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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, memberikan bangsa ini kebebasan dalam 

menentukan masa depannya sendiri. Termasuk kebebasan dalam bidang pers. 

Menjelang tahun 1950, Indonesia mulai memakai sistem pemerintahan berbasis 

demokrasi. Permulaan demokrasi ini kerap disebut sebagai masa demokrasi liberal. 

Demokrasi liberal ditandai oleh sistem pemerintahan parlemen, dengan perdana 

menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara tanpa 

kekuasaan yang efektif.1 Setelah melalui masa demokrasi liberal, diambillah langkah-

langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan 

demokrasi terpimpin. 

 Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem tidak tetap, yang dilahirkan 

dari krisis saat itu. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, 

walaupun prakarsa pelaksanaannya diambil bersama-sama dengan pimpinan angkatan 

bersenjata.2 Soekarno berpendapat bahwa demokrasi terpimpin merupakan langkah 

                                                             
1 Andi Suwirta & Gusti Asnan, Indonesia dalam Arus sejarah (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), 
hlm.131. 

 
2 H.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern  (Yogyakarta: Gadjah Mada University  Press, 

1992), hlm.387. 
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kembali ke sesuatu yang lebih sesuai dengan masa lalu Indonesia, khususnya Jawa, 

yaitu raja Jawa dari masa prakolonial. 

Perbedaan dua bentuk pemerintahan dibawah Soekarno ini juga berpengaruh 

terhadap kehidupan dan perkembangan pers. Pers pada masa demokrasi liberal diberi 

kebebasan seluas-luasnya untuk menuangkan pendapatnya. Secara konstitusional, 

kebebasan ini  dijamin oleh UUDS (Undang-Undang Sementara Tahun 1950) pasal 

19 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 

mengemukakan pendapat.”3  Sedang pada masa demokrasi terpimpin, kebebasan pers 

ini terampas sejak diberlakukannya Surat Izin Tjetak (SIT) pada 1 Oktober 1958 di 

Jakarta Raya yang kemudian diberlakukan di semua wilayah Indonesia pada tahun 

1959, sejak dideklarasikannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tanda dimulainya 

demokrasi terpimpin.4 

Pada masa awal demokrasi inilah lahir Majalah Gadjah Mada (1950-1968). 

Kehadiran majalah ini penting dalam melihat proses demokrasi Indonesia pada masa 

awal kemerdekaan karena Majalah Gadjah Mada banyak mengamati perjalanan 

Indonesia dari masa demokrasi liberal sampai terpimpin. Majalah ini dapat menjadi 

sumber berharga dalam melihat perdebatan-perdebatan ideologi, usulan-usulan kaum 

muda dalam politik dan pendidikan di Indonesia. Keunikan lain dari majalah Gadjah 

Mada adalah karena majalah ini diterbitkan oleh kalangan mahasiswa. Sebuah 

                                                             
3 Andi Suwirta & Gusti Asnan, op.cit., hlm. 135. 
 
4 Ibid, hlm.139-140. 
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kalangan langka di masyarakat yang kebanyakan masih rendah tingkat 

pendidikannya. Melalui majalah ini kita dapat melihat bagaimana sikap kalangan 

muda terpelajar dalam menghadapi masalah politik dan pemerintahan Indonesia. 

Sesuai dengan sifat kemahasiswaannya, berbagai perdebatan ideologi dibalut dengan 

studi keilmuan. Majalah ini merupakan majalah mahasiswa pertama yang terbit 

setelah kemerdekaan.5 

Sesuai dengan namanya, yaitu Majalah Gadjah Mada, majalah ini diterbitkan 

oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dikelola oleh beberapa 

mahasiswa yang diwakili Dema Mahasiswa. Majalah ini terbit dan menjadi salah satu 

tempat berwacana kritis terhadap pemerintah. Dikalangan mahasiswa, majalah ini 

menjadi pelopor pers mahasiswa Indonesia pasca kemerdekaan. Dan menjadi satu-

satunya mitra kritis pemerintah dari kalangan mahasiswa. 

Majalah Gadjah Mada sebagai majalah mahasiswa tidak hanya dibaca oleh 

kalangan mahasiswa saja. Berbagai kalangan membaca dan berlangganan majalah ini 

seperti dosen, perusahaan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini 

membuktikan bahwa majalah ini bukan hanya sekedar majalah mahasiswa yang 

melulu membahas persoalan kampus dan mahasiswa. Majalah Gadjah Mada secara 

teratur menyebutkan di halaman depan bahwa majalah ini membahas persoalan 

politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sebenarnya Universitas Gadjah 

                                                             
5 Makalah  disajikan pada Sarasehan Pengembangan Pers Mahasiswa Kampus Ditjen 

Pendidikan Tinggi di Jakarta 18 September 2000. 
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Mada sendiri memiliki dua majalah yang dikelola oleh mahasiswa. Pertama Majalah 

Gadjah Mada yang membahas persoalan umum diluar kampus atau yang disebut 

ekstrauniversiter, dan kedua Majalah GAMA yang khusus membahas mengenai 

kehidupan kampus dan mahasiswa atau disebut intrauniversiter.6    

Penelitian ini secara khusus akan membahas  mengenai Majalah Gadjah Mada 

dalam menyajikan wacana kritis kaum mahasiswa di masa demokrasi liberal. Sebagai 

majalah mahasiswa pertama pasca kemerdekaan, kita dapat melihat perjuangan 

mahasiswa Indonesia awal kemerdekaan dalam usahanya melakukan penilaian 

terhadap pemerintahan dan usaha mempengaruhi masyarakat melalui pers. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitan ini 

adalah bagaimana Majalah Gadjah Mada sebagai penyalur suara mahasiswa 

memberitakan tentang keadaan Indonesia pada masa demokrasi liberal meliputi 

politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan ? 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isi pemberitaan Majalah Gadjah 

Mada mengenai pandangan kritis mereka terhadap permasalahan masyarakat masa 

demokrasi liberal, baik budaya, sosial, dan politik. Berbagai perdebatan ideologi 
                                                             

6
 Majalah Gadjah Mada No.1 April 1954 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1954), 

hlm.123. 
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tentang Indonesia masa orde lama dan usulan mereka dalam masalah perkembangan 

pemerintahan Indonesia. 

     Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberi sumbangan pengetahuan tentang peberitaan sebuah majalah 

mahasiswa terhadap masa demokrasi liberal. Selain itu untuk mengetahui 

peran serta media kampus sebagai media alternatif dalam menyikapi 

perilaku sosial dan politik saat itu.  

2. Membuka wacana baru bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji 

sejarah pers, khususnya pers mahasiswa . 

3. Menambah bahan kajian dalam memahami sejarah pers yang ada di 

Indonesia, bahwa media kampus pun dapat diperhitungkan dalam 

menyikapi suatu peristiwa. Sejarah pers dalam hal ini digolongkan sebagai 

sejarah sosial. 

D. Ruang Lingkup 

Penelitian sejarah harus dibatasi dalam lingkup ruang dan periodisasi. Namun, 

periodisasi (pembabakan) merupakan semata-mata kerja sejarawan sebagai sebuah 

konseptualisasi dari sejarah itu sendiri.7 Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan 

membahas mengenai pandangan Majalah Gajah Mada dalam menykapi isu politik, 

sosial, pendidikan, dan kebudayaan pada masa orde lama tahun 1950-1959 melalui isi 

pemberitaannya. Pemberitaan yang dimaksud mencakup segala pemberitaan di 
                                                             

7 Koentowijoyo, Pengantar Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000) hlm.19-20. 
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Majalah Gadjah Mada yang berkaitan dengan masa demokrasi liberal, seperti tajuk 

rencana dan berita-berita politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. 

Pemilihan tahun 1950-1959 dikaitkan dengan masa demokrasi liberal di 

Indonesia. Majalah Gadjah Mada mulai terbit pada April 1950 sampai pada 

Desember 1968. Penulis membatasi penelitian pada Majalah Gadjah Mada edisi I 

tahun 1950 sampai edisi Nomor terakhir tahun 1959 atau selama masa demokrasi 

liberal dimana kebebasan pers terbuka luas.  

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini membahas mengenai peran Majalah Gadjah Mada sebagai pers 

mahasiswa pertama yang terbit pasca kemerdekaan dalam melihat realita masyarakat 

Indonesia baik dalam segi pendidikan. sosial, budaya, dan politik di permulaan 

demokrasi tahun 1950-1959. Sebelum membahas lebih jauh mengenai dinamika 

Majalah Gadjah Mada, perlu penulis jabarkan terlebih dahulu pengertian pers. 

Istilah pers berasal dari bahasa Inggris Press yang artinya tekan, karena proses 

pembuatan media cetak dengan menggunakan alat cetak yang bentuknya menekan.8 

Pers dalam pengertian sempit merupakan produk-produk penerbitan melalui proses 

percetakan. Seperti surat kabar harian, majalah mingguan, jurnal pemikiran, dan 

buletin yang bentuknya cetak. Dalam pengertian luas pers mencakup semua media 

                                                             
8 J.B. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan 

Suratkabar;Majalah, Radio, dan Televisi (Bandung: Alumni, 1991), hlm.87. 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAJALAH GADJAH MADA ... DEWI YALI ULWIYAH



7 
 

komunikasi baik yang berupa televisi, radio, dan film yang kesemuanya berfungsi 

memancarkan dan menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan 

seseorang atau kelompok orang kepada orang lain.9  

Majalah Gadjah Mada merupakan media yang diterbitkan dan dikelola oleh 

mahasiswa atau yang biasa disebut dengan istilah pers mahasiswa. Pers mahasiswa 

yang dibicarakan disini adalah pers mahasiswa yang  memenuhi syarat dan fungsi 

pers. Syarat utama untuk dapat disebut pers adalah adanya unsur publisita 

(penyebaran yang dilakukan secara terbuka dan dapat dibaca umum), periodisita 

(terbit secara periodik atau berkala), universalita (isi tulisan bersifat umum), dan 

aktualita (mengandung hal-hal yang baru dan hangat).10 Pers mahasiswa merupakan 

pers yang dikelola oleh mahasiswa. Sama halnya dengan pers umum, pers mahasiswa 

juga berkewajiban memenuhi fungsi dan persyaratan sebagai sebuah pers. 

Perbedaan yang ada antara pers mahasiswa dan pers umum adalah karena sifat 

kemahasiswaannya yang tercermin dalam bidang redaksional dan kepengurusannya. 

Sifat kemahasiswan ini lahir karena mahasiswa merupakan sekelompok masyarakat 

pemuda yang mendapat pendidikan tinggi dalam Perguruan Tinggi.11 Pers mahasiswa 

dibedakan dengan pers pada umumnya. Pers mahasiswa merupakan kegiatan 

                                                             
9 Oemar Seno Adji, Mass Media Dan Hukum (Jakarta: Erlangga, 1977), hlm.13. 
 
10   Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti. 

(Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983), hlm.1. 
 
11   Ibid,  hlm.2. 
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jurnalistik yang berada di kalangan kampus dan dikelola oleh mahasiswa.12 Ciri dari 

pers ini adalah idealismenya yang tinggi dan keterbukaannya terhadap fakta, karena 

memang pada dasarnya pers mahasiswa merupakan lembaga jurnalistik yang 

bergerak dengan suka rela (tidak mengejar keuntungan ekonomi), sehingga bisa lebih 

leluasa dalam mengungkapkan fakta, tanpa terbebani kecenderungan politik tertentu 

demi meningkatkan keuntungan. 

Perlu dibedakan dua jenis pers mahasiswa. Pertama, pers mahasiswa yang 

diterbitkan oleh mahasiswa di tingkat fakultas atau jurusan. Penerbitan ini biasanya 

menyajikan hal-hal khusus yang berkaitan dengan bidang studinya. Kedua, pers 

mahasiswa yang diterbitkan oleh mahasiswa tingkat universitas. Penerbitan ini 

menyajikan hal-hal yang bersifat umum. Penelitian ini hanya memilih pada jenis pers 

mahasiswa kedua. Istilah pers mahasiswa dalam batas-batas tertentu harus dibedakan 

dengan pers kampus atau pers kampus mahasiswa. Pers kampus dikelola oleh dosen, 

sedangkan pers kampus mahasiswa dikelola oleh dosen dan mahasiswa. Penelitian ini 

hanya memfokuskan pada pers mahasiswa, yakni pers yang dikelola oleh 

mahasiswa.13 

      Sesuai peran dan fungsinya, pers mempunyai lima fungsi utama. Pertama sebagai 

sarana informasi yaitu pers dalam aktivitasnya menyampaikan suatu berita kepada 

                                                             
12 Siregar, op.cit., hlm.2. 
  
13 Didik Supriyanto, Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 232. 
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khalayak umum. Pers merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan segala 

informasi kepada masyarakat tanpa memandang golongan, kelompok, atau 

kepentingan tertentu, tidak terkecuali Majalah Gadjah Mada. Kedua, fungsi pers 

sebagai sarana hiburan. Pers juga sebagai sarana menyampaikan berita dan informasi 

yang sifatnya menghibur. Majalah Gadjah Mada juga memuat berita-berita hiburan, 

terutama bagi kalangan mahasiswa yang jemu dengan aktivitas akademiknya. Seperti 

pemberitaan mengenai ulasan gaya berbusana terbaru serta resensi film dan buku 

baru. 

      Pers sebagai sarana untuk pendidikan adalah fungsi pers yang ketiga. Berita-berita 

yang disampaikan oleh pers sudah tentu mengandung unsur pengetahuan dan 

pendidikan bagi pembacanya. Majalah Gadjah Mada banyak mengandung unsur 

pendidikan karena majalah ini berada dibawah naungan perguruan tinggi dan dikelola 

oleh mahasiswa. Keempat, pers juga dapat digunakan untuk mendapatkan modal 

melalui pemasangan iklan dalam media yang diterbitkan sebuah pers. Majalah Gadjah 

Mada pun dapat terus bertahan hidup salah satunya dari pemasangan-pemasangan 

iklan tersebut, selain bantuan dana dari universitas. 

Terakhir, pers sebagai sarana kontrol sosial, yaitu sebagai mediator yang 

menyampaikan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat sehingga 

terdapat keseimbangan dalam ruang kenegaraan,14 tidak terkecuali Majalah Gadjah 

Mada. Sebagai media yang diterbitkan oleh mahasiswa yang notabene tidak memiliki 

                                                             
14 Ibid. 
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keterkaitan dengan politik manapun tentu media terbitan mahasiswa ini 

menyampaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dengan gaya khas mahasiswa. 

      Penelitian ini menggunakan Majalah Gadjah Mada sebagai objek penelitian. 

Melihat bagaimana Majalah Gadjah Mada mengamati perkembangan Indonesia di 

awal kemerdekaannya (1950-1959). Pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh 

Majalah Gadjah Mada, dijelaskan melalui interpretasi terhadap masa awal 

kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan banyak menggunakan 

teori analisis wacana. 

Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan 

untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan 

perkembangan sosial serta kultural dalam domain-domain yang berbeda.15 Bagi 

Analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk “menyokong” wacana, tetapi 

menemukan apa yang benar-benar dimaksud orang ketika mereka mengatakan 

sesuatu, atau menemukan realitas dibalik wacana. Titik awalnya adalah bahwa 

realitas tidak pernah bisa dicapai diluar wacana dan dengan begitu wacana itu 

sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian ini, wacana dibatasi pada 

tulisan yang termuat dalam Majalah Gadjah Mada yang selanjutnya akan dilihat dari 

fakta sejarah yang ada saat itu. Dimana fakta-fakta sejarah saat itu banyak 

mempengaruhi wacana yang termuat dalam Majalah Gadjah Mada.  

                                                             
15 Ibid, hal.114. 
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Metode analisis Norman Fairclough akan dipakai untuk menganalisis 

pemberitaan Majalah Gadjah Mada. Penelitian ini dibatasi periodisasi antara tahun 

1950-1960 sehingga dalam rentang waktu tersebut akan terdapat berbagai perubahan 

sosial yang terjadi. Hal ini sesuai dengan metode Norman Fairclough yang 

menganalisis wacana sebagai praktek sosial atau perubahan sosial. Wacana dan 

perubahan sosial Fairclough merupakan bentuk pengembangan dari model analisis 

Michael Foucault yang menekankan pada wacana sebagai pembentukan kekuasaan. 

Pendekatan Faircluogh menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting 

praktek sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas, dan 

hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus oleh struktur dan 

praktek sosial yang lain. Sehingga wacana memiliki hubungan dialektik dengan 

dimensi-dimensi sosial yang lain.16  

Fairclough memahami struktur sosial sebagai hubungan sosial di masyarakat 

secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus yang terdiri atas unsur-unsur 

kewacanaan dan non kewacanaan. Praktek non kewacanaan primer misalnya praktek 

fisik yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur negara seperti pekerja 

pembangun jembatan. Sebaliknya praktek-praktek seperti jurnalisme dan hubungan 

masyarakat terutama bersifat kewacanaan.17 Pemberitaan Majalah Gadjah Mada 

meliputi tajuk rencana dan rubrik lain yang berkaitan dengan keadaan masyarakat 

                                                             
16 Marianne W. Jorgensen & Louise J. Phillips, Analisis Wacana -Teori dan Metode-, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)  hlm. 123. 
 
17 Ibid. 
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serta politik dan pemerintahan Indonesia akan dianalisis menggunakan teori ini. 

Misalnya melalui pendekatan naratif, atau analisis naratif untuk melihat alur pikir 

tulisan, dan dengan demikian dapat dilihat pula maksud yang mungkin tersembunyi 

di balik penggunaan pernyataan-pernyataan tertentu dalam pemberitaannya. 

Penggunaan analisis Fairclough dirasa paling tepat untuk penelitian ini 

dengan melihat fakta sejarah selama kurun waktu 1950-1959 tersebut yang banyak 

mengalami perubahan. Perubahan-perubahan sosial yang ada dan kaitannya dengan 

wacana yang diberitakan dalam Majalah Gadjah Mada akan sangat tepat dengan 

model penggambaran wacana dan perubahan sosial milik Fairclough. Penulis juga 

akan sedikit memakai konsep Foucault inklusi (pengetahuan yang dimasukkan) dan 

eklusi (pengetahuan yang dikeluarkan) dengan membandingkan wacana yang 

disajikan Majalah Gadjah Mada dengan fakta sejarah yang ada saat itu.  

F. Tinjauan Pustaka 

Sejauh yang penulis ketahui, ada beberapa buku yang telah membahas tentang 

pers mahasiswa. Beberapa buku tersebut menjadikan pers mahasiswa sebagai objek 

utama dalam pembahasannya. Namun kesemuanya memiliki perbedaan dalam 

menentukan aspek yang diteliti. Berikut akan penulis jabarkan pokok isi dari buku-

buku tersebut yang menjadikannya berbeda dengan penelitian penulis. 

Buku pertama yaitu, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: 

Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, karya Francois Raillon (1985). 
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Buku ini khusus membahas mengenai mingguan Mahasiswa Indonesia yang 

diterbitkan oleh mahasiswa di Bandung tahun 1966-1974. Francois menggunakan 

surat kabar ini untuk melihat saat-saat permulaan Orde Baru dalam memahami Orde 

Baru dari sudut pandang politik dan ideologis.18 Mingguan Mahasiswa Indonesia 

merupakan salah satu media terbitan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) 

cabang Bandung19 yang terbit tahun 1966 dan dibredel tahun 1974.20 Francois 

mengguanakan surat kabar mahasiswa ini untuk melihat evolusi Indonesia pada saat 

permulaan Orde Baru. Menurutnya, surat kabar ini memberi satu rangkaian 

informasi tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam perubahan politik Indonesia di 

tahun 1966 disamping memberi banyak sekali analisa teori dan kritis tentang 

masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala masalahnya. 

Buku Francois ini penulis jadikan rujukan utama dalam penelitian ini. 

Keterkaitan dengan penelitian penulis adalah melihat sebuah surat kabar  

mahasiswa melalui kacamata politik. Bagaimana surat kabar mahasiswa tersebut 

membangun wacana tentang orde baru kepada masyarakat. Jika Francois 

menfokuskan penelitian dalam tema politik, maka dalam penelitian ini tidak hanya 

persoalan politik yang akan dibahas, tetapi juga tema pendidikan dan kebudayaan 

                                                             
18 Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan 

Konsolidasi Orde Baru 1966-1974 (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1989), hlm.vii. 
 
19 Siregar, op.cit., hlm. 47. 
 
20 Surat kabar ini dibredel setelah terjadinya huru-hara Agustus 1973 di Bandung dan 

peristiwa 15 Januari (Peristiwa Malari) di Jakarta. 
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dalam Majalah Gadjah Mada. Bagian kedua buku ini juga merupakan analisa 

tematis tentang Majalah Mahasiswa Indonesia. Sehingga buku ini sangat relevan 

dengan penelitian penulis yang juga akan menganalisis tema-tema yang diangkat 

oleh Majalah Gadjah Mada di masa sebelumnya, yaitu orde lama. 

Pers Mahasiswa dan Permasalahan Operasionalisasinya, karya Ana Nadhya 

Abrar (1992) menjadi buku tinjauan ketiga. Buku ini lebih banyak berbicara 

mengenai persoalan-persoalan dalam operasionalisasi pers mahasiswa. Serta srategi-

strategi yang perlu dilakukan pers mahasiswa untuk membangkitkan gairah pers 

mahasiswa pasca NKK/BKK yang memang saat itu sedang melemah. Buku ini 

banyak menunjang penelitian penulis pada bagian awal penelitian. Pembahasan awal 

penelitian akan menjelaskan seluk beluk dapur redaksi Majalah Gadjah Mada dari 

mulai riwayat hidup Majalah Gadjah Mada, ideologi yang digunakan, hubungan 

pengelola dengan perpolitikan dan penguasa, juga hubungan majalah dengan 

pembaca dan penguasa. Sehingga buku Ana Nadhya Abrar tersebut akan banyak 

menunjang pada tahap ini. 

Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK karya Didik 

Supriyanto menjadi tinjauan pustaka selanjutnya. Buku ini mengkhususkan 

pembahasan mengenai dinamika pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa tahun 

1980an hingga awal 1990an, yaitu setelah dikeluarkannya kebijakan Normalisasi 

Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) tahun 1978. 

Pers mahasiswa yang diteliti disini dikhususkan pada penerbitan pers mahasiswa di 
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Yogyakarta (UGM, yaitu majalah Balairung) dan Jakarta (Universitas Nasional, yaitu  

Koran Solidaritas). Apabila Didik lebih banyak berbicara mengenai keadaan pers 

mahasiswa terutama kedua majalah tersebut dalam menghadapi kebijakan NKK/BKK 

serta bagaimana upaya mahasiswa dalam menolak kebijakan tersebut. Maka penulis 

lebih banyak melihat upaya mahasiswa melalui Gadjah Mada dalam mengawal 

terbitnya demokrasi di Indonesia.   

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat 

tahap, yaitu, Heuristik, penulis berusaha menghimpun koleksi lengkap Majalah 

Gadjah Mada. Dalam hal ini, penulis banyak mendapatkan edisi Majalah Gadjah 

Mada dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

cabang Malioboro Library Center. Berberapa edisi lain penulis dapatkan di 

Sekretariat Majalah Balairung Universitas Gadjah Mada. Penulis juga melakukan 

wawancara terhadap beberapa pembaca Majalah Gadjah Mada seperti Amir Effendi 

Siregar dan Slamet Riyadi Sabrawi. 

Penulis juga melakukan studi kepustakaan terkait analisis wacana serta 

hubungan surat kabar dengan pemerintahan untuk membentuk kerangka konseptual 

dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis banyak melakukan pancarian pustaka di 

perpustakaan jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Pusat 

Kampus B Universitas Airlangga, serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
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Provinsi Jawa Timur. Serta data-data mengenai pendirian Majalah Gadjah Mada di 

Sekretariat Balairung UGM.  

Dilanjutkan dengan melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapat dan 

melakukan interpretasi (aufasung), dimana penulis menghubungkan fakta-fakta yang 

telah ditemukan yang kemudian dirangkai dengan menggunakan penalaran yang logis 

dan objektif. Data-data primer Gadjah Mada menggunakan ejaan Van Ophuisen. Oleh 

karena itu data primer tersebut relevan dengan zamannya, karena Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) baru digunakan setelah tahun 1972. 

Penulis juga melakukan interpretasi dengan menafsirkan isi dokumen, yaitu 

isi pemberitaan dari Majalah Gadjah Mada untuk dikaitkan dengan kerangka 

konseptual penelitian. Yaitu mengenai analisis wacana dan hubungannya dengan 

kekuasaan. Dalam penelitian ini, kekuasaan diterjemahkan sebagai pemerintahan 

negara. Historiografi atau penulisan sejarah menjadi metode terakhir yang dilakukan. 

Dimana fakta yang telah diinterpretasikan disajikan dalam narasi analisis kritis 

berbentuk karya tulis. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat 

bab yaitu: 

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang akan menerangkan secara umum 

masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Terdiri dari 7 bagian yaitu; latar belakang, 
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rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sebagaimana telah dibahas dalam latar 

belakang, penelitian ini akan membahas mengenai analisis wacana tentang orde lama 

yang ada dalam Majalah Gadjah Mada. 

Bab II membahas mengenai seluk beluk Majalah Gadjah Mada dan hal-hal 

yang berhubungan dengan majalah tersebut. Mulai dari latar belakang dibentuk, 

bentuk dan karakter majalah, serta hubungannya dengan pembaca dan pemerintah.  

Bab III membahas tentang isi majalah, yaitu pandangan kritis terhadap 

masyarakat, analisa-analisa Majalah Gadjah Mada terhadap persoalan masyarakat 

pada masa demokrasi liberal, baik sosial, budaya, maupun pemerintahan.  

Bab IV membahas tentang kesimpulan-kesimpulan jawaban atas pertanyaan 

dalam rumusan masalah dari bab-bab sebelumnya. 
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