di Indonesia, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hlm. 216.
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Kelompok mahasiswa ini juga disebut sebagai kelompok aksi oleh kelompok
mahasiswa lainnya.159
Walau tidak setenar tokoh-tokoh KS yang namanya acapkali muncul di
media massa, aktivitas LSM mahasiswa patut mendapat perhatian. Di Jakarta
umpamanya ada Yayasan Mandiri Pribadi dan Yayasan Kalyanamitra yang
bergerak di bidang informasi. Di Bandung ada Yayasan Mandiri di bidang
teknologi tepat guna. Sementara di Yogyakarta Kelompok Pinggir Kali menangani
anak-anak gelandangan, Yayasan Nusantara aktif dalam kegiatan pesantren, dan
Yayasan Widyadari mengajar warga buta huruf. Juga di Salatiga muncul Yayasan
Geni yang ikut terlibat dalam penanganan masalah penggusuran tukang becak.160
Proses belajar formal mahasiswa sebetulnya sedikit terganggu dengan
kegiatan mereka. Namun mahasiswa mengalami proses belajar yang lain di dalam
wadah LSM. Mahasiswa mencari pemikiran baru lewat pengalaman, dan dari
proses pengalaman langsung itulah terdapat kemungkinan lahirnya gagasangagasan besar yang telah teruji.161 Yang dijadikan concern oleh mahasiswa adalah

159

Ketika itu, mahasiswa terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok mahasiswa. Kelompok Studi,
LSM, Pers Mahasiswa, dan di akhir muncullah Kelompok Aksi (yang kegiatannya sering terjun ke
lapangan untuk berdemo). Pada akhirnya, terjadi perselisihan antar kelompok mahasiswa akibat
klaim salah satu pihak atas sebuah gerakan besar yang mereka rencanakan bersama. Lebih lanjut
dapat dilihat dalam buku milik Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 62-65 dan Denny J.A., op.cit., hlm.
122.
160
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 47.
161
Denny JA, Gerakan Mahasiswa.. op.cit., hlm. xlvi. Sebenarnya perlu diungkapkan ikhtiar yang
dilakukan oleh Surjopranoto, putra tertua Pangeran Surjaningrat dan kakak kandung Suwardi
Surjaningrat, yang kelak menjadi pemimpin dan orang kedua di Sarekat Islam. Pada tahun 1896 ia
telah mendirikan organisasi yang bernama Mardi Kaskaya di Yogya dan kemudian organisasi
lain yang bernama Adhi Dharma. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, politik dan ekonomi.
Beberapa kegiatannya antara lain adalah, mendirikan poliklinik, panti asuhan yatim piatu, rumah
jompo atau wisma manula, sekolah Belanda untuk pribumi yang menjadi cikal bakal pendidikan
Taman Siswa yang didirikan adiknya Ki Hajar Dewantara, bahkan juga bank-bank desa yang
diprakarsai oleh Patih Purwokerto, R. Bei Aria Wiraatmaja. Hal yang sangat menarik adalah
bahwa organisasi itu juga sudah memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang masih buta
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pengembangan masyarakat (community development). Mereka mengadakan
kontak langsung dengan masyarakat kelas bawah. Bersama-sama dengan
masyarakat tersebut, mereka memaksimalisasi potensi yang tersembunyi, baik
potensi alam atau pun potensi sumber daya manusia.162 Mahasiswa yang terlibat
dalam LSM meletakkan diri sebagai dinamisator, inspirator, komunikator atau
pun fasilitator masyarakat yang dijadikan sasaran. Tujuan akhirnya adalah
menumbuhkan kesadaran bahwa tak ada satu kekuatan pun yang mampu
mengarahkan perubahan yang terjadi secara cepat dan kompleks. Dengan
demikian demokratisasi di berbagai lapangan kehidupan bukan saja merupakan
kebutuhan konstitusional, tapi telah menjadi kebutuhan praktis untuk membagi
tanggung jawab agar semua pihak berpartisipasi menanggulangi berbagai
hambatan dan kesulitan.163
2. Pena sebagai Senjata: Pers Mahasiswa Melawan
Baik Kelompok Studi (KS) maupun LSM ternyata memiliki kelemahan
masing-masing. Kegiatan KS bisa terjebak dalam dunia abstrak. Mahasiswa
mungkin punya banyak ide tentang kemiskinan, keadilan dan yang lainnya,
namun miskin dalam mematerialisasikannya ke dalam bentuk operasional.
huruf dan buta hukum. Peristiwa tersebut mungkin dapat disebut sebagai awal sejarah Lembaga
Swadaya Masyarakat.
162
Ibid., hlm. 64-66. Kadangkala kerja mereka sangat teknis, seperti memasang pompa tangan dari
bambu sehingga memudahkan penduduk setempat memperoleh air bersih. Di daerah lain yang
letaknya sangat jauh dari sungai, mereka membuat saluran dengan teknologi sederhana, sehingga
penduduk setempat dapat memperoleh air melalui jarak tang lebih dekat. Kadangkala kerja mereka
bersifat keorganisasian. Penduduk setempat dilatih mengorganisasi diri, membentuk jaringan
dengan kelompok-kelompok di luar, membangun koperasi, sehingga pendayagunaan hasil
produksi penduduk tersebut bisa lebih praktis dan maksimal. Kadangkala kerja mereka bersifat
praktis. Penduduk setempat dilatih ketrampilan dan pengetahuan modern untuk mencari alternatif
mengubah hasil produksi yang mengalami kejenuhan di pasar. Diadakan pula penyuluhan hukum
buat penduduk tersebut untuk menyadari hak dan kewajiban dalam proses sosial.
163
locit.
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Sedangkan kritik terhadap aktivis LSM menyatakan, tidak mungkin LSM
mahasiswa memecahkan masalah yang bersifat struktural, jika hanya sebatas
membantu kelompok kecil masyarakat. Aktivis LSM dianggap hanya menyentuh
kulit permukaan, bukan ke inti masalah. Status LSM mahasiswa yang temporer
menjadi

masalah

karena

aktivitas

LSM

perlu

konsentrasi

tinggi

dan

berkesinambungan.
Kritikan terhadap KS dan LSM mahasiswa semakin menajam di tahun
1986. Inti kritik itu adalah bahwa KS maupun LSM kegiatannya dinilai bersifat
eksklusif dan bergerak di luar kampus, sehingga aktivitas tersebut tak menyentuh
mahasiswa secara keseluruhan. Mahasiswa harus kembali ke kampus, sebab
kampus adalah basis dari gerakan mahasiswa. Suasana kampus yang dililit oleh
birokrasi, membuat mahasiswa menjatuhkan pilihan pada aktivitas pers
mahasiswa di awal tahun 1986. Secara obyektif, pilihan terhadap pers mahasiswa
adalah tepat, sebab sistem NKK/BKK mengakui unit kegiatan tersebut.164
Pers mahasiswa dalam sekejap menyebar ke berbagai kampus—negeri
maupun swasta—pada tahun 1986. Bahkan, di akhir 1987 pers mahasiswa
mengadakan pertemuan tingkat nasional dan membentuk jaringan kerja di
kalangan aktivis pers mahasiswa. Selain aktivitas penerbitan, mereka juga
melakukan diskusi dan seminar. Dari forum diskusi itulah aktivis pers mahasiswa
bersama aktivis KS, LSM, Sema/BPM dan jebolan organisasi ekstra universitas
mencoba membangkitkan kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk bersikap

164

Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 57-58. Dengan pers mahasiswa, mereka tidak hanya dapat
melakukan aksi informasi—meminjam istilah aktivis kelompok studi—yang efektif terhadap
kelompok sasaran mahasiswa, tetapi melalui aktivitas ini mereka juga bisa melakukan
penggalangan terhadap mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran kritis.
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kritis.165 Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat penelitian Didik Supriyanto
terhadap aktivitas pers mahasiswa pada masa NKK/BKK, khususnya pada Unit
Pers Mahasiswa UGM/Majalah Balairung dan Lembaga Pers Mahasiswa
Unas/Koran Solidaritas.166
Menurut Didik, sebenarnya sudah lama mahasiswa UGM dan UI
berkehendak menerbitkan media mahasiswa pengganti Gelora Mahasiswa dan
Salemba. Namun Rektor tidak menyetujuinya. Birokrat kampus menghendaki
kewenangan untuk mengontrol pers mahasiswa, tetapi mahasiswa menolak
persyaratan tersebut. Tanda-tanda kemunculan pers mahasiswa terjadi pada akhir
tahun 1985.167
a. Unit Pers Mahasiswa UGM/Majalah Balairung
Pada tanggal 29 Oktober 1985, Clapeyron, majalah Teknik Sipil Fakultas
Teknik memprakarsai penyelenggaraan Seminar Pers Mahasiswa se-UGM. Hasil
seminar yang disetujui universitas dan Rektor adalah diterbitkannya kembali
media

tingkat

universitas

berbentuk

majalah

yang

berorientasi

pada

intelektualisme di dalam struktur BKK. Badan penerbit majalah tersebut adalah
Unit Pers Mahasiswa (UPM). Produk dari UPM adalah majalah Balairung yang
terbit pertama kali pada tanggal 8 Januari 1986. Dengan moto Nafas
Intelektualitas Mahasiswa, majalah ini memiliki orientasi intelektual kuat.168

165

Ibid., hlm. 58-59.
Ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Fuad Hassan (1985-1990).
167
Ibid., hlm. 91.
168
Ibid., hlm. 92. Embrio penerbitan mahasiswa tingkat universitas di UGM berasal dari
penerbitan fakultas/jurusan. Di UGM pada tahun 1986 terdapat 47 penerbitan fakultas dan jurusan,
29 di antaranya masih terus aktif. Para pimpinan penerbitan itulah yang pada tanggal 29 Oktober
1985 menyelenggarakan Seminar Pers Mahasiswa se-UGM.
166
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Balairung pada bulan Agustus 1988 ditetapkan terbit setiap tiga bulan. Sampai
dicabutnya NKK/BKK pada bulan Juli 1990 majalah ini terbit 14 kali termasuk
dua edisi khusus-nya. Balairung mendapat hambatan dalam hal pendanaan walau
telah mendapat subsidi universitas, kekurangan dana dipenuhi melalui
pemasangan iklan dan donatur alumni UGM yang tergabung dalam KAGAMA
(Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada). Baru pada tahun 1988 Balairung
mendapat subsidi tetap sebesar Rp 2.500.000 setiap edisi terbitnya.169
Tepat pada penerbitan pertama, bulan Januari 1986 Rektor UGM Dr.
Teuku Jacob digantikan oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjajasoemantri. Saat itu juga
Balairung segera diperintahkan untuk tidak terbit karena belum punya izin terbit,
yakni Surat Tanda Terdaftar (STT) dari Departemen Penerangan. Proses perizinan
ternyata tidak mudah, terlebih belum ada penerbitan mahasiswa yang memiliki
STT. Perlu waktu enam bulan untuk mendapatkannya. Selama menunggu
keluarnya STT, pengurus Balairung melakukan kegiatan diskusi. Kegiatan
tersebut berkembang menjadi kegiatan rutin dan dilangsungkan secara terbuka
yang dikenal dengan diskusi Dua Mingguan Balairung (DMB). DMB terbuka
bagi siapa saja, bahkan pembahasnya dari kalangan mahasiswa sendiri yang
duduk setara dengan dosen atau pakar.170

169

Ibid., hlm. 92-93. Subsidi universitas Rp 500.000. Artinya pengurus mencari dana sendiri
sekitar Rp 1.000.000 lagi untuk bisa mencetak 5000 eksemplar.
170
Ibid., hlm. 93-94. Prof. Dr. Koesnadi Hardjajasoemantri melakukannya semata-mata untuk
menyelamatkan Balairung agar memiliki STT. Sebagai aktivis pers mahasiswa tahun 50-an
komitmennya terhadap pers mahasiswa tidak berkurang. Ia mendorong dengan penuh antusias
semua kegiatan mahasiswa. Rektor ini memang sangat dekat dengan mahasiswanya, ia berusaha
mengakomodasikan setiap tuntutan mahasiswa. Segera setelah ia dilantik, BKK UGM dibekukan.
Ini berarti ia memotong jalur birokrasi kemahasiswaan dan hanya mengfungsikan Pembantu
Rektor III sebagai pengawas administratif dan pengatur dana kemahasiswaan. Aktivitas
kemahasiswaan di UGM selama kepemimpinannya kembali bergairah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69

DMB akhirnya menjadi ajang pertemuan informal para aktivis mahasiswa
dari berbagai kalangan.171 Kegiatan DMB yang mengangkat isu aktual mampu
menarik minat aktivis hingga pesertanya mencapai 200 orang. Jika para aktivis
berkumpul, maka pembicaraan tak jauh dari masalah politik, DMB akhirnya lebih
banyak membicarakan masalah-masalah politik seperti politik kelas menengah,
hubungan sipil-militer sampai dengan politik mahasiswa.172
b. Lembaga Pers Mahasiswa Unas/Koran Solidaritas
Jika periode sebelumnya aktivis mahasiswa muncul dari universitas
negeri, di Jakarta aktivitas mahasiswa periode NKK/BKK justru tumbuh dan
berkembang di universitas swasta. Pers mahasiswa tahun 80-an pertama kali
tumbuh di Universitas Nasional (Unas). Pola kelahiran pers mahasiswa di Unas
Jakarta hampir sama dengan apa yang terjadi di UGM Yogyakarta. 173 Majalah
FISIP Politika memprakarsai Musyawarah Pers Mahasiswa Unas pada Oktober
1986 yang diikuti empat penerbitan fakultas lainnya. Hasilnya mereka sepakat
diterbitkannya media tingkat universitas, hal tersebut didukung pihak Rektorat.
Kemudian dibentuklah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang pada bulan
Desember 1986 menerbitkan koran mahasiswa dengan nama Solidaritas setebal
delapan halaman. Mereka yang aktif di majalah Politika mendominasi
kepengurusan LPM Unas dan koran Solidaritas seperti Amir Husin Daulay yang
menjadi Ketua LPM sekaligus Pemimpin Umum Solidaritas sebelumnya adalah
Pemimpin Umum majalah Politika. LPM bisa dikatakan lembaga independen
171

Aktivis kelompok studi, aktivis LSM, dan ormas mahasiswa berinteraksi dalam forum tersebut.
Demikian juga tidak sedikit aktivis Sema/DPM dan UKM yang ikut serta.
172
Ibid., hlm. 94.
173
Sebelum pers mahasiswa tingkat universitas lahir, penerbitan mahasiswa aktif di lima fakultas.
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karena tidak masuk dalam struktur BKK, meski harus memberikan laporan
adminstratif kepada PR III atas semua kegiatan yang dijalankan oleh LPM. Pihak
universitas cukup memberi kebebasan yang luas kepada pengelola Solidaritas
untuk menulis apapun.174
Rencananya Solidaritas akan terbit bulanan. Namun setelah edisi kedua
terbit pada Januari 1987 koran tersebut dilarang terbit oleh Laksusda Jaya karena
tidak memiliki STT, sama seperti Balairung. Laksusda Jaya segera memanggil
Ketua LPM/Pemimpin Umum Solidaritas karena peringatan pertama oleh
Departemen Penerangan tidak digubris oleh LPM Unas. Di hadapan Laksusda
Jaya, Amir Husin dipaksa membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan
menerbitkan Solidaritas lagi. Pengurus LPM Unas tidak kehilangan akal dengan
penutupan Solidaritas. Dalam surat pernyataannya di depan aparat dan Laksusda
Jaya, Amir Husin memang berjanji tidak akan menerbitkan koran lagi, tetapi ia
tidak berjanji bahwa LPM Unas tidak akan menerbitkan media yang lain. Setahun
kemudian Ade Fachrul ditunjuk LPM sebagai Pemimpin Umum/Redaksi untuk
membidani lahirnya sebuah majalah—jika menerbitakan majalah tentu LPM tidak
menyalahi perjanjian. Pada akhir bulan April 1988 LPM Unas menerbitkan
majalah setebal 54 halaman, dengan nama Mimbar Mahasiswa. Namun baru terbit
sekali, bulan Mei 1988 Mimbar Mahasiswa dilarang beredar di kampus Unas.
Amir Husin selaku Ketua LPM dipanggil Laksusda. Kali ini ia dipaksa
menandatangani surat pernyataan yang isinya LPM tidak akan melakukan

174

Ibid., hlm. 94-95. Format koran sengaja dipilih, selain dengan pertimbangan biaya cetak yang
murah, juga penggarapannya relatif mudah sehingga periodisasi terbit bulanan bisa terjaga.
Walaupun struktur BKK di Unas waktu itu masih aktif, LPM sebagai bagian dari kegiatan
mahasiswa tingkat universitas tidak masuk ke dalam struktur BKK.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

kegiatan penerbitan apapun. Sejak itu kantor LPM disegel menyusul pembekuan
semua kegiatan LPM.175
Selama setahun tidak melakukan aktivitas penerbitan—sejak Solidaritas
dilarang hingga terbitnya Mimbar Mahasiswa, LPM terus aktif melakukan
kegiatan non-penerbitan seperti diskusi, seminar, dan latihan jurnalistik. Seperti
gaya Balairung, mahasiswa ditempatkan sebagai pembahas yang sejajar dengan
dosen. Diskusi LPM Unas menjadi ajang berkumpul aktivis mahasiswa Jakarta.
Melihat minat yang tinggi dari kalangan aktivis Jakarta, bulan Juli 1987 Amir
Husin dan kawan-kawannya membentuk Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum
(DKJ Jakarta Forum). Forum yang dibentuk di luar kampus (Unas). Walau Jakarta
Forum merupakan kumpulan aktivis pers mahasiswa, forum ini tidak melakukan
penerbitan karena tidak memiliki ijin penerbitan. Agenda kegiatan utama mereka
adalah diskusi dan latihan jurnalistik.176
Keberadaan Forum Jakarta semakin penting ketika pada bulan Mei 1988
LPM dibekukan oleh Rektor Unas. Pembubaran LPM Unas semakin
mengkristalkan aktivitas Forum Jakarta. Sebab semua aktivitas yang tadinya
dijalankan oleh LPM berusaha diambil alih oleh Forum Jakarta. Jalan Siaga IV
Pasar Minggu, Jakarta Selatan tempat Forum Jakarta memusatkan kegiatannya,
menjadi ramai didatangi mahasiswa, baik yang diskusi maupun sekedar tukar
informasi. Seiring dengan dinamika kehidupan politik mahasiswa, dari tempat
inilah aksi-aksi mahasiswa Jakarta banyak digalang dan digerakkan.177

175

Ibid., hlm. 96-97.
Ibid., hlm. 97-98.
177
Ibid., hlm. 98-99. Pembekuan LPM ini berawal dari Aksi Gugat Takdir yang dimotori oleh tiga
mahasiswa FISIP yakni Nurdin Fadli, Imran Zein Rolas, dan Petrus Barus. Aksi yang kemudian
176
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Dalam prakteknya, generasi pers mahasiswa yang muncul sejak 1985
banyak mengalami kesulitan dalam merealisasikan idealisme tersebut. Kelemahan
pers mahasiswa terletak pada aspek kelembagaan dan kaderisasinya. Kegiatan
mahasiswa adalah temporal, karena dibatasi oleh waktu kuliah. Selanjutnya
kegiatan mahasiswa bersifat sekunder, karena tujuan utama mahasiswa ke kampus
adalah untuk belajar. Kedua hal tersebut menyulitkan berhasilnya kaderisasi di
kalangan penerbitan mahasiswa. Padahal regenerasi dan kaderisasi yang tidak
mapan akan membawa pengaruh kepada kualitas penerbitan. Memang,
profesionalisme jurnalistik, dalam arti pengelolaan penerbitan selalu jadi masalah
utama setiap penerbitan mahasiswa.
3. Resimen Mahasiswa : Satelit Orba di Kampus
Efek lain dari NKK/BKK adalah militerisasi di dalam kampus. Terjadi
pengawasan rutin terhadap kehidupan kemahasiswaan oleh ABRI dan badanbadan intelijen sipil, yakni Resimen Mahasiswa (Menwa). Di setiap Korem
seorang petugas diberikan jabatan untuk mengurusi kontak reguler dengan PR III
di setiap universitas. Menwa berfungsi sebagai jaringan intelijen di dalam kampus
untuk mengawasi aktivitas mahasiswa lainnya. Anggota Menwa mengumpulkan
bukti dan membuat daftar mahasiswa yang mengikuti demonstrasi. Militer juga
menggunakan penjahat paramiliter, termasuk anggota Menwa dan yang paling

diikuti oleh ratusan mahasiswa Unas ini meminta Sutan Takdir Alisyahbana turun dari kursi
Rektor, karena dianggap tidak becus dalam memimpin Unas. Meskipun ketiga mahasiswa tersebut
tidak mengatasnamakan lembaga, tetapi karena kebetulan ketiganya adalah aktivis LPM, akibatnya
LPM dituduh mendalangi Aksi Gugat Takdir tersebut. Ketiga pelaku aksi itu mendapat sanksi
skorsing selama dua semester dari Dekan FISIP. Takdir pun kemudian memecat Amir Husein dari
Unas.
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umum anggota Pemuda Pancasila untuk mengintimidasi ataupun membubarkan
aksi mahasiswa.178
a. Profil Resimen Mahasiswa (Menwa)
Secara historis, cikal bakal Resimen Mahasiswa telah tumbuh ketika masa
Demokrasi Terpimpin. Menwa pertama kali dibentuk oleh Jenderal Besar A.H.
Nasution, misi dan tujuan dari pembentukan Resimen Mahasiswa terutama untuk
membendung penyebaran paham komunis dalam kampus. Sesuai dengan Undang
– Undang Pertahanan Negara (UU RI Nomor 29 Tahun 1954) yang berlaku waktu
itu Panglima Teritorium III/Siliwangi (TT III/Slw) Kolonel R. A. Kosasih pada 13
Juni 1959 mengeluarkan kebijakan dan mengadakan Latihan Keprajuritan.
Dengan Sebutan Batalyon Wala 59—merupakan cikal bakal lahirnya Resimen
Mahasiswa, berkekuatan empat kompi, terdiri dari kompi I dan II Institut
Teknologi Bandung, kompi III Universitas Padjajaran, dan kompi IV Universitas
Parahyangan. Pada 20 Mei 1962, Resimen Mahasiswa diresmikan menjadi bagian
organik Kodam III/Siliwangi. Saat itu Menwa ikut serta dalam operasi pagar betis
menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Menwa lebih dikenal tahun
1963.179

178

Tulisan Arif Novianto dalam Agus Pramusinto & Yuyun Purbokusumo (ed), Indonesia
Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016, Yogyakarta: MKP-MAP FISIPOL
UGM, 2016, hlm. 214.
Lihat juga Suhardi dan Ign. Mahendra K, op.cit., Yogyakarta: Resist Book, 2007, hlm. 69.
179
Tulisan Dr. Agus Sutiyono, S.Pd., M.M., “Menwa dari Masa ke Masa”, dalam Rasminto (ed),
Setengah Abad Resimen Mahasiswa Jayakarta: Merambah Jalan Belantara Reformasi di Pusat
Ibu Kota Negara, Jakarta: PPNI Publishing, 2013, hlm. 6. Lihat juga Christian Rhaditya
Kusumabrata, Kawin-Cerai Mahasiswa dan Institusi Militer, dalam Apa Dan Siapa Mahasiswa,
Jurnal Pendarpena Vol. 2 Nomor 7, Maret 2010, hlm. 8. Dalam beberapa dokumen sejarah, para
anggota Menwa pernah menjadi sukarelawan dalam medan pertempuran di Irian Jaya (sekarang
Papua) ketika Soekarno mengomandokan Trikora untuk “pembebasan” Irian Jaya dari ancaman
Belanda yang kala itu masih menguasainya. Dan ikut serta mendukung Operasi Dwi Komando

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Keberadaan

Menwa

mendapat

berbagai

payung

hukum

yang

melindunginya selama ini. SKEP Bersama oleh Menteri Perguruan Tinggi Ilmu
Pengetahuan (PTIP) dan Wanpa Hankam yang menggambarkan pokok pikiran
pada masa itu, yaitu Nomor M/A/20/1963 tentang Wajib Latih Mahasiswa
(Walawa) dan pembentukan Menwa. Dua tahun kemudian keluar Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Menko Hankam dan Menteri PTIP Nomor: M/A/165/1965
dan Nomor 2/PTP/1965 tentang Organisasi dan Prosedur Resimen mahasiswa.
Tahun 1975, dikeluarkanlah SKB tiga menteri tentang pembinaan organisasi
Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam pembelaan
negara. Keputusan itu pertama kali dimuat dalam SKB Menhankam
Pangab/Mendikbud/Mendagri No.Kep/39/XI/1975, 0246a/U/1975, 247/A/1975
tanggal 11 November 1975. Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Organisasi Menwa baru dikeluarkan tanggal 19 Januari 1978 dalam SKB
Menhankam/Pangab Nomor Kep/021/1978, 05a/ U/1978, 17A/1978.180
b. Menwa sebagai Alat Orde Baru
Memasuki era NKK/BKK, Menwa digunakan pemerintah dan birokrat
kampus untuk mengawasi gerakan mahasiswa. Para pimpinan satuan mahasiswa
umumnya memiliki hubungan organisasional model matriks dengan rektorat di
satu pihak dan pimpinan Komando Daerah Militer (Kodim) di lain pihak. Dengan
pola seperti ini banyak anggota Menwa yang berdasar talent scouting saat

Rakyat (Dwikora) tanggal 14 Mei 1964. Resimen Mahasiswa (Menwa) memiliki semboyan Widya
Castrena Dharma Siddha atau disingkat WCDS dengan makna penyempurnaan pengabdian
dengan ilmu pengetahuan dan olah keprajuritan.
180
Tulisan Letkol.Inf. Rachmad PS., S.IP., M.Si., “Menwa Potensi Pertahanan yang Terabaikan”,
dalam Rasminto (ed), op.cit., hlm. 35.
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pendidikan dasar (latsar) kemiliteran direkrut menjadi anggota atau agen intelijen.
Para anggota intel kampus ini biasanya memberikan laporan secara rutin kepada
pihak Kodim mengenai situasi keamanan di kampus dan nama-nama para
mahasiswa yang dianggap “bermasalah”.181
Yang tak kalah penting juga adalah peranan Menwa dalam memainkan
fungsi politik untuk kepentingan ABRI. Pada masa Orde Baru ABRI masih
memiliki keleluasaan di dunia politik yang dibuktikan dalam Dwi Fungsi ABRI.
Hal itu menampakkan Menwa tak ubahnya sebagai kaki tangan militer dalam
merebut panggung kekuasaan, mereka tak ubahnya sebagai alat tentara. Tentu
akan sangat berbahaya apabila kaum intelektual dikendalikan oleh militer.
C. Kebijakan NKK/BKK di Tangan Tiga Menteri
1. Daoed Joesoef (1978-1983)
Telah dijabarkan sebelumnya bahwa Daoed Joesoef menjadi Menteri
Pendidikan dan Kebudayan menggantikan Sjarief Thayeb di saat kondisi
perpolitikan nasional sedang panas oleh demonstrasi mahasiswa. Sebelum era
Daoed Joesoef, sudah ada kebijakan yang mengekang mahasiswa seperti
SK/028/1974 dan SKEP-02/KOPKAM/I/1978. Hasilnya adalah pembredelan pers
mahasiswa,

penangkapan

aktivis

mahasiswa,

dan

pembubaran

Dewan

Mahasiswa.182
Ketika Daoed Joesoef terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan III, ia mengeluarkan konsep
181

Laporan Tahun Kebenaran KKPK, Menemukan Indonesia: Memahami empat Puluh Tahun
kekerasan demi Memutus Rantai impunitas, Jakarta: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan
Kebenaran (KKPK), 2014, hlm. 226-227.
182
Lihat Bab II dalam penelitian ini.
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Normalisasi Kehidupan Kampus. Sesuai namanya, tujuannya adalah membuat
situasi kampus menjadi “normal” kembali, menjadi stabil.183 Kebijakan tersebut
dikukuhkan dalam SK/0156/U/1978. Bagi Daoed Joesoef menjadi menteri
pendidikan erat kaitannya dengan generasi ke depan dan masa datang. Menteri
Pendidikan menurut Daoed Joesoef memiliki tanggungjawab “manusiawi”, tidak
hanya mengurus “human investment” tetapi memabantu anak didik untuk dapat
menunaikan tugas-tugas utama dari manusia dengan baik.184
Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) adalah ide dari Daoed
Joesoef yang ingin menjadikan Perguruan Tinggi sebagai jenjang pendidikan
formal berdimensi pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Daoed Joesoef mendefinisikan normalisasi kampus adalah redefinisi dari
lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsional, dan bertahap,
sehingga membantu mahasiswa untuk mewujudkan kekuasan riil yang secara
potensial

dikandungnya.

Untuk

melancarkan

program

ini

dilakukan

pengembangan bidang-bidang kemahasiswaan baik bidang kesejahteraan, bidang
minat mahasiswa, dan bidang pengembangan pemikiran mahasiswa.185 Bidang-

183

Mengenai pengangkatannya, Daoed Joesoef bercerita bahwa awal mulanya ketika ia bertemu
dengan M. Hatta (Proklamator) di Sorbone, Perancis, tempatnya kuliah. Setelah menyelesaikan
studinya dan kembali ke Indonesia pada tahun 1972, Daoed Joesoef diundang ke rumah M. Hatta.
Daoed Joesoef menyiapkan konsep-konsep ekonomi sesuai dengan bidang yang ia geluti. Namun
setelah sampai di rumah M. Hatta, di sana sudah ada Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu
menjabat sebagai Wakil Presiden. Pembicaraan saat itu bukannya mengenai perekonomian
Indonesia, tetapi berfokus pada masalah pendidikan dan kebudayaan. Lihat Sardiman AM, M.Pd
dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd, op.cit., hlm. 13.
184
Daoed Joesoef, Kumpulan Pidato Menteri Daoed Joesoef, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1978, hlm. 4. Tugas utama tersebut meliputi (1) transformasi dirinya sendiri, (ii)
auto-identifikasi mengenai dirinya, dan (iii) auto-pengertian mengenai dirinya. Dengan demikian,
Daoed Joesoef menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan bukan
sebaliknya
185
Sardiman AM, M.Pd dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd, op.cit., hlm. 20-21.
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bidang tersebut kemudian masuk ke dalam struktur Badan Koordinasi
Kemahasiswaan (BKK) yang menggantikan Dewan Mahasiswa. BKK dikukuhkan
dalam SK/037/U/1979. Dalam BKK, kendali dipegang oleh Birokrat kampus,
yakni Pembantu Rektor III. Artinya, mahasiswa hanya menjadi objek saja.
Kebijakan

normalisasi

ini

dipandang

sebagai

upaya

depolitisasi

mahasiswa. Maka, terjadilah demostrasi yang kemudian berujung penangkapan
mahasiswa, seperti mahasiswa di IPB, ITB, UI, dan mahasiswa dari Yogyakarta.
Keberatan utama atas BKK adalah campur tangan langsung universitas melalui
PR III, mahasiswa tidak dapat mengembangkan organisasi, ditunjukkan dengan
BKK di bawah koordinasi Purek III dengan anggota Pudek III dari semua
fakultas, staf ahli (para dosen), baru kemudian tokoh mahasiswa yang ditunjuk
Rektor.186 Meskipun mendapat penentangan dan demostransi, normalisasi ini
akhirnya dilaksanakan, meskipun di setiap Universitas memiliki model yang
beragam.
2. Nugroho Notosusanto (1983-1985)
Selama lima tahun menjabat Mendikbud, Daoed Joesoef berhasil
menerapkan konsepnya. Namun ia tidak diangkat lagi menjadi menteri di periode
berikutnya.187 Penggantinya seorang sejarawan dari lingkungan militer, Prof. Dr.
Nugroho Notosusanto. Ia adalah seorang akademisi, militer, dan seorang
Tulisan Babari “NKK dan BKK: Depolitisasi Kampus dan Mahasiswa?” dalam Harry Tjan
Silalahi, op.cit., hlm. 148.
187
Sardiman AM, M.Pd dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd, op.cit., hlm. 22. Hal ini
dikarenakan kondisi politik, isu agama, dan pribadi Soeharto yang tidak menyukai sikap Daoed
Joesoef. Menurut keterangan dari Daoed Joesoef, kala itu Hamka (yang menjabat sebagai ketua
MUI) datang ke kantor dan meminta hari Sabtu untuk pelajaran agama di setiap sekolah. Daoed
Joesoef, menolak permintaan Hamka dengan alasan bahwa guru agama tidak memenuhi untuk
mengajar di hari yang sama. Sejak saat itu Daoed Joesoef, dianggap anti Islam. Kondisi yang lain
adalah Soeharto tidak suka dengan kritik Daoed Joesoef, atas pembangunan ekonomi yang liberal.
186
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sastrawan yang oleh HB Yasin digolongkan sebagai sastrawan angkatan 66.
Nugroho lahir di Rembang pada tanggal 15 Juli 1931. Karirnya sebagai menteri
cukup singkat, karena ia mengalami pendaharan otak yang merengut nyawanya
pada 2 Juni 1985. Nugroho menelorkan konsep Wawasan Almamater, yang berisi
tentang institusionalisasi, profesionalisasi, dan transpolitisasi.188 Sebuah konsep
yang tak beda dengan NKK/BKK, tetap malarang aktivitas politik mahasiswa di
kampus.
Hakekat pendidikan dalam konsep Nugroho Notosusanto, adalah
menyeimbangkan segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ia mengibaratkan
hakekat pendidikan sebagai berikut189:
“Jika seseorang kau beri seekor ikan, maka ia akan makan ikan sepanjang
hari; jika seseorang kau ajarai menangkap ikan, maka ia akan makan ikan
sepanjang hidupnya!’ [berarti] ...pendidikan tidak bersifat hanya memberi
ikan belaka, namun juga bersifat mengajari bagaimana caranya menangkap
ikan”
Oleh karena itu, pada masa Nugroho Notosusanto dilakukan pengendoranpengendoran terhadap pelaksanaan NKK/BKK. Ini tercermin dari keputusan
Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang berlangsung
pada tanggal 26 Mei 1984. Rapat ini merumuskan apa yang disebut dengan Pola
Pembinaan Mahasiswa (Polbinmawa), yaitu sebuah pedoman yang digunakan
untuk mengatur aktivitas kemahasiswaan. Namun, Polbinmawa ternyata tidak
sekalipun menyebut istilah NKK/BKK atau apakah konsep tersebut ditiadakan

188

Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 87 dan Sardiman AM, M.Pd dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.
Pd, op.cit., hlm. 22.
189
Nugroho Notosusanto, Mengemban Masa Depan: Kumpulan Sambutan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hlm. 26.
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atau tidak.190 Dengan demikian Polbinmawa merupakan kebijakan baru dengan
tetap membiarkan kebijakan lama. Secara de jure NKK/BKK tetap berlaku.
Melalui Polbinmawa, Depdikbud memberi kebebasan kepada pimpinan
universitas dalam membina mahasiswa sesuai dengan situasi dan kebutuhan
masing-masing kampus. Artinya, setiap pimpinan universitas bisa memodifikasi
kebijaksanaan lama (NKK/BKK) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masingmasing kampus. Itulah sebabnya sejak keluarnya Polbinmawa, penerapan
NKK/BKK tampil dengan beraneka bentuk.191 Jadi pada masa Menteri Nugroho
Notosusanto sebenarnya ada sedikit kebebasan di bidang kelembagaan
mahasiswa. Namun hanya sedikit rektor yang berani melakukan improvisasi
terhadap BKK karena mereka enggan melepaskan kekuasaan terhadap mahasiswa
yang sudah terlanjur menjadi besar. Karena itu mahasiswa merasa dibatasi ruang
geraknya dan menganggap BKK masih berlaku murni seperti zaman Daoed
Joesoef.192
3. Fuad Hassan (1985-1990)
Prof. Dr. Fuad Hassan, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia menjadi Mendikbud menggantikan Nugroho yang wafat pada bulan
190

Didik Supriyanto, locit. Polbinmawa sebenarnya merupakan kesepakatan diam-diam di
kalangan pejabat Depdikbud beserta seluruh pimpinan universitas untuk tidak secara keras lagi
menerapkan NKK/BKK.
191
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 88. Ada BKK yang anggota dan ketuanya terdiri dari mahasiswa
semuanya. Ada BKK yang kompromistis: Ketuanya Pembantu Rektor III dan Sekretarisnya
mahasiswa. Ada pula BKK bayangan, yang secara eksplisit tidak disebut BKK, tetapi bentuknya
sesuai dengan BKK. Dan ada pula BKK yang seluruhnya dikuasai mahasiswa, dan pembantu
rektor III hanya bertindak sebagai administrator saja
192
Perlu dicatat bahwa pada masa Nugroho Notosusanto, penerapan kurikulum PSPB (Perjuangan
Sejarah Perjuangan Bangsa) yang sangat militeristik dan menempatkan Soeharto sebagai pahlawan
dijalankan, kemudian PSPB tadi diplesetkan menjadi “Pedoman Supaya Pelajar Bingung”. Pada
masa ini pula penerapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) digalakkan di
sekolah-sekolah.
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Juli 1985 (tiga tahun sebelum pergantian kabinet tahun 1988). Tanggal 12
Agustus 1985 Fuad Hassan dilantik, ia segera membentuk tim kecil yang bertugas
meneliti keadaan dan kebutuhan mahasiswa yang sebenarnya. Tim ini
beranggotakan 6 orang dan diketuai oleh Suripto. Fuad Hassan berhasil
mencairkan kebekuan dunia kemahasiswaan, ia menanggapi positif kritik-kritik
tentang kelemahan-kelemahan dunia kemahasiswaan dan menyetujui konsep
usulan perubahan kebijakan terhadap dunia kemahasiswaan, agar kampus lebih
dinamis.193
Hasil dari penelitian Tim Suripto yang dirilis tahun 1987 akhir
menunjukkan bahwa 99,5% mahasiswa orientasinya adalah studi dan tak peduli
terhadap NKK/BKK, yang peduli hanya 0,5%. Dari kelompok yang peduli
tersebut terbagi menjadi dua jenis: (1) Kritis dan realsitis dan (2) Radikal.
Kelompok yang radikal inilah yang memperjuangkan Dewan Mahasiswa.
Berdasar hasil temuan sementara Tim Suripto, Fuad Hassan mulai melakukan
perubahan-perubahan pada sektor kemahasiswaan. Dalam pidatonya di depan
Rapat Kerja Nasional Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada tanggal 18
Januari 1988, Fuad Hassan antara lain menyatakan194:
Pendekatan terhadap masalah-masalah kaum muda sebaiknya diarahkan
pada terbitnya saling-pengertian yang lebih bersifat konsensus dari pada
kompromis. Konsensus lebih mantap karena merupakan permufakatan
bersama (sharing), sedangkan kompromis pada umumnya lebih rawan
karena dihasilkan oleh saling memberi dan saling menerima (give and
take).

193

Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 88-89.
Ibid., hlm. 89. Penelitian dan puluhan pertemuan dilakukan dengan mahasiswa perguruan tinggi
swasta maupun perguruan tinggi negeri di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya,
Medan, Ujungpandang, dan Ambon.
194
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Pidato Fuad Hassan tersebut kemudian dikenal dengan pidato angin
segar. Menurut Fuad, untuk meningkatkan martabat masyarakat akademik, perlu
angin segar berembus di kampus sehingga warganya tak merasa sesak napas untuk
melaksanakan kewajiban dan kewenangan serta hak dan tanggung jawabnya
sebagai sivitas akademika. Rapat Kerja Nasional itu akhirnya menetapkan Pola
Pengembangan

Kemahasiswaan

(Polbangmawa)

sebagai

pengganti

dari

Polbinmawa era Nugroho. Bila Polbinmawa merupakan “petunjuk” agar para
pejabat universitas selaku Pembina mahasiswa dalam membebaskan diri dari
belenggu NKK/BKK, maka Polbangmawa lebih jauh lagi, menekankan kepada
pejabat universitas agar memberi kebebasan kepada mahasiswa dalam
menjalankan aktivitas di kampus.195 Kata “Pengembangan” yang menggantikan
frasa “Pembinaan” juga merupakan konsep bahwa mahasiswa dijadikan
subyeknya, bukan lagi sebagai obyek.
Baru pada tanggal 28 Juli 1990, Fuad Hassan mencabut secara formal
kebijakan NKK/BKK melalui SK No. 4003/U/1990 tentang Pedoman Organisasi
Kemahasiswaan. SK ini kemudian dikenal dengan Kebijaksanaan SMPT karena
peraturan ini mengizinkan kembali dibentuknya lembaga kemahasiswaan tingkat
universitas yang disebut Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Lembaga
ini murni dikontrol oleh mahasiswa, namun masih banyak mahasiswa yang
menginginkan lembaga berstruktur seperti Dewan Mahasiswa, atau menginginkan
penamaan yang sama, Dewan Mahasiswa.196

195

Ibid., hlm. 90.
Ibid., hlm. 141 dan Babari “NKK dan BKK: Depolitisasi Kampus dan Mahasiswa?” dalam
Harry Tjan Silalahi, op.cit., hlm. 144 dan 150-151.
196
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BAB IV
DAMPAK KEBIJAKAN NKK/BKK PADA ERA ORDE BARU
A. Depolitisasi dan Deideologi Mahasiswa
Sejak Menteri P dan K, Daoed Joesoef, mengeluarkan gagasannya
mengenai NKK, pergolakan di dalam universitas tidak henti-hentinya terjadi.
Mahasiswa berfokus pada masalah keorganisasian yang secara tidak langsung
“dibubarkan”. Segala kegiatan mahasiswa yang sifatnya ke arah politik praktis
dibatasi oleh rezim Orde Baru. Misalnya, semua penceramah dari luar kampus
haruslah atas izin Rektor atau pun pimpinan universitas. Bahkan, pidato
pengukuhan guru besar, baru bisa diucapkan setelah pidatonya dibaca dan
disetujui oleh Rektor Universitas, hal ini terjadi pada salah seorang guru besar
UGM.197 Dapat diartikan bahwa suatu kegiatan akademis tidak ditentukan oleh
penalaran tetapi oleh birokrasi, tepatnya otoritas. Jadi, dimanakah letak
“penalaran” yang merupakan konsep utama NKK/BKK?
Ekses NKK/BKK seperti yang dipaparkan oleh Tim Suripto pada masa
Fuad Hassan menunjukkan bahwa hanya 0,5% mahasiswa yang peduli dengan
NKK/BKK, yang dapat diartikan bahwa 99,5% mahasiswa lainnya apatis terhadap
kondisi perpolitikan nasional. Hal ini menjadi lumrah karena mahasiswa takut
untuk masuk ke ranah politik akibat pembatasan, punishment berupa skors dan
drop-out,

intimidasi, dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa

melalui birokrat kampus, militer, dan “militer bayangan” di dalam kampus.

197

T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (Penyunting), Langit Masih Mendung: Laporan Keadaan
Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia 1980, Jakarta: Sinar Harapan, 1981 (cetakan 1), hlm. 67.
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Depolitisasi dan deideologi terhadap mahasiswa rupanya berhasil dilakukan oleh
rezim guna mempertahankan kekuasaannya yang sudah kadhung korup.
1. Mematikan Gerakan Mahasiswa
Melalui

NKK/BKK,

gerakan

mahasiswa

mengalami

“kematian”.

Utamanya akibat Dewan Mahasiswa sebagai student government dibekukan oleh
penguasa melalui birokrasi kampus. Penamaan “mahasiswa” dipaksa diganti
dengan frasa “pemuda”. Jika mahasiswa menginginkan politik praktis, mereka
diminta untuk bergabung dengan organisasi ekstra universiter yang sudah ada.
Namun, sejak 1971, organisasi ekstra universiter itu juga dilebur ke dalam KNPI
yang merupakan organisasi pemuda partner rezim Orde Baru jika tidak bisa
disebut “boneka”. Kalau pun masih terdapat gerakan ekstra kampus yang tidak
masuk ke dalam KNPI, organisasi-organisasi tersebut memiliki keterkaitan pada
partai politik, yang membuatnya tidak independen.198
Menurut Danny J.A, strategi policy maker untuk menghancurkan
infrastruktur politik mahasiswa melalui kerangka operasional sebagai berikut:
Pertama, Dewan Mahasiswa, sebagai pusat aktivitas mahasiswa di kampus,
dibekukan. Kemudian, kehidupan kampus dipecah-pecah per-fakultas yang
selanjutnya dilakukan spesialisasi aktivitas melalui Ikatan Senat Mahasiswa
Sejenis (ISMS). Kedua, Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan bidang
kemahasiswaan masuk ke dalam struktur kemahasiswaan sebagai pengontrol

198

Seperti yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, banyak organisasi mahasiswa ekstra
kampus seperti PMKRI, GMNI, HMI, PMII, CGMI, dll, yang tidak masuk ke dalam KNPI
merupakan under-bow dari partai-partai nasional kala itu. Walaupun partai-partai itu telah difusi
ke dalam PDI dan PPP, namun organisasi mahasiswa ekstra universiter tersebut tetap memiliki
relasi dengan partai-partai tersebut.
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aktivitas mahasiswa dan mengendalikan ekstra kurikuler kampus dalam bentuk
BKK. Ketiga, birokrasi kampus dapat membredel dan mengambil alih surat kabar
mahasiswa. Padahal, surat kabar atau pers mahasiswa menjadi penghubung
kehidupan kampus dengan kehidupan sosial masyarakat di luar. Keempat,
birokrasi kampus kemudian mengambil alih masa orientasi mahasiswa baru yang
biasanya ditangani oleh organisasi mahasiswa. Masa orientasi sebelumnya
digunakan sebagai ladang menumbuhkan ideologisasi kultur politik pada
mahasiswa baru. Kelima, birokrasi kampus memberlakukan sanksi akademis
dengan ketat melalui segala aturan yang dibuat, seperti sistem presensi yang harus
memenuhi syarat 75% masuk kelas, pembatasan masa studi (tidak bisa lama-mala
kuliah),199 Sistem Satuan Kredit Semester (SKS), dan sebagainya.200
Pengetatan dalam birokrasi kampus bertentangan dengan kehidupan ilmiah
mahasiswa. Jika kegiatan akademis ilmiah harus berada di bawah kontrol
birokrasi universitas, maka ini merupakan lonceng tanda bahaya bagi kegiatan
akademis dan hal ini tentu bertentangan dengan gagasan yang dikemukakan oleh
Daoed Joesoef. Tindakan Menteri Pendidikan menciptakan suatu birokrasi yang
represif, tidak menciptakan suasana penalaran yang diharapkan. Dapat dikatakan
bahwa pada satu pihak di sana ingin dibina suatu kehidupan kampus yang
“normal”, tetapi di pihak lain ada tindakan-tindakan yang “tidak normal”.
Tindakan tidak normal dapat dilihat pada peristiwa pemecatan mahasiswa dan

199
200

Pada masa sebelum NKK/BKK diterapkan, mahasiswa bisa kuliah 7 hingga 10 tahun lebih.
Denny J.A, op.cit., hlm. 65-66.
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dosen di luar kriterium akademis.201 Sanksi non-akademis menjadi hantu dalam
dunia akademis.202
2. Mengekang Pers Mahasiswa
Menurut rezim Orde Baru, pers mahasiswa haruslah dkendalikan karena
membahayakan kekuasaan mereka. Pers yang merupakan media informasi
aktivitas mahasiswa dianggap sebagai corong untuk menggerakkan massa yang
lebih banyak (kuantitas) dan besar (kualitas). Walaupun pers mahasiswa
diperbolehkan terbit kembali pada akhir tahun 1978, pengorganisasian pers
mahasiswa harus masuk ke dalam struktur BKK.203
a. Mempertahankan Independensi
Aktivis pers mahasiswa bersikeras mempertahankan sifat independensi
penerbitannya dengan menolak masuk BKK. Aktivitas pers mahasiswa memilih
masuk dalam struktur universitas lainnya agar tetap independen. Struktur ini
berupa pembentukan instansi baru dalam tubuh universitas, yakni biro penerbitan
universitas yang langsung di bawah tanggung jawab rektor. Dalam hal ini,
Salemba maupun Gelora Mahasiswa diuntungkan karena pada saat itu masingmasing mempunyai rektor yang aspiritatif. Dalam masa awal NKK/BKK ini baik
Salemba (UI), Kampus (ITB), maupun Gelora Mahasiswa (UGM) tidak
menginduk pada BKK lewat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tetapi memilih

201

T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (Penyunting), op.cit., hlm. 68-69.
Ibid., hlm. 73.
203
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 77.
202
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menginduk langsung kepada badan independen. Di dalam posisi seperti itulah
sikap kritis pers mahasiswa terus berkembang.204
Sikap keras pers mahasiswa mengenai pengadilan mahasiswa dan
NKK/BKK akhirnya menghadapkan mereka kepada hantu lama: pembredelan.
Belum berjalan sampai 1 tahun, penerbitan Salemba, Kampus, dan Gelora
Mahasiswa kembali dilarang terbit oleh rezim Orde Baru karena tetap
menampilkan hal yang sama seperti waktu sebelumnya. Khusus untuk Gelora
Mahasiswa pemberhentian terbit dilakukan oleh Rektor UGM sendiri, karena
isinya menampilkan kritik yang sangat keras pada Rektor yang waktu itu adalah
Prof. Dr. Sukaji Ranuwihardjo.205 Selanjutnya penerapan NKK/BKK memaksa
pers mahasiswa masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan ditempatkan ke
dalam struktur BKK. Pers mahasiswa dikategorikan sebagai salah satu dari unit
kegiatan khusus yakni Unit Kegiatan Pers Mahasiswa.206 Artinya kedudukan pers
mahasiswa setara dengan unit kegiatan lain seperti kesenian, olah raga, Resimen
Mahasiswa, koperasi mahasiswa, dan lain-lain.
b. Problem Surat Tanda Terdaftar (STT)
Jauh hari sebelumnya, yakni sesudah peristiwa Malari pers mahasiswa
terkena peraturan baru, yaitu keharusan untuk memasukkan Surat Tanda Terdaftar
(STT). Dengan demikian langkah memasukkan pers mahasiswa ke dalam struktur
kampus diikuti juga oleh kontrol terhadap pers mahasiswa tidak hanya dilakukan
oleh Depdikbud lewat aparat rektorat tetapi juga oleh Deppen melalui aparat
204

Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 77.
Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti, Jakarta:
Karya Unipress, 1983, hlm. 56.
206
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 80.
205
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Dirjen PPG. Saat itu penyebaran informasi terjadi melalui selebaran atau pamflet
yang tidak menghiraukan Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Tanda Terdaftar
(STT) dari Departemen Penerangan bagi penerbitan pers yang terbuka. Selebaran
banyak bermunculan dalam bentuk stensilan atau foto kopi. Mahasiswa
menciptakan penerbitan “bawah tanah” setelah selama tahun 1979-1980.207
Setelah pembekuan kembali pers mahasiswa sepanjang tahun 1979-1980.
Depdikbud bersama Deppen pada tanggal 31 Mei 1980 membentuk Tim Pembina
Pers Kampus Mahasiswa Tingkat Nasional. Tim yang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Mendikbud dan Menpen No. 0166/P/1980 itu terdiri dari
pejabat di jajaran kedua departemen dan beberapa dosen perguruan tinggi
bertugas untuk mengarahkan pers mahasiswa agar sesuai dengan pengembangan
penalaran.208 Namun diberi nama apapun, Tim Pembina tetap arahnya adalah
melakukan pembatasan terhadap ruang gerak pers mahasiswa.
Pada akhirnya, pers mahasiswa tidak bisa mengeritik penguasa, karena
resiko dibredel sangat nyata. Ketika itu, ada tiga tabu tak tertulis yang tak boleh
disentuh media secara umum: Pertama, jangan mengusik Presiden dan keluarga
Presiden, termasuk bisnis anak-anak Soeharto. Kedua, jangan mempersoalkan
Dwi Fungsi ABRI. Ketiga, jangan mengangkat kasus SARA, atau kasus yang bisa
memancing konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (kaya-miskin).209

207

T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (Penyunting), op.cit., hlm. 82.
Didik Supriyanto, op.cit., hlm. 80-81.
209
Wawancara tertulis mahasiswa jurnalistik Unpad, Sri Anindiaty Nursastri dengan mantan
aktivis pers mahasiswa UI, Satrio Arismunandar. Wawancara dilakukan pada 9 November 2010.
Saat wawancara, profesi Satrio adalah Executive Producer Trans TV.
208
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B. Tiga Puluh Dua Tahun Kekuasaan Rezim Orde Baru
Kebijakan NKK/BKK menjadi ujung tombak rezim Orde Baru yang
ampuh untuk “menutup mulut” atau bahkan “membius” gerakan mahasiswa
hingga semaput. Gerakan mahasiswa yang semakin radikal tentu bertentangan
dengan konsep stabilisasi politik rezim Orde Baru. Kekuasaan yang mapan itu
sewaktu-waktu

dapat

goyah,

seperti

yang

dilakukan

mahasiswa

pada

pemerintahan Soekarno pada tahun 1966—walaupun mereka mendapat backing
militer. Gerakan mahasiswa tentu sangat mengancam rezim Orde Baru—
khususnya Soeharto dan bisnis keluarganya. Oleh karena itu, kebijakan
NKK/BKK merupakan legitimasi yang sangat kuat dalam melenyapkan kekuatan
mahasiswa sebagai agen pengontrol, sebagai gerakan moral (moral of force).
NKK/BKK menjadi kekuatan yang menjadikan penguasa Orde Baru dapat
bertahan hingga lebih dari tiga dekade.
1. Melenyapkan Agen Pengontrol
Dalam hubungannya dengan masalah hak asasi, mulai terlihat suatu usaha
sistematis menuju sistem birokratisasi yang represif. Birokratisasi tersebut
berjalan secara sistematis dan secara tersamar tersusup di dalam Normalisasi
Kehidupan Kampus. Nama ini dipilih secara cukup licik untuk menyembunyikan
usaha sebenarnya yang bersifat represif. Langkah-langkah ini sangat sesuai
dengan yang ditempuh oleh repressive developmentalist regimes yaitu: (i)
Menghancurkan pusat kekuatan yang tersisa dari lawan yang telah dikalahkan. (ii)
Mengenakan kontrol ketat terhadap koalisi unsur-unsur pendukung, mengurangi
kebebasan semua kelompok yang berpotensi untuk mengerahkan massa. (iii)
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Sekali kontrol ketat diterapkan, masalah yang dihadapi kelompok penguasa adalah
masalah pemeliharaan, yaitu pengelolaan yang waspada. Dalam tahap ketiga ini,
penyesuaian represi bersifat kompleks dan universal. Satu aspek yang khususnya
kontroversial adalah pertanyaan mengenai kelompok mana yang menjadi sasaran
utama represi.210
Dalam hubungan itu terlihat sekali suatu sistem pembangunan elitis yang
dikelola oleh sistem pemerintahan yang repesif. Sangat jelas kelompok strategis
mana yang sebenarnya menjadi tujuan represi. Kelompok-kelompok tersebut tidak
lain merupakan saingan bagi birokrasi represif yang selalu bersuara lantang
menentang birokrasi yang represif. Kelompok tersebut ada dalam universitas,
kelompok bersuara lantang tak lain adalah mahasiswa.211
Tak dapat dipungkiri, perlakuan rezim Orde Baru terhadap dunia
kemahasiswaan, utamanya aktivitas politik mahasiswa sebagai pengontrol
penguasa telah melewati batas. Spekulasi-spekulasi bermunculan mengenai
deideologi terhadap mahasiswa, mulai dari pertarungan elite penguasa sendiri
yang berebut kekuasaan, upaya untuk memecah mahasiswa agar berkelahi sendiri
(dan memang berhasil), hingga upaya rezim untuk melakukan kamuflase terhadap
perilaku korupnya—karena mahasiswa menjadi sibuk mengurusi kepentingannya
sendiri.
Mahasiswa sebagai kekuatan moral (moral of force) dan agen pengontrol
sosial (agent of social control) praktis lenyap dari diri mahasiswa akibat
pemberlakuan
210
211

NKK/BKK.

Menurut

penulis,

terdapat

T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah (Penyunting), op.cit., hlm. 76-77.
Ibid., hlm. 77.

benang

merah
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“ketakutan”—yang terus berputar layaknya rantai makanan—yang terjadi dalam
sistem pendidikan era NKK/BKK ini. Mahasiswa takut diskors atau didrop-out
oleh Rektornya; sedangkan para Rektor takut jabatannya dicopot oleh penguasa
jika tidak mampu mengontrol kampusnya (baca: meredam aktivitas mahasiswa);
dan Penguasa takut terjungkal dari tampuk kekuasaan oleh gerakan mahasiswa.
Jadi jelaslah “rantai ketakutan” hanya berputar dari mahasiswa-rektor-penguasamahasiswa. Kebijakan NKK/BKK membuat mahasiswa menjadi apatis dan
melahirkan generasi penerus yang mlempem. Padahal suasana kampus yang bebas
akan melahirkan kreativitas dan daya kritis mahasiswa, keduanya menjadi modal
utama bagi calon pemimpin masa depan.
2. Tiga Dekade Kekuasaan Rezim Kleptokrasi
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Soeharto adalah seorang taktikus
yang lihai menggunakan kekuasaan politiknya—baik tentara sebagai tukang
pukulnya maupun teknokrat sebagai pemancing hutang luar negeri. Pembantaian
1965-1966 memiliki fungsi ekonomis yang menguntungkan Soeharto, sekaligus
menguntungkan para investor dari blok Barat yang dipimpin oleh AS.
Pembantaian 1965-1966 meletakkan dasar bagi suatu politik terror, di mana setiap
orang yang menentang kebijakan pemerintah, atau menentang suatu proyek atau
program pemerintah, tanpa banyak cincong dapat dicap “PKI”, dan serta merta
dibungkam. Inilah bentuk nyata dari penerapan “politik Kambing Hitam”. Politik
kambing hitam begini, yang memungkinkan Soeharto bersama kerabat dan
sahabatnya, menjadi penguasa tanah terluas di Nusantara, dalam berbagai bentuk
hukum (HGU, HPH, HTI, bahkan tanah milik). Oleh karena itu, tidak mungkin
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membayangkan akumulasi kekayaan oligarki ini, tanpa berbasiskan pada politik
kambing hitam, yang diletakkan dasarnya pada pembantaian 1965-1966.212
a. Mengembangkan Kelompok Bisnis
Dalam kekuasaannya, rezim Soeharto sangat cerdik—walau lebih tepat
disebut licik—mengembangkan bisnis yang kuat di dalam tubuh militer
khususnya Angkatan Darat, dan di dalam keluarga Cendana. Soeharto sudah
membangun persekutuan bersama para pengusaha Cina saat ia masih menjabat
sebagai Panglima Diponegoro pada tahun 1950-an. Ia membangun persekutuan
yang erat dengan Liem Sioe Long dan Bob Hasan.213
Di bawah ini akan dijabarkan menggunakan tabel—agar memudahkan
pembaca, bagaimana kekuasaan kapitalisme Orde Baru mencengkeram dan
merampok kekayaan bumi Nusantara demi kepentingan golongan dan keluarga.
Tabel 4.1. Kelompok Bisnis Militer
NO.

1.

KELOMPOK
BISNIS
MILITER

Kelompok
Bisinis Divisi
Diponegoro

DESKRIPSI SINGKAT

TOKOH
DALAM

Kelompok Divisi Diponegoro terlibat dalam
kepemilikan perkebunan sebelum 1965.
Sangat mungkin perkebunan milik Belanda
diambil alih oleh militer. Perkebunanperkebunan tersebut digabung di bawah satu
perusahaan, yakni PT Rumpun yang
sahamnya dipegang para perwira Divisi
Diponegoro. Perusahaan lainnya bergerak di

Mayor
Sudjono
Hoemardani,
Bob Hasan,
Gatot Subroto,
Ibnu Hardoyo
(keluarga ibu
Tien)

Tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Kleptokrasi Warisan Soeharto
Mungkinkah?” dalam Asvi Warman Adam, dkk, op.cit., hlm. 170-172.
213
Richard Robison, op.cit., hlm. 204. Pada saat itu Soeharto dimutasi akibat melakukan mark-up
dalam pembelian persenjataan (tank) yang bahkan disebut-sebut ilegal, lihat David Jenkins,
Soeharto di Bawah Militerisme Jepang, Depok: Komunitas Bambu, 2011. Dalam
perkembangannya, Soeharto dan Liem Sioe Long menjadi mitra yang sangat dekat, diceritakan
oleh Jusuf Wanandi dalam bukunya Menyibak... op.cit., bahwa ketika menjelang Pemilu, Liem
akan mengundang pengusaha-pengusaha kawannya dan dengan cepat mereka mengumpulkan dana
untuk pemenangan Soeharto. Sungguh ironis memang, di satu sisi Soeharto menajdi simbol antiCina, namun di sisi yang lain ia membutuhkan bantuan dari para cukong Cina.
212
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NO.

2.

KELOMPOK
BISNIS
MILITER

PT Tri Usaha
Bhakti (TUB)

3.

Kelompok
Bisnis Kostrad

4.

PT Propelat
Divisi
Siliwangi

DESKRIPSI SINGKAT
bidang perkapalan dan bongkar muat barang
yakni PT Pangeran Lines/PT Wasesa Line
dan PT Karana Line.
Perusahaan induk ini didirikan oleh Hankam,
terdaftar pada 1969 dengan supervisi sebuah
adan pimpinan yang terdiri dari para perwira
militer dengan latarbelakang keuangan.
Kelompok ini bergerak utamanya di bidang
kehutanan atau perkayuan dengan bermitra
dengan pengusaha Cina (PT Kayumas). TUB
juga melakukan korporasi patungan alias
bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain
seperti PT Private Development Finance
Corp.
Kelompok Kostrad terdiri dari Yayasan
Dharma Putera (YDP) dan yayasan yang
lebih kecil, Trikora. Keduanya ada di bawah
tanggung Jawab Asisten 7: Jenderal Sofjar
yang kemudian digantikan Jenderal Soerjo
karena wafat pada tahun 1973. YDP
bersekutu sangat dekat dengan para
pengusaha Cina. YDP bergerak dalam
berbagai bidang, ada perbankan (Bank
Windu Kencana); kehutanan (PT Dharma
Rimba Kencana, PT Asia Veteran);
penerbangan yang bermitra dengan seumlah
perwira AU (PT Seleuwah dan PT Mandala).
Propelat didirikan berdasarkan konsesi
kehutanan, keagenan tunggal dan bank.
Perusahaan ini berdiri pada 1967 ketika
Panglima Siliwangi dijabat leh Jenderal
Dharsono. 40% Saham Propelat dimiliki oleh
Yayasan Kartika Siliwangi.
Mula-mula perusahaan tersebut disebut
Propelad (Proyek Perhotelan Angkatan
Darat) dengan tujuan membangun hotel dan
wisma tamu untuk anggota Kodam Siliwangi,
kegiatan meluas hingga pembangunan jalan.
Pada tahun 1978, Jenderal Dharsono menjadi
Direktur Propelat.

TOKOH
DALAM

Tokoh berikut
hanyalah mitra
dari TUB:
Sutowo dan
Sudarpo
(Pribumi);
Liem Sioe
Liong dan
Mochtar Riady
(Cina).

Jenderal
Sofjar,
Jenderal
Soerjo, Liem
Sioe Liong,
Bob Hasan,
Sofjan
Wanandi.

Jenderal
Dharsono.

Sumber: Richard Robison, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Depok: Komunitas
Bambu, 2012, Bab 8.

Selain yang telah dijabarkan di atas, masih banyak perusahaan-perusahaan
kecil yang dikelola oleh militer. Selain itu bisnis milik militer juga mempunyai
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arti penting dengan hak-hal mereka sebagai komponen kekuatan korporasi dan
kemakmuran. Mereka juga mengakui bahwa bisnis militer digunakan untuk
menutupi kekuarangan anggaran kebutuhan militer. Hal ini digunakan militer
untuk lebih memantapkan posisi mereka sebagai pengemban Dwi Fungsi ABRI.
Dalam istilah PKI, mereka ini disebut sebagai “Kabir” (Kapitalis Birokrat).214
Kelompok bisnis juga dilakukan oleh keluarga Soeharto (Cendana).
Kedekatan—khususnya bisnis—antara keluarga Cendana dengan pengusaha Cina
Liem ditunjukkan dalam kepemilikan saham pada perusahaan induk Liem Sioe
Liong. Melalui Sudwikatmono (adik tiri Soeharto) Keluarga Cendana memegang
saham 5% saham di perusahaan grup semen Tiga Roda, 4% di pabrik Terigu
Bogasari dan paling sedikit 5% di perusahaan dagang dan pabrik karet Waringin
Kencana. Sigit dan Siti (Tutut) masing-masing pemegang 6% saham BCA, bank
swasta devisa terbesar. Sudwikatmono juga menjadi Presiden Direktur Waringin,
Indocement, dan Bogasari.215
Selain di dalam negeri, mereka juga mengambil keuntungan melalui
kekuasaan Soeharto di luar negeri. Setiap Soeharto melakukan muhibah bersama
menteri-menterinya, dimanfaatkan untuk mempromosikan bisnis keluarga dan
kroninya. Contoh yang paling mencolok adalah ekspansi MUSA (Mitra Usaha
Sejati Abadi)216, kelompok bisnis perkayuan yang bernaung di bawah Yayasan
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Richard Robison, op.cit., hlm. 200-201 dan 211.
Ibid., hlm. 274.
216
Tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Kleptokrasi Warisan Soeharto
Mungkinkah?” dalam Asvi Warman Adam, dkk, op.cit., hlm. 173. “Kebetulan”, ketua yayasan itu
adalah Raden Notosuwito, Kepala Desa Argomulya di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul,
D.I.Y., saudara tiri Soeharto. Cerita punya cerita, kelompok MUSA yang dipayungi Yayasan
Kemusuk Somenggalan mendapat konsesi hutan seluas 1,15 juta hektar di negera Amerika Tengah
itu. Sebagai “imbalan”-nya, MUSA menawarkan untuk melakukan renovasi istana Presiden
215
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Kemusuk Somenggalan, ke Suriname, membonceng pada kunjungan Soeharto ke
negeri itu, dengan dalih membangun “solidaritas Selatan-Selatan”.
b. Pertamina dan Bulog
Kisah Pertamina cukup rumit. Awal pembentukannya, Pertamina
menggabungkan diri dengan perusahaan minyak lainnya seperti Permina dan
Permigan pada tahun 1968. Ibnu Sutowo ditunjuk untuk memimpin Pertamina,
akan tetapi Ibnu Sutowo menggunakan Pertamina untuk kepentingan pribadinya.
Ibnu Sutowo melakukan hutang yang sangat besar kepada bank dunia. Ia juga
melakukan mark-up. Contohnya adalah pembelian kapal tanker dibeli Pertamina
dari General Dyinamics yang sedang sakit dengan harga 150 juta dolar AS,
sedangkan barang yang sama dapat dibeli dengan harga 100 juta dolar AS di
galangan kapal Norwegia. Konrak carter sebanyak 23 tanker yang diteken Ibnu
Sutowo menunjukkan harga yang “jauh dari harga pasar, sehingga tidak lain
disebabkan adanya si tanganpanjang”, yakni sebesar 2.750 juta dolar AS.217 Ibnu
Sutowo dipecat pada tahun 1985.218
Sedangkan Bulog difungsikan sebagai penjamin stabilitas pasokan dan
harga kebutuhan pokok. Namun sejarah mencatat bahwa Bulog digunakan sebagai
ladang untuk memindahkan keuntungan negara ke kantong pribadi. Bustanil
Arifin sebagai kepala Bulog mengatakan bahwa “Setelah Pertamina, banyak

Suriname di Paramaribo. Berbagai pendekatan ke pemerintah Suriname dilakukan melalui Menteri
Sosisal dan Perumahan, William Soemita, seorang keturunan Jawa.
217
Richard Robison, op.cit., hlm. 182-189. Namun, permasalahan Pertamina tidak sesederhana itu,
permasalahannya sangat rumit dan ruwet. Terdapat tumpang tindih kepentingan dan banyak aktor
yang bermain dalam masalah tersebut. Proyek Krakatau Steel sebagai ekses masalah Pertamina
adalah contohnya, hingga saat ini proyek Krakatau Steel yang bermasalah itu belum juga
menemukan titik terang.
218
David Jenkins, op.cit., hlm. 26.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

orang percaya di sinilah (Bulog) kalian bisa mendapatkan uang.” Bulog
dikendalikan oleh militer dan para cukong seperti Liem, dengan PT Bogasarinya.219 Sambil memperkaya keluarga dan para kroni Soeharto, kartel BulogBogasari ikut mengawetkan kemiskinan petani dan buruh Indonesia. Mie Instan
menjadi makanan siap saji yang dapat membantu menekan harga beras, dan
dengan rendahnya harga beras, upah buruh juga dapat ditekan. Sementara itu,
kartel Bulog-Bogasari terus mencetak keuntungan bagi keluarga Soeharto dan
Liem Sioe Liong.220
c. Rezim Kleptokrasi
Pada 1986 seorang wartawan Australia bernama David Jenkins tiba-tiba
menjadi sangat terkenal di Indonesia. Pada 10 April tahun itu, sebuah tulisannya
di Sydney Morning Herald membuka peran Presiden Soeharto dan keluarganya
dalam dunia bisnis berjudul “After Marcos, now for the Soeharto billions”
(Sesudah Marcos, kini giliran milyarder Soeharto). Nama keluarga dan kerabat
presiden dicatat lengkap dalam artikel itu. Isteri Pak Harto, Ibu Tien, disebut
sebagai “Ibu Tien Persen.” Peran mitra (alias cukong) presiden, Liem Sioe Liong,
juga disebut-sebut, bersama-sama dengan keluarga presiden lain seperti anaknya,
Sigit, Bambang, dan Siti Hardijanti, serta adiknya Probosutedjo.221
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Richard Robison, op.cit., hlm. 179-182.
Tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Kleptokrasi Warisan Soeharto
Mungkinkah?” dalam Asvi Warman Adam, dkk, op.cit., hlm. 174.
221
Harold Crouch dalam Pengantar David Jenkins, op.cit., hlm. xxxv. Kini setelah terbukti lewat
pengadilan, bahwa tiga orang dekat Soeharto—Tommy, Probosutedjo, dan Bob Hasan—menjadi
terpidana, setidak-tidaknya sebagian besar asset mereka di dalam negeri dapat dianggap
merupakan hasil usaha “pencucian uang” (money laundering). Prinsip pencucian uang hasil tindak
pidana itu ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15/2002 yang sudah disempurnakan
dengan Undang-Undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasuskasus korupsi kakap yang melibatkan anak-anak dan kroni-kroni Soeharto di antaranya adalah
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Namun, fakta tersebut tidak terlalu mempengaruhi kekuasaan rezim
Soeharto karena kekuatan pengontrolnya sudah ditekan sedemikian rupa sehingga
lumpuh untuk melakukan protes. Dilindungi oleh AS di dunia internasional,
Soeharto tinggal mengamankan bisnisnya di dalam negeri bersama kalangan
pengusaha, tentara, dan elite Golkar. Sistem oligarki berkaki tiga ini begitu ampuh
mempertahankan hegemoninya. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang
diwariskan oleh Soeharto dapat digambarkan sebagai suatu “kleptokrasi”, bukan
suatu demokrasi. Seperti kata Stanislav Andreski, dalam studinya tentang Afrika
pada 1968, “a kleptocracy [is] a regime which existed for the sole purpose of
plundering the wealth of the country it governed” (kleptokrasi merupakan suatu
rezim yang tujuan utama keberadaannya adalah untuk merampok kekayaan negeri
yang diperintahnya).222

dugaan bahwa Tutut menerima sogokan sebesar 16,5 miliar poundsterling dari pabrik senjata
Inggris, Alvis plc, untuk memperlancar penjualan seratus tank Scorpion kepada TNI/AD; dugaan
mark up sebesar 22 juta dollar AS dalam proyek pipanisasi Pertamina yang melibatkan Tutut,
Rosano Barak (Cano) dari Bimantara, dan Dirut Pertamina, Faisal Abda’oe (alm); dugaan
korupsi sebesar hampir 25 juta dollar AS dalam proyek TAC pengeboran sumur minyak Pertamina
oleh PT Ustraindo Petro Gas yang melibatkan dua Menteri Pertambangan dan Energi, I.B.
Soedjana dan Ginanjar Kartasasmita, mantan Dirut Pertamina Faisal Abda’oe lagi dan
Direktur PT UPG Praptono H. Tjiptohupoyo; kasus proyek Exxor I Balongan yang melibatkan
Erry Oudang, kemenakan Ny. Tien Soeharto dan Mentamben Ginanjar Kartasasmita yang
menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 triliun; serta kasus korupsi dana reboisasi HTI PT
Musi Hutan Persada sebesar Rp 331 miliar yang melibatkan Prajogo Pangestu dan Tutut, lihat
Tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Kleptokrasi Warisan Soeharto
Mungkinkah?” dalam Asvi Warman Adam, dkk, op.cit., hlm. 186-188.
222
Tulisan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Kleptokrasi Warisan Soeharto
Mungkinkah?” dalam Asvi Warman Adam, dkk, op.cit., hlm. 177.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari bab II hingga bab IV, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan merupakan ekses dari kemunculan Soeharto menjadi
Presiden. Kemunculannya melalui legitimasi supersemar, hingga pemantapan
posisinya melalui TAP MPRS No. 44/1968 tanggal 27 Maret 1968. Ketika
melakukan

“kudeta

menggunakan

merangkak”

kekuatan

(creeping

mahasiswa—KAMI

coup),

kelompok

(Kesatuan

Aksi

Soeharto
Mahasiswa

Indonesia). Saat itu juga rezim Soeharto menyadari bahwa kekuatan mahasiswa
sangat berbahaya jika tidak dikontrol. Ketakutan tersebut menjadi kenyataan,
terjadi gejolak mahasiswa yang menganggap rezim terlalu pro kepentingan asing.
Puncaknya pada peristiwa Malari (15 Januari 1974) ketika Perdana Menteri
Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta. Peristiwa Malari merupakan
rivalitas antara Ali Moertopo bersama Opsus (CSIS) yang pro investasi Jepang
dengan Jenderal Sumitro bersama Bappenas (Mafia Berkeley) yang pro investasi
AS. Korbannya adalah mahasiswa yang harus mendapat punishment melalui SK
No. 028/U/1974, Dewan Mahasiswa mendapat kontrol ketat dari birokrat kampus.
Selanjutnya, gerakan mahasiswa diwarnai aksi penolakan terhadap SK No.
028/U/1974 yang dikeluarkan oleh Mendikbud Sjarief Thayeb—di samping aksi
penolakan terhadap pribadi Soeharto yang kala itu akan maju mencalonkan diri
sebagai presiden pada pemilu 1977, akan tetapi protes tersebut dibalas dengan
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dikeluarkannya SKEP-02/KOPKAM/I/1978 oleh Jenderal Sudomo yang secara
formal membekukan Dewan Mahasiswa. Daoed Joesoef yang menggantikan
Sjarief Thayeb kemudian mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan melalui SK No. 0156/U/1978 dan
No. 037/U/1979. Kebijakan tersebut bermaksud melepaskan aktivitas politik dari
dunia kemahasiswaan serta membentuk lembaga pengganti Dema berupa BKK
yang diketuai oleh Pembantu Rektor III. Kebijakan NKK/BKK tak lain
merupakan sarana rezim Orde Baru untuk mengekang gerakan mahasiswa agar
kondisi politik dan ekonomi dapat stabil.
Kedua,

dalam

pelaksanaannya,

kebijakan

NKK/BKK

mendapat

penentangan dari kubu mahasiswa. Penolakan berpusat di UI, ITB, dan UGM
sebagai pusat gerakan mahasiswa Indonesia. Aksi mahasiswa mendapat dukungan
DPR melalui fraksi PDI dan PPP. Kedua fraksi tersebut mengajukan hak
interpelasi guna meminta penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan
NKK/BKK. Namun, hak interpelasi itu gagal mendapat suara bulat di rapat
paripurna pada 24 November 1979. Kekalahan di jalur konstitusional tidak
membuat mahasiswa putus asa, mereka mencoba beradaptasi dengan membentuk
Kelompok Studi (KS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KS bergerak
dalam kegiatan abstrak berupa membangun gagasan dan ide, sedangkan LSM
bergerak pada kegiatan konkret, yakni terjun ke lapangan membantu masyarakat
yang termarjinalkan. Namun, kegiatan mereka mendapat kritikan karena terlalu
eksklusif dan kegiatannya tidak dilakukan di kampus sebagai basis gerakan
mahasiswa. Pada awal tahun 1986, aktivis mahasiswa berkumpul bersama dan
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sepakat melahirkan Pers Mahasiswa. Hal itu terwujud dengan kelahiran Unit Pers
Mahasiswa UGM/Majalah Balairung dan Lembaga Pers Mahasiswa Unas/Koran
Solidaritas. Pada masa itu, kegiatan yang dilakukan adalah diskusi/seminar karena
penerbitan mereka terganjal oleh Surat Tanda Terdaftar (STT), bahkan untuk
Koran Solidaritas dilarang untuk terbit. Diskusi-diskusi ini menggunakan wadah
Dua Mingguan Balairung (DMB UGM) dan Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta
Forum (DKJ Jakarta Forum Unas). Walaupun mahasiswa dapat terus bergerak,
namun mereka terancam oleh intel-intel kampus yang menjadi kepanjangan
tangan militer, yakni Resimen Mahasiswa. Anggota Menwa mendata dan
memberikan informasi kepada militer nama-nama mahasiswa yang melakukan
protes. Setelah Daoed Joesoef digantikan oleh Nugroho Notosusanto, kebijakan
NKK/BKK masih diterapkan. Nugroho Notosusanto mengeluarkan Polbinwa
(Pola Pembinaan Mahasiswa) yang membebaskan kampus dalam membina
mahasiswanya. Baru pada era Fuad Hassan, NKK/BKK secara formal dicabut
melalui SK No. 4003/U/1990 yang memberi izin pembentukan kembali lembaga
kemahasiswaan yang dikelola oleh mahasiswa sendiri, namun menolak penamaan
“Dewan Mahasiswa”, nama lembaga kemahasiswaan itu adalah Senat Mahasiswa
Perguruan Tinggi (SMPT).
Ketiga, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan NKK/BKK yang secara
formal telah berjalan kurang lebih 12 tahun (19 April 1978 sampai 28 Juli 1990)
sangatlah mengerikan. Aktivitas mahasiswa menjadi apatis dan cuek terhadap
situasi perpolitikan nasional. Terbukti dari penelitian Tim Suripto yang
mengatakan bahwa 99,5% mahasiswa apatis dan cuek mengenai apakah kebijakan
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NKK/BKK dicabut atau tidak. Mahasiswa takut untuk bersuara karena bayangbayang hukuman skorsing dan drop-out menghantui mereka. Selain itu, mereka
juga takut jika nama mereka dicatat oleh “intel kampus”. Dari 0,5% yang peduli
terhadap kondisi perpolitikan nasional pun tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada
wadah organisasi pergerakan bagi mereka baik di dalam kampus maupun di luar
kampus. Lembaga kemahasiswaan di dalam kampus dibubarkan dan digantikan
oleh BKK yang merupakan lembaga birokrat kampus, organisasi ekstra kampus
telah dikooptasi ke dalam KNPI. Pers mahasiswa juga tidak bisa berbuat banyak,
pers mahasiswa dimasukkan ke dalam struktur BKK dan diharuskan memiliki
Surat Tanda Terdaftar (STT). Kondisi ini diperparah dengan konsep NKK yang
mengharuskan mahasiswa untuk lulus tepat waktu dengan menggunakan Sistem
Kredit Semester (SKS), artinya mahasiswa tidak punya waktu lagi untuk
memikirkan kondisi politik atau aktivitas politik mahasiswa. Mahasiswa dituntut
untuk cepat lulus agar tidak didrop-out. Hasil akhir inilah yang sesuai dengan
tujuan rezim Soeharto. Ketika Singa tak lagi memiliki taring dan kuku bahkan pita
suara, apa yang harus ditakutkan lagi dari Singa? Rezim Orde Baru telah berhasil
melenyapkan mahasiswa sebagai agen pengontrol mereka. Kondisi perpolitikan
nasional yang buruk dan penuh dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) itu terus melanggengkan kekuasaannya hingga tahun 1998. Terbukti
ketika NKK/BKK dicabut, mahasiswa berhasil tersadarkan kembali, dan hanya
perlu waktu 8 tahun untuk menumbangkan rezim Soeharto—walau perlu dilihat
pula kondisi nasional secara keseluruhan saat itu (1998).
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Lampiran 1: Salinan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
No. 028/U/1974
Tentang Petunjuk-Petunjuk Kebijaksanaan
Dalam Rangka Pembinaan Kehidupan
Kampus Perguruan Tinggi
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Menimbang:
a. Bahwa perlu adanya petunjuk-petunjuk
kebijaksanaan dalam rangka pembinaan
kehidupan kampus perguruan tinggi.
b. Bahwa di dalam rangka pembinaan
kehidupan kampus perguruan tinggi
tersebut, perlu adanya komunikasi antar
warga
civitas
akademika
berupa
komunikasi antar warga tersebut guna
penetapan
kebijakan
pelaksanaan
pembinaan perguruan tinggi oleh pimpinan
Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
c. Bahwa pembinaan kehidupan kampus
perguruan tinggi yang baik dapat
membantu mencegah timbulnya peristiwa
seperti yang terjadi pada tanggal 15 dan 16
Januari 1974 di Jakarta.
Mengingat:
a. Press release pemerintah tanggal 17
Januari 1974;
b. Keterangan pemerintah di Sidang Pleno
DPR tanggal 21 Januari 1974;
c. Pidato pelantikan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Kehakiman oleh
Bapak Presiden pada tanggal 22 Januari
1974.
Memperhatikan:
Hasil Rapat Kerja Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
dengan
para
Rektor
Universitas/Institut, Pembantu Rektor Bidang
Kemahasiswaan, Ketua Fakultas Sosial dan
Politik, Ketua Fakultas Ekonomi, Koordinator
Perguruan Tinggi, Ketua Konsorsium/Sub
Konsorsium dalam lingkungan Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan
yang
diselenggarakan pada tanggal 2 dan 3 Februari
1974 di Jakarta.
MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Menugaskan kepada semua
pimpinan Perguruan Tinggi
dalam lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
untuk melaksanakan petunjukpetunjuk kebijaksanaan dalam
rangka pembinaan kehidupan
kampus
perguruan
tinggi
sebagaimana tersebut dalam
lam. 1 Keputusan ini.
Kedua

:

Agar dalam melaksanakan tugas
tersebut diadakan kerjasama
yang erat dengan Muspida
setempat.

Ketiga

:

Hal-hal lain yang belum diatur
dalam Keputusan ini akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan
sendiri.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 1974
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
ttd
Sjarief Thayeb

Sumber: Majalah Indonesia, No. 16 Thn. III
1980. Direktorat Kemahasiswaan Dirjen
Pendidikan Tinggi Departemen P dan K,
Jakarta, hlm. 127.
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Lampiran 2: Salinan
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
No. 0156/U/1978
Tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Menimbang:
a. Bahwa perlu mengadakan normalisasi
kehidupan kampus;
b. Bahwa kurikulum dan cara bekerjanya staf
pengajar serta metode perkuliahan perlu
disempurnakan dan Badan Kekeluargaan
Mahasiswa di Perguruan Tinggi perlu ditata
kembali, sehingga melalui program dan
mekanisme kerjanya harus dapat membawa
kembali mahasiswa ke kepribadiannya
yang hakiki, yaitu “manusia penganalisa”;
c. Bahwa Badan Kekeluargaan Mahasiswa di
Perguruan Tinggi harus sanggup menuntun
mahasiswa ke arah menunaikan misi
kemahasiswaan
sebaik-baiknya,
yaitu
kekuatan penalaran individual, kemampuan
berpikir analitis dan sintesis serta
berkepribadian yang sehat dan tangguh;
d. Bahwa dalam rangka redefinisi dan
penataan kembali itu diusahakan agar
Badan Kekeluargaan Mahasiswa di
Perguruan Tinggi dapat bekerja kea rah
pemenuhan kebutuhan utama mahasiswa,
yaitu kesejahteraan mahasiswa (student
welfare), minat dan kegemaran mahasiswa
(student interest), dan pengembangan
pemikiran serta penalaran mahasiswa
(student ideas and reasoning);
e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di
atas, dipandang perlu diadakannya usaha
normalisasi kehidupan kampus.
Mengingat:
a. Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia
No.
IV/MPR/1978;
b. Undang-undang No. 22 tahun 1961;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974;
3. No. 59/N tahun 1978;

d.

Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No.
079/o tahun 1975.
MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama:
Menugaskan kepada para Rektor sebagai
penanggungjawab tertinggi dalam kampus
untuk melaksanakan normalisasi kehidupan
kampus tersebut dengan penuh tanggungjawab
sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dalam pidato pengarahannya pada Rapat Kerja
Rektor pada tanggal 14 dan 15 April 1978.
Kedua:
Yang dimaksudkan dengan “normalisasi
kehidupan kampus” adalah redefinisi dan
penataan kembali kehidupan kampus secara
mendasar, fungsional, dan bertahap.
Ketiga:
Oleh karena keadaan di berbagai Perguruan
Tinggi berbeda-beda maka para Rektor diberi
kesempatan untuk mengadakan persiapan mulai
tanggal 17 April sampai dengan 14 Mei 1978.
Keempat:
Para Rektor wajib memberikan laporan tentang
perkembangan usaha persiapan seperti tersebut
pada pasal “Ketiga” dan pelaksanaan seperti
tersebut pada pasal “Pertama” Keputusan ini
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
Kelima:
Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam
ketentuan tersendiri.
Keenam:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 1978
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
ttd
Dr. Daoed Joesoef
Sumber: Arsip Biro Humas Departemen P dan
K, 1978.
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Lampiran 3: Salinan
NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS
Dr. DAOED JOESOEF
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
I.

Perkembangan Masyarakat
Masyarakat
Indonesia
adalah
satu
masyarakat yang sedang membangun, sekarang
dan di hari-hari yang akan datang. Keberhasilan
usaha pembangunan sangat tergantung pada
tersedianya
berbagai
macam
keahlian
professional yang lain daripada selama ini
pernah kita kenal secara tradisional.
Semakin diperluas usaha pembangunan dan
semakin ditingkatkan akselerasinya, semakin
diperlukan adanya perkembangan suatu
peralatan teknis yang berdimensi luas:
penelitian ilmiah, tenaga ahli di bidang
pengajaran, latihan dan kesehatan rakyat,
insinyur, spesialis di bidang perencanaan,
pemasaran, management dan hubungan
kemasyarakatan, ahli-ahli hokum, design serta
administrasi dan banyak lagi keahlian tersier
lainnya yang berperan sebagai penggerak mesin
pembangunan.
Supaya pertanian dan industry mempunyai
efektivitas dan efisiensi yang tinggi, misalnya,
diperlukan di sebelah hulunya serangkaian jasajasa penting seperti penelitian, programming,
studi kasus, sedangkan di bagian hilirnya
diperlukan jasa-jasa berupa pengumpulan yang
tepat pada wkatunya, pergudangan, distribusi,
transformasi, pemasaran, dan semua ini harus
berjalan dalam satu jaringan organisasi,
peraturan bermain dan ketentuan (hokum) yang
berlaku dan saling menunjang. Keseluruhan
aparat birokratis ini merupakan dan karenanya
dapat disebut sebagai teknostruktur.
II. Teknostruktur dan Kekuasaan
Pengetahuan
Di setiap bidang penghidupan masyarakat
terdapat teknostruktur yang kadangkala
mempunyai cirri-ciri yang khas. Antara
teknostruktur satu bidang dan teknostruktur
bidang lainnya terdapat jalinan yang erat.
Teknostruktur di setiap bidang diisi oleh tenaga
kerja yang keahliannya diperlukan untuk
menanggulangi masalah dan urusan yang khas
dari bidang yang bersangkuatan.
Antara usaha pembangunan, perkembangan
teknostruktur
dan
perkembangan
serta
multiplikasi keahlian terdapat hubungan
pengaruh mempengaruhi yang bersifat timbale-

balik. Semakin meningkat dan meluas usaha
pembangunan, semakin banyak diperlukan
tenaga ahli, semakin mendalam dituntut dari
setiap keahlian dan karenanya teknostruktur
menjadi semakin kompleks, baik dilihat dari
sudut
masyarakat
sebagai
keseluruhan.
Komplesitas seperti ini menandai setiap
masyarakat yang sedang membangun dan setiap
lingkungan hidup modern.
Sejalan dan hidupnya masyarakat secara
lancer untuk sebagian besar tergantung dari
bekerjanya teknostruktur dan yang terakhir ini,
pada gilirannya, sangat ditentukan oleh tenagatenaga yang menduduki dan mengendalikan
teknostruktur tersebut. Jadi, secara esensiil
dapat dikatakan bahwa kekuasaan riil di
masyarakat dipegang oleh tenaga-tenaga ahli
yang mengisi jaringan teknostruktur.
Kenyataan ini ada karena, di satu
masyarakat modern, kekuasaan rill lahir dan
berkembang dari kekuatan yang berkaitan
dengan pengetahuan dan pemikirannya.
Pengetahuan pada gilirannya tumbuh dari
pembagian intelektuil daripada pekerjaan.
Sedangkan baik pengetahuan maupun pemikiran
bersumber pada penalaran (reason). Begitu rupa
sehingga kiranya dapat dikatakan bahwa
kekuatan penalaran (the power of the reason)
adalah sumber yang menentukan bagi setiap
usaha pembaruan sedangkan pembaruan adalah
pembangunan itu sendiri. Tidak aka nada
pembangunan tanpa pembangunan.
Tempat kekuasaan memang tidak jelas dan
tidak harus sama bagi berbagai jenis keputusan
yang harus diambil dalam rangka teknostruktur.
Apabila permasalahan yang harus diambil
keputusannya terletak di bidang teknisi, insinyur
dan dan pemegang pengetahuan sejenisnya yang
menentukan. Apabila masalahnya terletak di
bidang pemerintahan maka kekuasaan ahli
hokum, ahli politik ataupun administrator yang
merupakan bobot penentu.
III. Misi Universitas
Perguruan Tinggi, sebagai jenjang terakhir
dari pendidikan formal, mempunyai fungsi yang
berdimensi tiga: Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat.
Melalui aktivitas pendidikan tinggi dan
penelitiannya, perguruan tinggi secara langsung
menghasilkan berbagai tenaga-tenaga ahli.
Produksi tenaga-tenaga ahli ini berarti secara
tidak langsung sudah mengabdi masyarakat
sejauh keahlian-keahlian tersebut memang
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sesuai dengan yang dituntut oleh usaha
pembangunan.
Walaupun terjadi multiplikasi keahlian,
yang berarti pembedaan profesi yang semakin
jelas, faktor persamaan (common denominator)
di antara itu semua tidak menjadi semakin
kabur. Faktor persamaan itu terdapat dalam diri
orang yang memiliki keahlian khusus tersebut,
dalam arti: semua orang ini tergolong dalam
satu kategori tenaga kerja, yaitu: Pekerja otak
(knowledge worker).
Pekerja otak ini kelak pada waktunya
menduduki tempat-tempat yang strategis di
dalam jaringan teknostruktur dari setiap bidang
penghidupan masyarakat dan di tempat-tempat
tersebut mereka berwewenang untuk membuat
keputusan-keputusan yang menentukan dan
berbobot bagi jalannya kehidupan masyarakat.
Melalui pengambilan keputusan-keputusan
seperti itulah sebenarnya secara riil pekerja otak
itu memegang kekuasaan di masyarakat,
memegang kendali pimpinan faktuil di
masyarakat.
IV. Kedudukan Mahasiswa di dalam
Generasi Muda
Secara umum dapat dikatakan bahwa
pemuda adalah salah satu generasi dari suatu
bangsa yang karena tingkat usia, fungsi dan
sifat-sifat khasnya merupakan angkatan penerus
kehidupan dan penerus cita-cita perjuangan
negara-bangsa (nation-state).
Berdasarkan lingkungan fungsionalnya
generasi muda meliputi tiga kelompok, (i)
pelajar, yaitu pemuda yang masih menuntut
pendidikan dan pengajaran di bangku sekolah
secara formal, (ii) mahasiswa, yaitu bagian dari
generasi muda yang masih menuntut ilmu di
Perguruan Tinggi dan atau Akademi, dan (iii)
pemuda, yaitu bagian generasi muda yang tidak
termasuk dalam kelompok pelajar maupun
mahasiswa.
Apabila generasi muda merupakan bagian
yang penting dari keseluruhan anggota
masyarakat maka mahasiswa merupakan
kelompok yang penting dari keseluruhan
generasi muda. Hal ini tidak hanya berlaku di
Indonesia tetapi praktis di semua masyarakat
kebangsaan yang ada dewasa ini di dunia,
sesedikitnya karena dua sebab pokok.
Pertama, berhubung perhatian, dana, dan
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah demi
perkembangan pribadi anggota kelompok ini
begitu besar sedangkan jumlah mahasiswa

relative kecil di dalam jumlah pemuda sebagai
keseluruhan.
Kedua, harapan yang dicurahkan oleh
masyarakat kepada kelompok ini jauh lebih
besar
dari
kelompok
lainnya
bagi
kesinambungan generasi di setiap bidang
penghidupan, sesedikitnya kesinambungan yang
bersifat politikoideologis dan teknis.
V. Tanggungjawab Esensiil Mahasiswa
Sebagai bagian dari generasi muda satu
bangsa, mahasiswa Indonesia turut memikul
tanggungjawab generasi muda Indonesia,
tanggungjawab ini tidak dapat dilepaskan dari
cita-cita perjuangan bangsa serta kelangsungan
hidup Bangsa dan Negara atas dasar Sumpah
Pemuda 1928, Proklamasi, UUD’45, dan
pembangunan yang berkeadilan sosial.
Tanggungjawab
ini
meliputi,
(i)
mempertahankan dan memelihara kesatuan dan
persatuan
bangsa,
(ii)
mengembangkan
kepribadian yang sehat dan tangguh,
berkemampuan berpikir analitis dan sensilis (the
ability of analytic and synthetic thinking),
berilmu tinggi dan berketrampilan serta
bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur,
(iii)
meningkatkan
partisipasi
dalam
pembangunan dalam rangka mewujudkan
trilogy pembangunan, (iv) memelihara dan
mengembangkan Demokrasi Pancasila serta
menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi
warga negara dalam rangka mengamalkan
Pancasila
dan
UUD’45,
dan
(v)
mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur
dan relevan guna mendorong dan menampung
perubahan serta perkembangan masyarakat yang
positif dalam rangka pembaruan bangsa dengan
tetap mendasarkan diri pada kepribadian banga.
Dipandang dari kedudukannya tang sangat
istimewa di dalam generasi muda berdasarkan
keuda alasan tersebut di atas (Bagian IV), tanpa
mengenyampingkan arti kelima tanggungjawab
umum generasi muda, tanggungjawab esensiil
dari mahasiswa adalah seperti yang dikandung
dalam titik (ii), yaitu: membangkitkan kekuatan
penalaran individual (the individual power of
the reason) sebagai dasar yang paling
menentukan daripada kemampuan berpikir
analitis dan sintesis seperti tersebut di atas.
Dengan begini berarti bahwa mahasiswa,
pada hakikatnya, bukanlah “manusia rapat
umum” (man of public meeting), tetapi manusia
penganalisa (man of analysis). Sebagai
penganalisa, mahasiswa bukan semata-mata
pemburu ijazah, tetapi seharusnya merupakan
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penghasil gagasan (ide) yang disajikan dalam
bentuk pemikiran yang teratur, yang banyak
sedikitnya sesuai dengan hakikay ilmu
pengetahuan, yaitu “geordend denken”.
Dari kelompok mahasiswa seharusnya
lahir, parexellence, individu yang mempunyai
kekuatan penalaran yang diperlukan untuk
mengisi teknostruktur di setiap bidang
penghidupan masyarakat. Bidang sosio-politik,
jelas memerlukan. Perkembangan spesialisasi
keahlian dan pengetahuan, dan sejauh kekuatan
berkaitan dengan pengetahuan, dan sejauh
kekuatan berkaitan dengan pengetahuan,
mendorong penyebaran kekuasaan riil yang
sintesenya hanya mungkin tercapai malalui satu
proses musyawarah dimana keputusan yang
menyangkut kepentingan bersama diusahakan
secara mufakat, sesuai dengan tuntutan
demokrasi Pancasila.
Dipandang dari sudut ini kombinasi dan
permutasi dari kelima sila demokrasi kita itu
merupakan bentuk yang terbaik dari kompromi
antara kebebasan individu, efisiensi ekonomi,
dan keadilan social, yaitu tiga masalah yang
kelestariannya sedang dicari oleh NegaraBangsa modern dimanapun dewasa ini.
Namun jika kita memang bertekad untuk
menjadikan demokrasi Pancasila menjadi
bagian dari masa depan kita dan hendak
membuatnya menjadi system sosio-politik yang
paling human, teknostruktur bidang sosiopolitik ini seharusnya diisi dengan warga negara
yang mempunyai kekuatan penalaran yang kuat,
yang seharusnya sanggup mengajukan “reason”
jauh lebih dahulu dan jauh lebih banyak
daripada “feeling”.
Bidang sosio-ekonomi juga memerlukan
kehadiran orang yang mempunyai “power of the
reason”. Betapa tidak. Kekuatan penalaran,
apabila pembentukannya dilatih dan dibina
secara teratur dan sistematik, dalam dirinya
merupakan sumber yang subur dari kreativitas.
Pada umumnya kreativitas semata-mata
dihubungkan dengan aktivitas kesenaian.
Namun kreativitas tidak hanya berarti
perbuatan “mencipta”, tetapi lebih luas dari itu,
yaitu keharusan menuasiawi yang menyatakan
dirinya pada setiap kali ia dapat dengan
usahanya sendiri memenuhi kebutuhannya yang
elementer.
Adanya kreativitas ini tercermin di dalam
kesanggupan memenuhi kebutuhan, di dalam
kebendaan yang dipunyai sebagai hasil usaha,
tetapi pada hakikatnya semua itu bersumber
pada suatu energy yang menghidupi manusia di

dalam pemikirannya, di dalam kemauannya, di
dalam tindakannya.
Kreativitas
inilah
yang
kiranya
membedakan
ekonomi
modern
dengan
ekonomi-ekonomi sebelumnya. Dewasa ini
kekayaan, baik individual maupun kolektif, “the
wealth of nation” kalau boleh meminjam istilah
Adam Smith, lebih banyak bersumber pada
daya kreasi pikiran manusiadaripada sebagai
akibat adanya akumulasi. Jerman Barat dan
Jepang kiranya dapat dijadikan contoh yang
klasik.
Praktis dimuali tanpa akumulasi karena
hancur oleh peperangan, dengan luas wilayah
nasional yang lebih kecil dari masa sebelum
perang, sekarang kedua negara bangsa ini
memiliki kekayaan kolektif (nasional) yang
sangat berani berkat kreativitas manusianya.
Tentu saja masih ada faktor lainnya, yaitu
disiplin, sebab tanpa disiplin sesuatu bakat
ataupun kekuatan dapat berubah menjadi
sesuatu kreasi.
Namun latihan yang teratur kea rah
penguasaan “the power of the reason” dalam
dirinya merupakan suatu penghayatan disiplin
itu sendiri, sebab bukankah ilmu pengetahuan
juga disebut satu disiplin.
Teknostrktur bidang sosio-kebudayaan juga
memerlukan orang-orang yang menguasai
kekuatan penalaran. Hanya warga yang seperti
itu yang dapat secara efektif mengolah bentuk,
corak, dan langgam serta membina semangat
kebudayaan tradisional untuk diselaraskan
dengan tingkat perkembangan kehidupan
bangsa Indonesia dan perkembangan manusiawi
di masa depan.
Di lain pihak, kekuatan penalaran ini pula
yang diperlukan untuk menghilangkan penyakit
fanatisme dan prasangka terhadap unsure-unsur
kebudayaan asing.
Kekuatan penalaran
diperlukan untuk meningkatkan kemampuan
anggota
masyarakat
dalam
hal
daya
penaggapan, pemilihan, penyerapan, dan
penyesuaian unsure-unsur kebudayaan asing
terhadap kehidupan bangsa sehingga ia
memiliki daya cipta budaya yang hidup dan
melalui daya ini mengembangkan proses
akulturasi yang sehat dan fungsional bagi
perkembangan masyarakat.
Dengan uraian di atas ini kiranya menjadi
jelas bahaw akalupun mahasiswa hendak
menjadikan dirinya satu faktor kemasyarakatan
yang menentukan, maka faktor, sesuai dengan
hakikat kemahasiswaannya, adalah faktor
kekuatan penalaran dan pemikiran individual.
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Hendaknya disadari bahwa penalaran yang
konek sekaligus juga merupakan dasar yang
kuat bagi keluhuran dan kemantapan budi
pekerti.
Berkaitan dengan faktor esensiil ini maka
identitasnya yang hakiki adalah manusia
penganalisa. Hal ini bukan berarti bahwa
mahasiswa tidak dapat menjalankan aksi politik
tanpa ke luar dari hakikat kepribadiannya
(sebagai mahasiswa).
Politik dapat ditanggapi dalam tiga
pengertian. Pertama, politik dalam arti
“konsep”. Di sini yang diajukan adalah gagasan,
pikiran, interpretasi mengenai apa yang
dianggap sebagai kepentingan masyarakat atau
nasional, program aksi dan tujuan yang hendak
dicapai melalui program serta cara-cara yang
hendak dipakai dalam mencapai sasaran.
Kedua, politik dalam arti “kebijaksanaan”
(policy). Di sini politik dalam bentuk tindakan
dari satu individu atau satu kelompok individu
mengenai satu masalah dari masyarakat atau
negara. Ketiga, politik dalam arti arena
percaturan (politics).
Di arena ini bertemu, berhadapan,
bersaingan, bahkan bertarung berbagai macam
“konsep” dan “kebijakan”. Jadi, politik dalam
arti “arena percaturan” adalah medan dimana
bergerak keseluruhan individu atau kelompok
individu,
masing-masing
mempunyai
kebijakannya sendiri, yaitu sasaran-sasarannya
sendiri, kepentingannya sendiri, idenya sendiri,
bahkan falsafah dan pandangan hidupnya
sendiri.
Apabila mahasiswa bergerak dalam politik
dalam artian pertama, artinya ia melaksanakan
hak politiknya sesuai dengan hakikat
kemahasiswaannya. Aksi dan perbuatan seperti
ini memang tidak spektakuler dan lebih-lebih
tidak dapat dipakai sebagai alat yang cepat
untuk meraih gelar “kepahlawanan” dari
masyarakat.
Aksi dan perbuatan seperti ini juga tidak
mudah karena ia menuntut mahasiswa benarbenar menguasai cara berpikir ilmiah, yaitu
teratur dan sistematik. Namun aksi dan
perbuatan seperti ini, yaitu membawa realitas
kea rah pemikiran, terang diperlukan sekali oleh
masyarakat. Memang bagi pembangunan negara
dan perkembangan masyarakat usaha membawa
pemikiran kea rah realitas (politik dalam artian
kedua, yaitu “kebijakan”) adalah penting.
Tetapi yang tidak kalah pentingnya, justru
bagi negara dan masyarakat yang sedang
tumbuh dan karenanya memerlukan kepastian

dan ketenangan, adalah usaha membawa realitas
ke arah pemikiran (politik dalam artian pertama,
yaitu “konsep”). Masyarakat pada umumnya,
teknostruktur sosio-politik pada khususnya,
demi kepastian memerlukan orang-orang yang
dapat mengajukan konsep secara teratur, jelas,
dan eksplisit dan tidak hanya memprodusir
slogan dan gagasan mewah tetapi kabur.
Bahkan kekacauan politik dalam pengertian
kedua (aksi, tindakan) dimana yang lalu untuk
sebagian terbesar timbul karena aksi itu tidak
didasarkan pada konsep yang penalarannya jelas
dan eksplisit. Maka apabila mahasiswa
berpolitik
dalam
pengertian
pertama,
sebenarnya ia sudah menjalankan hak politiknya
sebagai warga negara yang merdeka sesuai
hakikat pribadi kemahasiswaan.
Hanya dengan begini dia berhak
“berpolitik” dengan predikat “mahasiswa” atau
dengan menggunakan tanda, symbol, dan panjipanji dunia kemahasiswaan. Apabila dia
“berpolitik” dalam bentuk “aksi dan kebijakan”
(politik dalam pengertian kedua) dia sebenarnya
melakukan suatu aktivitas yang tidak sesuai
dengan hakikat kemahasiswaan dan karenanya
tidak pantas memakai predikat mahasiswa
apalagi
mengatasnamakan
dunia
kemahasiswaan di dalam melakukan aksi itu.
Aksi-aksi beginilah yang telah mengubah
kampus dari dunia berpikir menjadi satu arena
politik (politik dalam artian ketiga), mengubah
dunia mahasiswa menjadi satu dunia sindikat.
Sebagai warga dari satu negara demokrasi,
mahasiswa boleh saja melakukan “aksi dan
kebijakan politik”, tetapi di dalam melakukan
itu seharunya dia mamakai predikat “pemuda”
sebab di dalam beraksi politik itu secara esensiil
dia sedang menggunakan hak sivik yang
dimiliki oleh pemuda-pemuda lain pada
umumnya.
Dengan sendirinya terhadap aksi seperti ini
juga berlaku ketentuan-ketentuan hokum yang
berlaku bagi warga muda Indonesia lainnya.
Lebih-lebih bila mahasiswa memang tidak ingin
menganggap dirinya sebagai suatu elit, atau
kategori pemuda yang diistimewakan.
Dengan begini kiranya juga menjadi jelas
mengapa dianggap tidak tepat bila mahasiswa
berpolitik
dalam
artian
aksi
dan
kebijaksanaannya di dalam “kampus”. Aksi
seperti itu harus dilakukannya di luar kampus,
dengan predikat pemuda, seperti juga pemudapemuda lainnya.
Jadi yang dianggap keliru itu bukanlah
karena dia (mahasiswa) berpolitik dalam artian
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“aksi dan kebijakan”, tetapi bahwa dia
melakukan hal itu dengan predikat mahasiswa,
dengan
mengatasnamakan
dunia
kemahasiswaan dan melakukannya di dalam
kampus secara sadar dan sengaja.
Maka itu terhadap kekeliruan ini perlu
diadakan koreksi. Hal yang tidak wajar ini perlu
dikembalikan menajdi wajar kembali, perlu di
normalisir begitu rupa sehingga segala sesuatu
sesuai dengan hakikatnya.
Pengertian Normalisasi Kampus
Berdasarkan uraian di atas sebagai dasar
pemikiran dapat dikatakan bahwa dengan
normalisasi kampus dimaksudkan redefinisi dari
lembaga-lembaga
kemahasiswaan
secara
mendasar, fungsionil, dan bertahap. Secara
mendasar dan fungsionil karena sarana dan
lembaga ini, melalui program dan mekanisme
kerjanya, harus sanggup membawa kembali
mahasiswa ke kepribadiannya yang hakiki, yaitu
“manusia penganalisa”.
Setelah itu ia harus sanggup menuntun
mahasiswa kea rah menunaikan misi
kemahasiswaan
sebaik-baiknya,
yaitu
memperkuat kekuatan penalaran individual.
Dengan perkataan lain membantu mahasiswa
untuk mewujudkan kekuasaan riil yang secara
potensiil dikandungnya, kelak apabila ia
menerjunkan dirinya ke dalam teknostruktur
masyarakat setelah ia menyelesaikan studi
universitasnya.
Sebab tanpa bekal kekuatan penalaran yang
kukuh, potensi itu tidak akan menjadi satu
realitas berhubungan di dalam teknostruktur
tersebut kekuasaan didasarkan pada kekuatan
yang terkait pada pengetahuan. Secara bertahap
dikatakan, karena usaha mendudukkan kembali
mahasiswa
ke
tempatnya
yang
khas
memerlukan banyak aksi yang terpadu dan
terarah, sedangkan tenaga dan dana tentunya
terbatas sehingga untuk itu perlu penyebaran
kebijakan di dalam dimensi waktu.
Dalam rangka redefinisi dan penalaran
kembali ini, diusahakan supaya lembagalembaga mahasiswa dapat bekerja kea rah
pemenuhan tiga kebutuhan utama mahasiswa,
yaitu kesejahteraan mahasiswa (student
welfare), minat dan kegemaran mahasiswa
(student
interest)
serta
pengembangan
pemikiran dan penalaran mahasiswa (student
ideas and reasoning).
Adapun
bidang-bidang
kebutuhan
mahasiswa yang harus dilayani oleh aktivitas
lembaga-lembaga mahasiswa itu adalah:

Pertama bidang kesejahteraan mahasiswa
(student
welfare)
yang
meliputi,
(i)
mempersiapkan diri untuk dapat menajdi
sarjana yang mampu dan cakap, (ii) peningkatan
pendidikan dengan penyempurnaan fasilitasfasiliats pendidikan, dan (ii) peningkatan
kesejahteraan materiil dan spiritual.
Kedua bidang minat mahassiwa (student
interest) yang mencakup (1) apresiasi dan
komuniskasi dalam masalah-masalah budaya
dan ilmu pengetahuan yang bersifat ekstra
kurikuler, (ii) pembinaan kegiatan-kegiatan
mahasiswa dalam bidang-bidang kesenian,
keolahragaan, kewartwanan (jurnalistik), cinta
alam lingkungan, keorganisasian dan aktivitasaktivitas kemahasiswaan pada umumnya dan
kepariwisataan,
dan
(iii)
pemupukan
persaudaraan an kerukunan hidup (sesnse of
community).
Ketiga bidang pengembangan pemikiran
mahasiswa (student power of the reason),
berupa (i) adanya kebebasan akademi yang
meliputi kebebasan mimbar ilmiah dan
kebebasan ilmiah yang bertanggungjawab, (ii)
perkembangan pendidikan demokrasi, dan (iii)
terbukanya saluran yang wajar terhadap
pemikiran-pemikiran dan aspirasi mahasiswa.
Sumber: Majalah Indonesia No. 16 Thn. III
1980, Dirjen Dikti Departemen P dan K,
Jakarta, hlm. 5-10.
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Lampiran 4: Salinan
BENTUK PENATAAN KEMBALI
KEHIDUPAN KAMPUS
DR. DAOED JOESOEF
Pada tahap pertama diaktifkan kembali
Lembaga di tingkat Fakultas, yaitu Senat
Mahasiswa. Hal ini karena fakultas merupakan
pusat kegiatan mahasiswa sehari-hari yang
nyata sehingga karenanya merupakan pusat
kegiatan kemahasiswaan yang sesungguhnya.
Bila demikian Senat merupakan organisasi
mahasiswa yang harus mampu menampung
seluruh kegiatan kemahasiswaan dan juga
merupakan
sarana
untuk
meningkatkan
kemampuan berpikir secara teratur (reasoning)
di luar perkuliahan formal, kemampuan
berorganisasi
dan
menumbuhkan
kepemimpinan.
Adapun
bidang-bidang
kebutuhan
mahasiswa yang harus dilayani oleh aktivitas
dan mekanisme Senat Mahasiswa adalah:
Pertama, bidang kesejahteraan mahasiswa
(student
welfare)
yang
meliputi,
(i)
mempersiapkan diri untuk dapat menajdi
sarjana yang mampu dan cakap, (ii) peningkatan
pendidikan dengan penyempurnaan fasilitasfasiliats pendidikan, dan (ii) peningkatan
kesejahteraan materiil dan spirituil.
Kedua bidang minat mahassiwa (student
interest) yang mencakup (1) apresiasi dan
komuniskasi dalam masalah-masalah budaya
dan ilmu pengetahuan yang bersifat ekstra
kurikuler, (ii) pembinaan kegiatan-kegiatan
mahasiswa dalam bidang-bidang kesenian,
keolahragaan, kewartwanan (jurnalistik), cinta
alam lingkungan, keorganisasian dan aktivitasaktivitas kemahasiswaan pada umumnya dan
kepariwisataan,
dan
(iii)
pemupukan
persaudaraan an kerukunan hidup (sesnse of
community).
Ketiga bidang pengembangan pemikiran
mahasiswa (student power of the reason),
berupa (i) adanya kebebasan akademi yang
meliputi kebebasan mimbar ilmiah dan
kebebasan ilmiah yang bertanggungjawab, (ii)
perkembangan pendidikan demokrasi, dan (iii)
terbukanya saluran yang wajar terhadap
pemikiran-pemikiran dan aspirasi mahasiswa.
Senat Mahasiswa perlu dibina dan
dikembangkan agar dapat mengambil peranan
yang lebih besar dalam bidang partisipasi
mahasiswa dalam pembangunan. Partisipasi ini

dilakukan melalui Ikatan Senat Mahasiswa
Sejenis dalam rangka mewujudkan sasaran
kegiatan mahasiswa secara ilmiah ke luar
kampus (kemasyarakatan). Adapun fungsi
Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis itu atara lain
sebagai berikut, (i) partisipasi riil mahasiswa
dalam pengabdian masyarakat sesuai dengan
ilmu (disiplin) yang dipelajarinya, (ii)
mengembangkan ilmu pengetahuan serta
penerapannya secara lebih mendalam dan sesuai
dengan kondisi yang ada, tanpa melupakan
pendekatan secara multi dan interdisipliner, (iii)
menjadi kekuatan pembaruan, (iv) ikut
menciptakan faktor integrasi nasional, dan (v)
meningkatkan faktor produktivitas mahasiswa.
Untuk keperluan ini, Ikatan Senat
Mahasiswa Sejenis yang pada dasarnya sudah
terbentuk, struktur dan pengorganisasiannya
tetap dipertahankan, sedang fungsi dan
peranannya perlu ditingkatkan hingga benarbenar berfungsi secara efektif. Dengan demikian
lembaga-lembaga ini perlu diikutsertakan dalam
proses
pembahasan,
perencanaan,
dan
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan
secara inter- dan multidisipliner, sesuai dengan
tuntutan pembangunan.
Di tingkat internasional di mana organisasiorganisasi mahasiswa sejenis juga dikenal,
maka Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis perlu
dikembangkan agar lebih dapat berperan.
Mengenai hubungan antar kampus pada
dasarnya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan
student interest antara lain berupa kegiatan
olahraga (inter-university games), kesenian dan
sebagainya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
lembaga-lembaga
kemahasiswaan
yang
didasarkan pada ketiga jenis kebutuhan
mahasiswa itu, tanggungjawab mengenai
pembentukan,
pengarahan,
dan
perkembangannya berada di tangan Rektor
Universitas c.q Pembantu Rektor III (Urusan
Kemahasiswaan). Namun kelembagaan tersebut
berstatus otonom dengan ruang lingkup di
dalam kampus sesuai dengan ketiga kebutuhan
mahasiswa tersebut di atas.
Dalam rangka pengembangan pemikiran
mahasiswa perlu pula dibentuk lembagalembaga studi akademis kemasyarakatan di
tingkat universitas atau akademis, yang
beranggotakan seluruh civitas akdemika di
bawah koordinasi Pembantu Rektor III.
Tahap pertama ini berlangsung sampai
akhir tahun akdemi yang sedang berjalan
(1978).
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Pada tahap kedua, yang dimulai pada awal
tahun akademi berikutnya (1979), normalisasi
kehidupan kampus dilakukan malalui dua jalur
secara stimulan, yaitu jalur lembaga mahasiswa
pada tingkat fakultas dan jalur pengajaran
formal (curriculum).
Sejauh mengenai jalur pertama, pada
tingkat Fakultas dibentuk secara demokratis
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang
fungsinya bersifat legislative di samping Senat
Mahasiswa yang juga dibentuk secara
demokratis yang fungsinya seperti diuraikan di
atas, bersifat eksekutif. Di luar kuliah formal
diadakan seminar di antara mahasiswa. Seminar
ini dipimpin oleh seorang dosen dengan tujuan
menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana
menggunakan secara tepat peralatan analisa
(tools of analysis) di dalam membahas masalah
dan kejadian yang hidup di masyarakat. Juga
secara eksplisit menjelaskan kepada mahasiswa
perbedaan antara ketetapan (correctness)
sesuatu teori dan kemungkinan penerapan
(applicability) dari teori yang bersangkutan
terhadap sesuatu kasus yang dihadapi ataupun
dibahas. Setiap peserta seminar diharuskan
membuat “paper” mengenai hal (tema) yang
dibahas.
Sejauh mengenai jalur kedua, sifat setiap
Fakultas, Institut atau Akademi menjalankan
kebijakan pengajaran seperti berikut:
(i)
Seluruh mahasiswa tingkat pertama
dipimpin untuk mengumpulkan data
(data collecting) secara terarah sesuai
dengan keperluan penalaran disiplin yang
dipelajari. Hal ini dinilai sebagai mata
pelajaran berhubung data-data collecting
adalah langkah pertama kea rah berpikir
dan berbuat secara ilmiah. Data disimpan
di fakultas/institute, Akademi untuk
keperluan pengkajian selanjutnya (data
bank).
(ii)

Mahasiswa tahun kedua mulai dituntun
dan
diajarkan
membuat
analisa
berdasarkan data yang telah dikumpulkan
oleh mahasiswa tahun kedua.

(iii)

Mahasiswa tahun ketiga mulai dituntun
membuat pra-skripsi yang kelak, bila
yang bersangkutan menghendaki dapat
saja dikembangkan menjadi skripsi.

Ketiga aksi kurikuler ini jelas dimaksudkan
untuk membantu melalui jalur formal
kepribadian mahasiswa sebagai “man of

analysis” yang misinya adalah pembentukan
kekuatan pemikiran individual.
Mengingat aksi kurikuler ini melibatkan
dosen dan asisten secara lebih aktif dan intensif
dan karenanya perlu meningkatkan disiplin
kerja
mereka
ini,
maka
sebaiknya
pelaksanaannya telah disiapkan semenjak tahap
pertama (tahun akademi yang sedang berjalan
ini).
Pada tahap ketiga, Statua perguruan tinggi
yang sampai sekarang telah disahkan perlu
disesuaikan
dengan
misi
mahasiswa,
kelembagaan mahasiswa dan universitas, seperti
yang telah diuraikan di atas. Usaha penyesuaian
ini tidak hanya dalam bentuk perbaikan
(koreksi) yang mungkin diperlukan di dalam
tubuh statua yang sudah ada, tetapi juga dalam
bentuk penyempurnaan dalam bentuk anggaran
rumah tangga yang mengatur tempat-tempat
kedudukan, hubungan kerja, hak dan kewajiban
serta sanksi terhadap lembaga-lembaga yang
ada di dalam kampus.
Di samping ini penyusunan Undangundang Pokok Pendidikan Nasional dan
Pengembangan
Kebudayaan
Nasional
diusahakan sudah dapat diajukan ke DPR dan
dari situ kelak akan disusun undang-undang
tentang Pendidikan Tinggi.
Dalam rangka normalisasi kehidupan
kampus, penerbitan media tertulis mahasiswa
tentu dimungkinkan. Namun supaya media ini
benar-benar dapat berfungsi sebagai satu forum
manusia penganalisa, maka tuntutan dan
petunjuk serta pengarahan secara akademis dari
pihak rector c.q Pembantu Rektor, pengarahan
secara akademis diperlukan dari pihak rector c.q
Pembantu Rektor III.

Sumber: Majalah Indonesia No. 16 Thn. III,
1980. Dirjen Dikti Departemen P dan K,
Jakarta, hlm. 11.
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Lampiran 5: Salinan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI
No

:

309/D/O/78 Jakarta, 17 Mei 1978

Lamp.

:

I (satu) berkas

Hal

:

Instruksi tentang Pokok-pokok
Pelaksanaan Penataan Kembali
Lembaga-lembaga Kemahasiswaan
di Perguruan Tinggi.

Kepada Yth:
1. Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
2. Sdr. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
Di seluruh Indonesia.
Dengan hormat,
Memperhatikan adanya interpretasi yang
berlainan bagi pelaksanaan SK Menteri nomor
0156/U/1978 tentang normalisasi kehidupan
kampus di antara para Rektor, maka dengan ini
kami sampaikan “Instruksi Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen P dan K no.
002/DJ/Inst/1978
tentang
Pokok-pokok
Pelaksanaan Penataan kembali Lembagalembaga Kemahasiswaan di Perguruan TInggi.”
Sesungguhnya
SK
Menteri
no.
0156/U/1978 tersebut secara implicit telah
memerbiakkan legalitas kepada para Rektor
untuk
mulai
melaksanakan
normalisasi
kehidupn kampus tahap pertama, di dalam jiwa
falsafah dasar serta pentahapan pelaksanannya,
seperti diutarakan Menteri P dan K dalam rapat
antar Rektor tanggal 14-15 April 1978.
Instruksi
yang
disampaikan
ini
dimaksudkan agar penataan-penataan yang
dilaksanakan pada tahap pertama ini, sudah
dapat diarahkan kepada tatanan yang telah
mantap pada tahap kedua ini.
Sasaran yang ingin dituju oleh tatanan baru
adalah: penyediaan wadah-wadah yang paling
serasi dan efektif untuk menampung kegiatankegiatan mahasiswa yang dapat:
a. Mengembangkan kekuatan penalaran
individual mahasiswa (ideas and
reasoning), yaitu di dalam Senat
Mahasiswa atau Himpunan Jurusan.

b.

Mengembangkan/menyalurkan
perhatian dan hobby mahasiswa
(olahraga, kesenian, dan lain-lain), di
dalam unit-unit kegiatan, yang
kedudukannya dapat pada tingkta
universitas (pada universitas yang
terletak dalam satu kampus) atau pada
tingkat fakultas (pada universitas yang
letak fakultasnya terpisah-pisah).
Dalam kegiatan-kegiatan ini, maka
identity dan kebanggaan mahasiswa
sebagai anggota suatu universitas dapat
dipelihara;
c. Memperhatikan
dan
memberikan
pelayanan
bagi
kesejahteraan
mahasiswa (pendidikan, kesehatan,
fasilitas, dan alat-alat pelajaran dan
lain-lain).
d. Pengikut sertaan dan pemberian
wewenang yang lebih jelas kepada staf
pengajar, untuk melaksanakan fungsi
kepamongannya di samping fungsinya
sebagai dosen.
Adapun mengenai ISMS, akan
diadakan petunjuk-petunjuk tersendiri.
Di dalam usaha-usaha Saudara dalam
rangka normalisasi kampus tahap pertama
ini, kami tetap mohon diberikan laporanlaporan secara periodek.
Demikianlah, agar maklum dan
selamat bekerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Prof. Dr. D. A. Tisna Amidjaja

Sumber: Majalah Indonesia No. 16 Thn. III,
1980. Dirjen Dikti Departemen P dan K,
Jakarta, hlm. 135.
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Lampiran 6: Salinan
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
No. : 002/DJ/Inst/1978
Tentang
POKOK-POKOK PELAKSANAAN
PENATAAN KEMBALI
LEMBAGA-LEMBAGA
KEMAHASISWAAN DI PERGURUAN
TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI
Menimbang:
1. Bahwa tahap persiapan normalisasi
kehidupan kampus yang berlangsung sejak
tanggal 14 April sampai dengan 15 Mei
1978, yang pada hakikatnya merupakan
periode
memperkenalkan
kebijakan
Menteri P dan K tentang “normalisasi
kehidupan kampus”, telah berjalan dengan
baik dan telah diresapi oleh seluruh warga
civitas akademika Perguruan Tinggi;
2. Bahwa
selanjutnya
perlu
diatur
pewadahannya terutama yang dapat
mendukung kegiatan mahasiswa sesuai
dengan kesejahteraannya, minatnya, dan
pembinaan daya penalarannya, yang semua
itu harus sesuai dengan pengertian
redefinisi kehidupan kampus.
Mengingat:
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974;
3. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974;
4. Keputusan Presiden RI No. 86/M tahun
1978;
5. Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB No.
SKEP/02/KOPKAM/1/1978 tanggal 21
Januari 1978;
6. Keputusan Menteri P dan K No.
079/O/1975 tanggal 17 April 1975;
7. Keputusan Menteri P dan K No.
0156/U/1978 tanggal 19 April 1978.

I.

Surat PANGKOPKAMTIB No. R141/KOPKAM/IV/1978 tanggal 12 April
1978.
Saran para Rektor pada Raker Rektor tanggal 14
dan 15 April 1978.
MEMUTUSKAN
Menginstruksikan kepada:
1. Para Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta seIndonesia.
Satu:
Secara terus menerus menjelaskan konsepsi
dasar; maksud serta tujuan dan langkah
kebijakan menteri P dan K tentang normalisasi
kehidupan
kampus
serta
pokok-pokok
pelaksanaan penataan kembali lembagalembaga kemahasiswaan dan pengelolaan
kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
Dua:
Agar mengaktifkan kembali Senat Mahasiswa
Fakultas dan Badan Perwakilan Mahasiswa
(BPM).
Tiga:
Dalam hal Senat Mahasiswa dan Badan
Perwakilan Mahasiswa (BPM) belum ada, maka
dibentuklah yang baru.
Empat:
(1) Jika dibentuk BPM yang baru, maka
anggota-anggotanya adalah wakil-wakil
tingkat yang dipilih secara langsung oleh
para mahasiswa tingkat yang bersangkutan
dari calon-calon yang didukung oleh
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
mahasiswa tingkat yang bersangkutan pula
dan para calon tersebut harus mendapat
persetujuan Dekan c.q Pembantu Dekan III.
(2) Setiap tingkat mempunyai wakil dalam
BPM, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
wakil setiap tingkat.
Lima:
BPM mempunyai tugas:
1. Merumuskan perincian ketiga kebutuhan
pokok mahasiswa
2. Memberikan saran kepada
2.1. Senat Mahasiswa
2.2. Badan Koordinasi Kemahasiswaan
3.

Memperhatikan:

Memilih calon-calon formatur Senat
Mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
orang dan mengajukan kepada Dekan.
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4.

Mengawasi dan menilai pekerjaan Senat
Mahasiswa dan menyerahkan penilaian
tersebut kepada Dekan Fakultas.

Enam:
Para calon anggota BPM harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas, kepribadian, dan
berbudi pekerti luhur;
2. Mempunyai prestasi belajar yang tinggi
selama mengikuti jenjang pendidikan
sebelumnya.
Tujuh:
(1) Jika dibentuk Senat Mahasiswa yang baru
maka calon-calon formaturnya dipilih oleh
BPM dari para anggota BPM yang
sekurang-kurangnya mendapat dukungan 5
(lima) orang anggota BPM;
(2) Dekan menunjuk salah seorang dari ketiga
calon tersebut menjadi Ketua Formatur,
sedangkan kedua calon lainnya menjadi
anggota formatur.
(3) Susunan pengurus Senat Mahasiswa hasil
perumusan formatur diajukan kepada
Dekan untuk mendapatkan persetujuannya.
Delapan:
Para calon pengurus Senat Mahasiswa harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Calon sekurang-kurangnya duduk di tingkat
III, bagi Senat Mahasiswa Fakultas,
sedangkan untuk Senat
Mahasiswa
Akademi, sekurang-kurangnya duduk di
tingkat II.
2. Mempunyai prestasi akademis yang tinggi
selama menjadi mahasiswa.
3. Mempunyai integritas, kepribadian, dan
berbudi pekerti luhur.
Sembilan:
(1) Baik pengurus dan para anggota BPM
maupun penguru Senat
Mahasiswa
disyahkan dengan Surat Keputusan dan
dilantik oleh Dekan.
(2) Masa kepengurusan dan keangootaan BPM,
serta kepengurusan Senat Mahasiswa
paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat
dipilih kembali.
(3) Pengurus Senat Mahasiswa harus member
laporan secara periodic atas semua kegiatan
intra universitas kepada Rektor, c.q Dekan
Fakultas.
(4) Kegiatan-kegiatan Senat Mahasiswa di luar
kampus harus mendapat persetujuan lebih

dahulu dari Rektor dan melaporkan kepada
Rektor setelah kegiatan tersebut selesai.
Sepuluh:
(1) Di tingkat Universitas/Institut dibentuk
Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)
yang diketuai oleh Pembantu Rektor III dan
beranggotakan para Pembantu Dekan III,
serta staf ahli yang terdiri dari Dosen-dosen
pembimbing, serta tokoh-tokoh mahasiswa
yang dianggap mengetahui seluk beluk
masalah kemahasiswaan di perguruan
tinggi yang bersangkutan;
(2) BKK membentuk unit-unit kegiatan
mahasiswa
dalam
bidang-bidang:
kesejahteraan mahasiswa, minat dan
perhatian mahasiswa serta pengembangan
penalaran mahasiswa;
(3) Ketua, Sekretaris dan para anggota BKK
diangkat oleh Rektor dengan Surat
Keputusan Rektor;
(4) Ketua dan Sekretaris unit-unit kegiatan
mahasiswa diangkat oleh Ketua BKK,
dengan persetujuan Rektor.
Team Pendamping:
a. Di tingkat Fakultas dibentuk Team
Pendamping atau BKK tingkat
Fakultas yang diketuai oleh PD III dan
beranggotakan para Ketua Jurusan dan
tokoh-tokoh mahasiswa.
b. Team
Pendamping
bertugas
memberikan nasihat dan saran-saran
kepada Dekan yang berkaitan dengan
kegiatan BPM dan Senat Mahasiswa
(1) Dosen Pembimbing:
a. Untuk membimbing dan mengarahkan
kegiatan mahasiswa dan meningkatkan
partisipasi
staf
pengajar,
perlu
diadakan Dosen Pembimbing untuk
tiap unit kegiatan mahasiswa dan unit
pelayanan di tingkat universitas dan
atau fakultas.
b. Di samping itu di tingkat jurusan,
Dosen Pembimbing membantu Ketua
Jurusan untuk membimbing dan
mengarahkan Seminra, Diskusi yang
dilakukan
oleh
mahasiswa
himpunan/jurusan.
c. Dosen pembimbing untuk unit kegiatan
dan pelayanan tingkat universitas
diangkat oleh Ketua BKK dengan
persetujuan Rektor. Untuk Dosen
Pembimbing di tingkat jurusan
diangkat oleh Ketua Jurusan.
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Sebelas:
1. Penyelenggaraan hubungan antar kampus
yang pada dasarnya adalah perwujudan
pemenuhan
minat
dan
kegemaran
mahasiswa, pelaksanaannya dilakukan oleh
1 (satu) BKK perguruan tinggi.
2. BKK perguruan tinggi pelaksanaan
tersebut,
ditunjuk
berdasarkan
permufakatan di antara BKK perguruanperguruan tinggi peserta.
3. Perguruan Tinggi pelaksana tersebut dapat
menunjuk beberapa perguruan tinggi
peserta lainnya untuk membantunya.
Dua belas:
(1) Dalam rangka menampung kegiatan
pengembangan ilmiah mahasiswa yang
ruang lingkup kegiatannya di luar kampus,
maka Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis yang
sudah ada, perlu ditingkatkan dan
dikembangkan sedemikian rupa sesuai
dengan konsepsi normalisasi kehidupan
kampus dari Menteri P dan K.
(2) Keanggotaan Ikatan Senat Mahasiswa
Sejenis adalah Senat-senat Mahasiswa.
(3) Wakil-wakil Senat Mahasiswa yang duduk
dalam Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis
(ISMS), harus bermandat dari Rektor
perguruan tinggi yang bersangkutan untuk
periode tersebut habis, ia tidak dapat dipilih
kembali.
(4) Jumlah ISMS, harus disesuaikan dengan
jumlaj pembidangan ilmu pengetahuan
seperti yang ditetapkan oleh Konsorsium
Pendidikan Tinggi.
Tiga belas:
Pelaksanaan Instruksi ini disesuaikan dengan
keadaan masing-masing perguruan tinggi
dengan selalu mendasarkan pada kebijakan
Menteri P dan K tentang “normalisasi
kehidupan kampus”.
Empat belas:
Segera menyusun peraturan Tata-Tertib sebagai
penjabaran konsepsi Menteri P dan K tentang
“normalisasi
kehidupan
kampus”
yang
bermaksud mengatur pengorganisasian dan
pengolahan kegiatan mahasiswa di perguruan
tinggi.
Lima belas:
Jika ada ketentuan-ketentuan dalam Statua yang
bertentangan atau tidak relevan dengan konsepsi
Menteri P dan K tentang normalisasi kehidupan

kampus, maka dengan sendirinya ketentuanketentuan tersebut tidak berlaku.
Enam belas:
Persiapan-persiapan normalisasi kehidupan
kampus tahap kedua supaya dimulai sekarang
juga, agar pelaksanaannya pada permulaan
tahun 1973 dapat berjalan dengan lancar.
Tujuh belas:
Hal-hal yang belum dicantumkan
Instruksi ini akan diatur tersendiri.

dalam

Delapan belas:
Instruksi ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya
dan dengan penuh tanggungjawab.
Dikeluarkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 17 Mei 1978

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI

Prof. Dr. D. A. TISNA AMIDJAJA

Sumber: Himpunan Bahan-bahan tentang
Pengembangan dan Pembinaan Mahasiswa di
Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta:
Departemen P dan K 1982-1983, hlm. 125.
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Lampiran 7: Instruksi Dirjen Pendidikan No. 002/DJ/Inst/1978
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN MAHASISWA INTRA UNIVERSITER
PEMBINAAN
WADAH ORGANISASI

WADAH KEGIATAN/PELAYANAN
BKK
Ketua: PR III/WR III
Angg : PD III/WD III
STAF AHLI
TOKOH MHS.

KESEJAHTERAAN MAHASISWA
1. ASRAMA MHS. (DEWAN
SENIOR MHS)
2. POLIKLINIK (ASISTEN)

3.

TINGKAT
UNIVERSITAS

FORUM DISKUSI
ILMIAH

DLL.

TINGKAT
FAKULTAS

TIM PENDAMPING
Ketua: PD III/WD III
Angg : KET. JURUSAN
TOKOH MHS.

UNIT KEGIATAN
KHUSUS

BADAN PERWAKILAN
MAHASISWA
(BPM)

SENAT
MHS/KOORDINATOR
HIMP. JURUSAN.

TINGKAT
JURUSAN
MENWA,
DLL

PRESS,
DLL

UNIT
KEGIATAN
OLAHRAGA,
DLL
UNIT
KEGIATAN
OLAHRAGA,
DLL

UNIT
KEGIATAN
KESENIAN, DLL

UNIT KEGIATAN
RADIO, DLL

MINAT PERHATIAN DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
(STUDENT INTEREST AND STUDENT WELFARE)

PEMBIMBING
Ketua: KET. JURUSAN
Angg : DOSENPEMBIMBING
TOKOH MHS.

HIMPUNAN
JURUSAN

HIMPUNAN
JURUSAN

122
PENGEMBANGAN PENALARAN MAHASISWA
(STUDENT IDEAS AND REASONING)
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Keterangan : BADAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN
MAHASISWA INTRA UNIVERSITER. (INST. DIRJEN
PEND. TINGGI NO.: 002/DJ/Inst/1978)

BKK
PR III/WR III
PD III/WD III
MENWA
MHS
KET
HIMP
ANGG
DLL.

= Garis Koordinasi
= Garis Komando
= Badan Koordinasi Kemahasiswaan
= Pembantu Rektor III/Wakil Rektor III
= Pembantu Dekan III/Wakil Dekan III
= Resimen Mahasiswa
= Mahasiswa
= Ketua
= Himpunan
= Anggota
= 1. Dan lain-lain, artinya dapat berbentuk kegiatan
lainnya, sekiranya dipandang perlu dan dapat
diselenggarakan.
2. Dapat pula diartikan sebagai penjabaran dari
yang dimaksud.
Sebagai contoh:
Unit Kegiatan Olahraga dll. =
1)
Olahraga, Pecinta Alam, LKM, KKM, dsb.
2)
Senam, Atletik, Beladiri, Renang, Permainan.
Unit Kegiatan Kesenian dll. =
1)
Drumband, Karawitan.
2)
Tari, Musik, Koor, Drama, Lukis.
Unit Radio dll. =
1)
Koperasi mahasiswa, Bursa buku, Donor darah,
Bank mahasiswa, Biro Kerja Mahasiswa, dsb.
2)
Radio
Kampus,
Close-Circuit
TV,
dsb
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Lampiran 8: Salinan
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 037/U//1979
Tentang
BENTUK SUSUNAN
LEMBAGA/ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Menimbang:
a. Bahwa konsep NKK telah diresapi oleh
seluruh warga civitas akademika perguruan
tinggi
dan
penataan
organisasi
kekeluargaan mahasiswa yang memuat
konsepsi tersebut sesuai dengan Instruksi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di
Perguruan Tinggi pada umumnya sudah
berjalan dengan baik;
b. Bahwa pengaturan pewadahan dalam unitunit kegiatan mahasiswa, Himpunan
Jurusan, Senat Mahasiswa adalah sesuai
dan dapat mendukung pengembangan dan
pembinaan kesejahteraan, minat dan
kegemaran serta pengembangan daya
penalaran mahasiswa;
c. Bahwa sesuai dengan saran Rapat Kerja
Rektor Universitas/Institut Negeri dan
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta seIndonesia di Jakarta pada tanggal 3-5
Desember 1978 dalam rangka tindak lanjut
pelaksanaan penataan kembali kehidupan
kampus, maka perlu ditegaskan bentuk
susunan
kelembagaan/organisasi
kemahasiswaan di lingkungan Perguruan
Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Mengingat:
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974;
3. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974;
4. Keputusan Presiden RI No. 86/M tahun
1978;

5.

6.
7.

Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB
SKEP/02/KOPKAM/1/1978 tanggal
Januari 1978;
Keputusan Menteri P dan K
079/O/1975 tanggal 17 April 1975;
Keputusan Menteri P dan K
0156/U/1978 tanggal 19 April 1978.

No.
21
No.
No.

Mengingat pula:
Instruksi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
tanggal 17 Mei 1978 No. 002/Inst/DJ/1978.
Memperhatikan:
1. Surat PANGKOPKAMTIB tanggal 12
April 1978 No. R.141/KOPKAM/IV/1978;
2. Saran para Rektor pada Rapat Kerja Rektor
tanggal 14 dan 15 April 1978;
3. Saran para Pembantu Rektor Bidang
Kemahasiswaan
pada
Rapat
Kerja
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
terbatas tanggal 1 sampai dengan 4 Juni
1978 di Semarang;
4. Saran Rapat Kerja Koordinator Perguruan
Tinggi Swasta se-Indonesia tanggal 2-3
Juni 1978 di Kaliurang, Yogyakarta;
5. Saran para Rektor pada Rapat Kerja Rektor
tanggal 3-5 Desember 1978 di Jakarta;
6. Saran para pembantu Rektor Bidang
Kemahasiswaan se-Indonesia tanggal 6-12
Desember 1978 di Bogor/Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Pertama:
Bentuk
susunan
kelembagaan/organisasi
kemahasiswaan di lingkungan Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
1. Di tingkat Perguruan Tinggi
1.1. Badan Koordinasi Kemahasiswaan
pada
Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Akademi,
sebagai
forum
koordinasi,
perencanaan
dan
penyantunan yang merupakan alat nonstruktural yang membantu Rektor/Ktua
dalam
menentukan
kebijakankebijakan;
1.2. Unit-unit Kegiatan kemahasiswaan
sebagai wadah-wadah pelaksanaan
kegiatan mahasiswa yang menunjang
pengembangan minat, kesejahteraan;
1.3. Forum Diskusi Ilmiah, sebagai wadah
forum bagi pengembangan penalaran
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2.

3.

dengan pendekatan-pendekatan inter
(multi) disipliner.
Di tingkat Fakultas atau yang setingkat
2.1. Senat Mahasiswa, sebagai wadah
pengembangan sikap-sikap profesi;
2.2. Badan Perwakilan Mahasiswa;
2.3. Tim Pendamping, yang terdiri dari
dosen berbagai jurusan, sebagai
penasehat.
Di tingkat Jurusan/Departemen atau
yang setingkat
3.1. Himpunan Jurusan, sebagai wadah
latihan pengembangan sikap profesi;
3.2. Tim Pembimbing, yang terdiri dari
dosen-dosen
Departemen/Jurusan
bertindak sebagai penasehat dan
pembimbing.

Kedua:
Dalam prinsipnya tiada perbedaan dalam bentuk
susunan
kelembagaan/organisasi
kemahasiswaan di Universitas/Institut/Sekolah
Tinggi/Akademi. Oleh karena itu, tidak
dibenarkan adanya penyimpangan dari konsepdasar
tersebut
pasal
“Pertama”
pada
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi.
Ketiga:
Dengan berlakunya Keputusan ini di lingkungan
Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan hanya dibenarkan adanya bentuk
susunan
kelembagaan/organisasi
kemahasiswaan seperti tersebut pada pasal
“Pertama”.
Keempat:
Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta segera mengambil
langkah-langkah pelaksanaan Keputusan ini
dengan berpedoman pada Instruksi Direktur
Jenderal
Pendidikan
Tinggi
No.
002/Inst/DJ/1978 dan penjabaran-penjabaran
selanjutnya sebagai konsesus dalam Rapat Kerja
Rektor tanggal 3-5 Desember 1978, dengan
mengeluarkan ketentuan yang berhubungan
dengan penyelesaian hingga tuntas atas semua
masalah
yang
menyangkut
organisasi
mahasiswa di luar ketentuan tersebut pada pasal
“Pertama”.
Kelima:
Ketentuan tersebut pada pasal “Keempat” harus
sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya
pada akhir bulan Kuni 1979.

Keenam:
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini
akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi yang bersangkutan setelah
berkonsultasi
dengan
Direktur
Jenderal
Pendidikan Tinggi.
Ketujuh:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut
sejak konsep Normalisasi Kehidupan Kampus
dikeluarkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 1979
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

Dr. Daoed Joesoef

Sumber: Himpunan Bahan-bahan tentang
Pengembangan dan Pembinaan Mahasiswa di
Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta:
Departemen P dan K 1982-1983, hlm. 130-131.
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Lampiran 9: Salinan

4.

NKK SESUAI DENGAN
PASAL 5 UU NO 22 TAHUN 1961
DAN PASAL 28 UUD 1945

(Konperensi Pers Menteri P dan K tanggal
28 Nopember 1979)
______________________________________
__
1.

2.

3.

Pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun
1961 tentang Perguruan Tinggi berbunyi:
Hak berorganisasi bagi mahasiswa,
pegawai, dan pengajar dalam lingkungan
Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanannya
dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal
28
UUD
1945
berbunyi:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
Udang-undang.
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
dan seterusnya menurut UUD 1945 diatur
dengan
Undang-undang,
sedangkan
Undang-undang No. 22 tahun 1961, sebagai
pelaksanaan ketentuan UUD 1945 tersebut
menetapkan hak berorganisasi bagi
mahasiswa dalam lingkungan Perguruan
Tinggi dapat diatur (jadi tidak harus diatur)
dengan peraturan pemerintah, yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah, c.q Menteri
P dan K sebagai pembantu Presiden,
dengan keputusan Menteri P dan K No.
0156/U/1978 jo No. 037/U/1979. Kedua
Keputusan Menteri itu mengatur hak
berorganisasi
(tidak
melarang
hak
berorganisasi) mahasiswa di lingkungan
Perguruan Tinggi.
Para mahasiswa dalam kedua Keputusan
Menteri itu diberi peranan aktif dalam
membentuk Badan Perwakilan Mahasiswa
dan Senat Mahasiswa di tiap-tiap Fakultas
dan kepengurusannya sama sekali ada di
tangan mahasiswa. Di tingkat Universitas
para mahasiswa dapat diikutsertakan dalam
pembentukan BKK serta unit-unit kegiatan
mahasiswa
dalam
bidang-bidang
kesejahteraan, minat dan perhatian serta
pengembangan penalaran mahasiswa. Di
BKK mahasiswa dapat menjadi anggota
sebagai staf ahli, sedang di unit-unit
kegiatan
mahasiswa
dapat
menjadi
pengurusnya.

5.

6.

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 NKK
mendorong mahasiswa untuk mengeluarkan
pikiran, dengan lisan maupun tulisan,
namun
sebagai
anggota
scientific
community pikiran itu harus dinyatakan
dengan teratur, sistematik dan khususnya
jika menyangkut bidang politik haruslah
konsepsional.
Memang benar di dalam kampus
mahasiswa
tidak
dipernenankan
menjalankan politik praktis dengan atau
tanpa
menggunakan
badan-badan
kemahasiswaan yang ada, karena hal itu
tidak sesuai dengan fungsi Perguruan
Tinggi,
yaitu
menuntut
mahasiswa
menunaikan missinya sebaik-baiknya ialah
kekuatan penalaran individual, kemampuan
berpikir analitis dan sintesis serta
kepribadian yang sehat dan tangguh, dan
bukanlah
kemampuan
beragitasi,
membakar emosi, dan mengerahkan massa.
Kehidupan di Perguruan Tinggi beserta
badan-badan kemahasiswaannya pada
waktu yang lalu telah disalahgunakan untuk
kepentingan-kepentingan
percaturan
politik, oleh karena itu, kehidupan di
Perguruan Tinggi beserta badan-badan
kemahasisaannya harus ditata kembali,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan utama
mahasisa, ialah kesejahteraan mahasiswa,
minat dan kegemaran mahasiswa, dan
pengembangan pemikiran serta penalaran
mahasiswa.

Sumber: Majalah Mahasiswa, No. 16 Thn. III,
1980, hlm. 131.
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Lampiran 10: Salinan Surat dan Usul Interpelasi
Jakarta, 24 November 1979
Kepada Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
Di
JAKARTA
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Dengan hormat;
Berhubung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tertangal 19 April 1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus yang terkenal
dengan sebutan NKK dan Nomor 037/U/1979 tertanggal 24 Februari 1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga/Oraganisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terkenal dengan sebutan BKK, maka selaku Anggota-anggota dari Lembaga Legislatif, kami merasa terpanggil untuk meninjau
kenyataan bahwa Surat Keputusan Menteri P dan K tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 pasal 5, yang di dalam penjelasannya pasal ini dikatakan
sebagai pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945.
Juga suatu kenyataan, bahwa di dalam rapat-rapat Kerja antara Pemerintah dengan Komisi IX, pemerintah tidak pernah membantah pertentangan dari Surat Keputusan
tersebut dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 22/1961.
Dalam pada itu, Surat Menteri P dan K tersebut telah menimbulkan keresahan di hamper semua Perguruan Tinggi/Universitas Negeri, dan merupakan sumber ketegangan
baru dalam masyarakat.
Oleh karena Menteri P dan K tetap bersikeras untuk memaksakan berlakunay Surat Keputusan tersebut, maka kami mempergunakan hak-hak kami untuk mengajukan
Interpelasi kepada DPR untuk diteruskan kepada pemerintah, sebagaimana dianut dalam pasal 10 Peraturan Tata Tertib Dewan.
Adapun lengkapnya Usul Interpelasi kami itu adalah sebagaimana terlampir.
Demikianlah, maka atas perkenaan Bapak Pimpinan DPR-RI untuk meneruskan proses penyelesaian Usul kami ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam padal 11 dan
seterusnya, kami sampaikan terimakasih.
Wassalam
Atas nama para pengusul
Ttd
H.M. SYAFII SULAIMAN
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USUL INTERPELASI
Menunjuk Undang-undang Nomor 22/1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 5 yang berbunyi “Hak Berorganisasi bagi Mahasiswa, Pegawai, dan Pengajar Perguruan Tinggi
diakui dan pelaksannyaanya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pasal termaksud didasarkan pada pasal 28 UUD 1945.
Selanjutnya, menunjuk Surat Keputusan Menteri P dan K tertanggal 19 April 1978 No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan tertanggal 24 Februari
1979 No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga/Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (BKK), di mana
tidak diikutsertakan para Mahasiswa dalam pembentukan. Badan-badan tersebut. Mengingat hal-hal di atas, sependapatkan pemerintah dengan kami bahwa tindakan Menteri P
dan K tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22/1961 yang sampai sekarang masih berlaku?
2. Bahwa kebijaksanaan Menteri P dan K mengenai NKK ternyata telah menimbulkan reaksi, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung dari pihak Mahasiswa yang
merasa hak-hak demokrasinya telah dikurangi. Bahkan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan keresahan dan keretakan antara mahasiswa dengan staf pengajarnya. Kalau hal
ini tidak dicarikan jalan keluarnya sesegera mungkin, dikhawatirkan akan mengancam integritas Perguruan-perguruan Tinggi kita sebagai pusat ilmu dan kebudayaan.
Sependapatkan Pemerintah dengan kami bahwa bencana itu harus sedini mungkin kita hindarkan?
3. Menurut pengamatan kami, konsep NKK termaksud lahir sebagai lanjutan dari tindakan-tindakan pengamanan oleh Alat-alat Negara terhadap gejolak politik seputar Sidang
Umum MPR tahun 1978, di mana pada waktu itu Pemerintah bertindak keras terhadap Mahasiswa.
Sependapatkah Pemerintah dengan pengamatan kami ini?
4. Masa yang berjalan setahun ini sudah kembali tenang dan diperlukan menggairahkan semangat membangun untuk menghadapi REPELITA ke-III.
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami bahwa sudah tiba waktunya untuk meninjau kembali masalah kebijaksanaan terhadap kampus termaksud di atas, dengan
menguasahakan pendekatan yang lebih manusiawi, lebih bijaksana dan lebih edukatif terhadap Kampus-kampus di negara kita ini?
Jakarta, 24 November 1979.
Para pengusul Interpelasi mengenai Normalisasi Kehidupan Kampus
1. H. M. Syafii Sulaiman.
11. Santoso Donosepoetro.
21. Sucipto, SH.
2. Drs. H. Hafidz Usman.
12. H. Murtadho Makmur.
22. Soeleiman Fadeli.
3. Drs. H. Amir Hamzah.
13. Mustafa Hafaz.
23. K. H. Ahmad Aini Chatib.
4. Ny. D. Walandow.
14. Ny. Rohana As’ad.
24. H. Ischak Moro.
5. H. A. Chalid Mawardi.
15. Soewardi Setyowardoyo.
25. A. Syahir, SH.
6. Irwan Sukarwan.
16. Ny. Rohana Z. A.
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, Dewan
7. K. H. Muchtar Chudlory.
17. H. M. Zaky Ubaid.
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 19778. Soemario.
18. Imam Churmen.
1982, Jakarta, 1983.
9. H. M. Yusuf Hasjim.
19. M. Zamroni.
10. Saifuddin.
20. H. M. Suwardi.
1.
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Lampiran 11: Silabus
SILABUS
Mata Pelajaran
Kelas
Kompetensi Inti

: Sejarah Indonesia (Wajib)
: XII
:

KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI. 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

3.5 Menganalisis
perkembangan
kehidupan politik
dan ekonomi
bangsa Indonesia
pada masa Orde
Baru
4.5 Melakukan
penelitian
sederhana tentang

Kehidupan Bangsa
Indonesia Pada
Masa Orde Baru
Sampai Reformasi
 Latar belakang
terbitnya
kebijakan
Normalisasi
Kehidupan

Mengamati:
Membaca buku teks, menyimak
penjelasan guru, melihat foto-foto
peristiwa dan film dokumenter
tentang Indonesia pada masa Orde
Baru, terutama mengenai kelahiran
Orde Baru yang kontroversial.
Kemudian pembelajaran dilanjutkan

Observasi:
Mengamati
kegiatan siswa
dalam proses
mengumpulkan
data,
menganalisis
data, dan

Alokasi
Waktu
4x45 menit.

Sumber Belajar
 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. 2015.
Sejarah Indonesia untuk
SMA/MA kelas XII.
Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.
 Jusuf Wanandi. 2014.
Menyibak Tabir Orde
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Kompetensi Dasar
pekembangan
kehidupan politik
dan ekonomi
bangsa Indonesia
pada masa Orde
Baru dan
menyajikannya
dalam bentuk
laporan tertulis

Materi Pokok





Kampus dan
Bdan
Koordinasi
Kemahasiswaa
n (NKK/BKK)
pada era Orde
baru.
Pelaksanaan
kebijakan
Normalisasi
Kehidupan
Kampus dan
Badan
Koordinasi
Kemahasiswaa
n pada era Orde
Baru.
Dampak
kebijakan
Normalisasi
Kehidupan
Kampus dan
Badan
Koordinasi
Kemahasiswaa
n pada era Orde
Baru.

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

pada protes-protes mahasiswa
sepanjang tahun 1970-an hingga
terbit dan berlangsungnya kebijakan
NKK/BKK.
Menanya:
Membuat dan mengajukan
pertanyaan/tanya jawab/berdiskusi
tentang informasi tambahan yang
belum dipahami/ingin diketahui
sebagai klarifikasi tentang
perkembangan kehidupan politik
dan ekonomi bangsa Indonesia pada
masa Orde Baru, terutama mengenai
kelahiran Orde Baru yang
kontroversial. Kemudian
pembelajaran dilanjutkan pada
protes-protes mahasiswa sepanjang
tahun 1970-an hingga terbit dan
berlangsungnya kebijakan
NKK/BKK.

pembuatan
laporan
mengenai latar
belakang,
pelaksanaan,
dan dampak
kebijakan
NKK/BKK di
dunia
kemahasisswaan
.

Mengeksplorasikan:
Mengumpulkan informasi yang
terkait dengan perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi

Portofolio:
Menilai laporan
makalah siswa
mengenai latar
belakang,
pelaksanaan,
dan dampak
kebijakan
NKK/BKK di
dunia
kemahasiswaan
pada masa Orde
Baru.

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
Baru Memoar Politik
Indonesia 1965-1998,
Jakarta: Buku Kompas.
 Didik Supriyanto. 1998.
Perlawanan Pers
Mahasiswa Protes
Sepanjang NKK/BKK,
Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
 Daoed Joesoef. 1978.
Normalisasi Kehidupan
Kampus, Jakarta:
Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi
Proyek Normalisasi
Kehidupan Kampus.
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

bangsa Indonesia pada masa Orde
Baru, terutama mengenai kelahiran
Orde Baru yang kontroversial.
Kemudian pembelajaran dilanjutkan
pada protes-protes mahasiswa
sepanjang tahun 1970-an hingga
terbit dan berlangsungnya kebijakan
NKK/BKK.
Mengasosiasi:
Menganalisis informasi dan datadata yang didapat dari bacaan
maupun dari sumber-sumber terkait
lainnya untuk mendapatkan
kesimpulan tentang perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi
bangsa Indonesia pada masa Orde
Baru terutama mengenai kelahiran
Orde Baru yang kontroversial.
Kemudian pembelajaran dilanjutkan
pada protes-protes mahasiswa
sepanjang tahun 1970-an hingga
terbit dan berlangsungnya kebijakan
NKK/BKK.
Mengkomunikasikan:
Melaporkan hasil penelitian

Kuis:
Melakukan kuis
sederhana
berupa games
untuk menilai
sejauh mana
penangkapan
siswa terhadap
materi yang
sudah dibahas
yakni mengenai
latar belakang,
pelaksanaan,
dan dampak
kebijakan
NKK/BKK di
dunia
kemahasiswaan
pada masa Orde
Baru. Kuis
dilakukan
menggunakan
media TTS
(Teka Teki

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran
sederhana dalam bentuk tulisan
sejarah tentang perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi
bangsa Indonesia pada masa Orde
Baru terutama mengenai kelahiran
Orde Baru yang kontroversial.
Kemudian pembelajaran dilanjutkan
pada protes-protes mahasiswa
sepanjang tahun 1970-an hingga
terbit dan berlangsungnya kebijakan
NKK/BKK.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber Belajar

Sejarah).
Tes Tertulis:
Guru menilai
kemampuan
siswa dalam
penguasaan
materi mengenai
latar belakang,
pelaksanaan,
dan dampak
kebijakan
NKK/BKK di
dunia
kemahasiswaan
pada masa Orde
Baru. Tes
berisikan soal
pilihan dan
essai.
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Lampiran 12: RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA Pangudi Luhur Sedayu
Kelas/Semester

: XII/2

Mata Pelajaran

: Sejarah Indonesia (Wajib)

Materi Pokok

: Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Orde Baru

Alokasi Waktu

: 4x45 Menit

A. KOMPETENSI INTI
KI. 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi

pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI. 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No.

Kompetensi Dasar

1.

3.5. Menganalisis perkembangan
kehidupan politik dan
ekonomi bangsa Indonesia
pada masa Orde Baru.

Indikator
3.5.1.Mendeskripsikan latar belakang
terbitnya kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan pada
era Orde Baru.
3.5.2.Mendeskripsikan pelaksanaan
kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan pada era Orde
Baru.
3.5.3.Mendeskripsikan dampak
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No.

Kompetensi Dasar

2

4.5. Melakukan penelitian
sederhana tentang
pekembangan kehidupan
politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Orde
Baru dan menyajikannya
dalam bentuk laporan tertulis.

Indikator
Normalisasi Kehidupan Kampus
dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan pada era Orde
Baru.
4.5.1.Membuat laporan penelitian
mengenai kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaa pada
era Orde Baru.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:
Mendeskripsikan latar belakang, pelaksananaan. serta dampak dari terbitnya
kebijakan

Normalisasi

Kehidupan

Kampus

dan

Badan

Koordinasi

Kemahasiswaan pada era Orde Baru.
D. MATERI AJAR
1. Latar belakang terbitnya kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan
Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada era Orde Baru.
2. Pelaksanaan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan pada era Orde Baru.
3. Dampak

Normalisasi

Kehidupan

Kampus

dan

Badan

Koordinasi

Kemahasiswaan pada era Orde Baru.
E. MODEL PEMBELAJARAN
1. Metode Pembelajaran

: Diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan.

2. Pendekatan Pembelajaran: Saintifik
3. Model Pembelajaran

: Role Playing

F. SUMBER BELAJAR
Sumber buku:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia untuk
SMA/MA kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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2. Jusuf Wanandi. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia
1965-1998, Jakarta: Buku Kompas.
3. Didik Supriyanto. 1998. Perlawanan Pers Mahasiswa Protes Sepanjang
NKK/BKK, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
4. Daoed Joesoef. 1978. Normalisasi Kehidupan Kampus, Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek
Normalisasi Kehidupan Kampus.
G. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Alat : LCD, Laptop/Notebook, Speaker.
2. Bahan

: Power point, gambar, dan video tentang kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswa pada
masa Orde Baru.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (2x45 menit)
Kegiatan

Pendahuluan

Kegiatan inti

Deskripsi
 Guru mengucapkan salam.
 Mengajak peserta didik untuk berdoa
 Memeriksa kehadiran, kebersihan, dan
kerapian peserta didik
 Menanyakan materi minggu lalu pada peserta
didik
 Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada
peserta didik melalui PPT.
MENGAMATI
 Guru menayangkan power point tentang
materi Normalisasi Kehidupan Kampus dan
Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada era
Orde Baru.
 Peserta didik mengamati power point yang
ditayangkan oleh guru.
 Guru menayangkan video singkat mengenai
demonstrasi mahasiswa sepanjang masa Orde
Baru.
MENANYA

Alokasi
waktu

10 menit

65 menit
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Kegiatan

Deskripsi
 Guru memberikan kesempatan peserta didik
untuk menanyakan atau mengomentari
tayangan power point tentang Normalisasi
Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan pada era Orde Baru.
 Peserta didik bertanya hal yang belum
dimengerti mengenai tayangan power point
MENGUMPULKAN INFORMASI
 Guru menjelaskan model pembelajaran Role
Playing kepada peserta didik yang akan
ditampilkan di pertemuan selanjutnya.
 Guru membagi peserta didik menjadi 3
kelompok besar, masing-masing mendapat
materi (1) latar belakang, (2) pelaksanaan,
dan (3) dampak, dari penerapan kebijakan
Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan pada era Orde
Baru.
 Guru membagi bahan diskusi kelompok
untuk pelaksanaan Role Playing atau bermain
peran.
 Peserta didik mengumpulkan informasi
terkait dengan materi melalui buku bacaan
dan referensi yang dibagikan oleh guru di
dalam diskusi.
 Setiap anggota kelompok menyampaikan
pendapat dan gagasannya dalam diskusi
kelompok guna mematangkan skenario yang
akan dipentaskan.
MENGASOSIASIKAN
 Setiap anggota kelompok mencoba
menghubungkan informasi-informasi yang
ditemukan dalam diskusi kelompok
 Setiap anggota kelompok mencoba
mengasosiasikan informasi-informasi yang
ditemukan dalam diskusi kelompok
MENGKOMUNIKASIKAN
 Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk
melakukan Role Playing dengan langkahlangkah sebagai berikut:

Alokasi
waktu
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Kegiatan

Deskripsi









Penutup




1. Menjelaskan model pembelajaran Role
Playing beserta tujuannya.
2. Membagi peserta ke dalam tiga kelompok
besar dan memberikan materi/skenario
untuk masing-masing kelompok.
3. Memberi kesempatan bagi peserta didik
untuk berdiskusi mengenai materi dan
pengembangan skenario, serta pembagian
peran (ada yang menjadi Daoed Joesoef,
Soeharto, aktivis mahasiswa, dll).
4. Setelah diskusi, guru meminta masingmasing kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi serta
pengembangan skenario yang telah dibuat
beserta peran untuk masing-masing
individu di dalam kelompok masingmasing.
Peserta didik
menyampaikan/mempresentasikan hasil
diskusi yang akan ditampilkan dalam bentuk
Role Playing di pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan kesempatan pada
kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan
pada kelompok yang selesai memberikan
pemaparan.
Guru memberikan informasi tambahan dan
penguatan bagi tiap kelompok yang sudah
selesai memapaparkan hasil diskusi mereka.
Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
materi.
Guru memberi kesempatan untuk berefleksi
dan memberikan kuis singkat untuk mereview materi yang telah diajarkan.
Guru memberikan tugas pada peserta didik
untuk membuat laporan penelitian mengenai
kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus
dan Badan Koordinasi Kemahasiswaa pada
era Orde Baru yang harus dikumpulkan dua
minggu kemudian.
Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa
Guru memberi salam

Alokasi
waktu

15 menit
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Pertemuan kedua (2x45 menit)
Kegiatan

Pendahuluan

Kegiatan inti

Deskripsi
 Guru mengucapkan salam.
 Mengajak peserta didik untuk berdoa.
 Memeriksa kehadiran, kebersihan, dan
kerapian peserta didik.
 Menanyakan materi minggu lalu pada peserta
didik serta menanyakan kesiapan masingmasing kelompok yang akan melakukan
pementasan/Role Playing.
MENGKOMUNIKASIKAN
 Guru memfasilitasi peserta didik untuk
melakukan Role Playing dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Setiap kelompok maju sesuai urutan
materi yang telah dibagi pada pertemuan
sebelumnya (latar belakang, pelaksanaan,
dan dampak).
2. Setiap kelompok memiliki durasi 10
menit untuk melakukan Role Playing.
3. Setiap kali kelompok selesai melakukan
peragaan/pementasan/Role Playing, guru
akan memberikan komentar dan
tanggapan, lalu mempersilakan kelompok
lain untuk bertanya dan mempersilakan
untuk kelompok peraga untuk menjawab.
 Peserta didik kelompok “Latar belakang
kebijakan NKK/BKK” melakukan Role
Playing.
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain untuk bertanya
dan dijawab oleh kelompok peraga.
 Peserta didik kelompok “Pelaksanaan
kebijakan NKK/BKK” melakukan Role
Playing.
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain untuk bertanya
dan dijawab oleh kelompok peraga.
 Peserta didik kelompok “Dampak kebijakan
NKK/BKK” melakukan Role Playing.
 Guru memberikan tanggapan dan
mempersilakan kelompok lain untuk bertanya
dan dijawab oleh kelompok peraga.
 Guru memberikan uji materi/tes.

Alokasi
waktu

5 menit

75 menit
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Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
waktu

Penutup

 Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
materi.
 Guru memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk berefleksi.
 Guru mengingatkan peserta didik mengenai
tugas pemebuatan laporan penelitian
mengenai kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaa pada era Orde Baru yang
harus dikumpulkan satu minggu lagi.
 Guru mengakhiri pelajaran dengan berdoa
 Guru memberi salam

10 menit

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL, DAN PENGAYAAN
1. Teknik Penilaian
a. Penilaian Sikap
1) Observasi
b. Penilaian Kognitif
1) Tes
2) Tanya Jawab/Kuis
3) Observasi terhadap kegiatan Role Playing
c. Penilaian Psikomotorik
1) Tugas
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2. Instrumen Penilaian
a. Penilaian sikap diskusi
No.
Aspek Kooperatif yang Diamati
1.
Bekerja sama dengan anggota kelompok
Mendengarkan penjelasan teman saat diskusi
2.
kelompok
3.
Menghargai pendapat teman
Membantu anggota kelompok dalam
4.
menyelesaikan masalah saat pembelajaran
Mengkomunikasikan jawaban kepada anggota
5.
kelompok
6.
Mengambil giliran saat diskusi kelompok
7.
Mempresentasikan hasil kerja kelompok
Skor Perolehan

Skor (1-10)

Keterangan:
N=

∑Skor Perolehan
∑Skor Maksimal

N
∑Skor Perolehan
∑Skor Maksimal

x 100

= Nilai hasil pengamatan
= Hasil perolehan dari aspek yang dinilai
= Hasil kali skor kriteria maksimal dengan jumlah aspek
yang diamati.

b. Instrumen Penilaian kognitif
1) Tes (Soal Uji Kompetensi/Tes Terlampir)
Skor
No

Nama

PG
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Essai
13

14

15

16

17

18

1
2
3
4

Dst

Keterangan Penilaian:
Masing-masing kolom PG dan Essai diisi dengan kriteria sebagai berikut:
 Nomor 1-20 (PG) diberi skor 1 jika benar, 0 jika salah.
 Nomor 1-3 (Essai) diberi skor 20 jika benar, 10 jika kurang tepat, 5 jika
salah, dan 0 jika tidak mengisi.

19

20

1

2

3
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2) Kuis (Soal kuis Terlampir)
No

Skor

Nama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
2
3
4

dst

Keterangan Penilaian:
Masing-masing kolom untuk skor diisi dengan kriteria sebagai berikut:
 Nomor 1-20 diberi skor 1 jika benar, 0 jika salah.

3) Kegiatan Role Playing
Lembar Observasi Penilaian
Keterampilan Berbicara dalam Role Playing
No.

Nama Siswa

Penilaian Keterampilan Berbicara dalam
Role Playing
Lafal
Ekspresi
Intonasi
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Jumlah

1.
2.
3.

Keterampilan Individual=

Skor Perolehan
Skor Maksimal

x 100

Rubrik Aspek Penilaian
Keterampilan Berbicara dalam Role Playing
1. Lafal
Skala
Penilaian
1
2
3
4

Penjelasan
Kesesuaian lafal dengan bunyi huruf
Kesesuaian lafal dengan bunyi huruf dan kata
Kesesuaian dengan bunyi kalimat. Huruf, dan kata
Kelancaran dalam pelafalan isi dialog, bunyi kalimat, huruf, dan
kata.

20
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2. Ekspresi
Skala
Penjelasan
Penilaian
1
Jika menanggapi lawan bicara
2
Jika menanggapi lawan bicara dan ekspresi wajah ketika bicara
Jika menanggapi lawan bicara, ketepatan ekspresi ketika
3
berbicara dan keluwesan dalam berbicara
Jika menaggapi lawan bicara, ketepatan ekspresi ketika
4
berbicara, keluwesan dan gerak-gerik tubuh ketika berbicara

3. Intonasi
Skala
Penilaian
1
2
3

4

Penjelasan
Jika dalam berbicara hanya menggunakan nada naik atau
meninggi dengan benar
Jika dalam berbicara hanya menggunakan nada naik atau
meninggi dan nada datar dengan benar
Jika dalam berbicara hanya menggunakan nada naik atau
meninggi, nada datar, dan nada turun atau merendah dengan
benar
Jika dalam berbicara hanya menggunakan nada naik atau
meninggi, nada datar, nada turun atau merendah, nada turun naik
dan nada naik turun dengan benar
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Lembar Observasi Penilaian Kognitif
Role Playing

No.

Nama Siswa

Penilaian Keterampilan Berbicara dalam
Role Playing
Kesesuaian Penguasaan
Ketepatan Jumlah
Tema
Materi
Kesimpulan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.
3.

Keterampilan Kelompok =

Skor Perolehan
Skor Maksimal

x 100

Rubrik Aspek Penilaian Kognitif
Role Playing
1. Kesesuaian Tema
Skala
Penjelasan
Penilaian
1
Tidak sesuai dengan tema dan tidak serius
2
Tidak sesuai dengan tema
3
Sesuai dengan tema
4
Sesuai dengan tema dan bermain dengan serius
2. Penguasaan Materi
Skala
Penjelasan
Penilaian
1
Tidak mampu menghafal materi
2
Hafal materi namun terbata-bata
3
Hafal materi
Menguasai materi dan beracting sesuai dengan tokoh yang
4
diperankan
3. Ketepatan Kesimpulan
Skala
Penjelasan
Penilaian
Tidak tepat dalam melakukan penyimpulan, tidak sesuai
1
dengan tema, dan tidak mampu menjawab pertanyaan
kelompok lain
Tidak tepat dalam melakukan penyimpulan, tidak sesuai
2
dengan tema, tetapi mampu menjawab pertanyaan kelompok
lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144

Tidak tepat dalam melakukan penyimpulan. Namun sesuai
dengan tema dan mampu menjawab pertanyaan kelompok lain
Tepat dalam melakukan penyimpulan, sesuai dengan tema, dan
mampu menjawab pertanyaan kelompok lain

3
4

c. Instrumen Penilaian Psikomotorik
1) Tugas
Soal Penugasan : Buatlah laporan penelitian mengenai kebijakan
Normalisasi
Kehidupan
Kampus
dan
Badan
Koordinasi
Kemahasiswaan pada era Orde Baru meliputi (a) latar belakang; (b)
pelaksanaan; dan (c) dampak.
PENILAIAN
No.

ASPEK YANG DINILAI
1

1.
2.
3.
4.
5.

2

Kelengkapan laporan
yang dibawa.
Menggunakan metode dan
metodologi dengan benar.
Melakukan interpretasi
dengan tepat.
Data yang diperoleh dari
hasil penelitian.
Menyimpulkan hasil
penelitian.

Keterangan Penilaian:
1 = kurang
2 = cukup
3 = baik
Keterampilan Individual =

Skor Perolehan
Skor Maksimal

x 100

3
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Rubrik Aspek Penilaian Psikomotorik
Penugasan
No.

ASPEK YANG
DINILAI

PENILAIAN
1

2

3

1.

Kelengkapan laporan
yang dibawa.

Tidak
membawa
laporan.

Membawa
laporan dengan
lengkap

2.

Menggunakan metode
dan metodologi
dengan benar.

Menggunakan
metode dan
metodologi
tidak sesuai
prosedur

Membawa
laporan tetapi
tidak lengkap
Menggunakan
metode dan
metodologi
kurang sesuai
dengan
prosedur

3.

Melakukan
interpretasi dengan
tepat.

Interpretasi
kurang tepat.

Interpretasi
sudah tepat

Interpretasi
tidak tepat

4.

Data yang diperoleh
dari hasil penelitian.

Data tidak
lengkap

5.

Menyimpulkan hasil
penelitian.

Tidak benar
atau tidak
sesuai tujuan

Data lengkap,
tetapi tidak
terorganisir
atau ada yang
salah tulis
Sebagian
kesimpulan ada
yang salah atau
tidak Sesuai
tujuan

Menggunakan
metode dan
metodologi
sesuai dengan
prosedur

Data lengkap,
terorganisir,
dan ditulis
dengan benar
Semua benar
atau sesuai
tujuan

Yogyakarta, 25 Januari 2018
Peneliti

Edward Aria Jalu Taufan Putera
NIM: 131314035
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KISI-KISI SOAL UJI KOMPETENSI
No.

KD

1

Menganalisis
perkembangan
kehidupan
politik dan
ekonomi
bangsa
Indonesia
pada masa
Orde Baru.

2
3
4
5
6

Materi Pokok
Latar belakang terbitnya
kebijakan Normalisasi
Kehidupan Kampus dan
badan Koordinasi
Kemahasiswaan.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pelaksanaan Kebijakan
Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan
koordinasi
Kemahasiswaan.

Indikator
Siswa dapat menjelaskan akronim "Gestok".
Siswa dapat menjelaskan Undang-undang mengenai investasi
asing.
Siswa dapat menjelaskan Surat Keputusan dikeluarkannya NKK.
Siswa dapat menjelaskan Surat Keputusan dikeluarkannya BKK.
Siswa dapat menganalisis latar belakang terbitnya kebijakan
NKK/BKK
Siswa dapat menentukan hak yang digunakan DPR untuk
menolak kebijakan NKK/BKK.
Siswa dapat menentukan fraksi di dalam DPR yang menolak
kebijakan NKK/BKK.
Siswa dapat menunjukkan pejabat luar negeri yang di demo
mahasiswa ketika terjadi peristiwa Malari.
Siswa dapat menganalisis dalang dibalik peristiwa Malari.
Siswa dapat menunjukkan pengganti Daoed Joesoef.
Siswa dapat menentukan tokoh dibalik kebijakan Polbinmawa
(Pola Pembinaan Mahasiswa).
Siswa dapat menentukan tokoh dibalik kebijakan Polbangmawa
(Pola Pengembangan Mahasiswa).
Siswa dapat menentukan judul buku berisikan isu-isu protes
mahasiswa ITB.
Siswa dapat menjelaskan adaptasi gerakan mahasiswa dalam
kelompok yang berfokus pada aksi informasi.
Siswa dapat menjelaskan adaptasi gerakan mahasiswa dalam
kelompok yang berfokus pada aksi konkret membantu

Bentuk
Soal
PG

No.
Soal
1

Tgkt.
Soal
C3

PG

2

C3

PG
PG

3
4

C3
C3

Esai

1

C4

PG

5

C2

PG

6

C2

PG

7

C2

PG
PG

8
9

C3
C2

PG

10

C3

PG

11

C3

PG

12

C2

PG

13

C3

PG

14

C3
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No.

KD

Materi Pokok

Indikator

Bentuk
Soal

No.
Soal

Tgkt.
Soal

PG

15

C2

PG

16

C3

PG

17

C3

PG

18

C3

Esai
PG

2
19

C4
C3

PG

20

C3

Esai

3

C4

masyarakat marjinal.
16
17
18
19
20
21
22
23

Dampak Kebijakan
Normalisasi Kehidpan
Kampus dan Badan
Koordinasi
Kemahasiswaan.

Siswa dapat menentukan produk pers mahasiswa UGM dan Unas.
Siswa dapat menjelaskan jaringan intel kampus yang dibentuk
oleh Rezim Orde Baru.
Siswa dapat menunjukkan aturan mengenai pencabutan kebijakan
NKK/BKK.
Siswa dapat menunjukkan organisasi kemahasiswaan pengganti
BKK.
Siswa dapat menganalisis pelaksanaan kebijakan NKK/BKK.
Siswa dapat menjelaskan mitra bisnis Soeharto.
Siswa dapat menunjukkan wartawan Australia yang
memberitakan peran Soeharto dan keluarga dalam dunia bisnis.
Siswa dapat menganalisis dampak kebijakan NKK/BKK.

147
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Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Waktu
I.

UJI KOMPETENSI
: Sejarah Indonesia (Wajib)
: XII IPS 2
: Selasa, 25 Januari 2018
: 100 menit

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E yang menurut Anda
paling benar!

1. Kepanjangan dari Gestok adalah ….
A. Gerakan Satu Oktober
B. Gerakan September 30
C. G 30 S
D. G 30 S/PKI
E. Gerakan September-Oktober
2. Rezim Orde Baru membuka pintu
masuk
selebar-lebarnya
bagi
investasi asing. Undang-undang
yang
dikeluarkan
sehubungan
dengan hal tersebut adalah ….
A. Peraturan 3 Oktober 1966
B. Peraturan 10 Pebruari 1967
C. UU No. 1 tahun 1967
D. Peraturan 10 Pebruari 1967
E. UU No. 13 Tahun 1967
3. SK untuk menetapkan kebijakan
NKK adalah ....
A. SK No. 037/U/1979
B. Instruksi Dirjen Pendidikan
Tinggi No. 002/DJ/Inst/1978
C. SK No. 0156/U/1978
D. Skep-02/Kopkam/I/1978
E. SK No. 028/U/1974
4. SK untuk menetapkan kebijakan
BKK adalah ....
A. SK No. 037/U/1979
B. Instruksi Dirjen Pendidikan
Tinggi No. 002/DJ/Inst/1978
C. SK No. 0156/U/1978

D. Skep-02/Kopkam/I/1978
E. SK No. 028/U/1974
5. Hak yang digunakan DPR ketika
menolak usul NKK/BKK adalah….
A. angket
B. imunitas
C. tanya-jawab
D. veto
E. interpelasi
6. Fraksi di DPR yang menolak
NKK/BKK adalah ....
A. Fraksi PDI dan Faksi PPP
B. Fraksi PDI dan Faksi Karya
Pembangunan
C. Fraksi PPP dan Faksi Karya
Pembangunan
D. Fraksi PPP dan Faksi ABRI
E. Fraksi ABRI dan Faksi Karya
Pembangunan
7. Malapetaka 15 Januari 1974
(Malari) dipicu oleh kemarahan
masyarakat akan adanya investasi
asing. Ketika itu pejabat luar negeri
yang didemo adalah ….
A. Ferdinand Marcos
B. Imelda Marcos
C. Kakuei Tanaka
D. Richard Nixon
E. Marshall Green
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8. Fakta sejarah mengungkap bahwa
peristiwa Malari adalah pertarungan
di dalam tubuh militer. Tokoh yang
berselisih adalah ....
A. L.B.
Moerdani
dengan
Alamsjah
B. Ali Moertopo dengan Wiranto
C. Soedjono Hoemardani dengan
Soemitro
D. Soemitro dengan Alamsjah
E. Ali Moertopo dengan Soemitro
9. Pengganti Daoed Joesoef adalah ....
A. Sjarief Thayeb
B. Soemantri Brodjonegoro
C. Nugroho Notosusanto
D. Fuad Hassan
E. Wardiman Djojonegoro
10. Polbinmawa (Pola Pembinaan
Mahasiswa) merupakan kebijakan
dari ….
A. Nugroho Notosusanto
B. Sjarief Thayeb
C. Soemantri Brodjonegoro
D. Daoed Joesoef
E. Fuad Hassan
11. Polbangmawa (Pola Pengembangan
Mahasiswa) merupakan kebijakan
dari ….
A. Nugroho Notosusanto
B. Sjarief Thayeb
C. Soemantri Brodjonegoro
D. Daoed Joesoef
E. Fuad Hassan
12. Isu-isu protes mahasiswa ITB
sempat dibukukan. Judul buku
tersebut adalah ….
A. Misteri di balik BKK
B. Tragedi di balik BKK
C. Misteri dibalik NKK
D. Misteri dan Tragedi di balik
BKK
E. Misteri dan Tragedi di balik
NKK

13. Dalam

pelaksanaan NKK/BKK,
mahasiswa beradaptasi dengan
membentuk
kelompok-kelompok
mahasiswa.
Kelompok
yang
berfokus pada aksi informasi adalah
….
A. Pers Mahasiswa
B. Lembaga Swadaya Masyarakat
C. Kelompok Studi
D. Kelompok Aksi
E. Senat Mahasiswa
14. Dalam pelaksanaan NKK/BKK,
mahasiswa beradaptasi dengan
membentuk
kelompok-kelompok
mahasiswa.
Kelompok
yang
berfokus
pada
aksi
konkret
membantu
masyrakat
marjinal
adalah....
A. Pers Mahasiswa
B. Lembaga Swadaya Masyarakat
C. Kelompok Studi
D. Kelompok Aksi
E. Senat Mahasiswa
15. Dalam pelaksanaan NKK/BKK,
mahasiswa UGM dan Unas berhasil
membentuk pers mahasiswa. Produk
pers tersebut adalah ....
A. Salemba dan Gelora Mahasiswa
B. Kampus dan Gelora Mahasiswa
C. Ukhuwah dan Balairung
D. Balairung dan Solidaritas
E. Salemba dan Solidaritas
16. Dalam pelaksanaan NKK/BKK,
Orde Baru membentuk jaringan intel
kampus melalui ....
A. Keamanan Kampus
B. Perwira Korem
C. Pembantu Rektor III
D. Resimen Mahasiswa
E. Keamanan Mahasiswa
17. Pada tanggal 28 Juli 1990, Fuad
Hassan mencabut secara formal
kebijakan NKK/BKK. Pencabutan
tersebut diperkuat melalui ....
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A. Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1990
B. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 1990
C. SK No. 4001/U/1990
D. SK No. 4002/U/1990
E. SK No. 4003/U/1990
18. Fuad Hassan secara formal
menghapus NKK/BKK dengan
membentuk
sebuah
organisasi
kemahasiswaan yang independen.
Organisasi kemahasiswaan tersebut
adalah ....
A. Dewan Mahasiswa (Dema)
B. Senat Mahasiswa Perguruan
Tinggi (SMPT)
C. Badan Koordinasi Mahasiswa
(BKM)
D. Majelis Permusyawaratan
Mahasiswa (MPM)
E. Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM)
19. Pada masa penerapan NKK/BKK,
keluarga Soeharto membangun
jaringan bisinis yang sangat kuat. Di
bawah ini yang merupakan mitra
dekat Soeharto dalam kegiatan
bisnis adalah ....
A. Liem Sioe Liong dan Ibnu
Sutowo
B. Liem Sioe Liong dan Bob
Hasan
C. Ali Moertopo dan LB. Moerdani
D. Bob Hasan Dan Ibnu Sutowo
E. Ali Moertopo dan Bob Hasan
20. Pada 1986 seorang wartawan
Australia tiba-tiba menjadi sangat
terkenal di Indonesia. Pada 10 April
tahun itu, sebuah tulisannya di
Sydney Morning Herald membuka
peran Presiden Soeharto dan
keluarganya dalam dunia bisnis
berjudul “After Marcos, now for the
Soeharto
billions”
(Sesudah

Marcos, kini giliran
Soeharto). Wartawan
tersebut adalah ....
A. Richard Robison
B. David Jankins
C. Ben Anderson
D. Benito Mussolini
E. Richard Nixon

milyarder
Australia

II. Jawablah pertanyaan di bawah
ini dengan jelas, tepat, dan
benar!
1. Jelaskan latar belakang kemunculan
kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan era Orde Baru!
(20)
2. Jelaskan pelaksanaan kemunculan
kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan era Orde Baru!
(20)
3. Jelaskan dampak kemunculan
kebijakan Normalisasi Kehidupan
Kampus dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan era Orde Baru!
(20)

Selamat
Mengerjakan
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KUNCI JAWABAN

1
2
3
4
5

A
C
C
A
E

6
7
8
9
10

Pilihan Ganda
A
11
C
12
E
13
C
14
A
15

E
E
C
B
D

16
17
18
19
20

D
E
B
B
B

Esai
1. Latar belakang kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan merupakan ekses dari naiknya Soeharto
menggantikan Presiden Soekarno melalui legitimasi supersemar, yang
dimantabkan melalui TAP MPRS No. 44/1968 tanggal 27 Maret 1968. Ketika
Soeharto melakukan “kudeta merangkak” (creeping coup), kelompok
Soeharto menggunakan kekuatan mahasiswa—KAMI (Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia). Saat itu juga rezim Soeharto menyadari bahwa
kekuatan mahasiswa sangatlah berbahaya jika tidak dikontrol. Ketakutan
tersebut menjadi kenyataan ketika Orde Baru sedang tumbuh, terjadilah
gejolak mahasiswa yang menganggap rezim terlalu pro kepentingan asing.
Kerusuhan terjadi dimana-mana hingga memuncak pada peristiwa Malari (15
Januari 1974) ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke
Jakarta. Usut punya usut, ternyata peristiwa Malari merupakan rivalitas antara
Ali Moertopo bersama Opsus (CSIS) yang pro investasi Jepang dengan
Jenderal Sumitro bersama Bappenas (Mafia Berkeley) yang pro investasi AS.
Korbannya adalah mahasiswa yang harus mendapat punishment melalui SK
No. 028/U/1974, Dewan Mahasiswa mendapat kontrol ketat dari birokrat
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kampus. Selanjutnya, gerakan mahasiswa diwarnai aksi penolakan terhadap
SK No. 028/U/1974 yang dikeluarkan oleh Mendikbud Sjarief Thayeb—di
samping aksi penolakan terhadap pribadi Soeharto yang kala itu akan maju
mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 1977, akan tetapi protes
tersebut dibalas dengan dikeluarkannya SKEP-02/KOPKAM/I/1978 oleh
Jenderal Sudomo yang secara formal membekukan Dewan Mahasiswa. Daoed
Joesoef yang menggantikan Sjarief Thayeb kemudian mengeluarkan kebijakan
Normalisasi Kehdupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan
melalui SK No. 0156/U/1978 dan No. 037/U/1979. Kebijakan tersebut
bermaksud melepaskan aktivitas politik dari dunia kemahasiswaan serta
membentuk lembaga pengganti Dema berupa BKK yang diketuai oleh
Pembantu Rektor III—tidak ada lagi lembaga yang dikendalikan mahasiswa,
semua dikendalikan oleh birokrat kampus. Kebijakan NKK/BKK tak lain
merupakan sarana rezim Orde Baru untuk melakukan stabilisasi politik dan
ekonomi.
2. Dalam pelaksanaannya, kebiajakan NKK/BKK mendapat penentangan dari
kubu mahasiswa melalui serangkaian aksi penolakan di berbagai kampus di
Indonesia, terutama dari UI, ITB, dan UGM sebagai pusat gerakan mahasiswa
Indonesia. Aksi penentangan oleh mahasiswa ternyata mendapat dukungan
dari DPR melalui faksi PDI dan PPP yang memang merupakan oposisi
pemerintah. Kedua faksi tersebut mengajukan hak interpelasi guna meminta
penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan NKK/BKK pada 24
November 1979. Namun, hak interpelasi itu gagal mendapat suara bulat di
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rapat paripurna. Sebetulnya sudah dapat diprediksi, sebab sudah kalah jumlah
dari awal. Fraksi pemerintah (F-KP dan F-ABRI) berjumlah 279 anggota
sedangkan fraksi oposisi (F-PPP dan F-PDI) berjumlah 101 anggota.
Kekalahan di jalur konstitusional tidak membuat mahasiswa putus asa, mereka
mencoba beradaptasi dengan membentuk apa yang dinamakan dengan
Kelompok Studi (KS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KS
bergerak dalam kegiatan abstrak berupa membangun gagasan dan ide,
sedangkan LSM bergerak pada kegiatan konkret, yakni terjun ke lapangan
membantu masyarakat yang termarjinalkan. Namun, kegiatan mereka
mendapat kritikan karena terlalu eksklusif dan kegiatannya tidak dilakukan di
kampus sebagai basis gerakan mahasiswa. Akhirnya, pada awal tahun 1986,
para aktivis mahasiswa berkumpul bersama dan sepakat melahirkan Pers
Mahasiswa. Hal itu terwujud dengan kelahiran Unit Pers Mahasiswa
UGM/Majalah Balairung dan Lembaga Pers Mahasiswa Unas/Koran
Solidaritas. Pada masa ini, kegiatan yang dilakukan lebih banyak melakukan
aktivitas diskusi/seminar karena penerbitan mereka terganjal oleh Surat Tanda
Terdaftar (STT) yang prosesnya memakan waktu lama, bahkan untuk Koran
Solidaritas dilarang untuk terbit. Diskusi-diskusi ini menggunakan wadah Dua
Mingguan Balairung (DMB UGM) dan Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta
Forum (DKJ Jakarta Forum Unas). Walaupun mahasiswa dapat terus bergerak,
namun mereka terancam oleh intel-intel kampus yang menjadi kepanjangan
tangan militer, yakni Resimen Mahasiswa. Mereka mendata dan memberikan
informasi kepada militer nama-nama mahasiswa yang melakukan protes.
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Setelah Daoed Joesoef digantikan oleh Nugroho Notosusanto, kebijakan
NKK/BKK masih diterapkan. Nugroho Notosusanto mengeluarkan Polbinwa
(Pola Pembinaan Mahasiswa) yang membebaskan kampus dalam membina
mahasiswanya. Baru pada era Fuad Hassan, NKK/BKK secara formal dicabut
melalui SK No. 4003/U/1990 yang memmberi izin pembentuank kembali
lembaga kemahasiswaan yang dikelola oleh mahasiswa sendiri, namun
menolak penamaan “Dewan Mahasiswa”, nama lembaga kemahasiswaan itu
adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).
3. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan NKK/BKK yang secara formal
telah berjalan kurang lebih 12 tahun (19 April 1978 sampai 28 Juli 1990)
sangatlah mengerikan. Aktivitas mahasiswa menjadi apatis dan cuek terhadap
situasi perpolitikan nasional. Terbukti dari penelitian Tim Suripto yang
mengatakan bahwa 99,5% mahasiswa apatis dan cuek mengenai apakah
kebijakan NKK/BKK dicabut atau tidak. Mahasiswa takut untuk bersuara
karena bayang-bayang hukuman skorsing dan drop-out menghantui mereka.
Selain itu, mereka juga takut jika nama mereka dicatat oleh “intel kampus”.
Dari 0,5% yang peduli terhadap kondisi perpolitikan nasional pun tidak bisa
berbuat apapun. Tidak ada wadah organisasi pergerakan bagi mereka baik di
dalam kampus maupun di luar kampus. Lembaga kemahasiswa di dalam
kampus sudah dibubarkan dan digantikan oleh BKK yang merupakan lembaga
birokrat kampus, organisasi ekstra kampus pun sudah dikooptasi ke dalam
KNPI. Pers mahasiswa juga tidak bisa berbuat apapun, pena mereka sudah
dibuat tumpul oleh rezim dengan memasukkan pers mahasiswa ke dalam
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struktur BKK dan diharuskan memiliki Surat Tanda Terdaftar (STT). Kondisi
ini diperparah dengan konsep NKK yang mengharuskan mahasiswa untuk
lulus tepat waktu dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), artinya
mahasiswa tidak punya waktu lagi untuk memikirkan kondisi politik dan
sebagainya, mereka hanya dituntut untuk cepat lulus agar tidak didrop-out.
Hasil akhir inilah yang sesuai dengan tujuan rezim Soeharto. Ketika Singa tak
lagi memiliki taring dan kuku bahkan pita suara, apa yang harus ditakutkan
lagi dari Singa? Rezim Orde Baru telah berhasil melenyapkan mahasiswa
sebagai agen pengontrol mereka. Kondisi perpolitikan nasional yang buruk
dan penuh dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) itu pun
terus melanggengkan kekuasaannya hingga tahun 1998. Terbukti pula ketika
NKK/BKK dicabut, mahasiswa berhasil tersadarkan kembali, dan hanya perlu
waktu 8 tahun untuk menumbangkan rezim Soeharto—walau perlu dilihat
pula kondisi nasional secara keseluruhan saat itu (1998).
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TTS (Teka Teki Sejarah)223
1
2
4

3

5
7

6
8
9
10

11

12
13
14

16

15

17
18

19

20

Mendatar:
2. Gerakan Satu Oktober
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Orde Baru
7. Upaya Soeharto untuk mencapai tampuk kekuasaan pada tahun
1965.
10. Panglima TNI yang tewas dalam tragedi G 30 S
12. Ideologi bangsa Indonesia
13. Gerakan yang dipelopori oleh Arif Budiman untuk tidak
memilih partai manapun dalam pemilu
14. Majelis Syura Muslimin Indonesia
17. Organisasi mahasiswa bentukan Orde Baru di bawah Ali
Moertopo.
18. Surat Tanda Terdaftar
19. Hak yang digunakan DPR dalam menentang kebijakan
NKK/BKK
20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menurun:
1. Universitas lulusan teknokrat Orde Baru
3. Tri Tuntutan Rakyat
4. Pers mahasiswa UI
5. Partai Komunis Indonesia
8. Istilah untuk menyebut pemisahan kegiatan
kemahasiswaan dari aktivitas politik
9. Lembaga Swadaya Masyarakat
11. Hal yang dilakukan oleh mahasiswa dalam
menentang Orde Baru
15. Peristiwa pada tanggal 15 Januari 1974
16. Nama belakang tokoh pengganti Daoed Joesoef.

Isilah kotak-kotak di atas dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan.
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MATERI SLIDE POWER POINT
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