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TENTANG 

PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN 

MPR RI TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002

PASAL 2

TAP MPR No. XXV / MPRS /1966

TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN

TENTANG :

Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai

Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah

Negara Republik Indonesia dan Larangan

Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau

Mengembangkan Faham atau Ajaran

Komunisme/Marxisme - Leninisme

TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN :

Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS 

RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan 

diberlakukan dengan BERKEADILAN dan 

MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP 

DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA



 Bagi bangsa Indonesia komunisme telah mencatat
lembaran hitam dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara
Indonesia dan nyata-nyata telah terbukti beberapa kali
berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik
Indonesia yang sah. Keadaan tersebut telah memaksa rakyat
Indonesia untuk mendesak dibubarkannya PKI dan telah
disyahkan melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

 Setelah runtuhnya negara Uni Soviet sebagai negara dari
mana Komunis bersumber, berakhirnya era perang dingin,
muncul era globalisasi, tidak berarti bahwa komunisme turut
runtuh. Beberapa negara yang masih menganut ideologi
komunis masih eksis antara lain RRC, Vietnam dan Cuba.
Dengan demikian, ideologi komunis dan gerakan komunisme di
Indonesia patut diduga masih tetap eksis.



 Bahwa pada masa lalu, pemberontakan-
pemberontakan yang dilaksanakan oleh PKI telah menelan
banyak korban jiwa dan harta benda, telah menimbulkan
luka yang dalam bagi Rakyat Indonesia. Namun di balik itu
penanganan pelaku dan simpatisan G.30-S/PKI yang
sebagian mengabaikan hukum telah pula menimbulkan
dendam politik pada mereka, terutama yang merasa
dirugikan atau difitnah. Rasa dendam yang berkepanjangan
di kedua belah pihak sewaktu-waktu dapat meledak dalam
berbagai bentuk terutama apabila ada pemicunya.



 Reformasi di Indonesia yang lebih populer sebagai tuntutan adanya
kebebasan dan keterbukaan telah berjalan hampir tiga tahun. Disamping
menghasilkan perubahan yang positif, ada arus balik antara lain kebebasan
seolah-olah tanpa batas, sehingga membuka peluang yang cukup besar bagi
kembalinya gerakan komunis dengan menggunakan dalih reformasi. Dalam
kondisi krisis multi dimensi yang berkepanjangan dan menimbulkan
berbagai ketidak pastian telah muncul berbagai indikasi bangkitnya
komunisme di Indonesia. Beberapa indikasi antara lain bergulirnya ide
penghapusan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang menggelinding bagaikan
bola salju serta tuntutan rehabilitasi terhadap eks tapol G.30-S/PKI. Untuk
itu diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang tepat dan cepat dalam
rangka mencegah dan menanggulangi kemungkinan bangkitnya kembali
gerakan komunisme di Indonesia.



MATERI LOMBA

Permasalahan pokok dalam

menghadapi ancaman bangkitnya

kembali komunisme adalah "apa

kebijakan strategis pemerintah

agar masyarakat memiliki

kemampuan dan daya tangkal

untuk mencegah dan mengatasi

ancaman bangkitnya kembali

gerakan komunisme" di Indonesia.

Agar kebijakan pemerintah

tersebut dapat diterima oleh

berbagai pihak, termasuk mereka

yang memendam dendam politik

sebagai akibat tuduhan terlibat

gerakan komunisme, maka

kebijakan tersebut harus

berlandaskan kaidah-kaidah

hukum nasional yang berlaku di

Indonesia (hukum positif)

maupun yang berlaku secara

universal / internasional serta

tetap dalam kerangka / bingkai

Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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Maraknya globalisasi pada hampir seluruh aspek kehidupan (politik /

demokrasi, hukum / pelanggaran HAM, ekonomi / pasar bebas,

budaya / pelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,

komunikasi dan teknologi), mengakibatkan batas wilayah negara

menjadi kabur (kecuali wilayah negara dalam pengertian politik),

mengundang masuknya teknologi, modal, orang asing, media dan

idea / informasi secara terbuka.
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Krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia, telah

membawa akibat yang cukup serius hampir di seluruh aspek

kehidupan, antara lain bertambahnya jumlah penduduk miskin,

pengangguran, menurunnya derajat toleransi dan meningkatnya

tindak kriminalitas serta konflik horisontal dan vertikal.
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Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami degradasi dalam

pemahaman dan implementasinya.
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Gerakan reformasi yang seharusnya adalah melakukan

reorganisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi ternyata telah

menyimpang sehingga terjadi disorganisasi, disfungsionalisasi dan

disvitalisasi. Akibatnya tumbuh dan berkembangnya tuntutan-

tuntutan untuk memperoleh kebebasan secara mutlak termasuk

dalam bidang ideologi.
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Larangan pengembangan ideologi komunis sudah jelas, yang belum

lengkap adalah instrumen operasional yang mampu menjelaskan

bahwa ajaran komunis bertentangan dengan ideologi nasional.



Marxisme pada awalnya adalah suatu faham dari hasil pemikiran

Karl Marx sebagai suatu kritik terhadap faham kapitalisme yang

dianggap terlalu mengekploitasi kaum buruh. Kapitalisme

dianggap sebagai sesuatu penyebab timbulnya malapetaka yaitu

adanya eksploitasi buruh secara berlebihan, terjadinya

kesenjangan ekonomi dan sosial yang dalam serta merebaknya

kemiskinan.

Faham tersebut kemudian dikembangkan oleh Lenin dan Stalin

yang kemudian dikenal dengan faham Komunis yaitu merupakan

gerakan sosialisme yang radikal. Gerakannya berlanjut untuk

merebut kekuasaan lokal sampai tujuan akhirnya adalah

mengkomuniskan dunia. Untuk mencapai sasaran akhir maka

Komunis tidak mengenal adanya istilah kegagalan, tetapi suatu

kemenangan yang tertunda.

analisis
Terhadap bahaya laten komunis

PENDEKATAN  

FILOSOFIS



analisis
Terhadap bahaya laten komunis

PENDEKATAN  

FILOSOFIS

Globalisasi telah merobah cara berpikir baru, rasa menciutnya dunia

dan kesadaran perkembangan dunia yang lebih intensif. Faham

komunis/Marxis sebagai hasil pemikiran manusia sulit untuk

dihapuskan dan faham ini dapat muncul kembali apabila siatuasi dan

kondisi memungkinkan. Suatu ideologi, faham ataupun pemikiran

adalah sesuatu yang sulit di deteksi secara dini karena tidak dapat

hanya di lihat atau diukur dari sikap dan tingkah laku sehari-hari.

Sikap keseharian seseorang belum tentu menunjukan sikap aslinya dari

ideologi, faham atau pemikiran yang sebenarnya dianut. Untuk itulah

komunis tetap merupakan bahaya laten karena kegiatannya

dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau menggunakan kedok

lain. Walaupun komunis tidak lagi menjadi alternatif ideologi dunia

namun konsepsi-konsepsi yang merupakan dasar faham komunisme

seperti Marxisme dan Leninisme tetap menjadi hal yang menarik untuk

dikaji khususnya pada negara-negara yang berkembang seperti

Indonesia, agar masyarakat mengetahui latar belakang dan sejarah

tentang komunisme.



Bagi komunisme suatu proses untuk mencapai tujuan/sasaran tidak

menjadi persoalan, yang penting tujuan/sasaran akhir tercapai. Apakah

proses itu dilaksanakan secara konsisten atau tidak, melanggar hukum

atau tidak, melanggar adat dan budaya atau tidak, seluruhnya ditempuh

demi tercapainya tujuan/sasaran akhir.

FAKTORNYA
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analisis
Terhadap bahaya laten komunis

PENDEKATAN  

FILOSOFIS

INTERNAL EKSTERNAL

keteguhan pada tujuan perjuangan,

selama tujuan belum tercapai akan di

upayakan melalui berbagai cara

(halus, setengah kasar, kasar).

kondisi perkembangannya dipengaruhi oleh

kondisi lingkungan yang memungkinkan

bangkitnya komunisme (K-7) dan reformasi

nasional yang salah arah. Oleh karenanya,

gerakan komunisme akan terus berupaya

melalui media yang ada untuk bangkit

kembali.



SIMPOSIUM NASIONAL TTG 
GERAKAN 30 SEPT 65

AKTIVIS SEKOLAH MARX
UNIS ISBI BANDUNG



Faham komunisme pada akhirnya telah masuk ke Indonesia

dengan berbagai kiprahnya. Lembaran hitam telah tercatat dalam

sejarah sepak terjang komunis di Indonesia, antara lain telah

melakukan tindakan-tindakan makar yang telah memakan korban

baik jiwa maupun harta benda yang sangat besar, sehingga pada

akhirnya telah dinyatakan sebagai partai dan faham yang

terlarang.

Sesuai dengan doktrin komunis dimana tujuan akhirnya adalah

mengkomuniskan dunia, maka upaya untuk bangkit kembali di

Indonesia masih tetap ada. Dengan dalih tuntutan reformasi dan

tuntutan isu global (demokratisasi, HAM dan perlindungan

lingkungan hidup) yang belum seluruhnya direspons oleh

pemerintah, maka kesempatan untuk gerakan komunisme masih

terbuka lebar.

analisis
Terhadap bahaya laten komunis

PENDEKATAN  

HISTORIS
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Beberapa isu / kasus yang selama ini telah dimanfaatkan oleh 

gerakan komunisme adalah : 
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Beberapa isu / kasus yang selama ini telah dimanfaatkan oleh 

gerakan komunisme adalah : 
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Sasaran Disebarkannya Isu



KECENDERUNGAN MENDATANG TENTANG 

KEBANGKITAN GERAKAN KOMUNIS

a) Gerakan komunisme akan bangkit secara terang-terangan

maupun terselubung melalui partai maupun organisasi yang

sehaluan.

b) Melakukan penyusupan-penyusupan kedalam organisasi

lain serta gerakan-gerakan yang dilakukan secara massal.

c) Berusaha melakukan pembelaan serta rehabilitasi terhadap

kelompok masyarakat yang berpaham komunisme dan kelompok

lain yang menjadi korban pemerintahan orde baru.

d) Ikut dalam gerakan-gerakan Internasional seperti gerakan

demokratisasi, HAM, Lingkungan hidup, gerakan buruh dan bahkan

dalam gerakan–gerakan yang bersifat keagamaan.

Prinsip yang digunakan gerakan komunisme adalah : dialektika

materialisme, mempertajam pertentangan kelas, menghalalkan segala cara

untuk mencapai tujuan antara lain melalui :



KECENDERUNGAN MENDATANG TENTANG 

KEBANGKITAN GERAKAN KOMUNIS

Konsep dasarnya adalah kritik dan oto kritik (KOK), bersembunyi

ditempat terang, memanfaatkan momentum, menggunakan potensi

dan kekuatan riil yang memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak

sebagai baju perjuangan.

Konsep aplikasinya memanfaatkan sebesar-besarnya isu-isu kritis

yang berkembang di masyarakat terutama K-7 sebagai point of entry

untuk memperjuangkan komunisme secara konsisten, konsekuen dan

kontinyu. Setelah kondisi memungkinkan menunjukkan indikasi

komunismenya secara nyata, melepaskan baju perjuangan mengganti

dengan atribut aslinya. Upaya yang dilakukan adalah mempengaruhi

tokoh-tokoh nasional maupun lokal yang bergerak dalam bidang partai

politik maupun organisasi lain. Disamping itu juga menimbulkan

berbagai konflik baik vertikal maupun horisontal dalam masyarakat.



`
Ciri-ciri gerakan komunisme baru selain ciri

khususnya yang bersifat radikal revolusioner

dan menghalalkan segala cara juga

menyesuaikan diri dengan organisasi yang

disusupinya termasuk organisasi agama.



METAFORMOSIS

akan menggunakan baju baru, dengan berbagai konfigurasi

dan variasinya. Dapat berbentuk fisik nyata dan langsung,

dapat pula berbentuk non fisik dan tidak nyata serta tidak

langsung (dapat berbentuk gerakan bawah tanah /

clandestine). Sulit diberantas secara total sampai ke

akarnya (die hard), karena cakupan sasaran, ruang, dan

waktunya tak terbatas, antara lain memanfaatkan daya pikir

manusia serta menggunakan adanya kekurang berhasilan

pemerintah dalam merespon tuntutan reformasi terutama

apabila pemerintah tidak dapat membebaskan kondisi

masyarakat dari K-7. Jalur yang mungkin digunakan adalah

perorangan, organisasi massa, organisasi keagamaan, LSM

dan partai politik tertentu dengan membentuk opini negatif

masyarakat melalui media massa, seminar-seminar dan

demo bayaran.
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 Sisa-sisa G.30.S/PKI telah membentuk organisasi massa dan

pembentukan Partai Perjuangan Rakyat oleh Murad Aidit.

 Tuntutan orang-orang Komunis kategori Gol. B dan C untuk

merehabilitasi dirinya, tuntutan ke pengadilan terhadap

korban G.30.S/PKI terhadap Pemerintah Republik Indonesia

dengan dalih HAM.

 Beredarnya buku-buku Komunis Marxis dengan alasan

kebebasan berpikir dan ilmu.

 Kembalinya mahasiswa Indonesia eks Eropa Timur (Mahet).

 Kembalinya Cina Hoa Kiau secara ilegal ke Indonesia dan

banyaknya WNI Keturunan Cina yang menetap cukup lama

di RRC dengan dalih belajar / memperdalam bahasa

Mandarin.

 Memanfaatkan emosi massa pada setiap event tertentu

untuk menyerang kebijakan pemerintah.



 Komunisme hanya turut serta sebagai pelaku

yang bernaung / bersembunyi / menggunakan

gerakan-gerakan golongan / pihak lain yang

“melawan pemerintah”, menggunakan metoda

pembangkangan sipil (Civil disobedience),

anarkhisme, destruktif dan kerusuhan massa.

Pada skenario ini, kemungkinan bangkitnya

kembali gerakan komunis sangat kecil, namun

tetap masih diperlukan dalam rangka

membangun kewaspadaan dan upaya dini untuk

menghadapi pendadakan.



 Pihak komunis selalu mencari peluang atau menciptakan

momentum yang paling baik bagi perjuangannya, pada

kondisi masyarakat yang dihadapkan pada K-7. Pada kondisi

ini, para kader komunis melakukan agitasi dan propaganda

(agitprop), baik secara tersembunyi maupun terang-terangan

bergantung kepada tingkat pengawasan pemerintah dan

kesadaran masyarakat (semakin lemah pengawasan dan

kesadaran, semakin terbuka upaya agitprop). Massa statis

yang diliputi oleh ketidakpuasan dan tidak mengenal

pemimpin, dipengaruhi dan dibentuk menjadi massa agresif

dipimpin oleh para kader komunis. Massa agresif dapat

diarahkan untuk mencapai tujuan perjuangan komunisme.

Pada skenario ini, kemungkinan bangkitnya kembali gerakan

komunis cukup besar.



 Peran dari para kader komunis sangat menonjol. Para

kader ini secara aktif menggalang kekuatan massa agresif

melalui berbagai cara, menunggu momentum yang

kondusif untuk membawa massa agresif sebagai

kekuatan yang militan untuk melakukan perombakan

terhadap sistem kehidupan nasional. Sifat gerakannya

tersebar secara luas di berbagai wilayah dan diberbagai

lini kehidupan masyarakat, kejadiannya dapat secara

serentak, dapat pula secara berurutan, masing-masing

kejadian saling terkait secara erat. Pada skenario ini,

kemungkinan bangkitnya kembali gerakan komunis

sangat besar.



 golongan non komunis, radikal ultra kanan yang dimanfaatkan oleh

kader komunis.

KEMUNGKINAN PERTAMA

 golongan frustrasi dan sakit hati yg berhasil digalang menjadi

kekuatan militan oleh kader komunis.

KEMUNGKINAN KEDUA

 kader komunis sebagai perancang utama dari skenario.

KEMUNGKINAN KETIGA

 kekuatan eksternal yang memanfaatkan kondisi kehidupan nasional yang

tengah dihadapkan pada kondisi krisis untuk melakukan pembusukan dari

dalam melalui berbagai cara. Pada kondisi ini para korban eks G.30S/PKI

dan simpatisan dapat dijadikan salah satu kekuatan internal untuk

berperan aktif melakukan pembusukan dari dalam.

KEMUNGKINAN KEEMPAT



1) Membebaskan ajaran agama dari pengaruh politik (politisasi agama) 

dengan memperhatikan kondisi kontekstual masyarakat. Untuk itu, pendekatan 

kepada tokoh agama perlu lebih diintensifkan disertai upaya tentang : 

a) kontra opini terhadap pengembangan komunisme.

b) kewaspadaan menghadapi pengembangan komunisme / cara-cara 

komunis.

c) Kesadaran masyarakat.

2) Ajaran komunisme / marxisme / lenimisme secra formal telah dilarang 

melalui Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966, namun secara substansi belum 

terjabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan pada semua aspek 

kehidupan. Untuk itu, seyogyanya :

a)   Substansi larangan tersebut perlu segera dimasukkan ke dalam 

seluruh peraturan perundang-undangan dengan disertai sanksi yang tegas agar 

mampu mencegah secara konstitusional berkembangnya gerakan yang 

bernuansa komunisme. 

b)   Untuk mencegah adanya dugaan pelanggaran HAM, maka 

pengkajian akademik tentang komunisme harus diatur secara jelas dan ada 

lembaga yang mempertanggungjawabkannya. 



3) Pemurnian kembali pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara 

seyogyanya tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi melalui gerakan 

masyarakat, dilaksanakan secara komunikatif dengan menonjolkan nilai-nilai 

agama, sosial dan budaya. Pengkajian terhadap Pancasila dilakukan secara 

terus menerus sesuai tuntutan kebutuhan pada jamannya.  

4) Meningkatkan ketahanan masyarakat dilaksanakan melalui upaya :

a)  Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, partisipasi 

dalam pembangunan. 

b)  Pemerintah secara bertahap meniadakan / mengurangi K-7 melalui 

pemberdayaan masyarakat yang difokuskan kepada masyarakat miskin, 

menciptakan lapangan kerja baru dan menata sistem pengupahan 

ketenagakerjaan. 

c)  Menciptakan sistem dan kebijakan ekonomi yang berorientasi 

kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berintikan pada pola 

pertumbuhan, bukan pada tingkat pertumbuhan.

d)  Penyebarluasan informasi mengenai gerakan komunisme dan 

ideologi lain yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.



5) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui peningkatan 

moralitas dan profesionalisme dengan mengedepankan unsur pelayanan dan 

keadilan. 

6) Penelusuran kembali sejarah peristiwa G.30S/PKI dan Super Semar 

agar mencapai obyektivitas, sebaiknya menunggu situasi dan kondisi yang 

tepat. 

7) Walaupun lembaga pengawasan komunisme telah dihapuskan, tetapi 

seyogyanya fungsi pengawasan tidak dihilangkan. Sejalan dengan itu, upaya 

meningkatkan kemampuan intelijen aparatur pemerintah dan pemantauan / 

temu cepat masyarakat terhadap adanya gerakan yang bernuansa 

komunisme perlu lebih ditingkatkan.  

8) Untuk mencegah adanya dugaan pelanggaran HAM, maka kepada 

pelaku gerakan yang bernuansa komunisme, dilakukan tindakan hukum 

secara konsekwen dan konsisten, disertai upaya penyebarluasan kepada 

masyarakat nasional dan internasional. 



1) Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya gerakan komunisme sesuai

dengan kemungkinan skenario tersebut di atas, seyogyanya tiap

Dep/LPND terkait secara dini menyusun Rencana Tindakan

Menghadapi Kontinjensi (Renkon) tentang Gerakan Komunisme.

2) Penyusunan Renkon dilaksanakan secara simultan dan terpadu

dikoordinasikan oleh Menko Polkam.
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 Adanya kekuatan tertentu dari dalam (intern) dan dari luar negeri (ekstern)

yang membuat situasi dan kondisi negara selalu tidak stabil perlu

mendapatkan perhatian khusus. Upayanya secara terencana dan konseptual,

menggunakan jalur seluruh aspek kehidupan, dimulai dari pendekatan asas

legalitas (peraturan perundang-undangan) dan kegiatan operasional

dilapangan antara lain dengan membentuk opini negatif masyarakat melalui

mass media, seminar dan demo bayaran.

 Komunisme akan selalu memanfaatkan celah-celah yang menguntungkan

bagi perjuangan untuk mengembangkan ajarannya. Semakin kuat pemerintah

(clean government and good governance), semakin tinggi tingkat kesadaran

dan tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin kecil peluang pengembangan

ajaran komunis. Apabila terjadi kondisi sebaliknya, akan memberi peluang

yang besar bagi pengembangan ajaran tersebut (kecuali pada tataran fanatik

kader dan simpatisan, pengembangan ajaran komunis tidak memandang hal

di atas).

DARI HASIL ANALISIS DAN BERBAGAI ALTERNATIF SOLUSI YANG 

DIRUMUSKAN, DAPAT DITARIK KESIMPULAN SEMENTARA BAHWA : 



 Untuk menghadapi ancaman bangkitnya kembali komunisme di Indonesia

bukan hanya menjadi masalah atau tanggungjawab pemerintah saja, tetapi

juga menjadi tanggungjawab masyarakat secara bersama tanpa

membedakan status sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya.

Keberhasilan menumpas G-30-S PKI adalah bukti sejarah bahwa masyarakat

dan pemerintah memiliki kemauan bersama untuk membubarkan PKI, hal ini

merupakan kebulatan “satunya pikiran dan satunya tindakan”.

 Kemungkinan bangkitnya kembali komunisme di Indonesia bergantung

kepada sikap politik pemerintah, lembaga tinggi negara lainnya, lembaga

tertinggi negara, tokoh masyarakat, masyarakat pada umumnya harus

mempunyai ketaatan terhadap hukum serta hukum itu sendiri memberi arah

yang jelas tentang “pembatasan” terhadap ideologi komunis.

 Masuk tidaknya pengaruh luar, khususnya yang dapat berakibat negatif

banyak ditentukan oleh sampai sejauh mana daya kekuatan/kemampuan

masyarakat untuk menghadapinya. Ada tidaknya kekuatan tersebut dapat

dilihat pada beberapa hal seperti :

1) Tingkat kesejahteraan

2) Tingkat pendidikan

3) Tingkat kepekaan, persatuan dan kesatuan.
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JADILAH AGEN’S PERUBAHAN DENGAN 
TERUS MENGIKUTI BANGLINGSTRA BAIK 

GLOBAL, REGIONAL, MAUPUN NASIONAL.

JAGA SOLIDITAS & SOLIDARITAS SESAMA 
ANAK BANGSA & LEBIH KHUSUS LAGI 

SESAMA MAHASISWA/I, GUNA 
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN 

DAN DAMAI.

TDK MDH TERHASUT OLEH ISU – ISU 
MENYESATKAN, YG JUSTRU AKAN 

MERUGIKAN DIRI SENDIRI KELUARGA, & 
MARTABAT MAHASISWA/I SEBAGAI KAUM 

INTELEKTUAL.

JADILAH  MAHASISWA/I YANG KELAK 
MAMPU MENCIPTAKAN  LAPANGAN  KERJA  

DEMI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN 
NASIONAL. 

TINGKATKAN DISIPLIN LOYALITAS & 
SEMANGAT BELAJAR AGAR DAPAT 

MENYELESAIKAN PENDIDIKAN TEPAT WAKTU 

PAHAMI & AMALKAN NILAI – NILAI 
PANCASILA DLM KEHIDUPAN SEHARI –HARI 

BAIK DILINGKUNGAN , MASYARAKAT, 
MAUPUN KELUARGA

JAGA KESEHATAN FISIK BAIK JASMANI 
MAUPUN ROHANI SERTA HINDARI OBAT-

OBAT TERLARANG & BENTUK KRIMINALITAS 
LAIN YANG DAPAT MENGANCAM JIWA & 

MARTABAT MAHASISWA/I.

UNTUK MEWUJUDKAN HARAPAN TERSEBUT 
DIATAS, PARA MAHASISWA/I HARUS SELALU 
MENINGKATKAN KEIMANAN & KETAQWAAN 

KEPADA ALLAH SWT AGAR SELALU 
MENDAPAT PERLINDUNGAN, RAHMAT DAN 

RIDHONYA.
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