
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Suatu gerakan revolusioner jelas dapat dijadikan alat pembawa perubahan sosial. 

Untuk mewujudkan perubahan besar dengan secepat-cepatnya, tampaknya 

dibutuhkan semangat atau kegairahan yang menjalar luas, dan tidak menjadi soal 

apakah rasa semangat ini muncul karena harapan akan memperoleh harta kekayaan 

atau karena dipancing dan didorong oleh suatu gerakan massa yang aktif. Jika 

dorongan untuk mengembangkan diri tidak dapat dijadikan kekuatan penggerak, 

maka untuk mewujudkan atau mempertahankan kekuatan besar, seperti 

membangkitkan dan memperbarui suatu masyarakat yang sudah beku atau 

mengadakan perubahan mendalam pada sifat dan pola hidup suatu masyarakat, 

perlu dicari sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan kegairahan (Hoffer, 

1988: 3).  

 

Pada akhir tahun 1960an, gerakan sosial atau lebih sering dikenal sebagai aksi 

massa mulai menjadi fokus dalam studi perubahan sosial. Masyarakat global 

mengalami transformasi besar dan dramatis, atau beberapa bisa disebut sebagai 

revolusi. Gerakan hak sipil dan anti perang di Amerika, demonstrasi 1968 di 

Prancis, protes mahasiswa di Jerman, Inggris atau Meksiko, koalisi buruh dan 

mahasiswa ‘Hot Autumn’ 1969 di Itali, aksi pro demokrasi menentang Francoisme 

Madrid dan Komunisme Prague, sampai gerakan lingkungan dan perempuan, telah 

berperan membentuk politik baru di tahun 1970an. Fenomena ini menandakan 

perubahan besar terjadi secara global.1 

 

Di Indonesia sendiri gerakan sosial sejatinya sudah dikenal sejak zaman 

penjajahan kolonial Belanda. Pada tahun 1920-an, Tan Malaka (1926) menuturkan 

 
1Yongky Gigih Prasisko, “Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses 

Demokratisasi Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 3 No. 2, Agustus 2016, hal.9. 



 

 

bahwa aksi massa muncul di kalangan tokoh pergerakan sebagai cara untuk 

menuntut keadilan terhadap imperialisme Belanda yang menurutnya sangat kejam. 

Aksi massa bisa dikatakan sebagai suatu cara atau metodologi yang perlu ditempuh 

masyarakat untuk mencapai suatu kemerdekaan dan kebebasan. Penyadaran 

terhadap rakyat bahwa mereka dijajah dan membuat semacam agitasi propaganda 

untuk meyakinan bahwa kemerdekaan nasional mutlak diperlukan sebagai 

jembatan menuju kemajuan suatu bangsa dan pelepasan dari belenggu imperialis.  

 

Pasca-kemerdekaan Indonesia, aksi massa mulai tumbuh sejak dekade 60-an. 

Pada tanggal 10-13 Januari 1966, tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September 

(G30S) 1965, mahasiswa bergerak mulai dari beberapa rumah menteri sampai 

Istana Negara untuk menuntut pemerintah Orde Lama yang dianggap gagal dalam 

menangani situasi politik dan ekonomi di Indonesia. Protes para mahasiswa 

mengalir lewat gerakan yang tercatat dalam sejarah sebagai Tiga Tuntutan Rakyat 

atau Tritura.2  

 

Tidak habis sampai di situ, aksi massa yang dimotori oleh mahasiswa di 

Jakarta kembali terjadi di awal tahun 1974, tepatnya pada tanggal 10-16 Januari 

1974. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa muncul akibat kebijakan 

pembangunan Orde Baru yang dinilai sangat bergantung pada bantuan modal dan 

investasi asing. Sekitar 1.500 mahasiswa berkumpul di Jakarta, melakukan long 

march dari UI Salemba sampai Universitas Trisakti.3 

 

Puncak gerakan sosial yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 1998, sebuah 

gerakan reformasi mahasiswa 1998 yang bisa dikatakan membuka pintu 

demokratisasi dan desentralisasi sistem di Indonesia. Gelombang unjuk rasa yang 

digalang gerakan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di Indonesia berhasil 

 
2 Abdul Hadi, “Sejarah Tritura & Gerakan Mahasiswa Tumbangkan Orde Lama”, 

https://tirto.id/sejarah-tritura-gerakan-mahasiswa-tumbangkan-orde-lama-erMo (diakses pada 21 

Februari 2021 pukul 17.32). 
3 Gili Argenti, “Gerakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Mahasiswa Tahun 1974”, 

Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.1 No.1, Juli 2016, hal.16. 
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meruntuhkan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Dimulai dari tanggal 12 Maret 

1998, sekitar kurang lebih 30.000 mahasiswa di Yogyakarta menggelar demonstrasi 

di kampus Universitas Gajah Mada, lalu menyebar sampai ke Jakarta dimana para 

mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998 berhasil menduduki gedung DPR/MPR 

menuntut Soeharto mundur dari jabatan kepresidenan.4 

 

Pasca era reformasi, gerakan-gerakan sosial baru mulai muncul di berbagai 

daerah di Indonesia. Seperti aksi para petani dari Pegunungan Kendeng pada tahun 

2016 yang dilakukan untuk memprotes dikeluarkannya izin lingkungan baru 

pendirian pabrik semen oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.5 Kemudian 

di Manokwari dan Jayapura, Papua juga terjadi aksi unjuk rasa anti-rasisme pada 

Agustus 2019.6 Lalu ditahun yang sama tepatnya bulan September 2019 juga terjadi 

aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut penolakan Revisi Undang-Undang 

KPK dan Rancangan Undang-Undang KUHP.7  

 

 Sedikit mundur ke tanggal 18 Januari 2007, sebuah gerakan sosial yang 

dinamai Aksi Kamisan Jakarta digelar di depan Istana Presiden. Gerakan sosial 

Aksi Kamisan Jakarta berupaya untuk memperjuangkan dan mengungkap 

kebenaran dalam menuntut keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). 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.8   

 
4 Uni Lubis, “Kronologi Reformasi 1998, Terjungkalnya Kekuasaan Soeharto”, 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/uni-lubis/kronologi-reformasi-mei-1998-terjungkalnya-

kekuasaan-soeharto-1/3 (diakses pada 21 Februari 2021 pukul 19.32). 
5 Windu Jusuf, “Melawan dengan Tubuh: Dari Kendeng untuk Dunia”, https://tirto.id/melawan-

dengan-tubuh-dari-kendeng-untuk-dunia-ckVj (diakses pada 21 Februari 2021 pukul 19.40) 
6 Yantina Debora, “Titik Aksi Massa di Papua, dari Manokwari hingga Jayapura”, 

https://tirto.id/titik-aksi-massa-di-papua-dari-manokwari-hingga-jayapura-egy1 (diakses pada 21 

Februari 2021 pukul 19.42) 
7 Addi M. Idhom, “Penyebab Demo Mahasiswa Hari Ini dan Respons Jokowi soal RUU KHP”, 

https://tirto.id/penyebab-demo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV 

(diakses pada 21 Februari 2021 pukul 19.44) 
8 asumsi.co, “Sudah Lima Ratus Kali Digelar, Mengapa Tak Ada Presiden Yang Berani Temui 

Peserta "Aksi Kamisan"?”, https://www.asumsi.co/post/mengapa-presiden-takut-menemui-peserta-

aksi-kamisan (diakses pada 21 Februari 2021 pukul 19.50) 

 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/uni-lubis/kronologi-reformasi-mei-1998-terjungkalnya-kekuasaan-soeharto-1/3
https://www.idntimes.com/news/indonesia/uni-lubis/kronologi-reformasi-mei-1998-terjungkalnya-kekuasaan-soeharto-1/3
https://tirto.id/melawan-dengan-tubuh-dari-kendeng-untuk-dunia-ckVj
https://tirto.id/melawan-dengan-tubuh-dari-kendeng-untuk-dunia-ckVj
https://tirto.id/titik-aksi-massa-di-papua-dari-manokwari-hingga-jayapura-egy1
https://www.asumsi.co/post/mengapa-presiden-takut-menemui-peserta-aksi-kamisan
https://www.asumsi.co/post/mengapa-presiden-takut-menemui-peserta-aksi-kamisan


 

 

 

Aksi massa yang dimulai dari awal kemerdekaan sampai era pasca-reformasi 

jelas mempunyai latar belakang, karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. 

Tetapi, dari seluruh aksi massa yang telah dipaparkan di atas mempunyai kesamaan 

yang sama, yaitu menggunakan ruang publik (bersifat absolut) dalam melakukan 

aksi demonstrasi. Seperti gedung pemerintahan, area kampus, jalan-jalan besar, dan 

area publik lainnya. 

 

Berangkat dari jurnal penelitian oleh Anugrah Purnamasari dan Luthfi 

Muta’ali (2012) dengan judul “Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) 

Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa di Kota Makassar”, ruang 

publik menjadi kunci utama terkait adanya aktivitas demonstrasi karena lokasi yang 

strategis di area perkotaan dapat menarik perhatian masyarakat khususnya 

pemerintah. Hal itu sejalan dengan konsep ruang publik menurut Jürgen Habermas, 

dimana ruang publik harus mudah diakses semua orang. Dari ruang publik ini dapat 

terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-

aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.9 

 

Aksi massa seperti gerakan Aksi Kamisan Jakarta sejatinya harus terus 

dilakukan sebagai alat kontrol pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus 

pelanggaran HAM yang masih belum tuntas, bahkan pelanggaran HAM yang 

berskala kecil sampai berskala besar masih tetap banyak terjadi di era sekarang. 

Selama lima belas tahun itu pula, para aktivis, kalangan muda, mahasiswa, relawan 

dan korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia yang 

tergabung dalam Aksi Kamisan Jakarta seakan tidak pernah mundur dan menyerah 

dalam melakukan aksi demi terselesaikannya kasus pelanggaran HAM di 

Indonesia. 

 

 
9 Budi Hadirman Ruang Publik. Yogjakarta: Penerbit Kanisius. 2010. hlm. 185. 



 

 

Dari keadaan sosial yang ada pada kelompok Aksi Kamisan Jakarta saat ini, 

maka peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang strategi pemanfaatan ruang publik 

dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa khususnya gerakan sosial Aksi 

Kamisan Jakarta. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori sistem tindakan 

menurut Talcott Parsons, dimana sistem tindakan dapat menjadi acuan secara 

teoritik maupun terapan dalam menggambarkan konsep tindakan dalam Aksi 

Kamisan Jakarta yang melaksanakan fungsi: (1). Adaptation, adaptasi terhadap 

lingkungan secara fungsional; (2). Goals, mencapai tujuan utamanya; (3). 

Integration, mengatur hubungan antara anggota (in group) secara integratif; dan 

(4). Latensi, mempertahankan latensi kelompok untuk memelihara kualitas kultural 

yang solid pada tiap-tiap anggota kelompok. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti 

mencoba merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu: 

 

Bagaimana strategi pemanfaatan ruang publik dalam mempertahankan kontinuitas 

aksi massa pada Aksi Kamisan Jakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah: 

 

Untuk mendeskripsikan strategi pemanfaatan ruang publik dalam mempertahankan 

kontinuitas aksi massa pada Aksi Kamisan Jakarta 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Teoritis, Manfaat secara teoritis dalam penelitian adalah 

sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang sosiologi yaitu memperkaya 



 

 

kajian sosiologi tentang tindakan sosial dan kajian ruang publik yang diambil dari 

kacamata para ahli dan dikaitkan dengan keadaan sosial yang ada . Dalam penelitian 

ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat antara lain, Manfaat Praktis, 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

siapa saja yang ingin mengetahui tentang keadaan sosial kelompok Aksi Kamisan 

Jakarta, serta mengetahui strategi pemanfaatan ruang publik secara baik dan tepat 

dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa. 

 

1.5 Definisi Konsep dan Batasan Masalah 

 

1. Strategi 

 

Konsep strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, yang dimana 

sasaran khusus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan ruang publik yang bisa mempertahankan kontinuitas Aksi Kamisan 

Jakarta. Untuk itu strategi yang dipakai dapat dianalisis menggunakan teori sistem 

tindakan menurut Talcott Parsons. 

 

2. Ruang Publik 

 

Ruang publik terdiri dari organ-organ penyedia informasi seperti surat kabar 

dan jurnal, termasuk lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, klub-klub 

politik, perkumpulan publik, rumah minum dan warung kopi, balaikota, dan 

tempat-tempat publik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial-politik. 

Di tempat-tempat itu, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam 

menyuarakan aspirasi dijunjung tinggi (Habermas, 2010). 

 

Aksi Kamisan Jakarta berlangsung di ruang publik yang berlokasi di depan 

Istana Presiden, Jl. Medan Merdeka, Gambir, DKI Jakarta. Di tempat itu pula para 



 

 

pelaku Aksi Kamisan Jakarta menyuarakan pendapat dan tuntutan aksi kepada 

pemerintah. 

 

3. Kontinuitas Aksi Massa 

 

Kontinuitas secara terminologi berarti adanya suatu keadaan yang 

keberlanjutan atau keadaan yang berkesinambungan dan berlangsung cukup lama.10 

Dalam penelitian ini Aksi Kamisan Jakarta digambarkan sebagai aksi massa yang 

berkontinuitas karena telah dilakukan selama lima belas tahun lamanya, terhitung 

dari 18 Januari 2007 sejak pertama kalinya Aksi Kamisan Jakarta dimulai, dan 

masih berlangsung sampai sekarang. 

 

4. Gerakan Sosial 

 

Gerakan sosial dapat dianggap sebagai bentuk penolakan atau ajakan secara 

kolektif yang dilakukan sejumlah orang dengan tujuan dan solidaritas yang sama 

dalam interaksi terus-menerus. Suatu kelompok dapat digolongkan sebagai gerakan 

sosial apabila kelompok tersebut mempunyai massa yang cukup banyak dan terus 

berjalan maupun bertahan meskipun terdapat pergantian komposisi anggota 

(Tarrow, 1994).   

 

Menurut definisi konsep yang dikemukakan Tarrow, Aksi Kamisan Jakarta 

sudah termasuk dalam sebuah gerakan sosial, karena mempunyai massa yang cukup 

banyak dengan satu tujuan dan solidaritas yang kuat, ditambah lagi Aksi Kamisan 

Jakarta sudah berjalan sangat lama selama lima belas tahun dan masih berlanjut 

sampai sekarang. 

 

 

 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, https://kbbi.web.id/kontinuitas (diakses pada 21 

Februari 2021 pukul 20.00). 

https://kbbi.web.id/kontinuitas

