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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan 

mahasiswa melakukan tindakan anarkis pada saat menyampaikan pendapat di muka 

umum serta untuk mengetahui upaya pencegahan tindakan anarkis mahasiswa pada 

saat menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam penetian ini penulis 

menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan data-data lapangan 

sebagai sumber data utama, pendekatan dalam memecahkan masalah, karena dalam 

melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan 

hukum primer, sekunder maupun tersier. Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa 

Melakukan Tindakan Anarkis Pada Saat Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

adalah keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi dalam demonstrasi, agitasi 

di antara para pengunjuk rasa, dan lemahnya kemampuan polisi untuk 

mengendalikan massa  dalam demonstrasi. Upaya penegakan Tindakan anarkis 

mahasiswa pada saat menyampaikan pendapat di muka umum adalah Proses 

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Pengamanan Unjuk Rasa, dan Penegakan 

Hukum. Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di  i dalam  i negara  

i hukum  i yang  i demokratis  i memang  i dijamin  i dan  idilindungi  iundang-

undang.  iUndang-  iUndang  iNomor  i9  iTahun  i1998  itentang  iKemerdekaan  

iMenyampaikan  iPendapat  iDi  iMuka  iUmum,  itelah  imenormatifkan  ibahwa  

imenyampaikan  ipendapat  idi  imuka  iumum  imerupakan  isalah  isatu  ihak  

iasasi  imanusia  i yang  i dijamin  i berdasarkan  i Pasal  i 28  iUndang-Undang  

iDasar  i1945. 

 

Kata kunci : Tindakan Anarkis, Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine what factors cause students to act anarchically 

when expressing opinions in public and to find out how to prevent students from 

anarchic actions when expressing opinions in public. In this research the author uses 

descriptive qualitative research methods, with field data as the main data source, an 

approach in solving problems, because in discussing the problem in this study using 

legal materials both written law and unwritten law or both legal materials primary, 

secondary and tertiary law. The factors that cause students to take anarchic actions 

when expressing opinions in public are the protesters' unfulfilled desires in rallies, 

the factor of provocation from within the group of protesters, and the low ability of 

the police to control crowds during demonstrations. Efforts to enforce students' 

anarchic actions when expressing opinions in public are the Public Expression of 

Opinions, Safeguarding Demonstrations, and Law Enforcement. Expressing 

Opinions in Public In a democratic state of law is guaranteed and protected by law. 

Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, has 

normatively stated that expressing opinions in public is one of the human rights 

guaranteed under Article 28 of the 1945 Constitution. 

 

Keywords: Anarchist Actions, Expressing Opinions in Public. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta 

sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila.Negara Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang 

berdasarkan demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan 

perlindungan  kepada  setiap  warga  negara  untuk berhak mengemukakan 

pendapat sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul 

mengeluarkan   pikiran   dengan   lisan   dan   tulisan   dan   sebagainya 

ditetapkan dengan undang undang”.1 Namun, unjuk rasa atau demonstrasi 

dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam 

tingkatan pelaksanaan. 

Meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan 

pelaksanaan unjuk rasa seringkali mencederai nilai dari demokrasi itu 

sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi 

berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak 

hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun 

fasilitas umum. Tindakan pengrusakan fasilitas umum yang terjadi 

merupakan suatu klasifikasi tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat 

 
1 Mustafa Kamal Pasha dkk, Pancasila dalam Tinjauan Histori dan Filosofis, Yogyakarta: Citra 
Karsa Mandiri,2003, hlm. 10. 
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pengrusakan tentu dapat menganggu ketertiban dan keamanan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah 

penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-

pola  perilakuan  yang berlaku di masyarakat. Seiring dengan perkembangan 

ilmu     pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat tumbuh 

dan   berkembang pula.   Setiap individu   maupun   kelompok mempunyai 

keinginan   dan kepentingan masing- masing yang perlu disuarakan dan 

didengarkan   bersama   sebagai   implementasi dari sistem demokrasi  yang 

dianut oleh Negara Republik Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum 

yang hidup di dalam masyarakat di mana hal  ini  didasarkan pada  pendapat 

bahwa  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  sosial  yang dicita-citakan oleh 

masyarakat dibutuhkan aturan sebagai alatnya.2 

Aksi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum atau demonstrasi 

seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial 

yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula 

turunnya jabatan Presiden Soeharto di mana puluhan ribu mahasiswa 

berunjuk rasa turun ke ruas-ruas jalan di Jakarta. Momen tersebut 

merupakan salah satu contoh di mana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis 

berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih  parah 

aksi  unjuk  rasa dapat  memakan  korban  jiwa.  Dari  gambaran  yang 

 
2 Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada,2008, hlm. 17. 
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demikian tersebut pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum. 

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem 

pemerintahannnya. Terlepas   dari   kritik-kritik   dengan   demokrasi   dalam 

hal   kedaulatan   rakyat, kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  dianggap 

berada  di  tangan  rakyat. Kekuasan itu pada hakikatnya berasal dari 

rakyat,dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu 

sendiri.3 

Secara yuridis, Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di dalam 

negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-

undang. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, telah menormatifkan bahwa 

menyampaikan pendapat di muka umum merupakan  salah  satu  hak  asasi 

manusia  yang  dijamin  berdasarkan  Pasal  28 Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal ini menyatakan : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan undang-undang. 

Kemerdekaan   menyampaikan   pendapat   juga   sejalan   dengan 

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 

 
3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Yogyakarta: Sinar Grafika,2010, 
hlm.116. 
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mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai 

pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, 

dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara  apa  pun  juga 

dan  dengan  tidak  memandang  batas-batas.  Sungguhpun demikian, 

perwujudan  kehendak  bebas  menyampaikan  pikiran  secara  lisan  dan 

tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang bersifat anarkis bisa 

juga di kategorikan sebagai perang karena suatu perang timbul karena 

adanya bentrokan antara dua  kepentingan yang bertentangan satu sama lain. 

Dan juga yang menjadi “pihak”  dalam  perang  itu  bisa  satu  negara lawan 

negara,  atau  persekutuan negara-negara   berhadapan   dengan   sekutu 

lainya, akan tetapi bisa juga terjadi antara segerombolan manusia melawan 

gerombolan lainya, seperti halnya dalam demontrasi   antara   pihak   yang 

berdemo melawan aparat penegak hukum atau polisi.4 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mahasiswa yang berakhir 

padatindakan anarkis merupakan fenomena sosial klasik di Makassar. Ia 

selalu terjadi dengan format yang hampir sama. Akibat aksi unjuk rasa yang 

kerap kali berujung pada tindakan pengrusakan, status Makassar sebagai 

pusat kekerasan di Indonesia semakin kental. Aksi anarkis mahasiswa 

dalam demonstrasi memiliki dampak yang cukup luas khususnya terhadap 

 
4 Kunjoro Purbopranoto, Hak- Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, 
hlm.71. 
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kestabilan dan keamanan. Kekerasan yang terjadi mengganggu aktivitas 

masyarakat dan tentunya mahasiswa. Masyarakat yang setiap hari 

melakukan aktivitas di sekitar kampus selalu menjadi korban anarkisme 

demonstran. Mereka hanya dapat menyaksikan adegan yang dipertontonkan 

oleh mahasiswa tanpa melakukan aktivitas lain. Demontrasi mahasiswa 

menjadi pemandangan yang lazim bagi mereka. Singkatnya, di mana ada 

demonstrasi, di situ ada tindakan anarkis. 

Salah satu demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis 

adalah aksi unjuk rasa mahasiswa pada tahun 2020 lalu yang menolak 

disahkannya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Beberapa kampus dan 

deretan organisasi terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Polisi 

mengamankan 73 (tujuh puluh tiga) orang yang dianggap terlibat dalam 

kericuhan tersebut. Selain itu, dampak dari aksi anarkis tersebut 

menyebabkan 3 (tiga) orang anggota Polisi terkena anak panah. Dalam 3 

tahun terakhir, angka demonstrasi yang menunjukan penurunan. Di tahun 

2019 tercatat sebanyak 6 (enam) demonstrasi anarkis, lalu ditahun 2020 

tercatat sebanyak 5  (lima)  dan  semakin  menurun  pada  tahun  2021  yaitu 

sebanyak  3  (tiga)  aksi demonstrasi yang berujung anarkis.5 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menaruh perhatian mengenai 

perlunya untuk melakukan penelitian yang tertian dalam judul “ Analisis 

Kriminologis Tindakan Anarkis Mahasiswa Yang Dilakukan Pada saat 

 
5 Muhammad Taufiqurrahman, Ricuh Tolak Omnibus Law di Makassar 73 Orang Diamankan Polisi, 
https://news.detik.com/berita/d-5205890/ricuh-demo-tolak-omnibus-law-di-makassar-73-orang-
diamankan-polisi, diakses pada 7 Desember 2021. 

https://news.detik.com/berita/d-5205890/ricuh-demo-tolak-omnibus-law-di-makassar-73-orang-diamankan-polisi
https://news.detik.com/berita/d-5205890/ricuh-demo-tolak-omnibus-law-di-makassar-73-orang-diamankan-polisi
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Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Kasus Polrestabes 

Makassar)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam 

pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dimuat dalam skripsi ini yaitu: 

1. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Mahasiswa Melakukan Tindakan 

Anarkis pada saat menyampaikan pendapat di muka umum? 

2. Bagaimanakah Upaya Pencegahan Tindakan Anarkis  Mahasiswa  Pada  

Saat Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Faktor Apakah Yang Menyebabkan Mahasiswa 

Melakukan Tindakan Anarkis pada saat menyampaikan pendapat di 

muka umum 

2. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindakan Anarkis Mahasiswa 

Pada Saat Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan pencerahan atau wawasan bagi penelitian 

selanjutnya mengenai faktor yang menyebabkan mahasiswa 
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melakukan tindakan anarkis pada saat Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum serta upaya pencegahannya. 

b. Menambah referensi dalam pengembangan di bidang Ilmu Hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai pemantik untuk mencari, meneliti, menemukan dan 

memecahkan masalah hukum khususnya mengenai faktor yang 

menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan anarkis pada saat 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta upaya pencegahannya 

serta untuk menambah wawasan serta pengalaman penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Hak Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan 

yang dijamin dan dilindungi oleh negara implementasi dalam kebebasan 

berekpresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, 

setiap warga negar secara sah  dapat  mengemukakan  apa  yang  ada  dalam 

pikirannya,  sehingga  sering ditungkan   dalam   story   media   sosialnya 

mengutarakan   pendapatnya   yang bermacam-macam termasuk masalah 

kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan  publik  yang  dibuat 

oleh  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya, pendapat  atau  kritikan 

atas  setiap  kebijakan  publik  merupakan  suatu  kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan.6 

Kebebasan  berpendapat  dan  berkespresi  dinilai  penting  karena 

empat  halyaitu: (1) kebebasan berekspresi penting sebagi cara untuk 

menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi 

maksimal seseorang (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan 

pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan 

kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan 

seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian 

tersebut  kepada  pandangan   yang  berlawanan,  serta  memanfaatkan 

 
6 Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital, 
Buletin Hukum dan Kedilan Volume 4 No 3 2020, hlm.38 
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berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. (3) kebebasan 

berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan khusunya di arena politik, (4) kebebasan berekpresi 

memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan 

adaptasi.7 

Baru-baru ini media tempo.co memberikan ulasan terhadap 

perkembangan demokrasi, memburuknya indeks demokrasi Indonesia teleh 

menampar pemerintahan Joko Widodo meski demokrasi sebuah negara 

tidak akan lenyap tiba- tiba sekecil apa pun kemunduran tersebut mendapat 

perhatian serius. Sinyal kemerosotoan itu tampak dari laporan tahunan The 

Economist Intelligence Unit (EIU)  yang dirilis  baru-baru ini,  dimana 

laporan  tersebut  menempatkan  indeks demokrasi Indonesia pada peringkat 

ke-64 dunia, dengan skor 6,3 posisi Indonesia bahkan tertinggal oleh 

Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Capaian ini merupakan yang terendah 

selama 14 tahun terakhir Indonesia masuk kategori demokrasi cacat satu 

peringkat dibawah negara dengan status demokrasi penduh, kemunduran 

demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap kebebasan sipil, yang ditandai 

dengan maraknya kekerasan penangkapan terhadap aktivis dan masyarakat 

adat. Intimidasi juga menyasar mahasiswa dan akademikus yang menggelar 

diskusi ilmiah.8 

 
7 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Bependapat dan Berekpresi 
dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Jurnal HAM Volume 11 No 1 April 2020, 
hlm. 2. 
8 https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-
jokowi?. Diakses pada 6 Desember 2021 pukul 12:30 Wita 

https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi
https://koran.tempo.co/read/editorial/462207/mengapa-indeks-demokrasi-merosot-di-era-jokowi


10 
 

 
 

Suara kritis yang berseberangan dengan pemerintah kerap diserang 

di ranah digital, menyempitnya ruang kebebasan itu tidak lepas dari 

kebijakan pembangunanisme, tidak hanya mengedepankan kekuasaan yang 

mematikan proses deliberative dan partisipasi public pendekatan ini juga 

ditopang oleh alat represi negara, akibatnya sengketa dan kekerasan kerap 

terjadi dalam proyek infrastruktur, memandang sumber agraria dan alam 

sebagai aset pembangunan, proses pembangunan digeber demi keuntungan 

pebisnis walau harus menggusur penduduk dan merusak alam.9 

Opini koran tempo tersebut memberikan pandangan bahwa 

belakangan ini perkembangan demokrasi di Indonesia menurun dalam 

catatan hasil laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), salah satunya 

dipicu oleh menyempitnya ruang kebebasan sipil, para aktivits dan 

masyarakat adat sepertinya tidak leluasa menyampaikan aspirasi secara 

terbuka kebebasan berpendapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

aktivis ditandai dengan maraknya kekerasan dan penangkapan  terhadap 

pemberi  aspirasi  atau  sebagai  penyambung lidah  rakyat. Suara  kritis 

yang  berseberangan  dengan  pemerintah  mengakibatkan  demokrasi mulai 

melemah sementara otoritarianisme telah menguat. Lokatarau Foundation 

menilai kebebasan berpendapat di era Presidean Jokowi mengalami 

penyempitan ruang  ekspresi  publik,  hal  ini  terlihat  dari  kebijakan 

pemerintah  yang  diambil seperti dalam isu Papua, kekerasan dan intimidasi 

 
9 Ibid,. 
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kepada demonstran, penyempitan kebebasan akademik, hingga 

pemberangusan serikat buruh.10 

Di Indonesia, seringkali kegiatan mengemukakan pendapat di muka 

umumdibatasi secara terstruktur, sistematis dan masif dengan adanya UU 

ITE. Aksi mengemukakan pendapat di muka umum (demonstrasi) biasanya 

akan terpublikasi di media sosial. Adanya Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan dilakukan upaya paksa 

terhadap pelaku pencemaran nama baik atau hate speech di media sosial, 

hukuman yang demikian dipandang berseberangan dengan nilai-nilai hak 

asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan 

berekspresi.11 Jika  merujuk  kepada  kovenan  hak  sipil  politik sendiri 

terutama  asal  19  ayat  (3)  hak  ekspresi  dari  pendapat  tersebut  tidaklah 

bersifat mutlak, dengan kata lain meskipun kebebasan berekpresi 

merupakan hak yang diterima secara luas namun keberadaannya bukannya 

tanpa restriksi (pembatasan), pembatasan dalam hal ini bukan pada hak 

untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau 

dibatasi, komite HAM PBB menegaskan bahwa restriksi hak berpendapat 

dapat dilakukan untuk menghormati dan  menjaga  reputasi  orang  lain yaitu 

seseorang  yang  secara  individu  sebagai bagian atau anggota dari suatu 

komunitas.12 

 
10 Latipah Nasution, Op.cit, hlm. 38. 
11 Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Op.cit, hlm. 16. 
12 M. Choirul Anama dan Muhammad Hafiz, Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran 
Kebencian (Hate Speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia, Jurnal Keamanan Nasional Volume 
1 No 3 2015, hlm. 344. 
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Mengacu  kepada tataran  aturan  internasional  jaminan hak  atas 

kebebasan berpendapat dan berekpresi dimuat dalam beberapa instrumen 

hukum internasional, universal declaration of human rights atau deklarasi 

hak asasi manusia 1948 dalam Pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak 

atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini 

termasuk kebebasan mempunyai pendapat- pendapat  dengan  tidak 

mendapat  gangguan,  dan  untuk  mencari,  menerima dan menyampaikan 

keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan 

tidak memandang batas”. Jelas kiranya bahwa jaminan untuk bicara dan 

menyampaikan pendapat secara universal termaktub dalam deklarasi 

universal HAM.13 Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya 

dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun termasuk dengan orang 

orang dan negara lain, karena bagi negara demokrasi isu kebebasan 

berpendapat sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara.14 

Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan 

HAM di dunia mengenai kebebasan berpendapat disebutkan, “setiap orang 

berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan 

berekspresi dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa mendapat 

gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-

keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang 

batas-batas. Namun sekalipun diberikan pembebasan berpendapat ada 

 
13 Mardanis, Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klarifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM di 
Indonesia, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 No 3 Desember 2013, hlm. 445. 
14 Marwandianto dan Helmi Ardiani Nasution, Op.cit, hlm. 3, 
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ketentuan-ketentuan deklarasi umum hak asasi manusia mengenai 

kebebasan berpendapat dan berkekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan 

Pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan 

terhadap kebebasan yang dijamin oleh dekrasari umum hak asasi manusia 

sendiri dengan persyaratan  yang  harus  diakomodir,  pembatasan 

kebebasan  yang  ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan orang lain.15 

Di Indonesia kebebasan perpendapat dimuka umum secara khusus 

telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka  umum,   UU  No.  9   tahun  1998  tentang 

hak   bicara  didepan   umum, kemerdekaan menyampaikan pendapat 

dimuka umum, artinya pendapat aspirasi kita jika merasa bertentangan tidak 

ada salahnya kita memberikan argumentatif baik  itu  melalui  tulisan  atau 

dimuka  umum  seperti  demonstran  (unjuk  rasa), aktifitas ini dijamin oleh 

pemerintah dengan syarat para demonstran sebelum menggelar aksi unjuk 

rasa agar dapat membuat surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri, 

namun dilapangan sering kontradiktif dengan antara mahasiswa dan polri 

satu sisi polisi meelaksanakan kewajibannya menjaga keamanan negara sisi 

lain  mahasiswa  memperjuangkah  aspirasi  rakyat  dan  ini  salah  satu 

fungsi mahasiswa sebagai agen of change sering melakukan yang tidak-

 
15 Ibid,. 
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tidak untuk menembuh batas karena kalau tidak seperti itu suara mereka 

tidak didengar karena dihalangi oleh polisi. 

Undang-Undang Dasar merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh 

bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sejak ditetapkannya 

UUD 1945 adalah   undang-undang   dasar   nasional   yang   berlaku   untuk 

seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia telah empat kali perganitan 

Undang-Undang Dasar yaitu:16 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang de 

facto berlaku hanya di Jawa, Madura dan Sumatera; 

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 

yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecuali Irian Barat; 

3. Undang-Undang   Dasar   Indonesia   Tahun   1950   sementara   

Negara kesatuan yang de facto berlaku diseluruh Indonesia kecual 

Irian Barat; 

4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1959, Undang-

Undang Dasar ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat, 

pada awal reformasi  semangat  untuk  mengubah  UUD 1945  

bergelora dan  MPR telah melakukan amandemen berupa perubahan 

pertama, kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing pada tahun 

1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. 

 
16 Akhmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang- Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk, Jakarta: Sinar Grafika,2012, hlm. 
228. 
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Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah 

hak untuk berpendapat,  menyatakan  pikiran  dan  bersertikat  (UUD  1945 

Pasal  28  E,F). didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang 

hak asasi manusia terdapat pada Pasal 28 E sebagai berikut : 

1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta 

berhak kembali. 

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya. 

3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 

Adapun Pasal 28 F berbunyi:17 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan peribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia.” 

 

Kemudian penafsiran dari Pasal tersebut diakomodir melalui 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) “kemmerdekaan menyampaikan 

pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan 

bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”. 

Kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1998 

 
17 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar 

dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara. Konsep HAM 

dalam kebebasan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. 

Negara Indonesi sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan 

internasional dalam menjungjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan 

berpendapat, konstitusi teleh menjamin hal tersebut, oleh sebab itu kritikan 

kepada pemeritah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam 

berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam 

kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu 

keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara.18 

Masuknya   HAM   pada   perubahan   kedua   kedalam   UUD   1945 

yang sebelumnya belum ada bab tentang HAM, pada 1999 sampai 2002 

MPR melakukan perubahan  Undang-Undang Dasar 1945  yang  menjadi 

tuntutan reformasi  1998, dimana pada awal reformasi mucul desakan di 

tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai 

komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda, tuntutan itu salah satu 

adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). merupakan 

kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah 

satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 

tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan 

demokratis. Dengan adanya HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 

 
18 Latipah Nasution, Op.cit, hlm. 47. 
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maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia telah dijamin.19 

Bangsa   Indonesia   berpandangan   bahwa   HAM   harus 

memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi harus 

diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling 

menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Rumusan 

HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dapat dibagi dalam beberap aspek yaitu :20 

1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan; 

2) HAM berkaitan dengan keluarga; 

3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4) HAM berkaitan dengan pekerjaan; 

5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama, dan meyakini 

kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, berserikat; 

6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; 

7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan 

yang merendahkan derajat dan martabat manusia; 

8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial; 

9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan; 

10) HAM berjewajiban menghargai hak orang dan pihak orang lain. 

 
19 Secretariat Jendral MRP RI, Panduan Permasyarakatan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2018, hlm. 180. 
20 Ibid,. 
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Jika rumusan HAM dalam Undang-Undanng Dasar 1945 itu 

diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, 

diharapkan   laju   peningkatan   kulaitas   peradaban,   demokrasi,   dan 

kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan 

dengan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, 

perlindungan, dan pemajuan   HAM   dalam   Undang-Undang   Dasar 

Negara   Republik   Indonesia. Rumusan HAM dan isinya didalam Undang-

Undang Dasar sangat positif untuk mengangkat harkat dan martabat 

manusia dan beberapa jaminan yang disebutkan didalam Pasal-Pasal HAM 

tersebut, tetapi terkadang berseberangan antara pemerintah dengan rakyat 

sebut saja para aktivis yang membawa aspirasi rakyat menyampaikan 

pendapat dimuka umum berbentuk lisan, belum lagi menyatakan pendapat 

secara  lisan  di  media  sosial  misalnya,  jaminan  keamanan  kurang 

dirasakan oleh masyarakat sesuai ruh HAM didalam undang-undang dasar, 

dan terjadinya pembungkaman antara para politisi.21 

Menyampaikan pendapat di muka umum seharusnya tidak terdapat 

seperti unjuk rasa berdarah antara polisi dan mahasiswa karena diawal telah 

disepakati tidak ada keributan tentang menyampaikan pendapat bahwa 

pernyataan pendapat itu dilakukan secara damai, tidak bisa terbendung oleh 

api amarah antara pembawa aspirasi dan yang mengamankan pada ujungnya 

membawa kemudratan, bahkan sampai ada yang harus kehilangan nyawa, 

belum lagi fasilitas umum habis dihancurkan supaya unjuk rasa 

 
21 Ibid,. 
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menyempaikan pendapat terlihat begitu hidup, padahal sudah bertentangan 

dengan undang-undang dasar didalam Pasal-Pasal hak asasi manusia 

disebutkan diatas “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan adanya jaminan keamana 

dari negara hal itu tidak berjalan dengan sepenuhnya, dimana negara 

memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia yaitu 

menghormati (obligation of respect), melindungi (obligation to protect), 

dan memenuhi (obligation to fulfil). Individu disisi lain diikat oleh 

kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya.22 

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia 

sebagaimana Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut, (1) sesuai 

dengan pengaturan Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, 

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang- 

Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia, dalam Pasal 14, 

23, 24, dan 25, yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan 

berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun menyamapikan 

informasi.23 (2) sesuai dengan pengaturan   kesamaan   kedudukan   didalam 

hukum   dan   pemerintahan,   telah ditetapkan.   Undang-Undang   Nomor 

40   Tahun   2008   Tentang   penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis, 

 
22 Marwandianto dan Helmi Ardiani Nasution, Op.cit, hlm. 2. 
23 Moh Faizur Rohman, Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran 
Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia’h, dalam jurnal, “Tafaqquh”, Vol. 5 
Nomor 2, Desember 2017, hlm. 57. 
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(3)  sesuai  dengan  pengaturan  Pasal  28I  ayat  (5) Tentang penegakan dan 

perlindungan hak asasi manusia, telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Tentang pelayanan public.24 Dibalik kebebasan berpendapat 

tersebut yang dijamin oleh undang-undang telah dibatasi oleh Pasal- Pasal 

yang tercantum dalam KUHP yaitu terkait dengan Pasal-Pasal pencemaran 

nama baik, fitnah, penghinaan, dan tuduhan palsu antara lain dalam pasal: 

(1) Pasal 207, 208, 209 KUHP; penghinaan terhadap penguasa dan badan 

usaha umum diancam pidana 6 tahun penjara, (2) Pasal 310, 311, 315, 316 

KUHP; penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik 

seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan 

penjara. (3) Pasal 317 KUHP; fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, 

diancam pidana 4 tahun penjara. (4) Pasal 320, 321 KUHP; penghinaan atau 

pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana 4 bulan 

penjara.25Sebenarnya dalam UU tentang pers telah diatur bagaimana  cara 

menyampaikan  dan  menyajikan  suatu  pendapat  ketika dipulikasikan, 

salah satu diantaranya adalah harus menjaga etika dan estetika dalam 

berbicara maupun menyampaikan pendapat, tidak merusak harga diri orang 

lain dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyatakan 

pendapat bukan berarti harus semena-mena dalam menyampaikanny, harus 

ada etika yang harus dipenuhi dalam menyampaikannya. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia  sebagaimana  diatur 

 
24 Sekretariat Jenderal MPR RI, Op,Cit, hlm. 183 
25 Moh Faizur Rohman, Op,Cit, hlm. 59. 
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dalam  konstitusi  bahwa  setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi.26 

B. Ketentuan Hukum Dalam Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

Pada dasarnya aturan mengenai berdemonstrasi telah diatur dalam 

konstitusi dan perundang-undangan, di mana konstitusi telah 

mengamanahkan didalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa setiap orang berhak 

atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat.  Serta 

dalam  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,  yang dimana dalam undang-

undang tersebut mengatur mengenai bentuk-bentuk dan tata cara 

menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana di atur dalam Pasal 

9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. 

Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bentuk 

penyampain pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan; unjuk 

rasa, atau demonstrasi, pawai, rapat umum, serta mimbar bebas. 

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (2) menegaskan bahwa penyampaian pendapat di 

muka umum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan ditempat-

tempat terbuka untuk umum, kecuali: 

 
26 Ibid,. 
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1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, 

rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api terminal 

angkutan darat; 

2. Objek-objek vital nasional; 

3. Pada hari besar nasional. Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa pelaku 

atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilarang    membawa    benda-benda    yang    dapat    

membahayakan keselamatan umum. 

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan 

bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pasal 10 

Ayat (2) meyatakan bahwa pemberitahuan   secara   tertulis   yang 

disampaikan   oleh   yang   bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab 

kelompok. Pasal 10 Ayat (3) menegaskan bahwa pemberitahuan selambat-

lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai 

telah diterima oleh pihak kepolisian setempat. Pasal 10 Ayat (4) 

menegaskan bahwa pemberitahuan   tidak belaku bagi kegiatan ilmiah di 

dalam kampus dan kegiatan keagamaan. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan 

bahwa surta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) 

memuat: 
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a) Maksud dan tujuan; 

b) tempat, lokasi, dan rute; 

c) Waktu dan lama; 

d) Bentuk; 

e) Penanggung jawab; 

f) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan; 

g) Alat peraga yang digunakan dan atau jumlah peserta. 

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan 

bahwa penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 9, serta Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut 

terlaksana secara aman, tertib dan aman. Pasal 12 Ayat (2) menegaskan 

bahwa setiap sampai 100 (seratus) orang  pelaku  atau  peserta  unjuk  rasa 

atau  demonstrasi  dan  pawai  harus  ada seseorang sampai dengan lima 

orang penanggung jawab. 

C. Pengertian Tindakan Anarkis 

“Anarki”, “Anarkis” atau “Anarkisme”, siapapun yang mendengar 

kata tersebut secara umum pasti mengartikannya dan secara langsung 

mengarah pada hal-hal negatif. Sebuah sebutan yang sering kita dengar dari 

mulut seorang. Dewasa ini anarki diartikan sebagai prinsip yang 

berhubungan dengan hal-hal yang bernuansa destruktif, chaos, huru-hara, 

kekacauan, kerusuhan, keruwetan, dan pemberontakan.  Sedangkan  arti 

kata  anarkis  adalah  pemberontak,  pengacau, perusuh (anarkis = menunjuk 
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pada orangnya), kemudian sering juga ketegangan fisikal yang berlaku 

dalam masyarakat mudah dikonotasikan dengan Anarkisme. Terlebih  di 

Indonesia  sendiri  Anarkisme  juga  kerap  diposisikan  berseberangan 

dengan demokrasi.27 Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an 

(atau a), berarti  “tidak”,  “ingin  akan”,  “ketiadaan”,  atau  “kekurangan”, 

ditambah  archos yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, 

“penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau, seperti yang dikatakan Peter 

Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan 

penguasa”.28 Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan menciptakan 

anarki,” ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa”.29 Dalam kata lain, 

Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan suatu 

masyarakat yang di dalamnya individu bebas berkumpul bersama secara 

sederajat. Anarkisme macam itu melawan semua bentuk kontrol hierarkis-

baik kontrol oleh negara maupun kapitalis- karena merugikan individu dan 

individualitas mereka. 

Anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas 

politik, yang termanifestasikan dalam bentuk Negara. Anarki adalah teori 

dan praktik kebebasan membela martabat individu yang menolak segala 

bentuk penindasan. Jika penindas itu pemerintah, anarki akan memilih 

masyarakat tanpa pemerintah. Jika penindas itu hierarki, anarki akan 

antihierarki. Jadi yang ditekankan di sini bukan pemerintah atau hierarki 

 
27 Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomenologi Anarkisme, http://journal.unair.ac.id/download- 
fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf 
28 ibid 
29 ibid 
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yang jadi target perlawanan, melainkan penindasan dalam dua otoritas 

tersebut.30 

Dimulai dari Zeno yang merupakan filusuf Yunani Kuno yang 

merumuskan anarkisme, Ia menolak intervensi dan segmentasi Negara dan 

mendukung adanya kedaulatan hokum moral individual. Hingga Anarkisme 

berkembang sampai pada abad 19 ketika gelombang kapitalisme mulai 

mendera, pengaruh ideologi Marxisme pun mulai mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan gerakan buruh di Eropa. Pada tahun 1864 

para wakil buruh Inggris dan Perancis serta banyak kaum revolusioner 

radikal lain mendirikan The International Working Men‟s Assosiation, atau 

yang selanjutnya lebih dikenal dengan Internasionale di London dengan 

tujuan menghimpun perlawanan kelas buruh dan aktivitas dari berbagai 

macam kelompok dan partai. Kemudian di tengah jalan terjadi konflik 

antara Marx dengan kaum Anarkis yang juga ada di dalam Internasionale. 

Jika Marx, para wakil Inggris dan Jerman memperjuangkan pembentukan 

partai politik buruh dalam parlemen, wakil Rusia, Italia dan Spanyol lebih 

memilih agar buruh membantu diri sendiri dengan cara membuka koperasi 

dan bank rakyat serta aksi-aksi revolusioner. 

Kemudian pada tahun 1872 Karl Marx berhasil mengeluarkan 

Bakunin dan Anarkis lain dari Internasionale, sampai akhirnya gerakan 

Internasionale lumpuh dan empat tahun kemudian membubarkan diri. Itulah 

 
30 ibid 
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mengapa Marxisme dan Anarkisme tidak pernah damai hingga saat ini.31 

Kemudian pada 1970-an muncul Anarko-Punk,   adalah  bagian  dari   

gerakan   Punk   yang  dilakukan  baik  oleh kelompok, band, maupun 

individu-individu yang secara khusus menyebarkan ide- ide anarkisme, 

dengan  kata lain, anarko–Punk adalah sebuah sub budaya  yang 

menggabungkan  musik  Punk  dan  gerakan  politik  anarkisme.Keterlibatan  

kaum Punk dalam ideologi anarkisme memberikan warna tersendiri bagi 

pemaknaannya karena  kaum  Punk  memiliki  gerakan  yang khas  untuk  

menunjukkan  keinginan dalam menyampaikan inspirasinya dan telah 

merubah kaum Punk menjadi pemendam jiwa pemberontak.32 

Anarkisme  atau  dieja  anarkhisme  yaitu  suatu  paham  yang 

mempercayai bahwa segala bentuk Negara, pemerintahan, dengan 

kekuasaannya adalah lembaga- lembaga yang menumbuh suburkan 

penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu Negara,   pemerintahan, 

beserta   perangkatnya   harus   dihilangkan/dihancurkan. Anarki  terjadi 

ketika  sekelompok  orang  berkumpul  bersama  untuk  melakukan tindak 

kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang 

dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. 

Alasan yang  sering  menjadi  penyebab  anarki  misalnya  kesejahteraan 

masyarakat  yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan 

masyarakat, dan lain sebagainya. Anarki berkaitan erat dengan istilah 

 
31 ibid 
32 ibid 
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kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, 

baik yang secara terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang 

bersifat menyerah (offensive) atau bertahan (diffensive), yang disertai 

penggunaan kekuatan kepada orang lain.33 

Anarki adalah kekacauan (chaos) fisik yang menimpa masyarakat 

sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai 

pembunuhan, penjarahan, dan pengrusakan sarana dan prasarana umum, 

maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana  lainnya.  Karena  itu,  anarki 

tidak  menghasilkan  suatu  perubahan  positif dalam tatanan masyarakat 

dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan  trauma sosial (ketakutan yang 

mencekam masyarakat). 

D. Faktor- Faktor Timbulnya Perilaku Kejahatan 

Perilaku jahat atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk 

dan memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan 

secara yuridis dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum 

atau yang dilarang oleh undang-undang.  Ada  beberapa  pengertian 

kejahatan,  secara  yuridis  kejahatan adalah segala tingkah laku manusia 

yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum 

pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau 

perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. 

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan 

yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang 

 
33 Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan ( Jakarta: Ghalila, 2002), hlm. 11 
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melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan 

oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan 

sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya 

ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:34 

1. Kejahatan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara  sengaja, 

dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena 

pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam 

bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, 

jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan 

tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat; 

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana; 

3. Dilakukan  tanpa  adanya  suatu  pembelaan  atau  pembenaran  yang  

diakui secara hukum; 

4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. 

Kejahatan  menurut  pandangan  para  pakar  kriminologi  secara  

umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 

pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan 

korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.  Sementara  itu,  kriminologi 

menaruh  perhatian  terhadap  kejahatan, yaitu :35 

a) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 

 
34 M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 11-12 
35 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana”, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm 78-
79. 
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b) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara 

non penal; 

c) Perilaku yang dideskriminalisasi; 

d) Populasi pelaku yang ditahan; 

e) Tindakan yang melanggar norma; 

f) Tindakan yang mendapat reaksi sosial. 

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai 

faktor-faktor terjadinya kejahatan yaitu: 

1) Teori Biologis 

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah 

seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat 

memunculkan     penyimpangan     tingkah     laku.     Pewarisan     tipe-

tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku 

menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, 

cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit 

mental.Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat 

dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-

ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, 

hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai 

faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai  teori  yang 

digunakan  untuk  mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, 

pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki  sejak lahir  yang 
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diperoleh  dari  warisan  nenek  moyang.  Karena penjahat dilahirkan 

dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.36 

2) Teori Lingkungan 

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan 

mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi 

kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang 

memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan 

kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.37 

Meskipun lingkungan pergaulan   tidak berada pada   orang-orang   yang 

sering   melakukan kejahatan  akan  tetapi apabila terdapat  kesempatan 

untuk  melakukan  kenakalan-kenalan remaja pada pergaulan tersebut 

maka akan berpotensi untuk membuat seseorang melakukan 

kejahatan.38 

3) Teori Kontrol Sosial 

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya 

kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol 

tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-

norma yang  dimaksud.  Teori  kontrol  sosial  terbagi  dalam  dua  

 
36 Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm 86. 
37 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 78 
38 Fayelixie Keshia Amanda dan Siti Zubaidah, Analisis  Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang 
Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN 
Mks), Clavia : Journal Of Law, Vol 19No. 1 (Maret2020), hlm. 30. 
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macam  yaitu personal  kontrol  dan  sosial  kontrol.  Personal  kontrol  

(internal  kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri 

agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar 

norma yang berlaku dalam masyarakat.  Sedangkan  Kontrol  Sosial  

(eksternal  kontrol  adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga 

dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan 

menjadi efektif.39 

Ada   beberapa   aliran   yang   menjelaskan   mengapa   manusia   

melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu : 

1) Aliran Kriminologi Kelasik 

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap 

individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan 

ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu”.40 Pertimbangan yang 

dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah 

diperhitungkan untung dan ruginya,apabila ia berhasil atas perbuatannya 

maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman. 

2) Pengaruh Positivisme Ilmu 

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab- 

sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk 

mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa 

orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, 

 
39 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 59. 
40 I.S.Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 195 
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lambat laun diteliti oleh ahli pisikiatri dan pisikologi, bahwa mereka 

melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.41 Ada 

juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa 

orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti 

kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai 

pergaulan, factor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan 

aliran positivisme adalah “Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich”  

(Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya 

saya, daripada saya sendiri). 

3) Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu) 

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini 

(Kombinasi),yang di pelopori oleh murid Lomborso, yakni Enrico Ferry 

(1856-1929),  bahwa  kejahatan  terletak  pada  faktor-faktor  Bio-

Sosiologis atau Bakat  (B) dan  lingkungan  (L)  yang secara bersama-

sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang 

pada saatnya dapat berbuat  jahat.42 

Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, 

dan dapat dikatakan  sebagai  suatu  penyakit  masyarakat.  Kejahatan  dalam  

bahasa  inggris berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan. Dalam ilmu 

hukum pidana sering diistilahkan  sebagai  tindak  pidana.  Meski  terkesan  

identik,  namun  dua  istilah tersebut sesungguhnya berbeda. Kejahatan 

 
41 Ibid 
42 ibid 
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mengandung pengertian sebagai tingkah laku atau perbutan yang jahat, yang 

tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pembunuhan, 

pencurian, penipuan dan perkosaan atau kejahatan kesusilaan yang 

dilakukan oleh manusia.43 Kejahatan diartikan pula sebagai perbuatan 

manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang 

ditafsirkan/patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.44 Selain itu 

kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan 

moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sehingga masyarakat    

menentangnya.45Artinya    disebut    sebagai    kejahatan pelanggaran norma-

norma kelakuan yang tidak harus terkadang di dalam hukum, tetapi  cukup  

perbuatan  itu  bertentangan  dengan  tata  nilai  yang  ada  dalam masyarakat 

bersangkutan.46 

Berbeda dengan tindak pidana, Sutherland berpendapat bahwa ciri 

pokok dari suatu tindak pidana adalah perilaku yang dilarang oleh Negara 

dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan pidana sebagai upaya 

pemungkas.47 Prinsip pokok dari tindak pidana adalah perbuatan terlarang 

tersebut telah dirumuskan oleh negara  dan  disertai  dengan  ancaman  

 
43 Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Jakarta: Bina Angkasa, 1985, hlm. 122 
44 Soedjono Dirjo Sisworo, Bunga rampai Kriminologi, Jakarta: Bina Angkasa, 1986, hlm. 122 
45 Kartini Kartono, Patologi Sosial 1, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 137 
46 Ibid 
47 Mulyana  W  Kusumah,  Kriminologi  Masalah  Kejahatan,  Suatu  Pengantar  Ringkas,  Bandung: 
Armico, 1984, hlm. 19. 
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sanksi  berupa  pidana.  Dari  gambaran pengertian tersebut, secara rinci, R. 

Soesilo memberikan pengertian kejahatan, meliputi dua macam:48 

1) Pengetian kejahatan secara yuridis 

Semua  perbuatan  manusia  yang  memenuhi  perumusan  Pasal-

Pasal dalam KUHP atau Undang- undang lain; 

2) Pengertian kejahatan secara sosiologis 

Segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan 

dalam Undang-undang,  pada  hakekatnya  oleh warga  masyarakat  

dirasakan  dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuata yang 

secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan 

masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 

Sedangkan Simanjuntak secara lebih luas memberikan pengertian 

kejahatan ada tiga, yaitu :49 

1) Pengertian secara praktis, yaitu pelanggaran atas norma-norma 

agama, kebiasaan,  kesusilaan  yang  ada  di  masyarakat, 

sehingga  menimbulkan reaksi pencemoohan 

2) Pengertian secara religius, yaitu pelangaran atas norma Tuhan, 

kejahatan ini mengakibatkan dosa dan hukuman neraka. 

3) Pengertian secara yuridis, yaitu perbuatan yang sangat anti 

sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara 

berupa pemberian penderitaan (hukuman). 

 
48 R. Soesilo, Kriminologi, Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 
13. 
49 B. Simanjutak, Kriminologi, Surabaya: Rajawali Pers, 1982, hlm. 64 



35 
 

 
 

Jika diamati secara seksama, pengertian Simanjuntak di atas 

sesungguhnya sama dengan R.Soesilo, pengertian kejahatan secara praktis 

maupun religius tidak lain adalah merupakan pengertian kejahatan secara 

sosiologis menurut R.Soesilo, sedangkan kedua sarjana tersebut juga sama 

merumuskan kejahatan secara yuridis. Berkenaan dengan pengertian 

kejahatan secara yuridis yang dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana, 

idealnya suatu perilaku tidak akan disebut tindak pidana kecuali memuat 

semua tujuh unsur tersebut (memenuhi persyaratan). Dengan cara yang 

sangat disederhanakan, berikut ini di kemukakan uraian singkat tentang 

tujuh unsur tersebut:50 

1) Sebelum  suatu  perilaku  dapat  disebut  suatu  tindak  pidana  

haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau 

kerugian; 

2) Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-undang, haruslah 

dikemukan dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku yang 

anti sosial bukanlah kejahatan kecuali kalau hal itu dilarang oleh 

Undang- Undang; 

3) Haruslah  ada “perilaku”  sikap  dan  perbuatan  yang  

“disengaja” atau “sembrono” yang menimbulkan akibat-akibat 

yang merugikan. 

4) Adanya “mens rea” atau maksud jahat; 

 
50 Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta: 
Bina Angkasa, 1987, hlm. 42-44. 
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Menurut pendapat Kartini Kartono, Crime atau kejahatan adalah 

tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, 

sehingga masyarakat menentangnya”.51 Kejahatan menurut Richard 

Quinney adalah “suatu rumusan tentang tingkah laku manusia yang 

diciptakan oleh alat-alat yang berwenang dalam suatu masyarakat yang 

secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu kejahatan adalah   sesuatu   

yang   diciptakan”.52 Sedangkan   Kartono   berpendapat   bahwa Kejahatan   

adalah   tingkah   laku   manusia   yang   bertentangan   dengan   moral 

kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-

undang pidana.53 

Dan kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat 

sangat mengganggu  ketentraman,  kedamaian  serta  ketenangan  

masyarakat  yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian 

seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, 

maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya 

kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Hal ini akan nampak pula ada 

ungkapan di bawah: “... kejahatan yang selalu akan ada, seperti penyakit 

dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya musim yang akan 

berganti-ganti dari tahun ke tahun.54 

 
51 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1983, hlm. 134 
52 Mulyana W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas, Bandung: 
Amrico,1984, hlm.23. 
53 Kartini Kartono, Patologi Sosial I, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 137 
54 Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung: Penerbit Alumni, 1983, 
hlm. 1. 
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Dari ungkapan di  atas  maka jelaslah bahwa walaupun kejahatan  

merupakan suatu gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan 

keamanan masyarakat yang harus dihilangkan dari muka bumi ini, namun 

sesuai dengan sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka 

kejahatan tersebut akan selalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak 

dapat dimusnahkan sama sekali. Selanjutnya mengenai pelanggaran, secara 

etimologis, berasal dari kata kerja : langgar yang berarti perbuatan 

menentang anjuran. Setelah diberi awalan pe- dan akhiran –an berarti 

sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau aturan yang 

disepakati.55 Sedangkan  konsep  menurut  doktrin  hukum  pidana  

sesungguhnya pelanggaran itu adalah kejahatan atau tindak pidana. Hanya  

yang membedakan antara lain adalah :56 

1) Pelanggaran umumnya diatur dalam buku ketiga KUHP,meliputi 

antara lain pelanggaran ketertiban umum, kesopanan dan lain 

sebagainya. Sedangkan   kejahatan   diatur   dalam   buku   kedua   

KUHP, meliputi kejahatan pencurian, pembunuhan dan lain 

sebagainya 

2) Wujud  perbuatan  perbuatannya  dilarang  lebih  bersifat  bertentangan 

dengan norma- norma pengaturan ketertiban umum, sehingga dampak 

atau akibat dari pelanggaran tidak seberat kejahatan, seperti 

pelanggaran lalu lintas tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat 

 
55 WJS Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 369 
56 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1981, hlm. 69. 
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kendaraan bermotor. Berbeda dengan kejahatan yang wujud 

perbuatan dilarang selain  bersifat  pengaturan  umum,  juga  karena  

berakibat  merugikan orang, seperti pembunuhan, pencurian dan lain 

sebagainya. 

3) Sanksi  pidana  dari  pelanggaran  relatif  ringan,  dan  umumnya  

berupa pidana kurungan atau denda, kalaupun dijatuhkan sanksi 

pidana penjara umumnya tidak lebih dari 1 tahun penjara. Sedangkan 

kejahatan sanksi pidananya lebih berat, selain pidana penjara 20 tahu, 

bisa juga seumur hidup dan bahkan pidana mati. 

4) Percobaan  melakukan  pelanggaran  tidak  dipidana,  tetapi  percobaan 

berbuat kejahatan tetap dijatuhi pidana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kota Makassar, lebih 

khususnya di Polrestabes Makassar, dan kampus di Makassar. Dengan 

pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi dimana para 

korban maupun pelaku melakukan unjuk rasa, mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan perlindungan hukum atau dilaporkan atas tindakan 

anarkis sehingga penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe   penelitian   dalam   penelitian   ini   menggunakan   metode   

penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus   yang  alamiah   dan   dengan   

memanfaatkan  berbagai   metode   ilmiah.57 Pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  serta  dengan  

 
57 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005),hlm. 
58. 
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memanfaatkan berbagai metode alamiah.58 Dengan kata lain penelitian 

deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau 

sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar 

variable.59 Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan 

sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada 

di lapangan tanpa mengubahnya menjadi agka atau symbol. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian 

empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari narasumber 

dengan wawancara. Dalam wawancara tersebut peneliti menggunakan 

teknik wawancara terbuka atau wawancara tanpa menggunakan daftar 

list pertanyaan.60 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.61 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun  teknik  pengumpulan  data  dan  bahan  yang  digunakan  

dalam penelitian ini adalah :62 

 
58 Tohirin, Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling, (Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3. 
59 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur, ( Jakarta : Kencana Prenada 
Media Group, 2013), hlm. 59. 
60 Syahruddin Nawi. Op.Cit. 29 
61 Ibid, 
62 Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hlm. 51 
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1. Penelitian Lapangan (Field Research) yakni suatu penelitian yang 

dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap : 

a) Pihak Aparat Kepolisian 

b) Pihak Dosen 

2. Penggunaan Angket 

Penelitian Pustaka (Library Research) yakni penelitian yang penulis 

lakukan  dengan  cara  mempelajari  literatur-literatur,  peraturan 

perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan 

skripsi ini. 

E. Analisis Data 

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 

kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 

pemahaman yang jelas dan terarah dari  hasil  penelitian  nantinya  sesuai  

dengan  permasalahan  yang  erat  kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Mahasiswa Melakukan Tindakan 

Anarkis Pada Saat Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

 

Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia, selain 

menjadi Ibukota Sulawesi Selatan, Makassar juga merupakan kota terbesar 

di Indonesia Timur dan terdapat Perguruan Tinggi memiliki prestasi yang 

membanggakan salah satunya peringkat ke- 9 dibawah Universitas 

Brawijaya. Oleh karena itu tidak   heran   apabila   banyak   orang   yang 

merantau   ke   Makassar   demi mendapatkan kehidupan layak , tidak hanya 

untuk bekerja saja, namun banyak mahasiswa merantau ke Makassar buat 

kuliah. 

Berikut daftar Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi 

Swasta adalah sebagai berikut : 

1. Universitas Hasanuddin (UNHAS) 

2. Universitas Negeri Makassar (UNM) 

3. Universitas Islam Negeri (UIN) 

4. Universitas Muslim Indonesia (UMI) 

5. Universitas Bosowa (UNIBOS) 

6. Universitas Fajar (UNIFA) 

7. Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) 

8. Universitas Islam Makassar (UIM) 

9. Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) 

10. Universitas Indonesia Timur (UIT) 
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Adapun titik temu atau tempat menyampaikan pendapat dimuka 

umum adalah sebagai berikut : 

1. Fly Over 

2. Kantor Gubernuran 

3. Kantor DPRD Provinsi atau DPRD Kota dan lain lain 

Dalam  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  yang dilakukan 

dengan berdemonstrasi atau berunjuk rasa merupakan salah satu cara dalam 

menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadang kala pendapat 

yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. 

Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya 

hasuta dari pihak- pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarkis. 

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 

Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, bahwa 

unjuk rasa merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  dilindungi  oleh 

undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun pihak 

lain guna mendapatkan penyelesaian  ataupun solusi.  Namun  meskipun 

telah  dilakukan pemberitahuan rencana kegiatan unjuk rasa tersebut kepada 

pihak Polri, pelaksanaan demonstrasi tersebut masih saja menimbulkan 

tindak anarki atau kerusuhan. Berbagai bentuk ketidaktertiban dan tindak 

pidana, di antaranya penutupan jalan, aksi dorong mendorong, 

pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya sempat terjadi. Awalnya 

hal ini tidak menjadi permasalahan, namun akibat dari ketidaksinergian 

antara pendemo dan aparat kepolisian, maka aksi rusuh pun terjadi. 
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Menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebuah gerakan 

protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa 

biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau 

menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula 

dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan 

kelompok. 

Menyampaikan pendapat di muka umum bisa bernilai positif, dapat 

juga bernilai negatif. Ini artinya ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi 

nilai demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai 

dimata masyarakat. Namun ketika demosntrasi mengabaikan demokrasi 

maka dipandangan masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. 

Demokrasi adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, demonstrasi 

harus berhenti ketika pendapat mereka sudah disampaikan. 

Hampir disetiap unjuk rasa yang bernuansa anarki pasti 

mengakibatkan kerugian materil bahkan jiwa, dalam hal ini pengunjuk rasa 

itu sendiri, aparat keamanan, bahkan kepada warga lain yang tidak ikut 

terlibat dalam unjuk rasa anarki tersebut, hal ini semestinya tidak perlu 

terjadi apabila pihak pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian mampu 

memahami tanggung jawab masing- masing dalam setiap tindakan mereka, 

karena pada dasarnya tindakan warga negara di atur oleh undang-undang 

sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan  dalam  kehidupan 

berbangsa  dan  bernegara,  begitupun  dengan kepolisian  segala  tindakan 
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yang  mereka  terapkan  dalam  pelaksanaan  tugas tentunya sudah diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Unjuk rasa yang dilakukan terkadang melakukan pelanggaran–

pelanggaran sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Unjuk Rasa 

a. Pelanggaran Administrasi 

Pelanggaran administrasi merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan  para pengunjuk  rasa dengan  cara tidak  mentaati  atau 

mengindahkan suatu prosedur yang telah ditetapkan atas 

pelaksanaan seuatu unjuk rasa sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 dan Pelanggaran terhadap 

ketertiban umum. 

b. Pelanggaran- Pelanggaran Hukum 

Terhadap unjuk rasa tertentu yang mengundang perhatian 

massa banyak sangat berpotensi terjadinya benturan-benturan fisik 

yang menjurus pada tindakan-tindakan kriminal seperti 

pemukulan, pengrusakan dan penjarahan, tidak jarang pula 

berakhir dengan menghilangkan  nyawa  seseorang  yang 

diakibatkan  ulah  massa yang tidak terkendali. Motif inilah yang 

seringkali menjadi sebab unjuk rasa berjalan dengan anarkis, yaitu: 

1) Motif Ekonomi 

Motif ekonomi merupakan motif yang paling sering muncul, 

karena bersinggungan dengan hajad hidup masyarakat, 
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biasanya dilakukan oleh para buruh dan karyawan. Untuk 

motif ekonomi ini memiliki potensi pelanggaran administrasi 

dan ketertiban umum, karena unjukrasa dilakukan secara 

bersama dengan buruh-buruh yang lain untuk menuntut 

perhatian dari pemerintah ataupun pengusaha ditempat mereka 

bekerja untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. 

2) Motif Politik 

Motif politik sering dilakukan oleh kelompok simpatisan 

dari partai politik tertentu untuk memperjuangkan 

kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan tidak searah 

dengan kebijakan yang berjalan, yang menuntut hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan. 

3) Motif Sosial dan Budaya 

Suatu  unjuk  rasa  yang  dilatar  belakangi  motif  sosial 

budaya biasanya dilakukan oleh sejumlah Lembaga swadaya 

masyarakat dan para tokoh dan masyarakat. Pengunjuk rasa 

biasanya berunjukrasa dalam jumlah peserta cenderung lebih 

sedikit, dan merupkan kritik kepada pemerintah atas kebijakan 

yang dinilai oleh pengunjukrasa tidak sesuai dengan nilai-nilai 

di masyarakat, motif sosial budaya ini biasanya melatar 

belakangi unjuk rasa terkait masalah lingkungan tanah, 

kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu meningkatkan 

kepentingan sekelompok orang dan masalah sosial lainnya. 



47 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 09 Maret 2022 dengan 

salah seorang mahasiswa atas nama Sdr. Arif dari Universitas Unismuh 

yang melakukan aksi  unjuk  rasa  pada tanggal  13  Maret  2022 dengan 

tuntutan menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan mahasiswa 

melakukan Tindakan anarkis pada saat unjuk rasa adalah sebagai berikut :63 

1. Adanya factor keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi 

Kelancaran komunikasi mempengaruhi efisiensi suatu kegiatan atau 

aksi. Cara yang efektif agar proses komunikasi dapat berjalan dengan 

lancar melalui komunikasi sistem dialogis. Komunikasi dialogis yaitu 

komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat timbal balik antara penyampai 

pesan  adalah  juga  penerima  pesan.  Komunikasi  dialogis  berfungsi 

untuk menghindari kecenderungan untuk menafsirkan sendiri instruksi 

yang diberikan. 

Demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, 

menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidak-tidaknya 

didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa 

utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang 

kekuasaan   dan   menemukan   jalan   keluar.   Namun   apabila   para 

pengunjuk rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan 

berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang 

dapat berujung pada Tindakan anarki. 

 
63 Berdasarkan hasil wawancara dengan sdr. Arif   selaku Mahasiswa dalam aksi unjuk rasa Pada 
tanggal 13 Maret 2022 
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Permasalahan yang cendrungan membuat demonstrasi damai 

menjadi anarki, seperti diberitakan di beberapa media bahwa sering 

terjadi tindakan anarki oleh demonstran. Namun, jarang media yang 

mencoba mengungkapkan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi 

seperti itu yaitu kebanyakan pemerintah tidak berani membuka dialog 

dan setidaknya mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh 

para demonstran. 

Para pelaku unjuk rasa, melakukan tindakan anarki karena mereka 

juga salah mengartikan suatu kebebasan berpendapat karena mereka 

berpikir  bahwa  perilaku  anarki  merupakan  suatu  jalan  keluar  dari 

sebuah kebuntuan komunikasi. Walaupun pada awalnya mereka 

menyakini bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana untuk 

memperjuangkan sebuah kepentingan, baik kepentingan politik, 

ekonomi, sosial atau kepentingan lainnya, namun mereka beranggapan 

bahwa perilaku anarki yang berupa kekerasan dan pemaksaan kehendak 

adalah jalan terakhir yang ditempuh bila dialog tidak lagi mampu 

mewadahi perbedaan. 

2. Adanya factor provokasi dari kelompok pengunjuk rasa 

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah 

adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). 

Keyakinan bersama   itu   bisa   berbentuk,   katakanlah,   siapa   yang 

cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini 

“pantas” untuk dipukuli)  atau  situasi  apa  yang  mengindikasikan 
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adanya  kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan 

tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa 

takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya 

perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang 

mendukung perasaan tadi. 

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal 

beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, 

adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya provokator. 

Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa 

marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. 

Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut 

adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita 

buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan 

bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisikbisik dengan mata 

curiga dan berjalan mengendap-endap. 

3. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh apparat kepolisian 

Banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki, namun yang 

ingin disorot disini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara 

lebih meluas  atau  malah  membakar  anarki  yang  lebih  parah. 

Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya 

terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa 

melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari 

fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang 
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menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan 

optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup 

tidaknya data awal yang dimiliki polisi berkaitan dengan karakteristik 

situasi tertentu. 

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga 

memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. 

Setiap menghadapi massa, polisi laksana menghadapi musuh, sehingga 

sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak 

kasus, penanganan demonstrasi justru aparat kepolisian kerap di tuding 

sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban. 

Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga 

diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa 

dengan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian, tidak adanya 

pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang 

kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu 

koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak 

Kepolisian   3   (tiga)   kali   24   (dua   puluh   empat)   jam   sebelum 

dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. 

Hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara 

menyampaikan pendapat dimuka umum harus diberitahukan perkiraan 

jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, 

sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  9 
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Tahun 1998. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang tidak 

bertanggungjawab masuk kedalam barisan, kemudian berusaha 

memprovokasi para pengunjuk rasa. 

Berdasarkan ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 

1998,  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  wajib  diberitahukan 

secara tertulis kepada pihak kepolisian. Pemberitahuan secara tertulis 

tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau 

penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua 

puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri 

setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum. 

Fenomena tindakan anarki dalam menyampaikan pendapat di muka 

umum masih sering terlihat dalam unjuk rasa yang terjadi di Kota Makassar, 

sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki 

keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama 

tumbuh dalam masyarakat. 

Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat 

atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh 

seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut 

terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini 

dirasakan penuh ketidakadilan. Agar tidak terjadi tindakan anarki, Aksi 

unjuk rasa  yang  dilkukan  sepatutnya  didasarkan  pada  prinsip  moral 

yang  terdapat dalam Pasal 6 UU No. 9 tahun 1998 tentang menyampaikan 
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pendapat dimuka umum, yaitu  Menghormati hak orang lain, menghormati 

aturan – aturan Moral yang diakui hukum, mentaati Perundang – undangan 

yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, seta menjaga 

keutuhan persatuan bangsa. 

Berdasarkan sumber data dari Satuan Intelkam Polrestabes 

Makassar, Dalam 3 tahun terakhir, angka demonstrasi yang menunjukan 

penurunan. Di tahun 2019 tercatat sebanyak 6 (enam) demonstrasi anarkis, 

lalu ditahun 2020 tercatat  sebanyak  5  (lima)  dan  semakin  menurun  pada 

tahun  2021  yaitu sebanyak 3 (tiga) aksi demonstrasi yang berujung anarkis. 

Berdasarkan Tabel Data Aksi Unjuk Rasa Anarkis Tahun 

2019-2021 
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B. Upaya Pencegahan Tindakan Anarkis Mahasiswa Pada Saat 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

 

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa 

merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai 

upaya menyampaian aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut 

harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada 

kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis 

dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga 

menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada 

fasilitas umum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Staf 

Aspirasi DPRD Provinsi Makassar tentang kendala yang biasa 

mengakibatkan mahasiswa melakukan Tindakan anarkis menyataka 

bahwa:64 

1. Pada saat mahasiswa melakukan aksi anggota dewan melakukan reses 

atau kunjungan ke dapil masing- masing 

2. Pada saat mahasiswa melakukan aksi hanya diwakili dengan pihak 

aspirasi namun mahasiswa tidak menerima dengan perwakilan tersebut. 

3. Lambatnya tim aspirasi maupun anggota dewan turun kejalan untuk 

menemui mahasiswa pada saat menyampaikan pendapat di muka umum 

 
64 Berdasarkan hasil  wawancara dengan  Bapak  Randhi.  Selaku  Anggota  Sat Intelkam  Polrestabes 
Makassar Pada tanggal 25 Januari 2022 
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4. Pada saat mahasiswa melakukan aksi namun anggota dewan tidak 

mau menerima aspirasi tersebut dikarenaka tidak sesuai dengan 

jadwal penerima aspirassi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Randhi Arisandhi 

Susanto SH, MH Selaku Anggota Sat Intelkam Polrestabes Makassar pada 

tanggal 25 Januari  2022 menyatakan bahwa Upaya Pencegahan Tindakan 

Anarkis Mahasiswa Pada Saat Unjuk Rasa Peran kepolisian dalam 

penanganan aksi unjuk rasa adalah:65 

1. Proses Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

Unjuk Rasa Pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa telah dilakukan 

dari sejak proses pemebritahuan, dimana penanggung jawab harus 

secara jelas menyampaikan tentang maksud dan tujuan dari 

pelaksanaan unjuk rasa. 

2. Pengamanan Unjuk Rasa 

Pencegahan terhadap aksi anarkis dilakukan dengan memberikan 

himbauan kepada peserta unjuk rasa di lokasi demo untuk mematuhi 

berbagai aturan aksi unjuk rasa, menghormati hak-hak warga di sekitar, 

serta menyampaikan pendapat secara damai dengan menghindari 

kekerasan terhadap barang dan orang. 

3. Penegakan Hukum 

Jika massa sudah tidak terkendali dalam arti sudah mulai melakukan 

tindakan anarkis, maka aparat keamamanan secara terpaksa harus 
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melakukan tindakan untuk membubarkan massa secara paksa, yaitu 

dengan memecah massa atau pun menghalau massa dari lokasi unjuk 

rasa. 

Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, 

kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik kendala yang bersumber 

dari internal kepolisian   maupun   kendala   eksternal.   Berbagai   kendala   

yang   dihadapi kepolisian dan upaya mengatasi kendala adalah sebagai 

berikut : 

1. Sulit memperkirakan massa 

Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan massa sering 

kurang akurat sehingga aparat kepolisian sulit membuat perkiraan 

yang tepat mengenai jumlah massa peserta aksi unjuk rasa. 

Jumlah massa yang terlibat harusnya dapat dilakukan secara 

tepat jika penanggungjawab dapat memberikan informasi yang lebih 

tepat. Jika terdapat penambahan pengunjuk rasa yang melebihi yang 

dilaporkan oleh penanggungjawab, maka seharusnya mereka secara 

inisiatif melakukan    pembatasan    dengan    menolak    penambahan    

massa, sehingga tidak melampaui jumlah yang dilaporkan. Dengan 

demikian kepolisian dapat memberikan tingkat pengamanan yang 

memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi 

peserta unjuk rasa. 
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2. Jumlah massa terlalu banyak 

Potensi  anarkisme  karena  jumlah  massa  yang  terlalu  

besar  hanya dapat atasi dengan mengurangi jumlah massa oleh 

penyelenggara unjuk rasa. Penyelenggara unjuk rasa perlu 

menyadari bahwa tuntutan massa justru besar kemungkinan gagal 

terpenuhi jika unjuk rasa berakhir dengan anarkisme. Pada sisi lain, 

dengan adanya anarkis memaka penanggungjawab unjuk rasa juga 

berpotensi menghadapi masalah hukum. 

3. Factor psikologis massa mudah meledak 

Faktor tuntutan yang menjadi substansi unjuk rasa sangat 

berperan dalam  pengendalian  emosi  massa.  Jika  terdapat  

informasi  bahwa tuntutan dapat dipenuhi maka emosi massa akan 

tetap terkendali, tetapi jika tuntutan tidak terpenuhi maka unjuk rasa 

akan semakin berlanjut dengan tindakan emosional. 

Secara  psikologis,  massa  selalu  dapat  kondisi  kuat  dan  

mudah meledak, karena berada dalam jumlah besar dan pada 

umumnya mereka saling mengenal serta saling mendukung. Kondisi 

psikologis akan semakin memuncak apabila orator berupaya 

membangkitkan semangat massa dengan bahasa-bahasa yang 

bersifat provokatif.  

Dalam hal ini, sedikit saja terdapat situasi yang 

menegangkan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa, 

walau pun tidak jelas siapa yang memulai kerusuhan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Faktor  Yang  Menyebabkan  Mahasiswa  Melakukan  Tindakan  

Anarkis Pada Saat Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum adalah 

keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi dalam unjuk rasa, faktor 

adanya provokasi dari dalam kelompok pengunjuk rasa, serta faktor 

rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak kepolisian 

dalam unjuk rasa. 

2. Upaya penegakan Tindakan anarkis mahasiswa pada saat 

menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut : 

a. Proses penyampaian pendapat di muka umum 

Unjuk Rasa Pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa telah 

dilakukan dari sejak proses pemebritahuan, dimana penanggung 

jawab harus secara jelas menyampaikan tentang maksud dan tujuan 

dari pelaksanaan unjuk rasa. 

b. Pengamanan Unjuk Rasa 

Pencegahan terhadap aksi anarkis dilakukan dengan memberikan 

himbauan kepada peserta unjuk rasa di lokasi demo untuk 

mematuhi berbagai aturan aksi unjuk rasa, menghormati hak-hak 
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warga di sekitar, serta menyampaikan pendapat secara damai 

dengan menghindari kekerasan terhadap barang dan orang. 

c. Penegakan Hukum 

Jika massa sudah tidak terkendali dalam arti sudah mulai 

melakukan tindakan anarkis, maka aparat keamamanan secara 

terpaksa harus melakukan tindakan untuk membubarkan massa 

secara paksa, yaitu dengan memecah massa atau pun menghalau 

massa dari lokasi unjuk rasa. 

B. Saran 

1. Hendaknya dalam melakukan penanganan unjuk rasa yang bersifat 

anarki haruslah dimulai dari mencari faktor-faktor yang menyebabkan 

unjuk rasa tersebut menjadi anarki, sebagaimana dengan melakukan 

pencegahan dini agar menyampaikan pendapat di muka umum dapat 

berjalan dengan tertib dan aman. 

2. Hendaknya  penanganan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  

yang bersifat anarki, pihak kepolisian harus lebih mengutamakan 

tindakan yang berdasarkan  prosedur  tetap  (Protap)  yang  ada,  sebab  

keutamaan pengamanan yang baik akan dapat mudah meredam aksi 

anarki yang terjadi. 
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