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S

ejak 2014, pemutaran film Senyap,
karya Joshua Oppenheimer, dilarang
di banyak universitas. Misalnya, di
Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Pembubaran dan pelarangan permutaran film, bahkan
terkait dengan film-film dokumenter, seperti film Samin v Semen (di Universitas
Brawijaya) dan Prahara Tanah Bongkoran
(di Universitas 17 Agustus Banyuwangi).
Eksaminasi putusan hakim atas putusan
PTUN Semarang terkait gugatan warga
Rembang yang berhadapan dengan
gubernur dan PT Semen Indonesia, yang
sedianya hendak diselenggarakan awal Juli
2015 pun dilarang pihak kampus UGM.
Belum lagi soal kriminalisasi. Misalnya,
laporan pencemaran nama baik yang diajukan
hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Sarpin Rizaldi, akademisi Universitas Andalas,
Charles Simabura, dan Feri Amsari, maupun
Guru Besar Universitas Padjadjaran Komariah
Emong karena kritik terhadap putusan hakim.
Kasus Rosnida yang dituduh memberikan
”ajaran liar” pula diberi hukuman oleh
universitasnya (Universitas Islam Ar
Raniry Negara, Aceh), karena membawa
mahasiswanya memberikan pembelajaran
di gereja untuk mendengarkan pendeta
menjelaskan hubungan gender dalam agama
Kristen.
Sederet kasus tersebut menandakan
persoalan serius, mengapa terjadi di kampus
dan seberapa jauh kebebasan akademik
di Indonesia dijamin dan dibela, terutama
dalam sistem pendidikan perguruan tinggi?
Bukankah kampus menjadi benteng
pertahanan bagi upaya membangun
peradaban kemanusiaan, melalui peran-peran
manusia akademik?
Pascaotoritarian
Dalam studi yang dilakukan Human Rights
Watch (HRW, 1998) tentang Kebebasan
Akademik di Indonesia Masa Orde Baru,
memperlihatkan tekanan terhadap kebebasan
akademik yang meliputi, tekanan ideologis
terkait gerakan antikomunisme, pengekangan
politik kemahasiswaan, pengelola kampus,
pemberangusan buku-buku, kriminalisasi,
22 //AIRLANGGA

dan pemecatan dosen maupun mahasiswa,
indoktrinasi kesetiaan pada rezim penguasa,
pemberangusan kebebasan berekspresi dan
aktivitas politik.
Selain itu, campur tangan militer di kampus,
baik dalam bentuk penundukan kekuasaan
organisasi kampus hingga tindakan represif,
pembatasan terhadap penyelidikan akademis
yang berkonsekuensi atas karir dosen atau
ketidaklulusan mahasiswa.
Tidak jarang blacklist pun dilakukan untuk
menyingkirkan kritik. Pendisiplinan gerakan
mahasiswa melalui NKK (Normalisasi
Kehidupan Kampus) pada akhir 1970-an pun
menjadi upaya efektif melemahkan fungsi
transformasi kampus.
Pascatumbangnya rezim Orde Baru
Soeharto, kampus tak serta merta
berubah drastis menjadi lebih terbuka
dan demokratis. Perang ideologi dalam
bentuk indoktrinasi masih terjadi, sekaligus
mengembangkan nilai-nilai kebaikan
di tengah masyarakat, mulai tekanan
personal hingga terinstitusionalisasi dalam
kelembagaan kampus.
Pelarangan pemutaran film Jagal dan
Senyap di kampus, atau intimidasi pihak
kampus maupun eksternal dalam diskusi
soal kekerasan 1965, atau pelarangan buku
John Roosa Dalih Pembunuhan Massal
adalah sederet fakta warisan otoritarianisme
Orde Baru yang masih bertahan di kampus.
Pihak pengelola kampus, celakanya, banyak
tunduk atas nama ”stabilitas perkuliahan
atau pengajaran”. Akibatnya, kampus bukan
lagi tempat yang meneguhkan praesidium
libertatis (benteng pertahanan kebebasan),
melainkan menjadi cecunguk premanisme
represif atas nama ideologi penindasan yang
bertahan dalam karakter otoritarian.
Kasus-kasus pelarangan dan pembubaran
seminar dan konferensi akademik berskala
internasional, dan bahkan dengan
melibatkan institusi resmi pemerintahan, pun
menjadi sasaran.
Pelarangan diskusi LGBT dalam Sosial
Masyarakat Indonesia (12 November 2015)
di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dan Brawijaya International Youth Forum

2015 The Rights of Minorities in a Globalized
World (10-11 November 2015) oleh pihak
FISIP Universitas Brawijaya, serta pernyataan
ancaman Rektor Universitas Lampung
(3 Desember 2015) yang akan memecat
dosen dan mahasiswa yang terlibat aktivitas
LGBT, melengkapi narasi betapa lemahnya
keberpihakan kampus terhadap persoalan
kemasyarakatan.
Penundukan Kapital
Berbasis laporan UNESCO (2005), ada
empat kategori hubungan dan pengaruh
terkait kebebasan akademik. Pertama,
kebebasan akademik terkait kendali
pemerintah atau negara atas kampus.
Hukum-hukum yang berfungsi pendisiplinan
dosen dan mahasiswa, atau peran pemerintah
dalam penentuan jabatan di kampus, menjadi
persoalan kebebasan akademik untuk
bergantung pada konteks politik penguasa.
Kedua, kebebasan akademik terkait
manajerial universitas dengan akademisi.
Perkembangan otonomi kelembagaan,
korporatisasi kampus, dan kebutuhan
pendanaan untuk pendidikan dan
penelitian, berdampak atas upaya efisiensi
pembiayaan dan keterbatasan dana,
sehingga berpengaruh terhadap kualitas
riset dan pembelajaran.
Ketiga, kebebasan akademik yang
dipengaruhi operasi pengintaian
(peer). Misalnya, kampus terlalu sibuk
mendiskualifikasi akademisi atas dasar
gender, keyakinan agama, rasial,
pilihan ideologi, yang bercampur aduk.
Akibatnya, kebebasan akademik di
kampus terganggu.
Keempat, campur tangan eksternal kampus
yang membatasi dan bahkan memberangus
kebebasan akademik. Kriminalisasi, teror,
premanisme, dan aksi perusakan yang menghentikan atau menyarang aktivitas akademik.
Berdasarkan laporan tersebut, diakui
sistem kekuasaan kehakiman (peradilan) dan
kebebasan media di suatu negara menjadi
kunci penting membentengi kebebasan
akademik (UNESCO 2005).
Sekalipun demikian, di era liberasi pasar
yang menghendaki privatisasi pendidikan,
lahir tekanan model baru atas kebebasan
akademik. Terkecuali di Indonesia.
Sistem pendidikan tinggi sedang
berhadapan dengan realitas korporatisme dan
privatisasi, globalisasi, percepatan teknologi,
komunikasi, serta berkembangnya ekonomi
dan masyarakat berbasis pengetahuan
(knowledge-driven economy and knowledgebased society) (Suwanwela, 2005).
Dalam konteks demikian, peran kampus
sebagai sumber-sumber pengetahuan
(knowledge sources) justru dimainkan
sebagai transmisi kebijakan. Bahkan
legitimasi penindasan. Hal ini tecermin
pada bagaimana kampus diperah untuk
memastikan klaim kebenaran pembentuk
hukum melalui apa yang dimaknakan
sebagai ”naskah akademik”.•

