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Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu gejala 
ketidakperdulian mahasiswa terhadap persoalan-persoalan PQ_, 
litik. Gejala ini menguat, terutama pada dekade 1980-an. _ 
Ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya, yang ditan
dai denGan besarnya peranan mahasiswa dalam kehidupan poll 
tik. 

Namun, gejala ketidak perdulian itu tampaknya tidak 
melanda semua mahasiswa. Diduga, mahasiswa yang aktif dalam 
organisasi-orgenisasi ekstra kampus, yang pacta masa sebelum 
dekade 19~0-an sangat besar peranannya dalam kehidupan po
litik, masih memiliki keperdulian dan komitmen politik.

Untuk itu, penelitian ini mencoba melihat 'bagaimana 
oriectasi politik aktivis organisasi ekstra kampus itu, ba 
ik orientasi terhadap sis tern politik secara keseluruhan, _ 
terhadap komponen-komponen sistem politik dan terhadap diri 
sendiri. 

Popul"si yang diteliti adalah mercka yang aktif di _ 
fin, PMII , GrIN I , Pt1KRI dan 1SM di Surabaya. Denr:;an metode 
aksidental, didapat 108 mahasiswa sebaeai sampel.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa orientasi res
ponden terhadap sistem politik secara keseluruhan menunjuK 
kan, sebagian besar responden tidak mempersoalkan konsensus 
dasar nasional ten tang dasar negara Paneasila. Mereka men.!:. 
rima Paneasila sebagai suatu pilihan terbaik. Penataan id.!:. 
ologi yang dilakukan pemerintah Orde Earp, sampai diberlak]! 
kannya Pancasila sebagai satu-s",tunya-asas bagi organisasi 
sosial dan politik, diterima dengan baik oleh mahas1swa. 

~hmun, mereka mengan/!gap bahwa dalar.l kenya taannya.
banyak nilai-nilai luhur yanF, terkandung dalam Pancasila _ 
belurn dilakS'ln~kan secara konsekuen dfllam '~ehidupan sehar1 
hari oleh ma!'yar,~kat, termasuk oleh pejabat-pejabat peme 
rintah sendiri. 

Ke terbukaan dan demokratis::u;1 pol1 tik :nerupakan ha
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rapan besar bagi resJ?onden un~uk segera di'wujudkan dalarn 
kehidupan nyata sehari-hari. Untuk itu, mereka melihat pei: 
soalan ini seb~gai rnasalah utama bangsa Indonesia di masa 
mendC\tang yang hu rus segera di tane;ani, di sampinr, persoalan 
tenaga kerja. 

Artlnya, persoalan-persoalan polltik, telah menjadi
perhatian serius (utarna) bagi rnereka, yang bila diperhati
ltan secara urnum, ada kesan bahwa mahasislIa kurang tanr;rsap 
terhadap persoalan politik. Posisi rnereka sebagai aktivis 
organisasi ekstra kampus. agaknya, mernpengaruhi .. te r
~adap persepsi rnereka itu. 

Orientasi terhadap komponen-kornponen sis tern politik, 
rnenunjukkan .sikap keprihatinan yang mendalam. Artinya, mer~ 
ka.rnenilai bahwa komponen-komponen sistern politik harnpir _ 
semuanya belurn menjalankan fumgsinya dengan baik. 

DPR misalnya, dianggap belum mampu rnenjalankan funK 
sinya dengan baik, terutama dalam rnenyalurkan aspirasl poll 
tik rakya t dan rnengon trol pernerin tah. Henuru tnya, hal ini 
disebabkan besarnya campur tangan pemerintah dan besarnya 
pengaruh eksekutif dalam proses pengarnbilan dan pelaksanaan 
keputusan politik. Penilaian yang sarna juga dlberikan ter
hadap parpol, yang dianggap lebih rnengurusi persoalan-per
soalan intern daripada rnemperjuangkan aspirasi rnassa pend~ 
kungnya.

Sernentara itu, orientasl terhadap diri sendiri, ke
banyakan responden rnenganggap bahwa mereka tidak akan marn
pu rnempengaruhi proses pernbuatan dan pelaksanaan keputusan 
politik. Hal ini, terutama, disebabkan karena besarnya pe
ranan pernerintah dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksana 
an politik. 
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