
 

Kamis tepatnya tanggal 19 Mei 2011 di IAIN Sunan Ampel Surabaya telah 

terjadi demo para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tepatnya di Jl. A. Yani 

Surabaya. Para mahasiswa yang melakukan demo ini kebanyakan dari angkatan 2008 

yang hendak melaksanakan KKN akan tetapi KKN diundur hingga tahun depan yakni 

awal bulan Januari tahun 2012. 

  Hal ini yang mengakibatkan para mahasiswa unjuk rasa di depan kantor 

rektorat IAIN Sunan Ampel menuntut hak para mahasiswa yang akan melakukan 

KKN. Aksi ini sangat ricuh karena diwarnai dengan aksi baku hantam antara 

mahasiswa dengan pegawai rektorat. 

 Selain di warnai dengan aksi baku hantam para mahasiswa ini juga membakar 

patung replica rector IAIN Sunan Ampel Surabaya yakni Bpk Nur Syam. Tidak hanya 

itu mereka juga membakar almamater dan buku pedoman IAIN Sunan Ampel, mereka 

membakarnya di depan gedung Rektorat IAIN Sunan Ampel. 

 Setelah diwarnai dengan aksi baku hantam antara kedua belah pihak para 

mahasiswa ini beralih untuk memboking jalan utama yang ada di IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, hal ini mengakibatkan banyak para tamu, mahasiswa,dan bahkan dosen 

yang hendak menuju fakultas Ushuludin, Adab, Dakwah, dan Tarbiyah harus kembali 

dan menuggu aksi pembokingan jalan yang dilakukan oleh mahasiswa itu selesai. 

 Selang beberapa saat merekapun mulai membubarkan aksi mereka satu persatu 

dan kembali ke tempat mereka masing-masing kemudian aktifitas di IAIN Sunan 

Ampel tersebut kembali normal seperti semula dan aktifitas belajar mahasiswa bisa di 

lanjutkan kembali seperti sedia kala. 

 Hal yang semacam ini jelas sangat merugikan banyak pihak dan yang paling 

merasa dirugikan adalah mereka para mahasiswa dan para dosen yang hendak 

mengajar mahasiswanya yang niat untuk menuntut ilmu. 

 Selain itu aksi mereka sangatlah tidak etis terjadi dikalangan mahasiswa 

dengan para pegawai rektorat. Banyak dari kalangan media massa yang datang untuk 

meliput dan mengambil gambar kericuhan tersebut diantaranya dari Indosiar, Metro 

TV, SBO, dll. 

 Betapa buruknya IAIN Sunan Ampel setelah terjadi kericuhan di kampus ini 

semua media memberitakan IAIN Sunan Ampel sedang di warnai aksi demo para 

mahasiswa menuntut KKN agar tidak di undur. 
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