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Abstraksi   
 
 
Gerakan mahasiswa tidak pernah mati, tetapi mengalami pasang surut dan perubahan bentuk. 
Dalam setiap masa pemerintahan, gerakan mahasiswa tidak pernah ketinggalan mewarnai 
kehidupan di negara ini. Mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda, penjajahan Jepang 
sampai pemerintahan SBY-Kalla saat ini  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi kemahasiswaan yang independen 
dan non profit. Didirikan pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Identitas PMII secara 
umum terletak pada tiga ruang gerak yaitu : intelektual, keagamaan dan kebangsaan  
Rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah Bagaimanakah bentuk keterlibatan 
PMII Universitas Airlangga dalam gerakan mahasiswa pasca Orde Baru pada masa tahun-
tahun terakhir pemerintahan SBY-Kalla? Dan Isu-isu apa saja yang diangkat oleh PMII 
Universitas Airlangga dalam gerakan tersebut?  
Bentuk keterlibatan PMII Universitas Airlangga pada tahun-tahun terakhir masa 
pemerintahan SBY-Kalla dibagi menjadi dua, yaitu aksi demonstrasi dan diskusi. 
Demonstrasi yang telah dilakukan adalah demonstrasi pada HUT TNI, aksi demo menentang 
UU BHP dengan melakukan aksi bisu, demo advokasi PKL,dan demo Stren kali. 
Keterlibatan Strategi yang dilakukan adalah dengan cara aliansi bersama organ lain dan non-
aliansi. Sedangkan diskusi yang dilakukan melalui diskusi dikalangan internal PMII 
Universitas Airlangga dan diskusi bersama organ sebelum melakukan aksi.  
Dalam gerakannya, PMII Universitas Airlangga membahas isu-isu pada tahun-tahun terakhir 
masa pemerintahan SBY-Kalla. PMII Universitas Airlangga bersama beberapa organ sebagai 
pengusung utama pada demo HUT TNI,dan demo stren kali. Pada isu-isu stren kali, PMII 
Universitas Airlangga secara ajeg memperjuangkannya sejak beberapa tahun sebelumnya. 
Pada isu-isu penggusuran PKL dan demo saat UU BHP disahkan, PMII Universitas 
Airlangga terlibat bersama organ lain dalam bentuk konsolidasi.   
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