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Abstrak

Kesenjangan sosial adalah suatu realitas yang telah melekat dalam
kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali  kesenjangan sosial yang terjadi dalam
dunia pendidikan khususnya dalam penelitian ini adalah di perguruan tinggi.
Penelitian yang berjudul “Reproduksi Kesenjangan Sosial Pada Mahasiswa (Studi
Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Airlangga)”
menjawab permasalahan tentang  bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial
yang dialami oleh mahasiswa, terutama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi
di Universitas Airlangga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teoritisasi dari Pierre
Bourdieu mengenai praktik sosial yang menggunakan konsep habitus, modal,
ranah sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan fenomena kesenjangan sosial
yang dialami mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga, dengan
menggunakan paradigma perilaku sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif
dan tipe penelitian deskriptif serta cara menentukkan subjek penelitian
menggunakan teknik purposive.

Penelitian ini tidak mempermasalahkan kesenjangan sosial sebagai suatu
perilaku salah atau benar, tapi bagaimana menjelaskan kesenjangan sosial yang
dialami oleh mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga. Dari hasil penelitian,
kesenjangan sosial yang dialami oleh mahasiswa bidikmisi di Universitas
Airlangga karena adanya pelaku sosial atau aktor yang menjalankan habitus akibat
adanya struktur yang ada di kampus sebagai ruang sosial dengan didukung oleh
modal yang dimiliki. Reproduksi kesenjangan sosial itu terbentuk karena adanya
habitus yaitu organisasi baru yakni organisasi mahasiswa bidikmis Universitas
Airlangga,  perilaku belajar mahasiswa, kemudahan akses dan fasilitas serta gaya
hidup.
Kata kunci : kesenjangan sosial, habitus, mahasiswa bidikmisi



Abstract

Social inequality is a reality that has been inherent in the life society, no
exception social inequality that happened in the world of education especially in
this research was in college. The research entitled "The Reproduction of Social
Inequality on a Student  (Research on the Students Scholarship Recipient
Bidikmisi at Airlangga University)” answered the problem of how the
processreproductionof social inequality experienced by students, especially
student scholarship recipients bidikmisi at Airlangga University.

To answer these problem used theorized by pierre bourdieu concerned
social practices that use the concept of habitus, capital, domain as theoretical
framework as to explain the phenomenon of social inequality experinced bh
students bidikmisi in Airlangga University, using the paradigm of social behavior
that uses the qualitative approach and descriptive research types and how to
determine the subject of research used a purposive technique

This research not disputed with social inequality as aa behavior was wrong
or right, but how to explain the social inequality experienced by students of
bidikmisi in Airlangga University. From the result of research, social inequality
experienced by students of bidikmisi in Airlangga University because of the social
offenders or actors who operate the habitus due to existence structure on the
campus as a social space supported by capital owned. The reproduction of social
inequality formed because of the habitus the new organization that is Airlangga
University Bidikmisi Organization , student behavior learning , ease of access and
facilities with lifestyle.
Key word : social inequality, habitus, students of bidikmisi



Latar Belakang Permasalahan

Berangkat dari permasalahan kesenjangan sosial yang ada dalam

masyarakat, dalam lingkup yang lebih sempit yakni pendidikan juga terdapat

masalah kesenjangan sosial yang cukup beragam, seperti : Sekolah bertaraf

internasional, sekolah bertaraf nasional, sekolah kawasan dan sekolah reguler

adalah menjadi sebuh contoh kecil adanya kesenjangan sosial dalam dunia

pendidikan. Belum lagi kebijakan atau program yang dirancang dalam sekolah

tersebut yang juga menimbulkan kesenjangan sosial diantara siswa, seperti :

program kelas unggulan, program kelas akselerasi, dll. Dengan adanya program-

program tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah alat seleksi sosial bagi

siswa karena harus ada kualifikasi yang harus dipenuhi untuk mendapat program

tersebut. Dengan perbedaan program dalam menempuh pendidikan maka juga

memberikan konsekuensi pada kualifikasi dan modal yang harus dimiliki, serta

fasilitas dan sarana yang akan didapatkan. Dengan keadaan yang seperti itu justru

menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih nampak.

Mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu menjadi hak setiap warga

negara Indonesia yang diatur jelas dalam undang-undang. Sekolah yang

merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang sampai saat ini dipercaya

sebagai tempat untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih

luas dan juga tidak dapat dipungkiri sekolah juga merupakan salah satu cara untuk

dapat meningkatkan status sosial, ekonomi bahkan budaya seseorang. Di benak

masyarakat, pendidikan formal melalui sekolah menjadi sebuah mitos bahwa

semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, dengan

anggapan bahwa setiap orang dari semua lapisan mendapatkan kesempatan yang

sama dalam mendapatkan pendidikan (Drost:1998:68). Namun kenyataan yang

ada dalam dunia pendidikan, sekolah merupakan salah satu alat seleksi sosial,

dimana untuk dapat masuk dalam sekolah (lembaga pendidikan formal) ada

banyak syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi, yang secara sdar atau tidak

bahwa sebenarnya iklam yang ada dalam sekolah cenderung sesuai dengan iklim

kebiasaan kelas atas. Hal ini seperti kritik yang diungkapkan oleh Bourdieu dalam

tulisan Haryatmoko:2008:12 yakni “Sekolah hanya menjadi lembaga reproduksi



kesenjangan sosial, kelas atas lebih diuntungkan oleh sistem sekolah dan lebih

siap untuk bersaing karena budaya sekolah yang sesuai dengan habitus mereka”.

Penelitian yang dilakukan oleh taufiqqurohman seorang mahasiswa

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan tentang adanya kesenjangan

sosial yang tercipta di lingkungan Sekolah Dasar Muhamadiyah Sapen. Dimana

dalam sekolah dasar tersebut terdapat program unggulan yang memiliki sarana

dan fasilitas yang berbeda dengan program lain sehingga juga terdapat pembedaan

biaya dalam pendaftaran program tersebut. Dengan penerapan program yang

demikian ini membuat sebuah iklim persaingan untuk mendapatkan program

unggulan dan secara tidak langsung hal ini hanya memberikan peluang kepada

kelas atas, dan masyarakat dari kelas bawah yang tidak bisa mencapai kualifikasi

tersebut hanya bisa masuk dalam program regular. Penelitian yang sejenis

dilakukan oleh Ade Irma A.I.W seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri

Surabaya yang menjelaskan bahwa sekolah memiliki 2 peran yakni peran

produksi dan reproduksi kelas sosial. Dengan mengambil lokasi penelitian di

SMAN 21 Surabaya,proses reproduksi kelas sosial itu terjadi dengan tahapan

penginternalisasian habitus, budaya, selera dan pola pikir kelas atas yang

dilakukan oleh pihak sekolah dan siswa sendiri melalui peraturan dan ketentuan

sekolah yang diterapkan dalam sehari-hari. Sekolah sebagai produksi kelas sosial

karena sekolah juga merupakan sebuah arena pertempuran untuk memperebutkan

dan mempertahankan modal. Ketika seorang dari kelas bawah mampu

memperebutkan modal yang ada dalam sekolah maka ia akan menempati kelas

baru yang sering disebut dengan kelas borjuasi kecil.

Lebih kompleks lagi permasalahan kesenjangan sosial dalam pendidikan,

dunia kampus atau perguruan tinggi juga tak luput menjadi lembaga yang juga

ikut dalam memproduksi kesenjangan sosial. Bahkan perguruan tinggi merupakan

sekolah yang identik dengan kebebasan, tidak ada lagi seragam yang dikenakan

seorang mahasiswa pada saat perkuliahan. Mereka akan datang ke kampus dengan

kepribadiannya masing-masing sesuai dengan budaya, selera dan pergaulan

mereka dalam kehidupan sosialnya. Seperti yang diungkapkan oleh Pierre

Bourdieu, kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan sangat terasa ketika

membandingkan kesempatan untuk masuk perguruan tinggi bagi peserta didik



dari kelas atas kemungkinannya 80% sedangkan mereka yang berasal dari petani

dan buruh hanya 40% (Bourdieu & Passeron: 1964 dalam Haryatmoko). Terlepas

oleh kemungkinan kesempatan masuk perguruan tinggi yang paling besar dalah

dari kelas atas, terdapat sebuah fenemona menarik beberapa tahun belakangan ini.

Adanya program beasiswa dari pemerintah pusat yang diperuntukkan oleh calon

mahasiswa dengan kriteria berprestasi secara akademik namun memiliki

keterbatasan ekonomi yakni beasiswa bidikmisi, seakan menampik bahwa

kesempatan untuk masuk perguruan tinggi lebih kecil untuk mereka yang dari

kelas bawah. Dengan mengambil lokasi penelitian di Universitas Airlangga

sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mendapat jatah untuk menerima

mahasiswa bidikmisi. Setiap tahunnya hampir 1/3 mahasiswa baru di kampus ini

adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. Mulai tahun 2010 hingga tahun

2014 kemarin sudah tercatat hampir 3000 mahasiswa bidikmisi yang ada di

Universitas Airlangga. tidak lagi memermasalahkan ksenjangan sosial yang

terjadi akibat kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, namun pada bagaimana

kampus ini juga ikut melakukan proses reproduksi kesenjangan sosial pada

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga. Dengan

beberapa fakta bahwa mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas

Airlangga mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan

mahasiswa non bidikmisi yang nampak dari beberapa hal yang akan menjadi

ulasan mendalam dalam penelitian mengenai proses reproduksi kesenjangan sosial

pada mahasiswa terutama pada mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga.

Fokus Permasalahan

1. Bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial yang dialami mahasiswa,

terutama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga ?

Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana

teori difungsikan sebagai pisau analisis atau sebagai alat untuk menjelaskan,

melihat, memahami dan menafsirkan suatu fenemona atau realitas sosial yang



terjadi di masyarakat. Selain itu teori juga dijadikan sebagai sebuah bekal dan

upaya sistematis yang berguna untuk memahami, memaknai dan bahkan

menjelaskan suatu realitas yang tersembunyi atau dibalik fakta yang dilihat

dengan kasap mata pada masyarakat. Kerangka teoritik yang digunakan adalah

teori dari Pierre Bourdieu yakni tentang Reproduksi Sosial yang dijelaskannya

secara lebih jelas dengan 2 konsep besar yang dimilikinya yakni agen dan

struktur. Dua konsep ini digunakan Bourdieu karena keinginannya untuk

menjembatani antara subjektivisme dan objektivisme, atau yang disebut sebagai,

“oposisi absurd antara individu dengan masyarakat” (Ritzer & Goodman: 2010:

577).  Yang dimaksudkan dengan objektivisme adalah pandangan yang

mengatakan bahwa tindakan dan sikap individu dikarenakan atau ditentukan oleh

struktur sosial yang bersifat objektif  (struktur), sedangkan subjektivisme adalah

pandangan yang mengatakan bahwa realitas sosial adalah hasil dari pemikiran,

tindakan dan keputusan individu (agen).

Bourdieu mengembangkan cara berfikir yang berbeda, menurutnya dualitas

subjetivisme dan objektivisme adalah sebuah proses yang dialektis, karena

hubungan agen dan struktur ini berhubungan satu sama lain atau terlibat hubungan

timbal balik sehingga menjadi sebuah hubungan yang dialektis. Pemahaman

tersebut lantas didefinisikan oleh ritzer sebagai berikut : “Analisis atas struktural

objektif yang berada pada arena berbeda, tidak dapat dipisahkan dari analisis

genesis, dalam individu biologis, dari struktur mental yang pada batas-batas

tertentu merupakan produk dari perpaduan struktur sosial; yang  juga tidak

dapat dipisahkan dari analisis struktur sosial ini: ruang sosial, dan kelompok

yang menguasainya, adalah produk dari perjuangan historis (yang di dalamnya

agen berpartisipasi menurut posisi mereka dalam ruang sosial dan menurut

struktur mental yang mereka gunakan untuk memahami ruang ini)” (Ritzer &

Goodman: 2010: 579). Inti dari pemikiran Bourdieu mengenai agen dan struktur

terletak pada konsep mengenai Habitus dan Arena, dan hubungan dialektis

diantara keduanya. Menurut Bourdieu, habitus berada dalam pikiran aktor yang

masih dalam alam kesadarannya, dan arena berada di luar pikiran aktor yang

mengkontruksikan pikiran aktor. Selain konsep habitus dan arena yang menjadi



inti pokok pemikiran bourdieu, ia juga menjelaskan mengenai modal ekonomi,

sosial, budaya dan simbolik yang mendukung antara habitus dan arena.

Habitus memiliki arti yang luas, dimana Bourdieu memberikan pengertian

bahwa tiap kelas maupun kelompok dalam kelas sosial tertentu akan

mengembangkan habitus yang berbeda yang menjadi khasnya. Dalam artian,

mereka yang berada dalam kelompok dari masing-asing kelas akan

mengembangkan pemahaman tertentu yang mana dengan pemahaman tersebut

akan terus disosialisasikan terhadapa mereka yang ada didalamnya dan dengan

pemahaman tersebutlah mereka akan memahami dunianya (Robinson: 1986: 51).

Habitus juga berarti skema-skema pemikiran, persepsi atau tindakan yang

diperoleh, kemudian diinternalisasi dalam diri individu dan bertahan lama yang

dapat berupa gaya hidup, nilai-nilai, watak, harapan kelompok sosial tertentu

(Martono: 2012: 36). Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang

menjadikan individu berhubungan dengan dunia sosialnya. Individu dibekali

dengan serangkaian skema yang telah diinternalisasikan pada diri mereka yang

kemudian gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan

mengevaluasi dunia sosialnya. Melalui skema ini, orang menghasilkan praktik

mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya. Secara dialektis, habitus adalah

“produk dari internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat

dari ditempatinya posisi di  dunia sosial dalam  waktu yang panjang (Ritzer &

Goodman: 2010: 581). Sehingga hal ini meberikan konsekuensi bahwa

habitus tiap orang berbeda-beda sesuai dengan kontruksinya terhadap dunia

sosialnya dan bagaimana dunia sosialnya menginternalisasikan habitus yang

ada didalamnya.

Ranah adalah Jaringan antarposisi objektif. Keberadaan relasi-relasi in

terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. Posisi berbagai agen (individu

ataupun kolektif) dalam ranah berkaitan dengan jumlah modal yang dimiliki

utamanya modal ekonomi dan modal budaya (Damsar: 2011: 198). Konsep

habitus tidak dapat dipisahkan dari ranah perjuangan (champ). Dua konsep ini

sangat dasariah karena saling mengandaikan hubungan dua arah. Bourdieu lebih

memandang “arena” sebagai relasional ketimbang secara struktural. Arena adalah

jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya, yang menduduki posisi bisa



jadi merupakan aktor atau institusi, dan mereka dihambat oleh struktur

ranah. Bourdieu melihat arena, menurut definisinya sebagai arena

pertempuran: “arena juga merupakan arena perjuangan” (Ritzer dan

Goodman: 2010: 582-583). Maka arena adalah sebuah dunia sosial atau suatu

sistem posisi sosial yang didalamnya dikuasai oleh invidu ataupun institusi dan

terdapat sumber dan modal yang dipertaruhkan untuk tujuan tertentu

(Jenkins:2004: 125).

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai Habitus dan

Ranah serta hubungan antara dua konsep tersebut. Terdapat hubungan dialektis

diantaran keduanya, habitus mendasari terbentuknya ranah namun disisi lain

habitus tersebut juga terbentuk karena adanya ranah tertentu. Dalam suatu arena

yang merupakan medan untuk perjuangan memperebutkan sumber dan modal

yang ada. Menurut bourdieu ada 4 jenis modal, yakni Modal ekonomi, Modal

sosial (berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang bermakna), modal

budaya (pengetahuan sah satu sama lain) dan modal simbolis (prestis dan gengsi

sosial) (Jenkins:2004: 125). Posisi seorang  agen (individu maupun kolektif)

dalam suatu ranah atau area ditentukan oleh jumlah modal yang terakumulasi

pada agen tersebut terutama modal ekonomi dan modal budaya. Modal ekonomi

berupa harta kekayaan material, dan modal budaya adalah berupa  modal

pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pembedaan terutama berasal

dari pendidikan.

Dengan 3 konsep yang dicetuskan Bourdieu tersebut akan digunakan untuk

menjelaskan bagaimana pendidikan atau lembaga “sekolah” adalah merupakan

bentuk reproduksi kesenjangan sosial dengan menggunakan salah satu kasus

yakni reproduksi kesenjangan sosial pada mahasiswa.

Metodologi Penelitian

Dalam kajian tentang reproduksi kesenjangan sosial pada mahasiswa ini

menggunakan paradigma definisi sosial. Paradigma merupakan sebuah konsep

umum tentang bagaimana sudut pandang yang digunakan peneliti untuk melihat

dan memahami realitas yang ada dimasyarakat (Suyanto & Sutinah: 2010: 9).

Paradigma definisi sosial adalah sebuah sudut pandang yang memiliki perhatian



pada bagaimana aktor (individu atau kelompok) dalam mendefinisikan dan

memahami situasi sosialnya dan bagaimana respon atas pemahaman tersebut pada

tindakan atau interaksi sosial aktor (Ritzer: 2012: 1152-1153). Dengan paradigma

tersebut penelitian ini mencoba menjelaskan dengan sudut pandang dari aktor

dalam hal ini mahasiswa bidikmisi dalam memahami situasi sosialnya di

perguruan tinggi dan bagaimana tindakan yang dilakukan setelahnya. Dengan

situasai di perguruan tinggi yang sudah tercipta dan tersusun sedemikian rupa,

bagaimana mahasiswa bidikmisi memahami hal tersebut sehingga berpengaruh

pada tindakan atau perilakunya yang baik sengaja maupun tidak sengaja

menimbulkan kesenjangan sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu

pendekatan yang fokus dalam mengungkap realitas yang ada secara lebih

mendalam dimana peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. Peneliti

memilih menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti merupakan

instrumen penting dalam mengumpulkan data dari informan baik dari observasi

maupun dari indepth interview. Hal ini karena peneliti menganggap dirinya dapat

mendekati sudut pandang pelaku melalui observasi dan indepth interview (Denzin

& Lincon: 2009). Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,

maka menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan deskripsi

atau gambaran tentang fenomena yang diteliti, yakni menjelaskan dan

mendeskripsikan mengenai proses reproduksi kesenjangan sosial mahasiswa

bidikmisi di Universitas Airlangga.

Lokasi penelitian ini di Universitas Airlangga, dengan setting sosial secara

spesifik adalah seluruh elemen yang ada di universitas Airlangga yang

berinteraksi langsung dengan beasiswa bidikmisi ini, terutama mahasiswa

bidikmisi, kaum birokrasi di kampus (pegawai Direktorat Kemahasiswaan)  dan

juga para mahasiswa yang menjadi pengurus organisasi yang menaungi beasiswa

bidikmisi. Sedangkan dalam mencari informan menggunkan teknik purposive

yakni menentukan informan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti

yang disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi. Kriteria yang ditentukan

adalah mahasiswa bidikmisi yang aktif di organisasi bidikmisi maupun tidak,

mahasiswa non bidikmisi dan pihak universitas yang mengelola bidikmisi.



Pembahasan

Dalam sub bab ini akan menjawab tentang rumusan masalah yang pada

halaman sebelumnya telah dipaparkan yakni bagaimana proses reproduksi

kesenjangan sosial yang dialami mahasiswa, terutama mahasiswa penerima

beasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga ? dengan menggunakan konsep dari

Pierre Bourdieu mengenai Habitus, Ranah dan Modal yang memiliki hubungan

dialektis akan dijelaskan mengenai proses reproduksi kesenjangan sosial yang

terjadi pada mahasiswa terutama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga.

a. Ranah Mahasiswa Bidikmisi

Ranah atau arena yang berupa ruang sosial yang didalamnya terdapat

sebuah relasi antar posisi objekti yang mana posisi tersebut bisa diduduki oleh

aktor maupun institusi dan mereka terikat oleh struktur atau aturan yang ada

dalam ruang sosial tersebut. Dalam pembahasan ini ranah pendidikan menjadi

ruang sosial yang di dalamnya terdapat aktor maupun instistusi yang memiliki

relasi antar posisi objektif yang berwujud dalam ranah kampus atau perguruan

tinggi dimana ada mahasiswa, dosen pemangku kebijakan perguruan tinggi.

Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah mengenai program beasiswa

bidikmisi yang diperuntukan untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi

akademik bagus namun berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu.

Didukung dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66

Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, Pasal 53A yang

menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh

Pemerintah atau Pemerintah daerah sesua dengan kewenangan masing-masing

wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia

yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik

bekewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak

mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah

keseluruan peserta didik baru. Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap

perguruan tinggi wajib memberikan peluang untuk calon peserta didik yang

berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi dengan menerima mahasiswa



bidikmisi sesuai kuota yang telah ditentukan oleh dikti. Setiap perguruan tinggi

yang menerima mahasiswa bidikmisi memiliki kewenangan untuk menentukan

tata cara penerimaan, kebijakan dan pelaksanaan beasiswa ini secara mandiri

namun tetap beracuan pada pedoman pelaksanaan bidikmisi yang dibuat oleh

dikti sebagai pembuat program bidikmisi.

Seperti halnya di Universitas Airlangga yang memiliki beberapa

kebijakan terkait pelaksanaan bidikmisi yang tentunya berbeda dengan

kebijakan di universitas lain. Beberapa kebijakan universitas terkait

pelaksanaan bidikmisi di Universitas Airlangga yakni, pertama terkait

pengendalian prestasi mahasiswa bidikmisi yang terdiri dari monitoring dan

evaluasi IPK dimana mahasiswa diharapkan untuk mendapatkan IP dan IPK

minimal 3,00 dan mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka di

awal semester baru akan mendapatkan evaluasi dari pihak universitas. Untuk

peningkatan prestasi mahasiswa, universitas juga memiliki kebijakan berupa

pelatihan untuk mahasiswa bidikmisi baik secara hard skills maupun soft skills.

Dalam pelaksanaan bidikmisi di Universitas Airlangga ini juga ada sebuah

organisasi yang menjadi komunitas untuk seluruh mahasiswa bidikmisi guna

memperlancar dan mempermudah dalam penginformasian segala sesuatu terkait

bidikmisi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut bermula dari kebijakan

pemerintah melalui direktorat pendidikan tinggi untuk mengadakan program

bidikmisi dan kampus atau universitas menjadi lembaga yang menjalankan

pelaksanaan tersebut dengan kebijakan-kebijakan baru yang tentunya untuk

mendukung suksesnya program tersebut sehingga dapat berkelanjutan.

Sedangkan di univeristas Airlangga sendiri juga memiliki sebuah organisasi

yang diberi kewenangan untuk ikut mengawal dan melaksanakan program

bidikmisi ini supaya tepat dan terus berlanjut sesuai yang diharapkan oleh

pemerintah. Mahasiswa bidikmisi dalam hal ini menjadi aktor pasif yang

menjalankan semua hasil kebijakan yang dibuat oleh lembaga pada struktur

yang berada diatas.

b. Modal Mahasiswa Bidikmisi

Posisi seorang  agen (individu maupun kolektif) dalam suatu ranah atau area

ditentukan oleh jumlah modal yang terakumulasi pada agen tersebut terutama



modal ekonomi dan modal budaya. Modal ekonomi berupa harta kekayaan

material, dan modal budaya adalah berupa  modal pengetahuan dan kompetensi

yang dibutuhkan untuk pembedaan terutama berasal dari pendidikan. Modal

budaya berasal dari pendidikan berkaitan erat dengan intelektual agen. Dengan

mengacu pengkategorian kapital menurut Damsar, Mahasiswa bidikmisi dapat

dikategorikan dalam kelompok 3 yakni rendah modal ekonomi namun tinggi

modal budaya (Damsar:2011:199). Modal budaya berkaitan dengan capaian

prestasinya dan kemampuan intelektualnya. Dengan syarat bahwa penerima

beasiswa bidikmisi ini adalah calon mahasiswa yang berpotensi dalam bidang

akademik namun tidak mampu dalam ekonomi maka secara langsung

ketidakmampuannya dalam segi ekonomi menjadi sebuah modal pendukung yang

membuatnya menjadi seorang mahasiswa dengan bantuan beasiswa tersebut.

Mahasiswa bidikmisi memiliki kemampuan intelektual dalam hard skills

yang bagus dengan bukti bahwa mahasiswa yang lolos seleksi bidikmisi adalah

calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik bagus pada saat berada di

bangku sekolah menengah atas serta untuk seleksi masuk PTN dengan melalui

jalur SNMPTN atau SBMPTN. Selain hal itu juga dibuktikan dengan IPK yang

diraihnya setelah menjalani perkuliahan. Dengan prasayarat bahwa beasiswa ini

adalah untuk mahasiswa berprestasi akademik dan dari keluarga tidak mampu.

Sehingga membuat calon mahasiswa yang sama-sama berprestasi akan tetapi dari

keluarga mampu maka tidak bisa menjadi calon penerima bidikmisi ini. Sehingga

dalam hal ini “miskin” menjadi modal pendukung dalam kelompok sosial ini.

Tolak ukur keluarga “miskin” atau tidak mampu secara ekonomi ini adalah

mereka dengan penghasilan orang tua tidak lebih dari Rp 3.000.000,- per bulan

atau jumlah penghasilan kotor keluarga dibagi dengan jumlah tanggungan

keluarga per individu tidak lebih dari Rp 750.000,-

c. Habitus Mahasiswa Bidikmisi

Habitus adalah struktur kognitif dimana berupa skema-skema, pemikiran,

penafsiran, tindakan yang diperolehnya dari sosialisasi atau berhubungan dengan

dunia dimana individu berada dan terinternalisasi dalam diri individu yang

kemudiannya menjadi pemahaman individu atas dunianya tersebut. Habitus dari

mahasiswa bidikmisi yang dibahas dalam kajian ini adalah organisasi mahasiswa



bidikmisi, perilaku belajar mahasiswa bidikmisi, gaya hidup mahasiswa bidikmisi

serta kemudahan akses dan fasilitas yang diterima mahasiswa bidikmisi.

AUBMO atau Organisasi mahasiswa bidikmisi Universitas Airlangga

merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan seluruh mahasiswa bidikmisi di

Universitas Airlangga yang bertujuan untuk mewadahi seluruh mahasiswa

bidikmisi di Universitas Airlangga serta menjadi sarana pengembangan dan

aktualisasi diri mahasiswa bidikmisi. Adanya organisasi ini menjadi sebuah

legitimasi adanya kelompok mahasiswa bidikmisi. Organisasi ini menjadi

keluarga baru dan rumah baru bagi mahasiswa bidikmisi yang notabene adalah

mahasiswa dari luar kota. Kedekatan diantara mereka tidak hanya sekedar

kedekatan fisik namun emosional karena adanya pemahaman bahwa mereka

adalah senasib sepenanggungan dengan latar belakang yang hampir sama satu

sama lain. Kelompok ini juga memiliki identitas fisik yakni berupa jaket bidikmisi

Universitas Airlangga (AUBMO), PIN atau Stiker dan barang-barang lain yang

menunjukkan sebagai mahasiswa bidikmisi. Adanya organisasi ini menjadi

sebuah bentuk respon positif yang diberikan mahasiswa bidikmisi sebagai pelaku

pasif dalam proses reproduksi kesenjangan sosial mahasiswa, dimana kelompok

ini terbentuk karena adanya kebijakan yang dibuat dalam dunia pendidikan.

Mahasiswa bidikmisi adalah mahasiswa yang istimewa, dikatakan istimewa

karena mahasiswa ini bisa masuk ke universitas dengan bantuan dari pemerintah

untuk menunjang pendidikan selama menempuh studi di perguruan tinggi.

Dengan modal prestasi akademik yang baik. Sehingga universitas memiliki

kewenangan dan tanggung jawab untuk memelihara anak negara ini, dengan cara

memberikan kemudahan akses dan fasilitas kepada mahasiswa bidikmisi.

Kemudahan akses dan fasilitas ini sebagai upaya untuk menunjang dan

memepertahankan modal budaya yang sejak awal sudah dimiliki oleh mahasiswa

bidikmisi. Sehingga disini mahasiswa bidikmisi mendapatkan tindakan atau

perlakukan yang khusus seperti contohnya adalah pembinaan dan pelatihan soft

skills dan hard skills untuk mahasiswa bidikmisi. Pembinaan dan Pelatihan yang

diberikan adalah seperti seminar kewiraushaan, penulisan karya ilmiah,

pengembangan kepemimpinan melalui outbound, pengetahuan tentang students

exchange, pelatihan bahasa inggris dan kegiatan-kegiatan lain. Selain itu



mahasiswa bidikmisi juga mendapat sistem kontrol dari pihak universitas yang

berupa monitoring dan evaluasi IPK. Serta kemudahan dalam kegiatan daftar

ulang setiap semester yang sudah langsung dibayarkan oleh pihak universitas

sebagai pengelola beasiswa.

Dengan adanya hal-hal tersebut dari pihak universitas, memberikan

pemahaman yang dipersepsikan oleh mahasiswa bidikmisi bahwa dia sebagai

mahasiswa bidikmisi melakukan hal-hal tersebut.  Hal ini menjadi ciri tersendiri

dari mahasiswa bidikmisi, yang pada setiap awal semester tidak perlu melakukan

proses daftar ulang, adanya kegiatan monitoring dan evaluasi IPK, serta kegiatan-

kegiatan yang dihadiri khusus mahasiswa bidikmisi. Salah satu contoh nya adalah

pelatihan bahasa inggris yang diberikan untuk mahasiswa bidikmisi angkatan

2013. Ketika ada mahasiswa pada waktu-waktu tertentu yang sudah menjadi

jadwal untuk les bahasa inggris mahasiswa bidikmisi, maka sudah bisa ditebak

bahwa mahasiwa yang datang ke pinlabs tersebut adalah mahasiswa bidikmisi.

Bisa dikatakan hal-hal tersebut menjadi gaya belajar baru mahasiswa bidikmisi di

kampus yang membedakan dengan mahasiswa non bidikmisi.

Hal – hal tersebut juga memberikanpengaruh terhadap perilaku belajar

mahasiswa bidikmisi,sebelumnya yang memang dengan latar belakang intelektual

atau prestasi yang baik yang diperolehnya dari jenjang pendidikan sebelumnya

menjadi modal awal untuknya dapat berada di ranah pendidikan selanjutnya yakni

di dunia kampus. Kampus yang identik dengan dunia intelektual yang kuat selain

dengan prestasi baik yang diukur dengan IPK namun ada banyak skema lain

mengenai prestasi di dunia kampus, salah satunya adalah prestasi non akademik

yang identik dengan soft skills dan di kampus erat hubungannya dengan dunia

aktivis mahasiswa. Ini menjadi gaya belajar baru selain belajar pada perkuliahan

dan berkutat dengan materi perkuliahan. Pembelajaran mengenai kehidupan

diperoleh melalui kegiatan-kegiatan non kuliah seperti berorganisasi dan

berwirausaha. Melatih kepekaan sosial, pemikiran kritis dan analitis, public

speaking dan soft skills lain dapat diperolehnya dengan hal itu. Demikian pula

denga gaya belajar yang dilakukan mahasiswa bidikmisi guna menyesuaikan

dengan skema yang ada di dunia perkuliahan selain prestasi akademik namun

prestasi non akademik juga menjadi tolak ukur keberhasilan. Program monitoring



evaluasi IPK menjadi pengontrol capain prestasi hard skills mahasiswa dan

kemudian ditunjang dengan capaian prestasi soft skills mahasiswa.

Habitus lain dari mahasiswa bidikmisi adalah gaya hidup mahasiswa

bidikmisi yang sederhana dengan latar belakang ekonomi dari keluarga yang

kurang mampu sudah menjadi habitus bawaan individu. Walaupun tidak dapat

dipungkiri tetap mengalami pergeseran gaya hidup yang dulunya di desa dan

sekarang dikota. Hal ini terlihat dari tempat makan yang menjadi tujuan

mahasiswa bidikmisi, dengan budget Rp 10.000 ribu sekali makan dapat

diperolehnya di warung makan disekitar kost dan kampus. Pergeseran gaya hidup

mahasiswa bidikmisi terlihat dengan kebiasaan nongkrong atau sekedar

berbincang dengan teman di tempat-tempat seperti McD dan KFC. Namun

disamping itu kegiatan tersebut diisi juga dengan berbincang membahas masalah

perkuliahan. Ada pula yang memilih warung kopi pinggir jalan sebagai tempat

nongkrong dan berbincang masalah kuliah ataupun organisasi. Kegiatan tersebut

tidak semata-mata untuk ngobrol menghabiskan waktu tanpa ada tujuan yang

positif.

Dari pemaparan mengenai habitus, ranah dan modal mahasiswa bidikmisi

digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial



mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga ini. Perilaku-perilaku yang

dilakukan mahasiswa bidikmisi yang tercerminkan dalam habitus dari kelompok

ini seperti adanya organisasi baru khusus mahasiswa bidikmisi, kemudahan akses

dan fasilitas yang diterima dari pihak universitas, perilaku belajar serta gaya hidup

dari kelompok ini serta didukung dengan modal intelektual yang dimilikinya.

Habitus tersebut diperoleh dari pengalaman individu-individu dalam interaksinya

dengan pihak lain termasuk dengan lingkungannya sehingga terjadilah pertautan

yang erat antara aktor dengan struktur objektif yang berada dalam ranah dalam

membentuk suatu tatanan sosial. Sehingga terdapat hubungan yang erat antara

habitus dan ranah dalam menjelaskan sebuah praktik sosial baik individu maupun

kelompok. Seperti halnya dengan kelompok mahasiswa bidikmisi ini. Dengan

habitus – habitus yang terus dikembangkan atau direproduksi secara terus

menerus oleh kelompok ini baik secara individu maupun kelompok sehingga

membuat kesenjangan sosial baru dalam dunia kampus, khususnya kesenjangan

sosial antara mahasiswa bidikmisi dan non bidikmisi. Bukan pada tataran

pembedaan kelas secara vertikal yang bersifat saling menguasai dan dikuasai

namun lebih pada pembedaan kelas sosial secara horizontal yang juga

menimbulkan sebuah kesenjangan sosial yang cukup nampak.

Kesimpulan

Pada temuan data di lapangan telah dijelaskan mengenai habitus-habitus

dari mahasiswa bidikmisi mulai dari adanya organisasi baru khusus mahasiswa

bidikmisi, kemudahan akses dan fasilitas untuk mahasiswa bidikmisi, gaya hidup

mahasiswa bidikmisi hingga perilaku belajar mahasiswa bidikmisi. Hal  tersebut

tidak terlepas dari struktur objektif yang berada diluar pemikiran mereka yang

memperngaruhi pemikiran dan tindakannya dalam ruang sosial yan ditempatinya.

Dengan kebijakan awal yang dibuat oleh pemerintah tentang beasiswa bidikmisi

untuk calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun memiliki

keterbatasan ekonomi hingga pada kebijakan atau program yang dibuat kampus

selaku pelaksana teknis dalam program bidikmisi ini merupakan titik awal bahwa

lembaga pendidikan yang disebut sekolah atau kampus menjadi bentuk reproduksi

kesenjangan sosial. Dan didukung oleh respon positif dari objek kesenjangan



sosial dalam hal ini mahasiswa bidikmisi merespon dengan baik adanya progra

dan segala kebijakan yang dibuat dengan salah satunya membentuk sebuah

organisasi khusus mahasiswa bidikmisi yang sampai memiliki identitas fisik atau

simbol sosial dari kelompok tersebut yang berupa jaket, PIN dan Stiker. Selain

kenampakan fisik yang berupa organisasi sebagai simbol sosial, tindakan ataupun

watak sebagai bentuk habitus juga terbentuk dimana salah satunya terliha dalam

perilaku belajar mahasiswa bidikmisi yang dapat dilihat baik dari prestasi hard

skills maupun soft skills.

Sehingga reproduksi kesenjangan sosial yang terjadi pada mahasiswa,

terutama mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga terjadi dengan proses

bahwa adanya kebijakan atau program yang dibuat dalam dunia pendidikan dalam

lingkup dan di susul dengan kampus sebagai wadah pelaksana dan mendapatkan

repon yang positif dari mahasiswa sebagai pelaku pasif atau objek kesenjangan

sosial.
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