
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil dan pembahasan mengenai 

sejarah berdirinya Aksi Kamisan Jakarta, dinamika Aksi Kamisan Jakarta seperti 

kendala atau masalah yang dihadapi oleh Aksi Kamisan Jakarta dan strategi 

pemanfaatan ruang publik dalam mempertahankan kontinuitas Aksi Kamisan 

Jakarta. 

4.1 Aksi Kamisan Jakarta dan (Sebagai) Ruang Publik 

 

 Aksi Kamisan Jakarta adalah sebuah gerakan sosial yang berupaya untuk 

memperjuangkan dan mengungkap kebenaran dalam menuntut keadilan Hak Asasi 

Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi Kamisan Jakarta dihadiri oleh para korban 

maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, aktivis, kalangan muda 

baik mahasiswa dan relawan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat 

HAM.  

 

Pada awal mula sebelum Aksi Kamisan berdiri, Jaringan Solidaritas Korban 

untuk Keadilan (JSKK), lebih banyak mengadakan kegiatan sosialisasi dan 

membuat buku tentang Hak Asasi Manusia. Lalu saat rapat rutin JSKK yang 

dihadiri Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JRKI)1 dan KontraS2, Ibu 

Sumarsih mencetuskan ide untuk melakukan aksi rutin sebagai bentuk advokasi. 

Hasil rapat tersebut menyetujui untuk melakukan aksi rutin yang digelar seminggu 

sekali pada hari kamis pukul 16.00-17.00 di depan Istana Presiden dan memilih aksi 

diam sebagai bentuk dari aksi rutin tersebut. Pukul 16.00-17.00 dipilih sebagai 

waktu untuk melakukan aksi karena pada waktu tersebut bertepatan dengan jam 

pulang pegawai kantor. Sedangkan untuk lokasi aksi, di depan Istana Presiden 

 
1 sebuah komunitas gerakan kemanusiaan menolong korban satu-dua kasus tragedi kemanusiaan 
di tanah air. 
2 sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, ELSAM, CPSM, PIPHAM, 
AJI dan sebuah organisasi mahasiswa PMII untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. 



 

 

dipilih secara simbolik karena Istana merupakan lambang kekuasaan. Lalu 

dimulailah Aksi Kamisan Jakarta yang pertama pada tanggal 18 Januari 2007. 

 

“Aksi Kamisan Jakarta adalah aksi diam. Aksi 

diam bukan berarti mengalah, karena 

walaupun kita diam, kita tetap bersuara untuk 

memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM berat yaitu membongkar 

fakta kebenaran, mencari keadilan, melawan 

lupa dan melawan impunitas.”3  

Gambar 4.1 

Memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan 

(19/10/2017) 

                             Sumber: KOMPAS.com/Mikhael Gewati 
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Seperti yang dikatakan Ibu Sumarsih, Aksi Kamisan Jakarta adalah aksi diam, 

tidak melakukan orasi seperti yang lumrah dilakukan pada saat demonstrasi, tetapi 

menyuarakan tuntutan melalui simbol-simbol seperti pakaian hitam, payung hitam, 

spanduk, poster, dan selebaran. Durasi kegiatan Aksi Kamisan Jakarta berlangsung 

selama kurang lebih 50 menit, setelah itu Aksi Kamisan Jakarta ditutup dengan 

adanya refleksi, sharing dan doa penutup. Tetapi ada pengecualian dalam bentuk 

kegiatan yang dilakukan saat acara-acara khusus seperti memperingati “ulang 

tahun” Aksi Kamisan atau saat memperingati Aksi Kamisan Jakarta ke-500, durasi 

aksi akan menjadi lebih lama bahkan sampai 2 jam karena kegiatan diisi dengan 

pementasan teatrikal, pembacaan puisi maupun live music. Sejak 18 Januari 2007 

hingga 27 Januari 2022, terhitung lima belas tahun Aksi Kamisan Jakarta sudah 

digelar sebanyak 715 kali. 

 

Gambar 4.2 

Aksi Teatrikal Pada Aksi Kamisan ke-714 (15 Tahun Aksi Kamisan) 

Sumber: youtube.com/jakartanicus 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.3 

Live Music Pada Aksi Kamisan ke-714 (15 Tahun Aksi Kamisan) 

Sumber: youtube.com/jakartanicus 

 

 

4.2 Dinamika Aksi Kamisan Jakarta 

 

Kegiatan gerakan sosial Aksi Kamisan Jakarta yang sudah berlangsung 

selama lima belas tahun tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang 

menghambat Aksi Kamisan dalam mencapai tujuan aksi. Hal ini dituturkan oleh 

Ibu Sumarsih selaku narasumber: 

 

“Kendala yang terjadi adalah ketika kami 

dilarang oleh polisi dan aparat, contohnya 

pada saat rombongan tamu negara atau 

presiden ingin lewat, atau saat peringatan 

hari kemerdekaan bahwa kawasan istana 

harus steril dari demonstrasi. Pada saat itu 

kami juga pernah diberlakukan peraturan 

bahwa 100 meter dari pintu gerbang istana 



 

 

tidak diperbolehkan untuk demonstrasi, 

sampai ingin dibubarkan paksa dan diangkut 

polisi. Kami juga sering dipaksa untuk 

berpindah lokasi dari lokasi yang selama 

belasan tahun sudah kami pakai untuk 

melakukan aksi. Untuk mengatasi bentrok 

dengan polisi kami tidak melawan balik 

dengan kekuatan fisik, tetapi dengan cara 

mediasi, komunikasi dan negosiasi bahwa aksi 

kami tidak melanggar peraturan yang 

berlaku. Cuaca juga menjadi salah satu 

kendala dalam melakukan aksi, seperti saat 

hujan atau angin besar, tetapi selama ratusan 

kali kami melakukan aksi, cuaca selalu 

mendukung, terhitung hanya dua kali kami 

kehujanan lebat. Kalau dari faktor internal 

sendiri kami tidak pernah ada kendala sama 

sekali.”4 

Menurut penjelasan Ibu Sumarsih, kendala yang menghambat saat malakukan 

aksi selalu datang dari faktor eksternal, khususnya dari pihak aparat kepolisian. 

Sejatinya memang aksi-aksi gerakan sosial, seperti demonstrasi dan unjuk rasa pada 

umumnya tidak terlepas dari campur tangan aparat kepolisian yang memang 

mempunyai tugas dalam memelihara ketertiban umum. Hal ini tercantum dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan 

Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.  
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Tetapi menurut Ibu Sumarsih, kondisi di lapangan aparat kepolisian justru 

acap kali menjadi “musuh” peserta Aksi Kamisan Jakarta, padahal para peserta aksi 

tidak melakukan tindakan yang melanggar ketertiban umum. Untuk mengatasi hal 

tersebut para pengurus dan peserta yang hadir melakukan mediasi, negosiasi dan 

komunikasi kepada pihak kepolisian agar Aksi Kamisan Jakarta dapat bertahan dan 

tetap melakukan aksi agar semua tujuannya tercapai. Selain itu ketekutan dan 

kesetiaan dalam melakukan aksi juga merupakan faktor penting dalam 

keberlangsungan Aksi Kamisan. Meskipun ada hambatan dari pihak kepolisian, 

kendala tersebut tidak menghalangi Aksi Kamisan dalam menjalankan aksi yang 

sudah dilakukan selama lima belas tahun. 

 

Sudah lima belas tahun berjalan, tentu gerakan sosial Aksi Kamisan menurut 

Ibu Sumarsih diyakini dapat menjadi alat pembawa perubahan sosial. 

 

“Mengenai perubahan sosial, seiring 

berjalannya waktu Aksi Kamisan menjadi 

ruang publik. Seperti saat DPR membahas 

RUU yang dinilai tidak pro rakyat, RUU KPK, 

Omnibus Law, dll. menyuarakannya melalui 

Aksi Kamisan dalam spanduk, diskusi atau 

media lainnya. Lalu sekarang ini banyak anak 

muda di daerah mengadakan Aksi Kamisan 

dengan menyuarakan permasahalan yang ada 

di daerahnya sendiri, bahkan sampai di Perth, 

Australia ada Aksi Kamisan. Pada akhirnya 

Aksi Kamisan dapat menumbuhkan solidaritas 

dari dalam dan luar negeri.”5 
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Perkembangan Aksi Kamisan Jakarta yang sudah berjalan sangat lama mempunyai 

dampak perubahan sosial yang cukup signifikan. Banyak anak-anak muda, pegiat 

HAM, LSM ikut bergabung dalam Aksi Kamisan Jakarta untuk menyuarakan 

pendapat mereka atas berbagai permasalahan sosial dan hukum yang ada di 

Indonesia. Di daerah-daerah lain pun banyak bermunculan Aksi Kamisan yang 

dipelopori oleh anak-anak muda, seperti Aksi Kamisan Bandung, Aksi Kamisan 

Semarang, Aksi Kamisan Kalimantan Timur, dll. Selain itu hadirnya Aksi Kamisan 

Jakarta juga dapat menjalin solidaritas dari dalam dan luar negeri. Hal ini tentu 

membuat Aksi Kamisan Jakarta menjadi sebuah dinamika perubahan sosial 

tersendiri yang berdampak positif, karena meningkatkan kesadaran anak muda 

dalam kegiatan berdemokrasi. 

 

4.3 Strategi Pemanfaatan Ruang Publik  Dalam Analisis Skema AGIL 

    

Pada bagian ini akan dideskripsikan bagaimana strategi pemanfaatan ruang 

publik dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa dilihat dari teori struktural 

fungsional yang dicetuskan oleh Talcott Parsons dalam skema AGIL yang 

mengemukakan 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). Agar dapat lestari, 

suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi tersebut. 

 

4.3.1 Adaptation (Adaptasi) 

 

Suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional 

eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan 

mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Sumarsih (19 Oktober 2021), Gerakan sosial Aksi Kamisan 

juga melakukan adaptasi saat melakukan aksi dari waktu ke waktu. Bentuk daptasi 

yang dilakukan lebih bersifat natural dan berjalan dengan menaati ketentuan dan 

peraturan yang berlaku terkait dengan aksi demonstrasi.  



 

 

 

“Adaptasi kami sebenarnya mengalir begitu 

saja, kita mengadakan aksi sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dan peraturan yang 

berlaku, kemudian sampai bisa menarik 

simpati  masyarakat baik korban maupun 

anak-anak muda dan akhirnya bisa diterima 

oleh masyarakat.”6 

Sesuai dengan penjelasan Ibu Sumarsih bahwa menaati ketentuan-ketentuan 

dan peraturan yang berlaku dari pemerintah merupakan salah satu bentuk proses 

adaptasi yang dilakukan Aksi Kamisan Jakarta. Seperti contoh peraturan yang 

berlaku ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 

Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum BAB IV Pasal 9 

Ayat 2 Poin (b) yang berbunyi: “Penyampaian pendapat di muka umum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk 

umum, kecuali: b. pada hari besar nasional”. Jika ada peringatan hari besar nasional 

yang jatuh pada hari kamis, maka Aksi Kamisan Jakarta tidak melakukan kegiatan 

aksi sebagai bentuk menaati Undang-Undang yang berlaku. 

 

Contoh lainnya adalah saat awal mula pandemi berlangsung, dimana seluruh 

kegiatan masyarakat dibatasi karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM), Aksi Kamisan Jakarta mengadakan aksi secara 

daring melalui tagar #KamisanOnline. Hal ini tentu saja merupakan salah satu 

bentuk adaptasi Aksi Kamisan Jakarta untuk tetap menjalankan kegiatan mereka 

walaupun dengan medium yang berbeda. Setelah pandemi mereda dan aktivitas 

masyarakat mulai dibuka kembali, Aksi Kamisan Jakarta pun kembali turun ke 

jalan dalam melakukan aksi. 
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Gambar 4.4 

#KamisanOnline Pada Tanggal 1 Juli 2021 

Sumber: instagram.com/aksikamisan 

 

4.3.2 Goal Attachment (Pencapaian Tujuan) 

 

 Menurut Talcott Parsons, suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai 

tujuan utamanya. Tujuan Aksi Kamisan Jakarta sendiri adalah agar pemerintah 

mampu menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Seiring 

berjalannya waktu, Aksi Kamisan Jakarta juga ikut menyuarakan isu-isu sosial dan 

politik yang ada di masyarakat, seperti masalah RUU KPK, RKHUP, Omnibus 

Law, kasus rasisme di Papua, dan penolakan Revisi UU TNI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.5 

Aksi Kamisan ke-575 Menolak Kembalinya Militer Untuk Menduduki 

Jabatan Sipil (21 Februari 2019) 

Sumber: liputan6.com 

Ibu Sumarsih dalam wawanara menjelaskan bahwa Aksi Kamisan Jakarta 

sendiri sudah menjadi ruang publik, dimana dari berbagai elemen masyarakat yang 

bergabung dalam Aksi Kamisan Jakarta sebagai para peserta aksi dapat 

menyuarakan pendapat mereka atas kegelisahan dan permasalahan sosial yang ada 

di masyarakat.  

“Istana itu kan melambangkan kekuasaan, 

ketika mau diselesaikan kasusnya atau tidak 

itu tergantung dari pemerintah. Disamping itu 

ketika kami membuat surat kepada Presiden, 

tuntutan yang kami sampaikan bisa langsung 

ditujukan kepada Presiden. Bahkan surat 

kami sempat dibalas oleh Menteri Sekretaris 

Negara, Sudi Silalahi. Pemilihan lokasi di 

depan Istana juga dapat menarik minat para 

pekerja di sekitar Istana, seperti pegawai dari 

kantor Kemendagri, kantor BUMN  bahkan 



 

 

anak-anak yang magang di Sekretariat 

Negara juga mengikuti Aksi Kamisan”7 

Pemilihan lokasi Aksi Kamisan Jakarta di depan Istana Presiden dapat 

dikatakan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan kolektif dan 

mempertahankan keberlangsungan aksi dari waktu ke waktu. Karena pemilihan 

lokasi di depan Istana Presiden tidak hanya dipilih sebagai simbolik semata sebagai 

lambang kekuasaan, tetapi juga dipilih sebagai lokasi strategis karena berada di 

pusat kota yang mudah diakses oleh banyak orang. Sebagai contoh saat awal mula 

berdirinya Aksi Kamisan Jakarta, peserta yang hadir hanya belasan orang yang 

kebanyakan dihadiri oleh para korban pelanggaran HAM dan aktivis HAM. Seiring 

berjalannya waktu, peserta Aksi Kamisan Jakarta sudah bertambah banyak dihadiri 

oleh mahasiswa, pelajar, bahkan pegawai kantoran di sekitar Istana Presiden.  

4.3.3 Integration (Integrasi) 

 

Suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian dari 

komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif 

fungsional lainnya (A, G, L). Aksi Kamisan Jakarta mengatur hubungan integrasi 

dalam mempertahankan ruang publik yang ada dengan cara menjaga hubungan 

solidaritas antara pengurus dan peserta aksi.  

 

“Faktor internal itu penting, karena jika tidak 

adanya bantuan dari anak-anak muda, saya 

tidak bisa bekerja sendiri. Pada saat refleksi, 

kita ada diskusi tentang tema apa yang ingin 

dibawakan untuk minggu depan, siapa yang 

ingin membuat surat, dll. Untuk yang 

menangani media sosial seperti instagram dan 

twitter, pembuatan design poster dan spanduk, 
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maupun penggalangan dana juga dibantu dari 

pengurus dan relawan aksi kamisan. Lembaga 

KontraS dan LBH Jakarta juga banyak 

membantu. Kami berupaya agar di dalam Aksi 

Kamisan ada kerja bersama. Dalam menjaga 

solidaritas antar pengurus, relawan, dan 

lembaga adalah dengan cara memberikan 

hubungan timbal balik.”8 

Dalam menjaga hubungan solidaritas internal Aksi Kamisan Jakarta, menurut 

Ibu Sumarsih faktor yang paling penting adalah dengan adanya komunikasi, kerja 

sama dan hubungan timbal balik. Karena dengan diterapkannya tiga hal tersebut 

membuat para peserta Aksi Kamisan Jakarta menjadi lebih terikat satu sama lain 

baik antar peserta, maupun peserta dan pengurus yang pada akhirnya menciptakan 

solidaritas pada Aksi Kamisan Jakarta. Saat melakukan aksi, Ibu Sumarsih juga 

sering berdiskusi dan berbicara dengan para peserta aksi. Seperti menanyakan asal 

mereka, tujuan mereka ikut aksi, dan menceritakan berbagai pengalaman pada saat 

mengikuti Aksi Kamisan Jakarta. Selain itu saat ada relawan yang ingin membuat 

karya tulis, seperti jurnal, skripsi maupun tugas sekolah tentantg Aksi Kamisan 

Jakarta mereka akan membantu untuk penyelesaian karya tulis tersebut. Hal-hal 

tersebut lah yang membuat hubungan solidaritas internal pada Aksi Kamisan 

Jakarta baik pengurus dan peserta aksi tetap terjaga dengan baik sehingga Aksi 

Kamisan Jakarta masih tetap bertahan sampai sekarang. 

 

4.3.4 Latency (Pemeliharaan Pola) 

 

Suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbaharui baik 

motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang 

motivasi itu.  
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“Nilai, norma dan peraturan yang ada di Aksi 

Kamisan sebenarnya seperti yang nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat secara 

umum. Untuk motivasi kepada para peserta 

aksi ya kami sering tekankan bahwa dalam 

menjalankan aksi harus tekun, karena para 

generasi muda harus ikut andil dalam 

menyuarakan berbagai permasalahan sosial 

yang ada di masyarakat.”9 

Berdasarkan penjelasan Ibu Sumarsih, nilai, norma dan peraturan yang 

berlaku di masyarakat diterapkan juga ke dalam Aksi Kamisan Jakarta. Seperti 

menjaga sopan santun, tidak melakukan tindakan anarkis dan aksi vandalisme yang 

merusak fasilitas publik, Aksi Kamisan juga melarang peserta untuk melakukan 

orasi, apalagi penyampaian pendapat yang sengaja untuk kepentingan pribadi 

maupun ideologi politik. Saat kegiatan refleksi, 10 menit sebelum Aksi Kamisan 

Jakarta berakhir, Ibu Sumarsih juga kerap kali memberikan kalimat-kalimat 

motivasi kepada anak-anak muda yang hadir agar terus tekun dalam menjalankan 

aksi. Penerapan dan pemeliharaan nilai, norma dan pemberian motivasi dari Ibu 

Sumarsih merupakan bentuk latensi yang dimaksud oleh Talcott Parsons dalam 

memelihara motivasi, pola dan budaya. Penerapan latensi yang baik pada Aksi 

Kamisan Jakarta membuktikan bahwa Aksi Kamisan Jakarta tetap tetap dapat 

bertahan menjalankan aksi selama lima belas tahun dan masih berlanjut sampai 

sekarang. 

 

Sebuah sistem tindakan yang terdapat pada Aksi Kamisan Jakarta sangat 

mempengaruhi kelancaran kegiatan aksi massa tersebut. Seperti penerapan skema 

AGIL yang dijelaskan, bahwa Aksi Kamisan Jakarta melalui organismenya dapat 

 
9Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumarsih Selaku Pegiat dan Pengurus Aksi Kamisan Jakarta. 

Tanggal 19 Oktober 2021. 



 

 

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dalam memanfaatkan ruang publik, 

mempunyai tujuan yang jelas yaitu menuntut terselesaikannya kasus-kasus 

pelanggaran HAM di Indonesia, mempunyai sebuah integrasi untuk mengatur 

bagian-bagian aksi seperti pengurus, relawan, peserta aksi maupun lembaga yang 

berkaitan dengan Aksi Kamisan Jakarta, dan sistem norma, nilai dan aturan untuk 

mengatur tindakan selama berlangsunya aksi mereka yang dapat memelihara pola 

dan budaya serta motivasi bagi para individu. 

 

4.4 Refleksi Kritis  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial Aksi Kamisan Jakarta yang 

menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial khususnya aksi massa dapat konsisten 

bertahan sangat lama yaitu selama lima belas tahun. Hal ini peneliti anggap sebagai 

fenomena sosial yang cukup unik mengingat kebanyakan gerakan sosial lainnya 

hanya bertahan selama hitungan hari, minggu atau beberapa bulan saja. Sementara 

tujuan penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan strategi pemanfaatan 

ruang publik yang dilakukan Aksi Kamisan Jakarta dalam mempertahankan 

kontinuitas aksi massa tersebut, dan diharapkan dapat menjadi contoh oleh gerakan 

aksi massa lainnya agar dapat menjaga konsistensi aksi yang dilakukan.  

 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menganalisa strategi pemanfaatan 

ruang publik dalam mepertahankan kontinuitas Aksi Kamisan Jakarta menurut teori 

struktural fungsional yang dicetuskan oleh Talcott Parsons. Teori ini dipilih karena 

jika suatu sistem sosial ingin lestari, maka sistem tersebut harus memerlukan empat 

imperatif fungsional yang terdapat dalam skema AGIL: Adaptation, adaptasi (A); 

Goal Attatchment, pencapaian tujuan (G); Integration, integrasi (I); dan Latency, 

pemeliharaan pola (L).  

 

Adapun penelitian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 

dengan mewawancarai Ibu Sumarsih, selaku salah satu pendiri dan pengurus Aksi 

Kamisan Jakarta yang sampai sekarang masih rutin mengikuti aksi. Berdasarkan 



 

 

hasil wawancara, Ibu Sumarsih menjelaskan dengan cukup detail tentang sejarah 

berdirinya Aksi Kamisan Jakarta dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Aksi 

Kamisan Jakarta selama melakukan aksi. Selanjutnya Ibu Sumarsih menceritakan 

bagaimana dinamika, kendala dan cara mengatasi masalah yang hadir pada Aksi 

Kamisan Jakarta. Pada bagian ini narasumber menjelaskan bahwa kendala yang 

hadir datang dari pihak kepolisian dimana pihak kepolisian sering ingin 

membubarkan Aksi Kamisan Jakarta saat melakukan aksi hingga acap kali terjadi 

bentrok, dan cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan negosiasi 

dan mediasi kepada pihak kepolisian. Sejak saat itu sebelum melakukan aksi, 

pengurus Aksi Kamisan Jakarta menulis surat izin terlebih dahulu kepada Polda 

Metro Jaya agar saat tengah melakukan aksi tidak dibubarkan secara paksa. 

Menurut peneliti, pada bagian ini narasumber kurang detail dalam menceritakan 

berapa kali Aksi Kamisan Jakarta dibubarkan secara paksa, berapa kali terjadi 

bentrok dengan pihak kepolisian dan sejak tanggal berapa Aksi Kamisan Jakarta 

mulai menulis surat izin kepada Polda Metro Jaya sebelum melakukan aksi. 

 

Kemudian pada bagian strategi pemanfaatan ruang publik dalam analisis 

skema AGIL, narasumber sudah cukup jelas dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pada analisis Adaptasi, narasumber 

menjelaskan bahwa proses adaptasi yang dilakukan oleh Aksi Kamisan Jakarta 

terhadap ruang publik yang dipakai sebagai tempat berlangsungnya aksi (di depan 

Istana Presiden) adalah dengan cara menaati peraturan dan Undang-Undang yang 

berlaku, jika dalam kondisi tertentu Aksi Kamisan Jakarta dilarang karena 

menyalahi aturan, maka Aksi Kamisan Jakarta tidak akan menggelar aksi. Proses 

adaptasi yang dilakukan terbukti dapat mempertahankan kontinutias Aksi Kamisan 

Jakarta. 

 

Selanjutnya pada bagian analisis AGIL terkait pencapaian tujuan, narasumber 

menuturkan bahwa tujuan Aksi Kamisan Jakarta adalah menuntut pemerintah agar 

diselesaikannya kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan seiring berjalannya 

waktu, Aksi Kamisan Jakarta juga mulai menyuarakan berbagai permasalahan 



 

 

sosial yang ada pada saat ini. Meskipun masih banyak tuntutan dari Aksi Kamisan 

Jakarta yang belum dipenuhi oleh pemerintah, menurut peneliti, Aksi Kamisan 

Jakarta sudah jelas dan tegas dalam mendefinisikan tujuan mereka. Hal ini terbukti 

dengan makin banyak masyarakat dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, 

pelajar, seniman, pegawai kantoran, aktivis HAM, dan LSM yang mengikuti Aksi 

Kamisan Jakarta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Talcott Parsons bahwa 

suatu sistem harus mendefinisikan tujuan utamanya dan pada sistem kepribadian, 

Parsons juga mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pencapaian 

tujuan dengan mendefiniskan tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi sumber-

sumber daya untuk mencapainya.  

 

Pada bagian integrasi, seperti yang dikemukakan Talcott Parsosn bahwa suatu 

sistem harus menagani fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian 

komponennya, Aksi Kamisan Jakarta mengatur hubungan integrasi dalam 

mempertahankan ruang publik yang ada dengan cara menjaga hubungan solidaritas 

antara pengurus dan peserta aksi. Seperti yang dikatakan narasumber, menjaga 

hubungan solidaritas Aksi Kamisan Jakarta adalah dengan cara menjalin 

komunikasi antar pengurus dan peserta baik saat melakukan aksi maupun 

komunikasi melalui grup Whatsapp. Pengurus Aksi Kamisan Jakarta juga kerap 

menawarkan kepada peserta aksi untuk ikut menjadi relawan dalam membuat 

design poster, spanduk, mengurus media sosial Aksi Kamisan Jakarta, membuat 

surat dan ikut dalam penggalangan dana. Selain itu para peserta Aksi Kamisan 

Jakarta yang ingin membuat karya tulis dan tugas tentang Aksi Kamisan Jakarta 

pasti akan diberikan data dalam bentuk tulisan maupun wawancara. Bentuk-bentuk 

solidaritas di atas menurut peneliti dapat membuat para peserta Aksi Kamisan 

Jakarta merasa lebih dihargai, terikat  satu sama lain dan bahkan sudah menjadi 

nyawa dari Aksi Kamisan Jakarta itu sendiri.  

 

Yang terakhir pada bagian pemeliharaan pola, Aksi Kamisan Jakarta sejatinya 

tidak mempunyai peraturan, norma dan nilai khusus yang harus diterapkan selama 

digelarnya aksi. Seperti yang dikatakan narasumber, bahwa nilai dan norma yang 



 

 

diterapkan pada Aksi Kamisan Jakarta mengikuti nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat secara umum. Para peserta yang mengikuti aksi juga sudah paham 

dalam menerapkan nilai dan norma yang berlaku saat aksi berlangsung. Seperti 

berpakaian sopan, tidak membuat kericuhan seperti melakukan aksi anarkis dan 

melakukan vandalisme, menjaga fasilitas publik dengan baik, dan menghargai 

orang yang berbicara saat aksi. Tetapi ada satu peraturan khusus yang dilarang keras 

oleh Aksi Kamisan Jakarta, yaitu pelarangan orasi yang bertujuan menyampaikan 

opini pribadi maupun ideologi politik, apalagi sampai berkampanye dalam masa 

pilkada maupun pilpres. Ibu Sumarsih selaku narasumber juga kerap memberikan 

motivasi dan dorongan kepada peserta aksi agar terus tekun dalam menjalankan 

aksi, yang dimana sejalan fungsi latensi yaitu menyediakan norma-norma dan nilai-

nilai bagi para aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak.  

 

 

 


