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ABSTRAK

Studi ini berfokus pada organisasi sosial mahasiswa pada bidang pendidikan
sebagai bentuk gerakan sosial baru. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana
organisasi mahasiswa mengajar dilakukan dan seperti apa motif tindakan mahasiswa
dalam mengikuti organisasi. Penelitian ini berfokus pada organisasi mahasiswa
mengajar yang ada di 3 universitas yakni Unair Mengajar (SCOLAH), ITS Mengajar,
(IECC), dan Unesa Mengajar (SINERGI). Metode yang dilakukan adalah kualitatif
dengan paradigma definisi sosial. Teknik penentuan informan adalah metode
purposive. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara
mendalam sebagai data primer dan studi literatur yang berhubungan dengan
penelitian ini sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teori gerakan
sosial baru dan teori because motif dan in order to motive sebagai alat analisis dalam
menjelaskan temuan data berdasarkan fokus penelitian.

Organisasi mahasiswa mengajar merupakan organisasi nirlaba dalam kampus
yang bergerak dalam upaya pemerataan pendidikan. Bentuk program dan  kegiatan
yang dilakukan yaitu mengajar, beasiswa, perbaikan perpustakaan, kampanye
pendidikan, diskusi tentang pendidikan. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan
dalam organisasi mahasiswa mengajar merupakan kegiatan yang dirancang,
dilakukan dan diawasi oleh mahasiswa sendiri. Motif tindakan mahasiswa dalam
organisasi mahasiswa mengajar didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan mereka
dibidang pendidikan. Hasil tipifikasi dari keluarga, teman, masyarakat juga
membantu individu dalam menciptakan realitas subjektif tentang pendidikan. Motif
tujuan secara ideal dan linier yaitu membantu menyelesaikan permasalahan
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pendidikan dan memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai agen perubahan serta
melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengabdian
masyarakat. Selain itu, motif tujuan juga memiliki sifat praktis yaitu ingin
mendapatkan pengalaman softskill ataupun hardskill dalam berorganisasi ataupun
dalam bidang pendidikan, pengakuan dalam bentuk sertifikat serta jaringan dalam
dunia organisasi dan pendidikan.

Kata kunci: gerakan sosial baru, motif tindakan, mahasiswa

ABSTRACT

This study focuses on the social organization of students on education as a
new form of social movement. This research attempts to explain how student teaching
organization is done and what is the motive of collage student action in following
organization. This research focuses on teaching student organizations that exist in 3
universities: Unair Mengajar (SCOLAH), ITS Mengajar, (IECC), and Unesa
Mengajar (SINERGI). The method used is qualitative with a social definition
paradigm. Informant determination technique is purposive method. As for data
collection techniques using in-depth interviews as primary data and literature studies
related to this research as secondary data. In this research using new social movement
theory and because motive and in order to motive theory as an analytical tool in
explaining the findings of data based on research focus.

The teaching student organization is a non-profit organization within a
campus that engages in equitable education efforts. Form of programs and activities
undertaken are teaching, scholarships, library improvements, educational campaigns,
discussion about education. Every program and activity undertaken within the
teaching student organization is an activity designed, conducted and supervised by
the students themselves. The motives of student action in teaching student
organizations are based on their experience and knowledge in the field of education.
The results of typification from family, friends, society also help the individual in
creating subjective reality about education. Ideal and linear goal motive is to help
solve educational problems and meet the obligations of students as agents of change
and implement tri dharma colleges in the field of education and community service.
In addition, the goal motif also has a practical nature as to gain experience softskill or
hardskill in organizing or in the field of education, recognition in the form of
certificates and networks in the world of organization and education.

Keywords: new social movements, action motives, students
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A. Pendahuluan

Studi ini berawal dari banyaknya gerakan mengajar atau organisasi

mahasiswa mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai universitas

di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Setelah munculnya  Indonesia Mengajar

yang dibentuk Anies Baswedan pada tahun 2009, kini banyak bermunculan

organisasi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa seperti, Unair Mengajar,

ITS Mengajar, UNESA Mengajar, GUIM mengajar, UI mengajar dan lain-lain

serta gabungan Gerakan Mahasiswa Se-Indonesia dalam Forum Gerakan

Mahasiswa Mengajar Indonesia.

Mahasiswa sebagai agen perubahan, berupaya melakukan perubahan

dengan aksi nyata dalam menangani permasalahan sosial yang ada.

Berdasarkan hasil temuan Idil Akbar (2016) Gerakan mahasiswa sebagai

gerakan sosial merupakan faktor paling penting dalam mewujudkan

perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, idealisme mahasiswa menjadi

penilaian tolak ukur sejauh mana perubahan sosial tersebut berjalan dengan

semestinya atau justru penuh dengan kepentingan. Gerakan mahasiswa ini

pula menjadi penanda pentingnya keberlangsungan demokrasi tetap berjalan.

Jika dilihat dari konteks sejarah gerakan pemuda dan mahasiswa di

Indonesia, peran penting yang selalu dimainkannya adalah ketika bangsa ini

sedang mengalami keadaan yang kritis. Misalnya saja para pemuda dan

mahasiswa jaman dulu yang merupakan pencetus Sumpah Pemuda tahun

1928. Kemudian kita kembali melihat peran mereka dalam gerakan-gerakan

untuk memperjuangkan kemerdekaan sebelum tahun 1940-an dan juga ketika

revolusi kemerdekaan tahun 1945 dicetuskan. Soekarno dan Hatta diculik juga

oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok untuk “dipaksa”

membacakan Proklamasi Kemerdekaan bangsa ini pada tanggal 17 Agustus
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1945. Para pemuda Indonesia juga kemudian muncul lagi pada tahun 1966,

dan yang juga menarik perhatian adalah mereka meminjam istilah Arief

Budiman sebagai bintang lapangan dalam peristiwa reformasi 1998 dalam

menggulingkan Rezim Soeharto (Sanit, 1999). Peristiwa 1998 di saat barisan

mahasiswa berhasil menumbangkan Presiden Soeharto dan menaklukkan

Orba, semakin mengukuhkan kebenaran predikat mahasiswa sebagai agent of

change atau agen perubahan.

Jika pergerakan mahasiswa jaman dulu selalu menitikberatkan gerakan

atau perjuangan yang berkaitan dengan permasalahan politik negara dan

berujung pada gerakan massa. Sekarang mahasiswa dihadapkan pada

permasalahan negara yang berbeda, yakni permasalahan yang sulit dijangkau

atau diselesaikan politik atau Negara seperti misalnya permasalahan

lingkungan, kesehatan, pendidikan, gender, dan lain-lain. Pada akhirnya

gerakan mahasiswa sekarang ini mengalami perubahan. Menurut Arif

Budiman (1984) Mahasiswa sering menekankan peranannya sebagai

“kekuatan moral” dan bukannya “kekuatan politik”. Aksi protes yang

dilancarkan mahasiswa berupa demonstrasi di jalan,seminar dan diskusi

dinilai juga sebagai sebuah kekuatan moral karena mahasiswa bertindak tidak

seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis.

Fenomena gerakan mahasiswa mengajar merupakan fenomena

perubahan gerakan mahasiswa dan cara pandang mahasiswa terhadap gerakan.

Gerakan mahasiswa mengajar merupakan hasil dari permasalahan pendidikan

yang tak kunjung selesai solusinya. Hal demikian terjadi karena Indonesia

mengalami permasalahan dalam dunia pendidikan yang begitu kompleks.

Kompleksitas permasalahan tersebut seperti kurangnya guru,

kurangnya fasilitas pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, persoalan
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kurikulum serta persoalan disparitas pendidikan yang tak kunjung selesai. Hal

yang menjadi dasar persoalan pendidikan dalam proses pengajaran misalnya

kurikulum. Kurikulum merupakan hal yang paling penting dalam

pembelajaran sekolah. Selama ini kurikulum pendidikan di Indonesia sering

dievaluasi dan akhrinya sering berubah-ubah. Sujanto (2007) dalam bukunya

mengkritisi pergantian kurikulum tersebut, Sujanto menuliskan:

“Apakah memang benar kurikulum yang menjadi penyebab
rendahnya mutu pendidikan nasional, atau kah sebenarnya ada
faktor lain di luar kurikulum. Pencermatan ini penting, jangan
sampai ada kesan yang salah dalam mendiagnosis pendidikan
nasional kita, kurikulum yang terus dikotak-katik, padahal
‘penyakitnya’ ada di komponen lain.”

Masalah klise yang kemudian terjadi di bidang pendidikan adalah

kesenjangan atau disparitas pendidikan. Hal ini disebabkan masih banyaknya

daerah 3T (tertinggal, terluar,terdepan) di Indonesia, yakni sekitar 122 kota.

Jawa Timur berada di posisi ke 7 dari keseluruhan provinsi dengan daerah

tertinggal terbanyak yang ada di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur yang memiliki indeks pembangunan manusia

tahun sebesar 68,95 %, sangat ironis ketika masih banyak daerah tertinggal di

beberapa kota besar. Dalam hal pendidikan, misalnya Sekolah Dasar (SD)

Gebang 2 di Dusun Pucukan, Desa Gebang, Kota Sidoarjo, berdasarkan data

dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah jumlah ruang kelas

hanya 4, luas tanah 1700 m2, tidak ada akses internet, sumber listrik

menggunakan PLN dan Diesel. Di SD Ngrejo 4 di Tulungagung memiliki 6

kelas, luas tanah 900 m2, tidak memiliki perpustakaan, sanitasi siswa dan

sumber listrik diesel dan tidak ada akses internet berdasarkan data dari

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
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Dalam mengurangi kesenjangan pendidikan, pemerintah berupaya

terus memperbaiki kualitas pendidikan dengan memberikan porsi dana APBN

2017 sebesar 20% untuk pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud) berupaya membuat Program Penguatan Pendidikan Karakter

(PPK) dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) diharapkan menjadi pintu masuk

bergulirnya reformasi pendidikan, baik di lingkungan pusat, maupun di

lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan di lingkungan

masyarakat dan keluarga. Selain meluncurkan program Revitalisasi

Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar

(KIP) kepada 1.857 siswa. Rinciannya, sebanyak 331 siswa SD, 283 siswa

SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar

masyarakat (PKBM). Kemudian Program-program seperti beasiswa

Bidikmisi, Kartu Indonesia Pintar, Kurikulum 2013 yang menggunakan

metode Student Center Learning, diharapkan memang semuanya mampu

melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Meski demikian, upaya yang dilakukan pemerintah masih belum

maksimal. Berdasarkan data Education For All Global Monitoring Report

2011, Indeks pembangunan pendidikan Indonesia turun peringkat jadi ke-69.

Berdasarkan data BPS (2016), Presentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)

umur 7-12 tahun turun 0,26% di tahun 2015. APS umur 13-15 juga menurun

di Tahun 2015 sebesar 0,07%. Artinya banyak sekali penurunan kualitas

dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan isu mengenai banyaknya permasalahan pendidikan

tersebut dan tidak adanya kejelasan tentang hasil kerja pemerintah dalam

bentuk kebijakan atau program, maka timbulah gerakan sosial baru. Artinya,

gerakan sosial dari masyarakat yang bergerak memperjuangkan perubahan
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sosial atas dasar isu-isu yang berkembang seperti misalnya kesenjangan

pendidikan. Gerakan sosial baru merujuk pada suatu konsepsi yang

membedakannya dengan konsep gerakan sosial yang lama, yakni cenderung

politis, melibatkan aksi massa serta berorientasi kelas. Gerakan sosial baru

cenderung dipahami sebagai gerakan yang melakukan perubahan kultural,

tidak melibatkan aksi massa, lebih dekat dengan isu sehari-hari, dalam hal ini

adalah kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak-anak dari keluarga

miskin (Pichardo, 1997). Gerakan sosial baru juga akibat dari kekecewaan

terhadap pemerintah dan sebagai gerakan ‘berbeda’ yang menawarkan

kebaharuan dalam pergerakan massa, aktor, konflik dan proses perubahan.

Gerakan sosial yang terorganisir selalu menciptakan organisasi dalam

kelancaran gerakan. Kemudian gerakan sosial baru ini juga dibalut dengan

organisasi. Organisasi merupakan kendaraan dalam mencapai tujuan tertentu

dari sekumpulan orang. Organisasi juga merupakan sebuah langkah untuk

merealisasikan perubahan dalam gerakan sosial baru.

Upaya dalam meralisasikan perubahan tentu tidak bisa terwujud hanya

dengan mengandalkan kekuatan individu. Diperlukan organisasi yang yang

memiliki struktur dan sistem yang kuat agar sebuah perubahan bisa dilakukan

secara revolusioner. Maka dari itu perlu adanya organisasi sebagai kendaraan

dalam mencapai tujuan sekelompok orang yang memiiki visi misi yang sama.

Dalam dunia pendidikan sendiri gerakan yang paling menonjol terlihat

di masyarakat adalah gerakan Indonesia Mengajar yang dibuat oleh Anies

Baswedan. Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) sendiri merupakan model

pendidikan eklektisme, yakni model pendidikan yang mencampurkan

community development (CD). Suatu model pendidikan khas Lembaga

Swadaya Masyarakat, dengan pendidikan formal yang berbasis UU Sikdiknas
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(Sholeh, 2014). Indonesia Mengajar sendiri sampai saat ini merupakan sebuah

gerakan awal yang merintis dengan menjunjung profesionalitas, artinya

didukung banyak sumber daya yang berkualitas.

Kemudian menurut studi yang dilakukan (Abdi Rahmat, 2016)

mengenai Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak

Miskin, Gerakan seperti PKBM Harapan Mandiri, Yayasan Remaja Masa

Depan, Sekolah Master, SMART merupakan lembaga yang dikelola oleh

profesional atau relawan campuran. Biaya pembayaran di setiap lembaga pun

juga dibebankan meskipun tidak mahal dan hanya beberapa lembaga saja.

Berbeda dari Indonesia Mengajar dan lembaga lainnya yang bergerak

di bidang pendidikan, gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri

tergolong cukup berat. Karena para mahasiswa tersebut bukanlah elit atau

mewakili kelas menengah baru. Hal ini berbeda dengan Melucci yang

mengonseptualisasi aktor gerakan sosial sebagai new middle class atau kelas

menengah baru yang memiliki pendidikan yang tinggi, ekonomi yang baik,

serta keterampilan, dan jaringan luas yang bisa diandalkan untuk

mengaplikasikan aksi gerakan terutama menghadapi kekuatan sistem (Melucci,

1985).

Gerakan yang dilakukan mahasiswa sulit sekali mendapatkan sumber

dana yang lebih kemudian permasalahan sumber daya manusia yang yang

kurang kompeten serta konsistensi dalam gerakan yang masih kurang. Sumber

daya manusia yang masih kurang berkualitas karena tidak ada sertifikasi

ataupun pelatihan-pelatihan yang cukup. Selain itu mahasiswa yang mengikuti

gerakan mengajar juga mengeluarkan tenaga, waktu, dan materinya. Padahal

banyak pilihan yang dimiliki mahasiswa selain menghabiskan banyak hal

yang ada pada dirinya untuk orang lain. Pilihan mengajar sendiri seharusnya

bisa dikomersialisasikan daripada harus mengajar secara gratis. Mahasiswa
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juga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, daripada harus mengikuti

organisasi mahasiswa mengajar yang semuanya nirlaba.

Secara idealis memang, Edward Shill (1960) mengkategorikan

mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memliki tanggung jawab sosial

yang khas. Shill menyebukan ada lima fungsi kaum intelektual yakni

mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan

nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan dan bersama,

mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik.

Arbi Sanit (1981) memandang, mahasiswa cenderung terlibat dalam

tiga fungsi terakhir. Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi

peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai

kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa

mempunyai horison yang luas di antara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok

masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di

universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang

terpanjang di antara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk

gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa

yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam

kegiatan kampus sehari-hari. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang

akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian

dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam

kalangan angkatan muda.

Idealisme mahasiswa yang selama ini menjadi harapan masyarakat

sebagai agen perubahan, apakah kemudian terdapat perbedaan makna di setiap

konteks gerakan ataupun ruang dan waktu gerakan. Banyak sekali pilihan-

pilihan yang dimiliki mahasiswa sebagai individu yang memiliki tujuan utama

yaitu belajar. Maka dari itu secara khusus studi ingin mengetahui apa yang
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menjadi motif dari mahasiswa dalam mengikuti gerakan mahasiswa mengajar.

Kemudian bagaimana organisasi tersebut dapat dilakukan.

Studi mengenai gerakan sosial sejauh ini hanya dibahas secara makro

seperti  gerakan sosial dalam aksi penyelenggarakan sekolah untuk anak

miskin (Rahmat, 2014). Organisasi sosial sendiri perlu dikaji secara mikro

mengenai tindakan individu untuk mengetahui bagaimana aktor dalam

gerakan sosial baru dalam mengupayakan perubahan sebagai individu yang

aktif dan kreatif. Gerakan sosial baru dewasa ini juga dalam bentuk organisasi

sebagai alat yang mudah dalam proses perubahan sosial (Timur, 2000). Maka

dari itu perlu juga untuk mengetahui gambaran proses gerakan tersebut

dilakukan oleh mahasiswa dan bagaimana motif tindakan mahasiswa dalam

gerakan sosial baru.

Penelitian ini dilakukan di  3 organisasi mengajar di Surabaya seperti

UNAIR Mengajar, UNESA Mengajar, ITS mengajar. Tiga organisasi tersebut

dipilih peneliti sebagai variasi data yang akan didapat, mengingat bahwa

ketiga organisasi tersebut berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda

dan secara organisasi memiliki ciri khas dan kultur yang berbeda.

Organisasi Unair Mengajar dipilih karena organisasi tersebut sudah

berdiri 5 Tahun dan memiliki struktur dan sistem yang formal karena

memiliki ad/art dan kontrak kerja bagi relawan.  Kemudian latar belakang

keilmuan dari mahasiswa Universitas Airlangga mayoritas yakni ilmu murni.

ITS mengajar dipilih karena organisasi ini dilahirkan dari perguruan

tinggi yang bernafaskan institut atau teknik, menjadi kajian yang menarik jika

diteliti dan menjadi varian yang lebih untuk data. ITS mengajar sudah berdiri

lama juga sekitar 7 Tahun dan lebih banyak mengkoordinasi gerakan
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mengajar Se-ITS baik dalam tataran universitas, fakultas, jurusan atau

program studi.

Unesa Mengajar dipilih karena meskipun masih tergolong baru sekitar

2 Tahun, Organisasi ini lahir dari universitas yang memang berdedikasi

Mengajar. Jawaban dari ketiga organisasi tersebut menjadi data yang variatif

mengingat background organisasi yang berbeda dan struktur dan sistem dalam

organisasi yang juga berbeda.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini secara umum penelitian ini ingin mengetahui

gambaran gerakan mahasiswa mengajar yang dipilih peneliti yakni UNAIR

Mengajar, ITS Mengajar dan UNESA Mengajar. Secara lebih khusus

penelitian ini ingin menjawab bagaimana gerakan organisasi mahasiswa

mengajar dilakukan oleh mahasiswa dan bagaimana because of motive dan in

order to motive mahasiswa dalam organisasi Mahasiswa Mengajar.

C. Kerangka Teori

Beberapa teoritisi sosial menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru

(GSB) untuk membedakan dengan konsep gerakan sosial lama. Secara

singkat, inilah yang kemudian membedakan gerakan sosial baru dan gerakan

sosial lama. Meskipun begitu gerakan sosial baru sendiri terdapat perdebatan

misalnya menurut Cohen (1985) terdapat kerumitan dalam menemukan arti

dari gerakan sosial baru, misalnya bagaimana bisa dibuktikan apakah secara



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNAIR Page 13

teoritis dapat diklasifikasikan sebagai tipe baru gerakan dan perbedannya dari

partai politik atau kepentingan lainnya.

Jika prespektif memobilisasi sumber daya dan proses politik

membahas mengenai bagaimana gerakan sosial itu terjadi. Sedangkan

Touraine (1985) dan Melucci (1996) menggagas persepektif ‘mengapa’

gerakan sosial terjadi. Fokusnya adalah mencari hubungan antara gerakan

sosial dan perubahan struktur dan budaya dalam skala luas. Touraine

mengkaitkan gerakan sosial dengan konflik yang mendominasi pada

masyarakat tertentu, dan menitik beratkan analisanya pada pembentukan

identitas (identity formation).

Touraine (1985) berpendapat bahwa gerakan sosial berbeda dengan

norma organisasional ataupun keputusan-keputusan institutional, melainkan

lebih lekat dengan kesejarahan dalam masyarakat. Selain itu Touraine juga

melihat pada aspek pembedaan dari orientasi dan kepercayaan yang ada dalam

gerakan sosial, menggunakan metodologi intervensi sosiologisnya yang

dimaksudkan untuk menyediakan rekonstruksi tujuan yang lebih memadai

yang akan membantu para aktor pergerakan untuk memahami tindakan-

tindakan mereka sendiri.

Touraine (1985) sebenarnya memformulasikan teori “melampaui

gerakan sosial”. Perubahan pada konsep dasar tentang gerakan sosial seperti

konsep berbasis kelas tradisional yang merupakan gerakan sosial lama atau

klasik menuju konsep gerakan sosial non-kelas yang baru dan kontemporer

dilihat sebagai ekspresi umum dari pergeseran masyarakat kontemporer.

Misalnya seperti perubahan masyarakat dari modern ke post-modern atau

industrialisme ke post-industrialisme. Inilah yang kemudian menjadi makna

gerakan sosial baru.
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Kebanyakan ahli memandang gerakan sosial baru dalam masa perilaku

kolektif konfliktual yang membuka ruang kultural dan sosial baru. Beberapa

teoretisi sosial menggunakan istilah "gerakan sosial baru" untuk menyebut

variasi besar dari gerakan-gerakan sosial sepanjang 1970-an dan awal 1980-an

di Barat. Secara umum, gerakan-gerakan ini membentuk jaringan kontestasi

dan gaya hidup alternatif, tetapi mereka juga memasuki politik resmi misalnya

Green Movement.

Beberapa ahli memandang gerakan sosial baru dalam term perilaku

kolektif konfliktual yang membuka ruang kultural dan sosial baru. Namun

menurut Claus Offe (1985) Gerakan sosial baru dilihat sebagai lembaga

masyarakat sipil yang dipolitisasi, dan karenanya mendefinisikan ulang batas-

batas politik institusional.

Claus Offe (1985) menyatakan bahwa aktor atau partisipan dari

Gerakan Sosial Baru berasal dari tiga sektor utama, yaitu :

1. Kelas Menengah Baru

2. Unsur-unsur kelas menengah lama (petani, pemilik toko dan penghasil

karya seni), dan

3. Orang-orang yang menempati posisi pinggiran yang tidak terlalu terlibat

dalam pasar kerja, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para pensiunan.

Menurut pandangan Feixia (2009) gerakan sosial baru yang dilakukan

mahasiswa atau pemuda merupakan aktor yang baru dalam kelas menengah

sebagai sesuatu yang terbaru dari gerakan sosial baru.

Kemudian beberapa teoritisi sosial mendefinisikan gerakan sosial baru

sebagai usaha melihat hubungan antara gerakan-gerakan sosial dengan

perubahan struktural dan kultural dalam skala besar (Laclau & Moffe, 2006).

Menurut Rajendra Singh (2010), gerakan sosial baru merupakan refleksi
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pemberontakan kultural individu kontemporer yang menentang meningkatnya

mekanisme sistem control dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat.

Arti penting yang diberikan oleh semua rumusan di atas mengenai

gerakan sosial baru adalah bahwa gerakan sosial itu mendapatkan kesadaran

baru akan kapasitasnya untuk memproduksi makna baru dan bentuk

kehidupan dan tindakan sosial yang baru.

Dalam perspektif sosiologi tindakan, pandangan-pandangan yang

kompleks dan mendalam tentang gerakan sosial bertujuan mengintegrasikan

berbagai macam pendekatan menjadi representasi umum demi

memperjuangkan kehidupan sosial yang lebih baik (Touraine, 1973).

Menurutnya, pusat dari kehidupan sosial adalah perjuangan permanen dalam

menggunakan teknologi baru dan kontrol sosial atas kapasitas masyarakat itu

sendiri. Karena alasan ini, gerakan sosial yang dipandang sebagai agen

konflik merupakan perhatian utama bagi peneliti sosial.

Gerakan Sosial Baru merupakan proses perjuangan secara diam-diam

dalam melawan batasan-batasan model konvensional hingga membuka sebuah

dataran luas aksi-aksi kolektif masyarakat. Tujuan dan nilai-nilai gerakan ini

pada intinya bersifat universal. Aksi-aksi mereka diarahkan guna membela

esensi dan melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan yang

lebih baik. Gerakan sosial baru merupakan gerakan yang berupaya

menanggapi isu-isu yang sedang terjadi.

Pendekatan serupa untuk mempelajari perilaku kolektif dan gerakan

sosial. Berangkat dari asumsi bahwa individu dan kelompok bertindak

berdasarkan eksperimen bersama, mereka berpendapat bahwa gerakan sosial

muncul dari sesuatu yang tidak terstruktur. Ini adalah situasi dimana hanya

ada sedikit pedoman kultural bersama atau pedoman itu berantakan dan
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didefenisikan kembali. Gerakan sosial adalah ekspresi kolektif dan

rekonstruksi situasi sosial tersebut. Gerakan sosial adalah perilaku kolektif

yang bertujuan untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. (Outwaite,

2008:784).

Pertama, kebanyakan gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis

mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh, ruang sosialnya

mengalami penciutan dan yang ‘sosial’ dari masyarakat sipil tengah

digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Kedua, Alberto Melucci melihat

bentuk gerakan sosial baru sebagai tersegmen, sebuah struktur jejaring dengan

banyak kepala yang merupakan produk transformasi mendalam gerakan sosial

di era post-industri. Gerakan ini menyuarakan, mengarah dan berjuang bagi

isu-isu kemanusiaan dan isu-isu yang berhubungan dengan kondisi mendasar

keberadaan manusia serta mungkin bagi keberadaan yang layak di masa

depan.

Ketiga, merujuk Cohen, GSB secara umum merespon isu-isu yang

bersumber dari masyarakat sipil, mereka membidik domain sosial ‘masyarakat

sipil’ ketimbang perekonomian atau negara, membangkitkan isu-isu

sehubungan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan

perhatian pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

Hal yang perlu digaris bawahi mengenai definisi gerakan sosial baru

diatas adalah bahwa gerakan sosial itu mendapatkan kesadaran bersama yang

baru sesuai kapasitasnya untuk memproduksi makna baru atau menyelesaikan

konflik baru. Kemudian arah gerakan sosial baru ini untuk mencapai bentuk

kehidupan dan tindakan sosial yang baru. Penjelasan sistematis mengenai

reflektivitas gerakan sosial ini dapat dijumpai dalam paradigma rasionalitas

komunikasi. Proses rasionalisasi komunikasional dalam kehidupan dunia di
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sini dianggap sebagai ciri menonjol dari modernitas, yang paralel dengan

proses rasionalisasi sistemik (Habermas, 1981).

Didalam kerangka teoritis, gerakan sosial diletakkan dalam dua

perspektif. Pertama, ekspresi rasionalisasi komunikasional, gerakan sosial

baru mempertanyakan validitas pola kehidupan dunia yang sudah ada, seperti

norma dan legitimasi, dan kemudian memperluas ruang publik. Kedua,

sebagai gerakan defensif, gerakan sosial baru menentang gangguan patologis

terhadap kehidupan dunia, yang dikolonisasikan berdasarkan mekanisme

politik dan ekonomi sistemik yang membatalkan proses komunikasi.

Perkembangan gerakan sosial baru di Indonesia ditandai dengan

munculnya berbagai komunitas, asosiasi, serta Lembaga Swadaya Mayarakat

(LSM) yang bergerak dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut senada

dengan kajian-kajian gerakan sosial baru yang semakin berkembang, antara

lain: kajian tentang pola dan pengelolaan jaringan gerakan sosial (Nugroho,

2015); tentang penerapan Teori Mobilisasi Sumber Daya pada gerakan sosial

(Rusmin, 2015); tentang peran modal sosial dalam keberhasilan gerakan

sosial-lingkungan (Yuanjaya, 2015); serta tentang strategi gerakan lingkungan

dengan media sosial (Kurniawan & Rye, 2014). Kajian-kajian tersebut fokus

terhadap berbagai isu yang ada di dalam masyarakat, antara lain isu Hak Asasi

Manusia (HAM), isu anak, isu pendidikan, isu kesetaraan gender, serta isu

lingkungan. Gerakan Sosial Baru berbeda dengan Gerakan Sosial Klasik

karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik

inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya.

Fenomenologi dari Alfred Shutz menekankan adanya hubungan antara

pengetahuan dengan perilaku manusia sehari hari. Manusia merupakan

individu di dalam lingkungan sosial. Manusia memiliki tindakan individu
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yang terdiri dari because motive (motif sebab) karena in order to motive

(motif tujuan yang ingin dicapai). Schutz sendiri berupaya menggabungkan

fenomenologi transendental Husserl dengan konsepnya Weber mengenai

verstehen.

Motif yang menjadi tujuan, jelas berorientasi kepada suatu keadaan

pada masa yang akan datang dimana aktor berkeinginan untuk mencapainya

melalui beberapa tindakan yang merujuk pada masa yang akan datang dan

harapannya. Schutz selanjutnya menjelaskan bahwa melihat ke depan pada

masa yang akan datang merupakan hal yang essensial bagi konsep tindakan.

Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada

masa yang akan datang yang telah direncanakan. Kalimat tersebut sebenarnya

mengandung makna juga bahwa seseorang memiliki masa lalu sebagai bahan

untuk menentukan masa depan. Dengan demikian tujuan tindakan memiliki

elemen ke masa depan dan masa lalu (Kuswarno, 2009).

Motif menjadi sebab merujuk kepada suatu keadaan di masa lampau

dengan melihat pengalaman dan pengetahuan sebelumnya yang kemudian

mengakibatkan mereka mengambil tindakan. Dalam wujud tindakan, tindakan

aktor akan lebih sering dianalisa karena motif tujuan dan bukan motifnya yang

menjadi sebab. Schutz menggali makna subjektif dengan konsep hubungan

sebab akibat sehingga benar-benar menemukan motif asli yang mendasari

tindakan individu (Kuswarno, 2009).

Konsep Schutz mengenai dunia sosial sesungguhnya dilandasi oleh

kesadaran (consciousness) karena menurutnya di dalam kesadaran itu terdapat

hubungan antara orang (orang-orang) dengan objek-objek. Dengan kesadaran

itu pulalah kita dapat memberi makna atas berbagai objek yang ada. Tindakan

sosial yang dimaksudkan oleh Schutz sebenarnya merujuk kepada konsepnya

Weber terkait dengan memahami motif, makna tujuan tindakan manusia dan
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upaya memahami (verstehen). Sementara itu konsep intersubjektivitas Husserl

juga sangat kental terasa. Di mana intersubjektivitas dianggap oleh Schutz

sebagai suatu konsep atau model yang ideal yang menggambarkan

pengetahuan atau pengalaman kita di dalam dunia keseharian. Fenomenologi

mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mampu mengkontruksi

makna dan konsep-konsep dalam kerangka intersbujektivitas (Kuswarno,

2009).

Dalam bukunya yang berjudul the phenomenology of social world

(1976), Schutz mengungkapkan bahwa secara aktif  menginterpretasikan

pengalaman-pengalamannya yang dianggap penting. Bagi Schutz

menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari

kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain

mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran

(Kuswarno, 2009).

Bagi Schutz, pengetahuan mengenai dunia sosial itu merupakan

pengetahuan yang sifatnya inderawi belaka dan tidak lengkap, tidak akan

pernah utuh, karena kemampuan indera manusia dalam menyerap

pengetahuan itu memang memiliki keterbatasan. Fenomenologi memang

memfokuskan pada pemahaman dan pemberian makna atas berbagai tindakan

yang dilakukan seseorang atau orang lain di dalam kehidupan keseharian

sehingga fenomenologi memang merupakan pengetahuan yang sangat praktis

serta bukan merupakan pengetahuan yang sifatnya intuitif dan metafisis.

Menurut Schutz, manusia mengkontruksi makna dari luar atau dari

arus utama melalu proses yang bernama tipifikasi. Dalam hal ini termasuk

penggolongan klasifikasi dari pengalaman yang ada. Hal tersebut menentukan

apa yang disebut oleh Schutz sebagai hubungan-hubungan makna yang

merupakan serangkaian kriteria yang mengorganisir pengalaman inderawi ke
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dalam suatu makna. Maka yang diorganisir ini kemudian membentuk

kumpulan pengetahuan (stock of knowledge). Jadi, kumpulan pengetahuan

memiliki kegunaan praktis di dunia itu sendiri, bukan sekedar pengetahuan

tentang dunia (Kuswarno, 2009).

Teori dari Schutz mengenai motif sebab dan motif tujuan yang ingin

dicapai, menggambarkan makna tindakan yang dilakukan individu atas dasar

realitas subjektif mereka masing-masing. Teori tersebut sesuai dengan

paradigma berfikir definisi sosial yang mengatakan jika individu memiliki

kekuatan aktif dan kreatif dalam setiap tindakan. Prespektif teori

fenomenologis juga mampu menjelaskan makna tindakan dengan mengetahui

latar belakang dan tujuan tindakan, artinya tidak berdiri sendiri. Dengan teori

fenomenologis akan mampu menjelaskan motif individu mengikuti organisasi

mahasiswa mengajar di kampus mereka masing-masing dalam bab analisis

teori.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma

definisi sosial. Definisi sosial berarti tindakan yang dimiliki individu memiliki

makna dan secara intrepretatif individu memiliki kebebasan yang bebas dalam

setiap tindakannya pada lingkungkan sosial. Dengan menggunakan paradigma

tersebut akan mempermudah peneliti dalam upaya menggambarkan secara

jelas dan mendalam mengenai bagaimana mahasiswa melakukan gerakan atau

organisasi mahasiswa mengajar dan makna tindakan individu dalam

organisasi.
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian

kualitaif. Peneliti menggunakan metode tersebut guna menggambarkan secara

jelas dan mendalam mengenai  fokus penelitian yang ingin diteliti yaitu

berkaitan dengan latar belakang, alasan, faktor, proses dan bentuk tindakan

mahasiswa.

Teknik Penentuan Informan yang dilakukan peneliti adalah

Purposive. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena subjek yang diteliti

haruslah mengerti mengenai seluk beluk organisasi dan mereka adalah

pengurus aktif organisasi Unair Mengajar, Unesa Mengajar, ITS Mengajar.

Secara khusus peneliti memilih 3 orang informan dari setiap gerakan

mahasiswa mengajar. Dalam penelitian kualitatif peneliti juga berperan

penting dalam menentukan kriteria informan yang akan diambil (Sugiyono,

2010).

Peneliti melakukan observasi sebagai data primer guna mendapatkan

informasi dan menggambarkan gerakan mahasiswa mengajar. Selain

observasi, data primer yang didapat juga dari hasil wawancara. Peneliti

melakukan wawancara mendalam kepada informan guna mendapatkan

informasi yang luas dan mampu menjawab rumusan masalah. Peneliti juga

melakukan studi kepustakaan untuk data sekunder guna mendapatkan

informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Proses analisis ini didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi

data yang digunakan sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data.

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif.

Analisis akan bergerak dari sesuatu yang khusus yaitu yang diperoleh

dari lapangan ke arah temuan yang bersifat umum berdasarkan teori yang

digunakan. Proses analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling
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berkaitan yaitu data reduction, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

conclusion drawing/verification (Miles dan Huberman, 1992).

E. Hasil Penelitian

 Konsep Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru merupakan konsep yang muncul setelah adanya

makna baru dan konflik baru dalam sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial

baru sendiri dibahas menggunakan prespektif yang berbeda oleh para pemikir

sebelumnya. Organisasi yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan atas dasar

sebuah gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi dunia pendidikan.

Gerakan mahasiswa mengajar merupakan bentuk gerakan dalam upaya

pemerataan pendidikan jika dilihat dari visi misi organisasi dan juga program

kegiatan yang dilakukan. kemudian gerakan mahasiswa mengajar juga di

dukung dengan identitas dari mahasiswa yang tertuang dari dua poin dalam

Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri yakni pendidikan dan pengabdian

masyarakat. Keduanya sangat erat kaitannya dengan konsep gerakan sosial

baru.

Ada 3 hal mendasar yang menjadi ciri dari gerakan sosial baru yakni

yang pertama, kebanyakan gerakan sosial baru menaruh konsepsi ideologis

mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah, ruang sosialnya

mengalami penciutan dan kondisi sosial dari masyarakat sipil tengah

digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Artinya gerakan sosial baru

merupakan sebuah aksi protes masyarakat terhadap kegagalan pemerintah

dalam menunaikan janji politik, maka dari itu arah pergerakannya pada tataran
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kultural. Pendidikan merupakan permasalahan kompleks yang kemudian

diupayakan untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan melakukan gerakan

mahasiswa mengajar.

Secara definisi konsep gerakan mahasiswa mengajar merupakan

gerakan sosial baru. Gerakan dengan instrumen organisasi yang dilakukan

oleh organisasi mahasiswa mengajar menjadi kekhasan gerakan sosial baru

yang ada di Indonesia. Organisasi mahasiswa mengajar ini merupakan bentuk

gerakan sosial baru dengan komposisi yang sesuai dengan upaya perubahan

kultural yang memerlukan konsistensi dan keberlanjutan dalam capaiannya.

Dalam tesis Heni (2016) yang mengutip dari jurnal  Feixa dan Jeffrey

S Juris (2009) yakni Global Citizenship and The ‘New, New’ Social

Movements, mengatakan jika terdapat empat karakteristik atau indikator

dalam gerakan sosial baru seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3 yaitu: 1)

Ideologi dan tujuan; 2) Taktik dan Pengorganisasian; 3) Partisipan dan Aktor;

4) Medan dan Area.

 Konsep Kelas Menengah

Feixa (2009) dalam jurnalnya Global Citizenship and The ‘New,

New’ Social Movements: Iberian Connections memperkenalkan konsep

gerakan sosial baru yang terbaru (and The ‘New, New’ Social Movements)

dalam rangka untuk lebih memahami kesinambungan dan perubahan

melalui gelombang yang berbeda dari aktivisme pemuda pada akhir

modernitas. Munculnya gerakan sosial baru yang terbaru di tahun 2000-

an, memunculkan mode baru aktivisme kolektif di era jaringan global dan

cybercultures pemuda: antargenerasi, trans-seksual dan lintas-kelas

perjuangan, sehingga menimbulkan lagi aktor sosial baru.
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Dalam penjelasan dari Feixa (2009), mahasiswa tergolong pemuda

yang disebut Feixa masuk dalam gerakan sosial baru yang terbaru.

Kemudian Gerakan sosial 'baru, baru' menekankan dimensi ekonomi dan

budaya. Gerakan mengajar yang dilakukan mahasiswa menyasar pada

budaya masyarakat mengenai pendidikan. Permasalahan mahasiswa

mengenai materi juga dijelaskan bahwa keluhan mendasar pemuda

bersifat ekonomi, namun tidak lagi secara eksklusif berkisar pada

kepentingan pribadi. Pemuda juga memiliki solidaritas dengan mereka

yang terpinggirkan oleh globalisasi. Mahasiswa Mengajar

memperjuangkan pendidikan untuk daerah-daerah pinggiran atau

termajinalisasi oleh dampak modern.

Gerakan sosial baru yang terbaru melibatkan beberapa fitur utama

yang memfasilitasi partisipasi aktivis muda. Pertama, mereka diorganisir

di sekitar jaringan informal yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan

komunikasi baru. kehadiran sosial media atau inovasi teknologi

komunikasi membuat proses branding yang dilakukan organisasi

mahasiswa mengajar menjadi lebih optimal. Kemudian kemudahan dalam

aktivitas komunikasi antar anggota juga meningkatkan efektivitas dalam

berorganisasi.

Kedua, mereka bersifat global dalam jangkauan geografis dan

cakupan tematik, karena para aktivis semakin menghubungkan perjuangan

mereka yang berakar secara lokal dengan gerakan beragam di tempat lain.

Akhirnya, mereka melibatkan bentuk demonstrasi tindakan non-

tradisional dan sangat teatrikal. Beberapa kegiatan masih terhadap aksi

teatrikal seperti yang dilakukan oleh Unesa Mengajar. Gerakan tersebut

melakukan aksi pendidikan dengan turun kejalan dan membagikan

cinderamata sebagai bentuk kepedulian. Aktivis yang lebih muda juga
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secara khas tertarik pada bentuk demonstrasi aksi langsung yang tidak

konvensional, yang melibatkan repertoar kreatif, ekspresif atau kekerasan.

Gerakan sosial baru yang dilakukan mahasiswa dengan segala

ranah dan perkembangan ruang dan waktu yang juga baru, menciptakan

hal-hal baru seperti misalnya fasilitas teknologi yang kemudian juga bisa

berakibat negatif dan positif. Isu-isu permasalahan yang juga semakin

kompleks dan pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang berbeda

dengan gerakan sosial baru menurut teoritisi klasik. Modal yang dimiliki

mahasiswa juga kebaharuan bahasan yang menjadi pembeda dengan aktor

gerakan sosial baru menurut Melluci ataupun Offe. Sehingga penjelasan

dari Feixa mengenai kelas menengah dalam gerakan sosial baru mampu

menjelaskan temuan data.

 Tahapan Gerakan Sosial

Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua

gerakan sosial dimulai dari suatu keadaan krisis, lalu mengalami

perkembangan dalam berbagai tingkat, dan kemudian lenyap atau melembaga.

Empat tahap gerakan sosial yang di adaptasi dari Blumer (1969), Mauss

(1975), dan Tilly (1978) yakni:

1. Kemunculan,

2. Koalesensi,

3. Birokratisasi,

4. Penolakan.

Tahapan ini membahas lebih kepada penurunan gerakan. Meskipun

penurunan jangka panjang mungkin terdengar negatif, namun hal tersebut

tidak sepenuhnya dipahami dalam hal negatif. Para ahli telah mencatat bahwa

gerakan sosial bisa menurun karena beberapa alasan dan lima cara mereka

menurun adalah sebaga berikut:

 Sukses,
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 Kegagalan Organisasi,

 Kooptasi,

 Represi,

 Pendirian dalam masyarakat arus utama (Macionis, 2001; Miller, 1999).

Dalam tahapan tersebut dijelaskan tahap pertama yakni kemunculan,

kemunculan suatu gerakan sosial didasari atas kekecewaan atau permasalahan

yang membuat beberapa orang membuat gerakan. Kemudian tahap kedua

koalensensi yakni tahapan dimana terjadi pergolakan dalam gerakan karena

ketidakaturan gerakan yang membuat gerakan harus melakukan tahap

birokratisasi, dalam tahap ini artinya harus ada aturan yang jelas terkait

dengan gerakan. Tiga tahapan tersebut mampu menggambarkan bagaimana

organisasi gerakan mengajar di ITS, Unair dan Unesa terbentuk yakni mulai

dari kegelisahan akan permasalahan pendidikan membentuk organiasasi dan

mulai mengatur sistem dan struktur dalam gerakan.

Kemudian tahapan terakhir organisasi tersebut bisa mengalami

kesuksesaan, kegagalan, kooptasi, represi dan mengikuti arus utama.

Organisasi Unair dan ITS mengajar meskipun sudah berkembang, organisasi

tersebut juga mengalami dinamika. Permasalahan yang selalu terjadi adalah

persoalan solidaritas organisasi. kemudian persoalan solidaritas organisasi

menjadi masalah yang berlanjut dikarenakan tidakadanya inovasi dalam solusi

dan tindakan represif yang sangat “mengikat”.  Berbeda dengan Unesa

Mengajar yang baru dibangun, organisasi tersebut sedang berada dalam posisi

Vacum of Power. Hal tersebut dikarenakan ketidak jelasan status gerakan dan

juga aktor gerakan yang sudah mulai meninggalkan organisasi.
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 Pergerakan Massa

Menurut Singh (2010) menjadi hal yang biasa jika dalam

perkembangan ilmu sosial terutama untuk konsep dan teorinya terdapat

penjelasan-penjelasan yang parsial, abstrak dan berbeda antar pemikir satu

dengan yang lain. Pun tanpa perkecualian bagi paradigma teori mobilisasi

sumberdaya dan perspektif teori identitas sosial atau teori orientasi identitas

dalam menjelaskan gerakan sosial. Selanjutnya Singh menyatakan bahwa

meskipun teori mobilisasi sumberdaya dan perspektif teori orientasi identitas

memiliki perbedaan pandangan yang sangat tajam, namun kedua perspektif

teoritik ini bukan berarti tidak bisa diintegrasikan dalam menjelaskan

fenomena gerakan sosial dan tindakan kolektif.

Perspektif teori mobilisasi sumber daya memusatkan tesisnya pada

peran rasionalitas dalam tindakan kolektif, sementara perspektif teori identitas

sosial menyandarkan tekanan pada peran refleksi dalam gerakan sosial.

Perspektif teori mobilisasi sumberdaya mereduksi tindakan kolektif menjadi

kalkulasi kolektif yang sistematis, sedangkan perspektif teori identitas sosial

melihat para aktor sebagai hal yang bersifat ekpresif dari identitas.

Pergerakan massa yang dilakukan mahasiswa tidak secara ideal

mampu dijelaskan menggunakan teori identitas maupun mobilisasi sumber

daya. Karena secara struktural, formatif dan juga rasionalitas organisasi yang

dilakukan mahasiswa dilakukan karena ada reward dan kemudian ada

punishment terdapat hubungan untung rugi atau bersifat formal. Organisasi

mahasiswa mengajar memiliki struktur dan sistem yang jelas dalam

pelaksanaan gerakan sosial. Meskipun, terdapat perbedaan dalam daya ikat
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sistem ataupun komplekitas struktur dalam setiap organisasi mahasiswa

mengajar.

Pergerakan massa organisasi mahasiswa mengajar juga memiliki

kesamaan nilai yakni nilai kekeluargaan, solidaritas dan komitmen yang tinggi

bagi mahasiswa yang memiliki identitas dalam hal pendidikan. Persamaan

rasa kegelisahan mengenai permasalahan pendidikan dan kewajiban

memenuhi tri dharma perguruan tinggi menciptakan identitas kolektif yang

menggerakan mereka untuk menuju pada tujuan yang sama.

 Organisasi Gerakan Sosial

Perilaku kolektif yang dilakukan lebih dari satu orang dibedakan

menjadi  3 hal (Wiggins, 1994).

1. Organisasi: Gerakan sosial bisa dari organisasi tunggal atau jaringan beberapa

organisasi. Organisasi ang bertujuan mengubah disebut organisasi gerakan

sosial

2. Kelompok dengan ciri-ciri tertentu atau grup dengan identitas gerakan sosial

lebih didasarkan oleh katagori yang sama atau sejenis, misalnya gerakan

wanita/eminist, gerakan homoseksual, gerakan kulit hitam pekerja dst

3. Crowd: gerakan sosial dari orang-orang yang berkumpul bersama waktu

terbatas untuk mempertanyakan/protes atas topik tertentu.

Usaha merealisasi perubahan yang akan menjadi basis dari gerakan

sosial tidak akan terwujud hanya mengandalkan kekuatan individu. Gerakan

sosial memerlukan organisasi yang tangguh, tahan banting, dan mampu

mengantisipasi perubahan atau perkembangan yang terjadi (Mahardika:

2000). Keberhasilan sebuah gerakan sosial ditentukan oleh kapasitas dan

kualitas organisasi.
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Gerakan Sosial Baru yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian bukan

hanya sekedar gerakan tapi dibalut dengan organisasi. Zald & McCarthy

(1977) mengungkapkan bahwa organisasi memiliki peran penting dalam

sebuah gerakan sosial guna mewujudkan kepercayaan akan bentuk ideal

pendidikan dan ditransformasikan menjadi tindakan konkrit.

Organisasi gerakan sosial juga dapat memberikan sumber dukungan

utama seperti uang, fasilitas, dan bahkan tenaga kerja. Beberapa dukungan

fasilitas dan materi yang diberikan kampus untuk organisasi diolah oleh

anggota tim untuk ditransformasikan menjadi bantuan baik materi maupun

non materi yang berkaitan dengan pendidikan dan diberikan pada adik binaan

atau untuk kegiatan sosial pendidikan.

Mahasiswa dalam merealisasikan solusi atas permasalahan mengenai

pendidikan mereka membuat organisasi. Strukur dan sistem yang ada dalam

organisasi kemudian mampu menciptakan perubahan. Gerakan sosial yag

dilakukan mahasiswa awalnya hanya berupa ide beberapa individu yang

kemudian mereka mengajak massa untuk bergerak atau dalam upaya

melakukan gerakan sosial dalam bidang pendidikan.

Kemudian mahasiswa memformalkan gerakan dalam bentuk

organisasi guna memperjelas tannggung jawab, kewajiban dan hak individu

dalam gerakan. Hal demikian dilakukan untuk mempermudah gerakan dan

menguatkan gerakan. Itulah yang menjadi alasan mengapa gerakan sosial baru

di Indonesia dalam hal ini gerakan mahasiswa mengajar dilakukan dengan

organisasi.
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 Because of  Motive

Beberapa informan juga menjelaskan mengenai beberapa faktor alasan

mengapa mereka mengikuti organisasi mahasiswa, dan salah satu alasannya

dipengaruhi keluarga. Dalam hal ini bukan berarti keluarga sebagai penentu

atau memiliki pengaruh yang kuat, tetapi merupakan makna dari luar yang

dikontruksikan ulang oleh individu yang kemudian diinternalisasi dalam

tindakan atau dalam proses ini Schutz mengatakan sebagai proses tipifikasi.

Beberapa keluarga yang memiliki nilai-nilai dalam bidang pendidikan

memberikan kontruksi makna tindakan. Kemudian keluarga dengan ekonomi

lemah juga menciptakan pengalaman mengenai ketidakadilan dalam

pendidikan. Sosialisasi nilai-nilai mengenai kehidupan kampus dari orang tua

atau teman juga memberikan pengaruh.

Dengan demikian pengalaman dan pengetahuan mahasiswa dalam

bidang pendidikan menjadi realitas subjektif. Realitas tersebut menjadi dasar

perencanaan tujuan masa depan yang menjadikan motif tujuan. Dan dari motif

sebab dan tujuan tersebut menjadi kesatuan motif tindakan yang memiliki

makna bagi tindakan yang mereka lakukan.

 In Order to Motive

In Order to Motive yang dimiliki mahasiswa mengarapkan perubahan

atas dasar dirinya dan masyarakat. Tujuan beberapa informan menjelaskan

keinginan idealnya dalam membantu permasalahan pendidikan. Beberapa

informan menjelaskan tujuannya didasarkan atas pengalaman dan

pengetahuannya mengenai dunia pendidikan. Beberapa informan juga

memiliki tujuan praktis yakni mendapatkan pengalaman mengajar atau

berorganisasi. Beberapa informan menjelaskan tujuan yang tidak jelas yakni
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spontanitas yang berdasarkan ekspektasi yang tinggi pada hal yang akan di

dapatkan dalam organisasi mahasiswa mengajar.

Dari keseluruhan motif tindakan tujuan dan sebab beberapa informan

sangat linier. Dari penjelasan informan terlihat jika pengetahuan dan

pengalaman mengenai permasalahan pendidikan mendasari tindakan yang

bertujuan pada idealisme tindakan yakni perjuangan akan pendidikan. Pun

juga beberapa informan yang linier mengatakan jika alasanya merupakan hal

yang praktis maka tujuannya pun hal yang sifatnya praktis atau

menguntungkan.

F. Kesimpulan

Penelitian ini mengambil sudut gerakan sosial baru yang dilakukan

mahasiswa atau sebagai aktor yang baru dalam kelas menengah. Penelitian ini

berupaya untuk menggambarkan bagaimana organisasi mahasiswa di bidang

sosial pendidikan ini dilakukan dan kaitannya dengan motif tindakan

mahasiswa dalam organisasi gerakan mengajar.

Setiap organisasi di setiap kampus memiliki perbedaan dari segi

struktur, sistem dan budaya organisasi. Meskipun begitu, visi dan misi

memiliki kesamaan yaitu mengenai pergerakan dalam bidang pendidikan dan

upayanya dalam membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Bentuk

program dan  kegiatan yang dilakukan dalam organisasi mahasiswa mengajar

ini berkaitan dengan dunia pendidikan seperti mengajar, beasiswa, perbaikan

perpustakaan, aksi turun ke jalan mengenai permasalahan pendidikan dan

diskusi tentang pendidikan. Organisasi ini sifatnya nirlaba dan aktor yang

menjalankan tidak dibayar atau sifatnya sosial. Setiap program dan kegiatan
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yang dilakukan dalam organisasi mahasiswa mengajar merupakan kegiatan

yang dirancang, dilakukan dan diawasi oleh mahasiswa sendiri.

Setiap kegiatan mendapatkan dukungan dari kampus berupa materi

meskipun tidak sepenuhnya. Selebihnya mahasiswa harus mencari pendanaan

sendiri melalui sponsor dan dana usaha. Meskipun beberapa organisasi

memiliki kendala terkait materi, Mahasiswa mempercayai nilai-nilai kebaikan

bahwa tindakan kebaikan akan menghasilkan kebaikan pada mereka.

Sehingga itulah yang membuat mereka tetap berusaha mendapatkan materi

untuk pendanaan program kegiatan.

Gerakan mahasiswa yang dilakukan dengan instrumen organisasi

sebenarnya untuk mempermudah koordinasi tugas dan kewajiban mereka

sebagai relawan. Organisasi yang dilakukan memiliki bentuk formal. Meski

begitu, solidaritas yang ingin dicapai adalah solidaritas kekeluargaan.

Dari motif tindakan mahasiswa yang terbagi menjadi motif sebab

(Because of Motive) dan motif tujuan (In Order to Motive). Motif sebab dan

tujuan yang dimiliki mahasiswa beberapa memiliki keterkaitan yang linier

yakni di bidang pendidikan. Motif tindakan mereka ingin mengikuti gerakan

mahasiswa mengajar didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan mereka

dibidang pendidikan. contohnya seperti pengalaman mengajar, pengalaman

masa lalu yang buruk mengenai pendidikan,  pengetahuan dari membaca buku

dan berita tentang pendidikan. Hasil tipifikasi dari keluarga, teman,

masyarakat juga membantu individu dalam menciptakan realitas subjektif

tentang pendidikan. Itulah yang kemudian menjadi motif tindakan mereka

dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Motif tujuan secara ideal dan linier yaitu membantu menyelesaikan

permasalahan pendidikan dan memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai agen

perubahan serta melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam bidang
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pendidikan dan pengabdian masyarakat. Selain itu, beberapa mahasiswa

mengatakan motif tujuannya yang juga praktis. Tindakan praktis berarti

tindakan yang bermanfaat secara praktis atau berguna untuk kehidupan

individu. Contoh dari tindakan praktis yaitu ingin mendapatkan pengalaman

softskill ataupun hardskill dalam berorganisasi ataupun dalam bidang

pendidikan, pengakuan dalam bentuk sertifikat serta jaringan dalam dunia

organisasi dan pendidikan.

G. Saran

Harapan dari penelitian ini sebenarnya mampu untuk memberikan hal

yang bersifat praktis terhadap dunia organisasi sosial terkhusus mahasiswa.

Meskipun begitu peneliti juga ingin sekali memberikan manfaat dalam dunia

akademis. Fenomena gerakan sosial baru ini merupakan kajian yang sangat

menarik, sayangnya literasi atau kajian yang berkaitan gerakan sosial baru di

Indonesia terutama gerakan yang dilakukan mahasiswa hanya sedikit. Kajian

mengenai gerakan sosial baru lebih banyak menjadi sorotan teoritisi-teoritisi

luar negeri terutama sosiolog di bidang gender, lingkungan dan pendidikan.

Penelitian ini bisa menjadi salah satu tambahan referensi mengenai studi

gerakan sosial baru yang dilakukan mahasiswa.
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