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: 1\1:. Yafis S ulaima n 
: 079313891 
: lVIabasiswa nan PolitiA Orde Baru (Studi Tentang 

Fluktuasi Gerakan ~1abasiswa di Surabaya Dan Faktor
faktor Yang Meml)engarubinya Tabun 1990-1998) 

: (xix +316 Halaman) 
: (1977 - 1999~ 47 Pus taka) 
: 3 IIalaman 

Gerakan mahasis\va di Surabaya memasuki dekade 1990-an cendenmg 
mengalami tluktmtsi secara ~kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari tillgkat. in'~nsitas 
gerakan mahasis\va yang cendenll1g menajk pada taJllm-tahun tertentu dan menurun 
pada tahun-tahnn yang lain. Khusus untllk gerakan mahasiswa tabun 1998 merUpak(lIl 
gerakull muhasis\va y~Ulg alliat bcrsejarah, bajk ditilUau dari segi kontinllitas gerakan 
maupull dru'j segi tingkat keberhasilan. 1\.lengapa demikian? Sebab rnesnasuki bulan 
M~u·C't-·l\1ej. geraluUl mahasiswa Inenuqjukkan peningkatan yang sangat t<!iam 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelurnnya Dan gerakan mahasiswa di Surabtlya 
truwn 1998 yang menlpakan bagian dari agenda gerakan mahasis\\'u di tingkal 
nasional telah smnpai pada batm; penantian yang panjang yaitu berhu£il 
menumbrulgkwl rezim orde barn yang telah berkuasa selanla 32 taJuln. 

Penelltian ini mengajukan permasaJahan pokok yang dapal dipetakan menjadi 
dua hagian, y~mg pertaf1'~a, mengenai 11 uktunsi gerakan mahasiswa di Surabaya dm-j 

tahun 1990 - 1998. PembalHLsan )ebih banyak diarahkaJl pada identitas gerakan 
(natna dan pelaku gerakan mahasis\\>'a), jumlah maJlasiswa yang terlibat daJmn aksi, 
jumlah korban, lokasi yang dituju dalanl setiap aksi mahasiswa, jaringan aJi<U1s1 
mahasis\;va dan jenis isu yang diangkat. Kedua, kemudian mengenai faktor-faktor 
yang tnempengaruhi fl uktuasi gerakan mahasiswa di Surabaya dekade 1990-an. Di 
~ini akan dihaJms faktor pendukung, dan sekaligus faktor penghambat Innncl1lnya 
gl'~rakalJ mahafiisWH. 
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Obyek peneiitian adalah gerakan mahasiswa di Surabaya antara tabun 1990 
1998, dengall subyek penelitian para aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi, PIN maupun PTS atau yang bernaung di bawah organisasi tertentu, melalui 
teknik judgernent sample. Dah~. dihimplln dari tiga harian terkemuka di Surabaya 
(Surabaya Post, Jawa Pos dan Surya). Juga diperoleh melalui teknik wawancara 
dengan metode guide interview (penuntun wawancara) dan teknik observasi baik' 
observasi langsung maupun tidak lWlgsung serta studi kepustakaan yaJlg nlana data 
dirunhi I dad buk11, InponUl-lapornn penelitian, majalah-majaluh, surat kabur, 
dokunlcu-dokumen dan literatur-literatur lain. Selanjutnya data yang terkumpul 
dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pOOa teori-teori g~rakan sosiaI politik, 
seperti teori Contagion, teori Deprivasi .Relatif dan Tahapan-tahapan gerakan sosial 

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mengenai fluktuasi gerakan 
tnahasiswa di Surabaya selatna tabun 1990 - 1998 di Inana Inahasiswa cendenmg 
mengatasnamakan gerakan dengan berbagai variasi, lebih banyak disebabkan oleh 
aJasIDl strategi; aksi gabungau dan universitas airlangga tercatat paling banyak 
berpenUl sebagai pelaku gerakan~ jumlah mahasiswa yang terlibat dalarn gerakan 
terbmlyak adalah pada tabun 1998; kategori jundah korban yapg terbanyak adalnh 
Jukn-Juka drul ditangkap/dialllaJlkan; krunpus dan leillbaga legislatif Illerupakan lokasi 
yang paling sering menjadi sasaran aksi mahasis\\'a; jm-ingan ~iansi lebih brulyak 
dilakukan dengan pihak sivitas akarlemika dan masyarakat, dW1 yang terakhir adaJah 
jenis isu yang diangkat lebih ballyak didonlinasi oleh isu nasional, disusul isu lokal 
dan isu' internasionaJ. Kedua, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 
gerakan lllallasiswa di Sw-abaya antara tabun 1990 - 1998 diantaranya adalah faktor 
isu, mOlnen, represifit.as penguas~ faktor adanya sinyal secara politik, fsktor 
psikoJogis manusialmahasiswa dan faktor kebutuhan, 
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