RILIS SIKAP: PROTES KEBIJAKAN UANG PANGKAL YANG BERUJUNG
TINDAKAN REPRESIF TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
Pada tanggal 7 Juni 2018, sekitar pertengahan petang menuju malam,
linimasa media sosial dipenuhi kabar berupa cuplikan video dan tulisan yang
mengabarkan bahwa telah terjadi tindakan represif oleh pihak kampus
Universitas Negeri Semarang terhadap mahasiswanya yang melakukan
protes kebijakan uang pangkal. Kebijakan ini berlaku seiring dengan
dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor
245/K/2018 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal dan
Sumbangan Pengembangan Institusi/Uang Pangkal per Mahasiswa Program
Sarjana dan Program Diploma Universitas Negeri Semarang. Seperti yang
dilansir melalui Press Release Universitas Negeri Semarang, kebijakan ini
natinya akan diberlakukan terhadap mahasiswa asing, mahasiswa kelas
internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerjasama dan mahasiswa yang
melalui jalur mandiri. Maka sebelum membahas mengenai peristiwa apa yag
terjadi di Universitas Negeri Semarang ada baiknya terlebih dahulu kami ulas
berkenaan dengan pokok permasalahan, yakni uang pangkal.
Kebijakan Uang Pangkal
Kebijakan uang pangkal yang menjadi pokok permasalahan di
Universitas

Negeri

Semarang

merupakan

salah

satu

permasalahan

pendidikan tinggi yang masih menimbulkan pro dan kontra di beberapa
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Ada beberapa PTN yang
memberlakukan kebijakan uang pangkal terhadap mahasiswa, ada pula yang
tidak. Sebagai contoh, Universitas Gadjah Mada sendiri tidak melakukan
kebijakan tersebut. Kebijakan uang pangkal terakhir diatur melalui
Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan
Uang Kuliah Tuggal pada PTN yang pada dasarnya dilarang (baca: Pasal 6).
Akan tetapi pemerintah memberikan pengecualian sehingga PTN dapat
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memungut

uang

internasional,

pangkal

mahasiswa

bagi:
yang

mahasiswa
melalui

asing,

jalur

kerja

mahasiswa
sama;

kelas

dan/atau

mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri (baca: Pasal 8 ayat (1)).
Pada konsepnya, PTN yang mendapat subsidi langsung dari negara
melalui APBN menerapkan prinsip nirlaba, yakni tidak bertujuan untuk
mencari keuntungan. Maka

sekalipun

PTN

harus

memungut biaya

pendidikan, maka harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua
dan pihak penanggung biaya mahasiswa (Pasal 76 ayat (3) UU Dikti).
Kemudian dalam hal ini dikenallah istilah Uang Kuliah Tunggal (UKT). Uang
Kuliah Tunggal pada pokoknya memang ditujukan untuk biaya akademik
selama belajar per-semester

[Pasal 60 ayat (2) juncto Pasal 83 ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)].
Dalam konteks Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang
memang kita tidak menemukan persoalan secara gamblang, sebab pada
hakikatnya hal ini tidak serta merta bertentangan dengan peraturan di
atasnya, sebagaimana yang telah kami utarakan di pembahasan awal. Akan
tetapi jika ditinjau dengan kacamata hierarkis peraturan perundangundangan,

sesungguhnya

Permenristekdikti

ini

masih

layak

untuk

diperdebatkan. Jelas peraturan ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UU
Dikti yang menyatakan larangan seleksi akademis yang berkaitan dengan
tujuan komersial. Lebih lanjut jika kita membawanya ke dalam ranah asas,
dapatlah kita temukan dalam Pasal 3 undang-undang a quo berkenaan
dengan asas keadilan dan keterjangkauan. Pada bagian penjelesan, yang
dimaksud “asas keadilan” ialah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan
yang sama kepada semua warga negara Indonesua tanpa memandang suku,
agama, ras, dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.
Maka secara singkat, dengan diperbolehkannya PTN memungut uang
pangkal, maka saat itu juga terlegitimasi bentuk ketidakadilan baru, lebih
khusus pada mahasiswa jalur mandiri, internasional, dan sebagainya.
Kemudian mengenai asas keterjangkauan, asas ini mengandung makna
bahwa biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa harus sesuai dengan
2

kemampuan

ekonominya.

Sehingga

adalah

keliru

jika

suatu

biaya

pendidikan disandarkan pada jalur mana seorang mahasiswa diterima di
suatu PTN. Berdasarkan informasi yang didapat, dalam mengeluarkan
keputusan, rektor Universitas Negeri Semarang menggunakan pendekatan
akreditasi prodi, jumlah peminat, dan lainnnya. Jika hal ini benar, tentu
merupakan sebuah kekeliruan.
Terlepas dari itu semua, lebih dari satu dekade lalu, terdapat ruh yang
sama

berkenaan

dengan

semangat

keadilan

dalam

penyelenggaran

pendidikan tinggi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang

Sistem

Pendidikan

Nasional

menyatakan

“Pendidikan

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskrimanitf
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa.” Dalam berbagai literatur teori, mungkin kita
menemukan bahwa pengenaan tindakan tertentu (affirmative action) tidak
menjadi persoalan demi terselenggaranya kesempatan yang sama bagi tiap
korang. Namun kami yakin, seluruh pembaca sadar, bahwa kategori
mahasiswa

yang

dikenakan

uang

pangkal

sebagaimana

yang

telah

disebutkan, bukanlah subjek dari kelompok yang memiliki kebutuhan
tambahan. Lagipula dalam praktiknya, baik mahasiswa reguler maupun
mahasiswa mandiri tidak memiliki perbedaan fasilitas dalam menjalani
kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
“Diskriminasi adalah jika dalam keadaan sama diperlakukan berbeda,
dan dalam keadaan berbeda diperlakukan sama.” ̶
Diilhami dari pendapat Adam Smith dalam bukunya An Inguiry into
The Nature and Causes of The Wealth Nations.
Dikarenakan masih banyak sekali persoalan yang timbul dari
diundangkannya Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017, maka kami
sangat mendorong berbagai elemen untuk mengadakan uji materiil, agar
jangan sampai dikemudian hari semakin bertambah peristiwa-peristiwa yang
tidak diinginkan sebagaimana yang terjadi kemarin hari di Universitas Negeri
Semarang.
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Tindakan Represif
Terhadap

tindakan

berupa

pemukulan

maupun

penabrakan

sebagaimana yang dapat kita saksikan melalui video yang berbedar, kami
mengecamnya.

Sebab

bagaimana

pun

bentuknya,

tindakan

berupa

kekerasan dan intimidasi tidak dapat dibenarkan. Kekerasan fisik yang dapat
melukai atau mencederai manusia merupakan suatu bentuk tindak pidana
dan melanggar HAM.
Sebagai perbandingan, aparat penegak hukum serupa Kepolisian RI
sekalipun dilarang melakukan tindakan represif. Dalam Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Penanggulan HuruHara. Dalam Pasal 16 telah diatur larangan terhadap aparat untuk bersikap
arogan akibat terpancing perilaku massa, biarpun hanya mengucapkan katakata kotor, apalagi hingga melakukan tindak kekerasan. Larangan ini
berlaku sekalipun massa aksi melakukan tindakan melawan hukum berupa
pembakaran, teror, intimidasi, dan penganiayaan berat (baca: situasi merah).
Sehingga sungguh sangat disayangkan dengan terjadinya peristiwa di
tindakan represif di Universitas Negeri Semarang. Terlebih kampus
seharusnya menjadi tempat sarana terbaik untuk berkekspresi tanpa
tekanan dan intervensi. Lagipula Konstitusi dan undang-undang mengenai
kemerdekaan berpendapat telah mengakomodir hak-hak warga negara untuk
menyampaikan pendapatnya, tidak terkecuali mahasiswa. Tujuan untuk
berdialog dan meminta keterangan rektorat bukan hal yang tabu dan
seharusnya diakomodir oleh pihak kampus karna mahasiswa tersebut yang
akan terkena dampak langsung kebijakan rektorat dan mahasiswa
merupakan pusat orientasi segala tujuan pendidikan tinggi.
Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan ini Dema Justicia FH
UGM menyatakan sikap antara lain:
1. Mendorong upaya uji materiil Permenristekdikti Nomor 39 tahun 2018
terkhusus Pasal 8 ayat (1) dan (2) terhadap UU Pendidikan Tinggi oleh
universitas-universitas yang memberlakukan kebijakan uang pangkal;
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2. Menolak segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa yang
menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menuntut penyelesaian tuntas tindakan
tersebut;
3. Mengajak

seluruh

mahasiswa

dan

elemen

masyarakat

untuk

mendukung rekan-rekan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan
menolak pemberlakuan uang pangkal yang diskriminatif.
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