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ABSTRAK 

Muhammad Ma’ruf (2018) FUNGSI ORGANISASI EKSTRA KAMPUS 

DALAM PEMILIHAN DAN PENGAWALAN STABILITAS POLITIK INTRA 

KAMPUS (Studi Deskriptif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fisip 

Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung) 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan multi-sektoral di dalam mahasiswa 

kampus yang menganggap kurangnya kontribusi organisasi ekstra kampus 

terhadap Organisasi Intra Kampus. Organisasi ekstra kampus sangat berperan 

penting dalam pemilihan dan pengawalan stabilitasan politik intra kampus. 

Karena dalam setiap pemilihan ketua di organisasi intra kampus, organisasi ektra 

kampus akan menyusun stratak (Strategi dan Taktik) untuk sebuah pemilihan dan 

pemenangan ketua  organisasi intra kampus. Mahasiswa secara umum 

menganggap kurangnya kontribusi organisasi ekstra dalam pemilihan ketua 

organisasi intra khususnya PMII Rayon Fisip Komisariat UIN Sunan Gunung 

Djati Cabang Kota Bandung. Untuk pentingnya fungsi organisasi Ekstra Kampus 

dalam pemilihan dan pengawalan stabilitas politik yang berada di Intra Kampus.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi Max 

Weber. “Menurut  Max Weber organisasi adalah suatu bentuk relasi yang 

dihasilkan oleh ikatan antarpersonal yang memiliki aturan untuk membatasi dan 

menata berbagai fungsi yang bersifat regular, menata tindakan individual dan 

relasi sosial, dan relasi sosial yang terbentuk itu mempunyai seorang kepala dan 

staf administratif”.   

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif yang pada 

dasarnya menggunakan metode deskriptif, yang menggunakan cara 

mengumpulkan data dengan cara obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang 

akan menghasilkan penelitian bersifat ilmiah. 

Hasil penelitian ini menjelaskan Kontribusi organisasi ekstra kampus PMII, 

terhadap pemilihan dan pengawalan stabilitas politik Intra Kampus, 

termanifestasikan dalam Strategi dan taktik PMII di kontestasi politik yang 

dilakukan oleh PMII dalam pemilihan dan pengawalan stabilitas politik 

organisasi intra kampus. PMII melakukan pengelolaan isu strategis. Dalam hal ini  

PMII mengumpulkan terlebih dahulu isu strategis yang dapat diterima dan 

dirasakan oleh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). 

Fungsi organisasi Ekstra Kampus (PMII) dalam pemilihan dan pengawalan 

stabilitas politik dalam organisasi Intra Kampus. Fungsi PMII Fisip Dalam 

mengawal stabilitas politik di dalam organisasi intra kampus, baik secara sikap 

dan tindakan ialah berawal dari perancangan strategi dan taktik untuk pemilihan 

ketua organisasi intra kampus. Proses dan Strategi taktik yang dibuat oleh PMII 

yang pertama ialah membaca realitas yang terjadi ataupun disebut issue strategis 

yang berada di lingkungan Fakultas ataupun di dalam lingkungan Jurusan. 

Dengan menganalisa isu strategis tersebut, akan memudahkan para konseptor 

politik yang berada di organisasi intra kampus khususnya PMII Rayon Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota 

Bandung untuk membuat strategi dan taktik.  
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