
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas 

 

Pada mulanya, konsep ruang publik adalah suatu wilayah yang muncul pada ruang 

masyarakat borjuis, ruang yang memerantarai masyarakat sipil dengan negara, 

dimana publik mengorganisir dirinya dan dimana opini publik dapat dibangun. 

Kategori ruang publik semacam ini dapat ditemui dalam realitas sejarah masyarakat 

Inggris dan Prancis pada pertengahan abad ke-17, dimana kedai-kedai kopi menjadi 

pusat kritik yang di dalamnya mulai muncul kelompok baru di antara para 

intelektual borjuis dan masyarakat aristokrat melahirkan sebuah kelompok terdidik 

yang memiliki kesamaan dalam cara pola berpikir. Konsep ruang publik memasuki 

dimensi baru dengan mulai memudarnya kelompok borjuis dalam konteks 

masyarakat industri yang makin maju dan munculnya demokrasi massa (Habermas, 

2010). 

 

Ruang publik merupakan syarat penting dalam berdemokrasi, ruang publik 

adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis 

warga.1 Selain itu, ruang publik merupakan wadah warganegara dimana dengan 

bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau 

pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada 

intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya, karena ruang publik juga 

merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga 

negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan-

kebutuhan mereka secara diskursif.2 Dari ruang publik ini dapat terhimpun 

kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas 

kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.  

 

 
1 Budi Hadirman Ruang Publik. Yogjakarta: Penerbit Kanisius. 2010. hlm. 185. 
2 Fresco Budi Hadirman Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2009. hlm. 128. 



 

 

Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat 

warga membangun ruang publik, pluralitas (keluaraga, kelompok-kelompok 

informal, organisasi-organisasi sukarela, dst.), publisitas (media massa, institusi-

institusi kultural, dst.), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), 

legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar).3 Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ruang publik tidak hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang 

publik di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak memiliki batasan, karena 

ruang publik dapat berada di mana saja. Jika ada masyarakat yang berkumpul 

bersama dan berdiskusi tentang topik atau tema yang relevan, maka di situ hadir 

ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan 

pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas. 

 

2.1.1 Pemanfaatan Ruang Publik 

 

Adapun penjelasan konsep ruang publik di atas sejalan dengan konsep 

“pemanfaatan”. Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, mengatakan bahwa pemanfaatan secara harfiah adalah hal, cara, hasil 

kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Ruang publik harus 

dimanfaatkan secara tepat guna agar semua fungsi yang ada pada ruang publik dapat 

berjalan dengan baik. Begitu pula upaya Aksi Kamisan Jakarta dalam 

mempertahankan kontinuitas aksinya, kelompok aksi massa ini harus dapat 

memanfaatkan ruang publik secara baik, efektif, dan sistematis agar semua tujuan-

tujuan mereka dalam menyuarakan aspirasi dapat tersalurkan dengan tepat. 

 

2.2. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

 

Menurut teori struktural fungsional, struktur sosial berada dalam suatu sistem 

sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan 

dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori 

 
3 Fresco Budi Hadirman Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2009. hlm. 128. 



 

 

ini menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-

perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam 

sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional, maka 

struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.4 

 

Dalam The Structure of Soscial Action, Parsons mengembangkan analitis 

untuk menyusun sebuah teori sosiologi. Teori dalam sosiologi haruslah 

menggunakan sejumlah konsep penting yang terbatas yang secara proporsional 

mencakup aspek-aspek dunia eksternal yang objektif. Konsep-konsep itu tidaklah 

sama dengan gejala konkrit, akan tetapi sama dengan unsur-unsurnya yang secara 

analisis dapat dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain (Parsons 1937: 730). 

Sehingga, pertama-tama teori berkaitan dengan perkembangan konsep-konsep yang 

merupakan abstraksi realitas empiris, sehingga menjadi unsur-unsur analisis yang 

sama. Dengan cara ini, konsep-konsep akan mengisolasikan gejala dan kerumitan 

hubungan-hubungan yang membentuk suatu realitas sosial. 

 

Pendekatan struktural fungsional pada awalnya muncul dari cara melihat 

masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologis. Pendekatan 

fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parsons dan 

para pengikutnya, dapat diuji melalui anggapan-anggapan dasar berikut: 

   

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian- bagian yang 

saling berhubungan satu sama lain.   

2. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-

bagian tersebut bersifat timbal balik.   

3. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan  sempurna, 

namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah 

ekuilibrium yang bersifat dinamis.    

 
4 George Ritzer Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. hlm. 21. 



 

 

4. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi 

ketegangan, disfungsi dan penyimpangan.   

5. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial, terjadi secara gradual, melalui 

penyesuaian-penyesuaian dan tidak scara revolusioner.   

6. Faktor paling penting yang memiliki daya integrasi suatu sistem sosial 

adalah konsensus atau mufakat di antara para anggota masyarakat 

mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. 

 

Parsons juga mengungkapkan empat imperatif fungsional untuk semua sistem 

“tindakan”, dengan skema AGIL yang terkenal. AGIL suatu fungsi adalah “suatu 

kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan 

atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu”. Melalui definisi tersebut, Parsons percaya 

bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semua sistem. Adaptation, 

adaptasi (A); Goal Attatchment, pencapaian tujuan (G); Integration, integrasi (I); 

dan Latency, pemeliharaan pola (L). Secara bersama-sama, keempat imperatif 

fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL. Agar dapat lestari, suatu sistem harus 

melaksanakan keempat fungsi tersebut. 

 

1. Adaptasi; suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat 

situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya 

dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 

2. Pencapaian tujuan; suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai 

tujuan utamanya. 

3. Integrasi; suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian dari 

komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif 

fungsional lainnya (A, G, L). 

4. Latensi; suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan 

memperbaharui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya 

yang menciptakan dan menopang motivasi itu. 

 



 

 

Di dalam mengungkapkan mengenai empat sistem tindakan, Parsons juga 

menggambarkan bagaimana menggunakan AGIL. Organisme behavioral adalah 

sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan 

mentranformasi dunia eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi 

pencapaian tujuan dengan mendefiniskan tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi 

sumber-sumber daya untuk mencapainya. Sistem sosial menagani fungsi integrasi 

dengan mengendalikan bagian-bagian komponennya. Terakhir sistem budaya, 

melaksanakan fungsi latensi dengan menyediakan norma-norma dan nilai-nilai bagi 

para aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Pada penelitian ini digunakan lima penelitian terdahulu yang sangat 

bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yaitu: 

No Nama/Judul/Media 

Publikasi 

Tujuan Metode Hasil 

1 Anugrah 

Purnamasari S dan 

Luthfi Muta’ali 

(2012) / Kajian 

Spasial Ruang 

Publik (Public 

Space) Perkotaan 

Untuk Aktivitas 

Demonstrasi 

Mahasiswa di Kota 

Makassar / Jurnal 

Bumi Indonesia 

Tujuan utama dalam 

penelitian ini yaitu 

mengkaji secara spasial 

ruang publik yang 

digunakan dalam 

menyampaikan pendapat 

dalam bentuk 

demonstrasi di Kota 

Makassar. Dan secara 

rinci sebagai berikut : 

1.Mengidentifikasi 

karakteristik ruang 

publik perkotaan yang 

digunakan 

untuk aktivitas 

demonstrasi mahasiswa 

di kota makassar. 

2.Menganalisa pola 

persebaran lokasi ruang 

publik yang digunakan 

untuk 

akstivitas demonstrasi di 

Kota 

Metode penelitian 

yang digunakan 

merupakan metode 

observasi dan survei. 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, 

yaitu membuat 

gambaran secara 

cermat serta 

mendalam tentang 

fenomena sosial 

terkait aktivitas 

demonstrasi yang 

menggunakan ruang 

publik (fisik). Metode 

pengumpulan data 

yang dilakukan antara 

lain pengumpulan 

data primer melaui 

survei, observasi, 

wawancara (indept 

interview). 

Ruang publik (fisik) 

yang digunakan dalam 

aktivitas demonstrasi 

sebagai tempat untuk 

menyampaikan 

pendapat khususnya 

mahasiswa di Kota 

Makassar yaitu ruang 

yang secara fisik 

terbuka, umumnya pada 

lokasi strategis (mudah 

diakses dan menarik 

perhatian seperti 

kampus atau kantor), 

salah satu jenis 

ruangnya yaitu berupa 

jalan (street). Ruang 

yang dianggap tepat 

untuk 

aktivitas demonstrasi 

secara umum adalah 

ruang yang terbuka 

(fisik), berada pada 



 

 

Makassar. 

3.Mengidentifikasi 

alasan-alasan yang 

menjadi pertimbangan 

penggunaan 

ruang publik yang 

digunakan sebagai 

tempat untuk aktivitas 

demo 

4.Mengetahui 

bagaimana kriteria ruang 

publik yang tepat 

digunakan untuk 

aktivitas demonstrasi di 

kota Makassar 

lokasi strategis 

(aksesnya 

mudah dan menarik 

perhatian atau dapat 

dilihat/didengar banyak 

orang), bisa 

menampung banyak 

massa, tidak 

menimbulkan 

kemacetan/menggangu 

ketertiban umum, dan 

mendapat respon pada 

pihak yang dituju. 

2 Yadi Supriadi 

(2017) / Relasi 

Ruang Publik dan 

Pers Menurut 

Habermas / Kajian 

Jurnalisme 

Permasalahan yang 

dibahas pada penelitian 

ini adalah mengkaji asal 

mula jurnalisme publik 

dengan menggunakan 

pandangan Jürgen 

Habermas mengenai 

ontologi ruang publik, 

sejarah pers, dan 

hubungan ruang publik 

dengan pers. 

Penelitian ini 

dilakukan dengan 

menggunakan studi 

kepustakaan 

yang berkaitan dengan 

jurnalisme dan ruang 

publik.  

Penelitian ini adalah 

penelitian 

kepustakaan yang 

dilakukan dengan 

melakukan kegiatan 

interpretasi dan 

menggunakan jenis 

penelitian deskriptif-

interpretif. Dalam 

penelitian ini, sudut 

pandang Jürgen 

Habermas digunakan 

untuk menganalisis 

objek penelitian. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan, konsep 

publik yang melekat 

pada ruang publik 

memiliki pengertian 

berbeda dalam sejarah. 

Pada akhirnya 

ditemukannya konsep 

ruang publik yang 

sejalan dengan 

pandangan kita saat ini. 

Ruang publik dalam 

pandangan Habermas 

memiliki dua bentuk; 

ruang publik politik dan 

ruang publik sastra. 

Melalui dua konsep 

ruang publik, peneliti 

memaparkan 

keterkaitan ruang publik 

dan pers dalam 

pandangan Habermas 

hingga munculnya 

konsep jurnalisme 

publik. 

3 Antonius Galih 

Prasetyo (2012) /  

Menuju Demokrasi 

Rasional: Melacak 

Pemikiran Jürgen 

Habermas tentang 

Sebagai konsep yang 

digunakan secara luas 

untuk mempromosikan 

demokrasi yang lebih 

dalam dan radikal dalam 

kerangka demokrasi 

Penelitian ini adalah 

penelitian 

kepustakaan yang 

dilakukan dengan 

melakukan kegiatan 

interpretasi dan 

Terdapat beberapa 

perbedaan dalam 

pemikiran Habermas 

tentang ruang publik 

sebagaimana terpapar 

dalam karya 



 

 

Ruang Publik /  

Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu  

Politik 

deliberatif, ruang publik 

sebagaimana 

diformulasikan Jürgen 

Habermas dalam dua 

bukunya, Transformasi 

Struktural Ruang Publik 

dan Antara Fakta dan 

Norma, berperan sebagai 

teori yang krusial untuk 

menyelidiki dan 

menilai derajat 

kepublikan dari 

diskursus demokrasi hari 

ini. Jurnal ini bertujuan 

untuk 

mengelaborasi konsep 

ruang publik yang ditulis 

dalam dua buku 

tersebut. Dengan 

membandingkan isi dari 

setiap buku, jurnal ini 

juga mengklasifikasikan 

persamaan dan 

perbedaan di antara 

konsep ruang publik 

yang ditulis dalam dua 

teks tersebut. 

menggunakan jenis 

penelitian deskriptif-

interpretif. Dalam 

penelitian ini, sudut 

pandang Jürgen 

Habermas digunakan 

untuk menganalisis 

objek penelitian. 

 

Transformasi Struktural 

Ruang Publik dan 

Antara Fakta dan 

Norma. Perbedaan 

tersebut adalah wajar 

karena terdapat rentang 

waktu yang jauh 

ketika Habermas 

menulis kedua karya 

tersebut. Seiring dengan 

perjalanan waktu, 

pemikiran seseorang 

seringkali mengalami 

perkembangan dan 

perubahan, terlebih 

bagi seorang pemikir 

besar seperti 

Habermas yang tentu 

minat intelektualnya 

selalu bergerak dinamis. 

4 Leonardo Julius 

Putra (2016) / Aksi 

Kamisan: Sebuah 

Tinjauan Praktis 

dan Teoritis Atas 

Transformasi 

Gerakan Simbolik / 

Jurnal Polinter 

Prodi Ilmu Politik 

FISIP UTA’45 

Jakarta  

Fokus utama yang 

dibahas pada jurnal ini 

adalah untuk memahami 

proses transformasi 

salah satu bentuk aksi 

kolektif, yaitu Aksi 

Kamisan Jakarta 

menjadi sebuah bentuk 

aksi simbolik tanpa 

mengabaikan tujuan 

utama gerakannya. Di 

dalam jurnal ini 

mengarahkan penarikan 

kesimpulan pada 

ketidakoptimalan 

penggunaan strategi aksi 

sosial untuk mencapai 

tujuan gerakan 

diperburuk dengan 

Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. Penggunaan 

metode kualitatif 

bertujuan untuk 

memahami secara 

mendalam sebuah 

fenomena sosial 

antara peneliti dan 

fenomena yang 

diteliti. Pendekatan 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

studi kasus, 

memfokuskan pada 

satu kasus atau lebih 

dalam fenomena 

sosial. Selanjutnya 

Aksi Kamisan tidak 

hadir begitu saja tanpa 

ada kondisi pemantik, 

serangkaian perjuangan 

aksi yang 

mendahuluinya, dan 

faktor-faktor lain 

penyebab munculnya 

aksi 

simbolik ini. Dari 

kondisi yang ada, para 

pelaku aksi Kamisan 

menganggap aksi 

simbolik ini 

sebagai bentuk 

akumulasi kekecewaan 

terbesar kepada rezim 

penguasa. 



 

 

ketiadaan political will 

dari elit-elit politik 

untuk mengakomodir 

tuntutan para 

korban/keluarga korban 

pelanggaran HAM.  

 

analisis data dalam 

penelitian ini 

menggunakan analisa 

deskriptif, yang 

bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan 

klarifikasi mengenai 

suatu fenomena 

fenomena sosial yang 

diteliti.  

 

 

 

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadi Supriadi 

dengan judul “Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas” dan penelitian 

yang dilakukan oleh Antonius Galih Prasetyo dengan judul “Menuju Demokrasi 

Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik”. Pada hasil 

penelitian tersebut dikatakan istilah publik pada awalnya hanya mengacu kepada 

hak-hak istimewa yang dimiliki oleh bangsawan, lalu pengertian tersebut 

berkembang menjadi publik sebagai kepentingan umum. Perkembangan inilah 

yang memunculkan kelas-kelas baru pada diskursus ruang publik, baik kelas bawah 

maupun menengah. Seperti yang terjadi pada Aksi Kamisan Jakarta, berbagai 

elemen dan kelas yang ada di masyarakat ikut berpartisipasi ke dalam aksi massa 

tersebut, berbaur dan berdiskusi satu sama lain sehingga menciptakan sebuah ruang 

publik yang baru.  

 

Temuan ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Anugran 

Purnamasari S. dan Luthfi Muta’ali yang berjudul “Kajian Spasial Rung Publik 

(Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota 

Makassar”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan jalan 

sebagai ruang publik dan sejumlah lokasi strategis lainnya dapat menarik perhatian 

masyarakat khususnya pemerintah. Hal ini sejalan dengan kegiatan Aksi Kamisan 

Jakarta yang menggunakan tempat di depan Istana Presiden sebagai ruang publik, 

sehingga dapat menarik animo masyarakat yang peduli tentang HAM dan 



 

 

permasalahan sosial lainnya sehingga ikut turut serta bergabung dalam Aksi 

Kamisan Jakarta. 

 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan pada Aksi Kamisan Jakarta terkait dengan 

strategi pemanfaatan ruang publik dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa, 

adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pada kerangka pikir penelitian ini, hal pertama yang akan disajikan adalah 

sejarah awal mula berdirinya Aksi Kamisan Jakarta dan dinamika yang terjadi pada 

Aksi Kamisan Jakarta selama menjalankan aksi. Bertempat di depan Istana Presiden 

untuk melakukan aksi, Aksi Kamisan Jakarta menciptakan sebuah ruang publik 

yang baru dimana para pegiat HAM berkumpul menyuarakan keresahan dan opini 

mereka melalui Aksi Kamisan Jakarta. Terhitung dari tanggal 18 Januari 2007 

sampai 12 Mei 2022, Aksi Kamisan Jakarta sudah melakukan aksi sebanyak 727 

kali. Dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons yang 

di dalamnya terdapat skema AGIL, peneliti ingin mengkaji dan menganalisis 

Strategi Pemanfaatan Ruang 

Publik 

  Aksi Kamisan Jakarta 

Kontinuitas  

  Aksi Kamisan Jakarta 

Fungsionalisme 

Struktural - Skema 

AGIL 

(Talcott Parsons) 



 

 

bagaimana Aksi Kamisan Jakarta dapat memanfaatkan ruang publik yang 

digunakan sehingga tercipta sebuah kontinuitas aksi massa. 

 

 

 

 

 

 

 


