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Lahirnya gerakan mahasiswa dilatarbelakangi dengan krisis ekonomi dan politik di 
Indonesia pada tahun 1966-1988 yang dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi 
dan demonstrasi mahasiswa. Hal ini telah membuktikan bahwa idealisme yang 
tinggi maka akan terjadi sebuah percikan gerakan mahasiswa. Sejumlah peristiwa 
di Indonesia, seperti pada tahun 1966 yang ditandai dengan bentuk diskusi dan 
demontrasi mahasiswa tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Indonesia), para mahasiswa menuntut pembubaran PKI, retooling kabinet, dan 
turunkan harga yang disebut dengan TRITURA akhir dari gerakan itu dengan 
berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Kisah perjuangan di tahun 1966 
ternyata sukses, tetapi berbeda dengan tahun 1974-1979 yang tidak sukses. 
Ditahun 1974 dikenal dengan peristiwa MALARI dengan dibantunya aktifis 66 
dan sejumlah perwakilan mahasiswa untuk melakukan bentuk gerakan mahasiswa 
pada diskusi, seminar dan demonstrasi terhadap modal asing yaitu Jepang pada 
saat kedatangannya ke Indonesia, tidak disangka aksi ini menjadi kerusuhan massa 
sehingga ketua DM UI Hariman Siregar di tangkap.  
 
Setelah peristiwa Malari pada tahun 1974 berakhir dengan kerusuhan massa, maka 
mahasiswa memulai di tahun 1978 yang harus bergerak sendiri dengan 
berkumpulnya lima Dewan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia 
untuk menolak pencalonan kembali Presiden Soeharto sebagai presiden, di dalam 
aksinya mahasiswa melakukan cara diskusi dan demonstrasi dalam mencapai 
keberhasilannya. Perkembangan gerakan mahasiswa pada tahun 1979 tidaklah 
berhasil seperti yang terjadi pada tahun 1966 sehingga Soeharto berhasil terpilih 
kembali sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Aksi yang dilakukan mahasiswa 
pada tahun 1974-1979 telah membuat pemerintah untuk khawatir terhadap aksi 
mahasiswa. sehingga pada tahun 1980-1990 pemerintah membuat kebijakan 
NKK/BKK untuk meredupkan segala aktifitas mahasiswa di luar kampus dan pada 
tahun tersebut gerakan mahasiswa melemah hingga kembalinya aksi mahasiswa 
pada tahun 1998. 
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Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 merupakan gerakan terbesar sepanjang orde 
baru. Orientasinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 mengenai KKN (Kolusi, 
Korupsi, Nepotisme) sehingga disebut dengan perjuangan reformasi. Bentuk dari 
gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah melakukan diskusi serta demonstrasi 
terhadap pemerintahan yang berkuasa, hingga akhir dari gerakan mahasiswa pada 
tahun 1998 ketika berkumpulnya berbagai elemen mahasiswa dari perguruan 
tinggi di Indonesia dengan cara ”menduduki” gedung DPR/MPR pada bulan Mei 
1998, yang menghasilkan turunya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.  
 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-
bentuk gerakan mahasiswa tahun 1966 sampai dengan 1998? Tujuan penelitian 
yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk Gerakan Mahasiswa 
pada tahun 1966-1998. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis 
yang merupakan penelitian kritis terhadap masa lampau dan berusaha untuk 
membuat pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lampau. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik kepustakaan dan dokumentasi. 
Adapun analisis data dilakukan dengan tekhnik analisis data kualitataif.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun 1966-1998 terdapat aksi protes 
dari mahasiswa dan aksi tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi dan 
demostrasi mahasiswa yang menurunkan massa dalam jumlah besar. Diskusi dan 
seminar dilakukan mahasiswa ketika gerakan mahasiswa mulai menurun seperti 
kehadiran kelompok diskusi pada era 80-an mahasiswa melakukan diskusi dengan 
birokrat negara maupun antara kalangan mahasiswa dan hasil dari diskusi tersebut 
di sebarkan melalui pers kampus ataupun surat kabar nasional. Dari semua bentuk 
gerakan mahasiswa di Indonesia pada tahun 1966-1998 adalah salah satu upaya 
mahasiswa dalam menciptakan perubahan besar pada negeri ini yang ditunjukan 
dalam sebuah gerakan intelektual karena mahasiswa adalah kaum intelektual.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


