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René Descartes (1596-1650) / cogito ergo sum / 
‘Discourse’ / ‘Meditation’ 

Baruch de Spinoza (1632-1677) / Heidelberg 
1673 / memilih akademisi biasa

Nicholaus Copemicus 
(1473-1543) / Poland / “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium”

Giordano Bruno (1548-1600) / Italian 
Dominican friar / philosopher, 
mathematician, poet, and cosmological 
theorist

berjuang 
kebebasan 
akademik



“ 

…. guru bukan dewa dan selalu benar. 
Dan murid bukan kerbau!

”



Riset 
Kebebasan Akademik Pasca Otoritarian 
Warisan Otoritarian + Sistem Korporatisme Kampus

1. Apakah kebebasan akademik pasca Soeharto telah dilindungi dalam sistem 
hukum Indonesia?  

2. Sejauh mana warisan otoritarianisme Orde Baru berpengaruh atas situasi 
kebebasan akademik di Indonesia pasca Soeharto, dan bagaimana liberalisasi 
kampus di Indonesia mengintensifkan tekanan pasar yang disponsori negara? 

3. Bagaimana kebebasan akademik di Indonesia dapat secara efektif dijamin dan 
dilindungi sebagai bagian dari perlindungan HAM?



Pendekatan Studi Sosio-Legal  

• Kerangka Hukum 
Kebebasan Akademik dan 
Elemennya 

• Serangan terkini 
penundukan modal  

• Kebebasan Akademik dan 
Diskursus  Pendisiplinan



Kerangka Hukum • Ide kebebasan akademik tak terpisahkan dengan konsep 
kebebasan itu sendiri (Karran, 2007: 289–313), seperti 
kebebasan berfikir, berpendapat, kebebasan menerima dan 
menyampaikan informasi, dst-nya. 

• KONSTITUSI  
Pasal 28, 28C, 28E, 28F UUD RI Tahun 1945  

• UU SISDIKNAS 
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi pasal 
8 jis 9 jis 54: “…Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk 
mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.”*  

• HUKUM HAM  
 Art. 19 ICCPR - Art. 13 ICESCR  

• Aturan Internal Kampus  
Peraturan UII (Universitas Islam Indonesia) No. 03/PU/REK/IX/
2012 tentang Prinsip-Prinsip Kebebasan Akademik, Kebebasan 
Mimbar Akademik, dan Implementasi Otonomi Keilmuan

* Putusan MK No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) Tentang UU Badan Hukum Pendidikan



Tekanan terhadap kebebasan akademik

Model dan modusnya?
• Penggunaan peradilan
• Pelarangan buku 
• Pelarangan atau sanksi atas metode mengajar 
• Tidak diberikan “ijin” dan bahkan pembubaran 

paksa diskusi, forum ilmiah (seminar/
konferensi) 

• Stigmatisasi yang diikuti kekerasan terhadap 
ekspresi mahasiswa/dosen 

Mengapa terus berlangsung, tidak cukup kuat 
melawan?
• Birokratisasi (Evaluasi atas kinerja dosen, 

DP3, nilai mahasiswa) - Korporatisme
• Kontrol pendanaan kegiatan akademik
• Standar kebebasan akademik dan mimbar 

akademik, otonomi keilmuan tidak jelas
• Kampus berorientasi pasar
• Tidak ada rasa aman, kekerasan, stigma



Kriminalisasi 
Penyampaian 

Pendapat 
Sarpin (hakim) 

versus  
KY, Charles Simabura dan Feri Amsari dari Univ. 

Andalas (Padang) dan Prof. Komariah Emong 
Sapardjaja dari Universitas Padjadjaran (Bandung). 



Penghukuman oleh 
“Peradilan Adat” 

• Thamrin Amal Tamagola v. 
Peradilan Dayak (Kalimantan 
Tengah)   

• Hukuman denda yang harus 
dibayarkan: garantung (gong), dan 
biaya peradilannya Rp 87 juta. 



Retaliatory discharge, or loss of position/

Dr. Rosnida Sari telah dituduh menyebarkan “metode sesat” 
dan dihukum oleh universitasnya (UIN Ar-Raniry Aceh), 
metodenya dianggap “liar” karena mengajak mahasiswa ke 
gereja untuk mendengar pembelajaran dari Pastor terkait 
hubungan gender dalam ajaran Kristiani, 2014.

Dr Citra Aryandari (jurusan etnomusikologi, ISI Yogjakarta), 
tidak diberi kesempatan mengajar semester genap 
2015/2016 karena mengajarkan mahasiswa 
postmodernisme.

Metode Mengajar



Isu-isu Papua 

• Banyak mahasiswa Papua mendapat tekanan yang sangat serius  
• Dosen-dosen begitu mudahnya menjadi sasaran kriminalisasi, tekanan, 

baik secara formal maupun informal sistem peradilan  
• Metode mengajar pun didisiplinkan, bahkan kreasi mendapatkan tekanan



Papua sebagai wilayah 
yang paling serius 
mendapati realitas 

tekanan kebebasan 

Situasi akademik di Papua telah secara terus menerus diintimidasi oleh otoritas, 
terutama kritiknya terhadap “kebijakan Jakarta” serta pelanggaran HAM oleh aparat 
negara. Intimidasi terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan mahasiswa telah 
terjadi berulang kali. Misalnya, 65 aktifis termasuk mahasiswa telah ditangkapi pada 13 
Juni 2016, termasuk mahasiswa di Sentani dan 4 di Nabire. 

Bahkan, intimidasi mahasiswa Papua Barat juga terjadi di Yogjakarta. Sebutan “binatang, 
rasis, dan perlakuan diskriminasi” juga mudah terjadi sebagaimana apa yang telah 
terjadi pada 15 Juli 2016.  



Pembubaran Forum Ilmiah 
(Eksaminasi, Diskusi, Seminar, Konferensi) 

• Pembubaran Diskusi “Amdal” PT SI di Semarang (Amartya 2009)
• Tidak diberikannya “Ijin” Eksaminasi Publik atas Kajian PTUN terkait Ijin 

Lingkungan PT SI (UGM 2015)
• Pelarangan Konferensi atau Diskusi LGBT (ITB, USU, Unila, UB 2017)
• Pelarangan diskusi soal Islam, minoritas, kebebasan beragama (UIN 

Bandung 2016)



Pembubaran Diskusi Film 
• Jagal 
• Senyap  
• Pulau Buru

• Prahara Tanah Bongkoran 
• Samin v Semen  
• Alkinemokiye



Isu ‘Hantu Komunisme/Kiri’



Sanksi bagi Civitas Akademik 



Tekanan/Pembatasan Kebebasan Akademik: 2014-2017



Pelaku Berangus 
di Kampus (2014-2017)

* Jumlah pelaku dalam satu peristiwa bisa lebih dari satu



1st challenge 
Authoritarianism Legacies 

Pelarangan terkait 
warisan otoritarianisme 
stigma komunisme 
(reproduksi diskursus 
Orba)



2nd challenge
State Sponsored Commercialisation

Situasi tekanan pasar yang ditopang oleh 
peran kuat komersialisasi pendidikan tinggi 
yang disponsori negara telah berdampak 
pada kebebasan akademik, terjebak dalam 
korporatisme pendidikan. Karenanya, dosen 
dan mahasiswa dapat dengan mudah 
didisiplinkan dan dipecat oleh sistem 
korporatisme tersebut. 

“Mcdonaldization of higher 
education” (Ritzer 1996 in Nugroho 2005)



3rd challenge 
Corporation and Its Capital Subjugation 

Universitas telah dengan mudah 
dikendalikan oleh kepentingan 
korporasi dan/atau pemilik modal 
(Hadiz and Dhakidae 2005)



4th challenge 
Hegemonic discourses against minorities, sexual 

orientation, etc. 

Nilai-nilai universalisme atau 
prinsip-prinsip HAM yang 
dilanggar untuk kepentingan 
kelompok tertentu, memolitisasi 
wacana untuk menyerang 
akademia.



5th challenge 
Protection? neither from government nor university 

Meningkatnya jumlah ancaman 
atas kebebasan akademik, 
memperlihatkan tidak ada 
pertimbangan hukum yang 
sungguh-sungguh diupayakan 
dalam rangka perlindungannya. 
Manajemen universitas seakan 
terbatas melihat betapa 
pentingnya perhatian ini. Bahkan 
kerap atas alasan permisif dan 
apologi untuk tak mengijinkan 
agenda kegiatan, metode 
mengajar dstnya. 



Catatan Akhir 

• Perlindungan kebebasan akademik di Indonesia, 
secara hukum, aturan dan implementasinya, masih 
sangat lemah

• Bertahannya Warisan otorianisme Orde Baru 
• Komersialisasi berdampak korporatisme pendidikan
• Ancaman dalam bentuk pendisiplinan atau bahkan 

pemecatan dalam sistem korporatisme tersebut.
• Pergeseran karakter ancaman kebebasan akademik, 

bahwa saat Orde Baru berkuasa, korporatisme 
negara dan militer, saat ini tekanan pasar yang 
disponsori oleh negara

• dan bekerja serta menguatnya paramiliter 
memberangus diskusi dan masuk kampus  



–

“Tradisi mereproduksi pengetahuan, tentu akan 
melemah bahkan mati, tatkala kebebasan berfikir 

dan mengembangkan gagasan, ruang 
diskursifnya telah direpresi. Pada akhirnya, 

berdampak menguatnya kekuatan tiran melalui 
pendisiplinan perbincangan hak asasi manusia” 



 refleksi dan diskusi
…. bagaimana jaminan dan 

perlindungan kebebasan 
akademik di Unpad? 

9 Januari 2017


