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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara memiliki sistem politik masing-masing berdasarkan ideologi 

yang dianut oleh negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Azmi (2016) 

mengatakan bahwa beberapa macam system politik yang dianut oleh setiap negara 

diantaranya sistem politik Liberalisme, Komunisme, Kapitalisme, Konservatif, 

Sosialisme, Fasisme, dan Demokratis. Contohnya negara Amerika Serikat yang 

menganut sistem politik Demokrasi Liberal, system ini memberlakukan 

kebebasan secara Individu. Republik Rakyat Cina yang menganut system politik 

Komunisme. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menganut system 

demokrasi pancasila. 

Azmi (2016) menyatakan bahwa sistem demokrasi pancasila merupakan 

negara yang demokratis namun tetap tidak meninggalkan ideology pancasila 

sebagai dasar negara. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut 

demokratis dalam system pemerintahannya maka dari itu Indonesia sudah 

membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung .Selain itu masyarakat Indonesia bebas 

menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk menyampaikan 

pendapat, keritikan dan aspirasi dimuka umum, atau bahkan mengawasi jalannya 

system pemerintahan. 
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Sebagaimana  Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nahl ayat 125: 

                            

                    

“Seruhlah (manusia) Kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 

 

Hal tersebut sejalan dengan argumen Gadug Kurniawan (2015) bahwa 

kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara 

demokratis, hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah system demokratis 

dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi 

dinegara ini system demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan, 

bisa dilihat dari bebasnya berkeyakinan,berpendapat, atau kebebasan untuk 

mengutarakan pendapat maupun berkempul tanpa ada yang membatasi. 

Salah satu cara menyampaikan aspirasi adalah dengan cara demonstrasi. 

Demonstrasi atau demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan 

orang dihadapan umum.. Demontrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan 

pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu 

pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik 

oleh kepentingan kelompok. Demontrasi menjadi hal yang umum bagi masyarakat 

Indonesia pada sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, yang 

dimana demontrasi menjadi symbol kebebasan berekspresi di negara ini. 

Demontrasi ini terjadi hampir setiap hari diberbagai bagian diseluruh Indonesia. 
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Dalam sebuah artikel di situs Tempo.com (2019),  analis politik dari 

Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan bahwa Demontrasi 

terjadi karena dua hal, yaitu pertama terjadinya demontrasi adalah adanya 

penyimpangan dalam system. Penyimpangan tersebut berasal dari kebijakan 

peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat luas. 

Contohnya adalah kebijakan pemerintah yang menaikan BBM. Pemerintah 

membuat kebijakan dengan menaikan harga BBM adalah semata-mata untuk 

menambah pemasukan APBD yang nantinya anggaran tersebut juga dapat 

dinikmati,digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyrakatnya. Namun 

kenaikan harga BBM tersebut ditolak oleh masyarakat karena naiknya harga BBM 

akan berdampak pada naiknya harga kebetuhan sehari-hari. Pemerintah hanya 

menaikan harga BBM, sedangkan yang menaikan harga kebutuhan hidup adalah 

masyarakat sendiri yang melakukan pekerjaan sebagai pedagang.  

Kedua, system yang berubah. Jika penyebab terjadinya demontrasi yang 

pertama tadi adalah adanya system yang menyimpang maka penyebab kedua dari 

terjadinya demokratis adalah system yang berubah. Perubahan system merupakan 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan merubah system yang sudah ada 

menjadi system yang lebih update. Perubahan system terjadi dikarenakan untuk 

menghindari masalah sosial yang timbul dimasyarakat. Sebagai contoh system 

yang berubah adalah penerapan plat genap-ganjil yang diterapkan didaerah khusus 

ibu kota Jakarta. Penerapan system plat ganji-genap adalah penerapan masuknya 

kendaraan pada suatu jalan tertentu dengan jam tertentu yang memiliki tujuan 
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tertentu untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk agar kemacetan lalu 

lintas dapat dihindari. 

Demonstrasi menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, 

umumnya dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju 

dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, niat mulia 

demonstrasi sebagai sarana penyaluran aspirasi sedikit banyak ternoda oleh 

perilaku yang kurang pantas, seperti pengrusakan sarana dan prasarana umum, 

pembakaran pos polisi, pemblokiran jalan, pengrusakan lampu lalu lintas, dan lain 

sebagainya. 

Dalam sebuah artikel di situs Kompasiana.com (2015),  Mahasiswa 

sebagai aktor utama dalam demontrasi pada pengertiannya mahasiswa adalah 

seorang agen pembawa perubahan. menjadi seorang yang dapat memberikan 

solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa. 

Mahasiswa adalah  jembatan suara rakyat kepada yang memegang kursi jabatan di 

pemerintahan dan masalah sosial lainnya. Melihat hak ini dapat diketahui bahwa 

mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting untuk menyuarakan aspirasi 

masyarakat, dengan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan 

keaadaan masyarakat. 

Dalam UU no. 9 tahun 1998 di jelaskan tentang masyarakat diberi 

kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi di muka umum, yang 

artinya setiap waraga Indonesia bisa menyampaikan aspirasi mereka. Namun, 

dalam menyampaikan aspirasi tersebut perlu diingat bahwa dalam 

penyampaiannya harus dengan cara yang baik tanpa harus menimbulkan 
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kerusakan dan kerugian. Karena dalam UU no. 9 tahun 1998 poin c menyatakan 

bahwa “untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan 

sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, 

tertib, dan damai. Yang artinya dalam penyampaian aspirasi harus tetap menjaga 

kedamaian dan ketenangan, sebagaimana Firman Allah SWT: 

                         

     

“Dan taatilah Allah dan Rasul-nya dan janganlah kamu berselisih, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah, 

sungguh Allah beserta orang-orang sabar.”(Q.S Al-Anfal/46). 

Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Para mahasiswa yang 

melakukan demonstrasi berujung melakukan perkelahian dengan petugas 

keamanan kampus, mengotori pintu kampus, menyegel pintu rektorat sehingga 

aktifitas para pegawai terhambat, ujaran kebencian kepada civitas akademik, 

melakukan tindak kekerasan terhadap sesama mahasiswa di lingkungan kampus, 

melakukan demonstrasi tanpa mendapatkan surat izin dari pimpinan, demonstrasi 

yang mengganggu proses perkuliahan, dan membakar ban. 

Berdasarkan observasi awal dengan melakukan penelusuran di media 

internet pada portal Seperti demonstrasi yang terjadi pada tahun 2017, pada saat 

pemilihan presiden mahasiswa (Presma). Kericuhan terjadi pada saat perhitungan 

suara karena ada pihak yang merasa keberatan dengan hasil perhitungan suara 

pada saat pemilihan Presma. Oknum yang terlibat kericuhan melakukan tindakan 
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pemukulan kepada sesama mahasiswa antar pendukung calon presma. Kejadian 

ini bahkan melibatkan aparat kepolisian. 

Selanjutnya observasi awal juga dilakukan dengan penelurusan pada portal 

SultraKini.com. informasi yang diperoleh adalah pada tahun 2018 juga terjadi 

kericuhan dan aksi demonstrasi di kampus IAIN Kendari. Hal ini terjadi karena 

adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan anggaran lembaga 

kemahasiswaan tahun 2018, selain itu aksi demonstrasi juga terjadi karena pihak 

kampus membekukan lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus IAIN 

Kendari. Akibatnya, selain aksi demonstrasi yang terjadi, aktivitas perkuliahan 

pun terpaksa dihentikan sementara waktu. Di tahun 2019 pun juga terjadi aksi 

demonstrasi karena permasalahan yang terjadi pada saat Faksya Fair. 

Jika dikaitkan dengan kode etik Institut Agama Islam Negeri Kendari 

bahwa seorang mahasiswa harus patuh dan taat pada kode etik yang berlaku di 

IAIN Kendari terkait sikap dan perilaku para mahasiswa selama mengeyam 

pendidikan di IAIN Kendari. Bagi mereka yang tidak mematuhi kode etik 

tersebut, maka termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas perilaku demonstran ditinjau 

dari UU no. 9 tahun 1998, dengan harapan aksi anarkis saat demonstrasi di IAIN 

Kendari tidak terjadi lagi dan para demonstran bisa menyampaikan aspirasinya 

dengan baik agar tercipta suasana  aman, damai dan tentram di IAIN Kendari. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Analisis UU. Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dan Kode Etik Iain 

Kendari Tentang Aksi Demonstras Di Iain Kendari. Untuk memperjelas judul 

penelitian ini maka fokus penelitiannya yaitu aksi demonstrasi mahasiswa di 

IAIN Kendari dari tahun 2017-2019  kemudian dianalisis melalui UU nomor 9 

tahun 1998 dan Kode Etik dan tata tertib IAIN Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aksi demontrasi yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari? 

2. Bagaimana prosedur demonstrasi berdasarkan UU. Nomor 9 tahun 1998 

terhadap aksi demontrasi yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari? 

3. Bagaimana penerapan  kode etik dan tata tertib IAIN Kendari tehadap aksi 

demontrasi yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui aksi demontrasi yang terjadi di Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

b. Untuk mengetahui prosedur demonstrasi berdasarkan UU. Nomor 9 

tahun 1998 terhadap aksi demontrasi yang terjadi di Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari 
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c. Untuk mengetahui penerapan  kode etik dan tata tertib IAIN Kendari 

tehadap aksi demontrasi yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari 

2. Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan wawasan  

tentang tinjauan yuridis mengenai perilaku demonstrasi yang 

dilakukan oleh para demonstran. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi  

dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis 

dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum tata 

negara. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap  

mengenai Analisis UU. Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Kode 

Etik IAIN Kendari Tentang Aksi Demonstrasi di IAIN Kendari. 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahuai 

keadaan sebenarnya. Analisis yang peneliti maksudkan dalam penelitian 



9 
 

ini adalah analisis UU no. 9 tahun 1998 terhadap aksi demonstrasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kendari dan kode etik IAIN Kendari. 

2. UU no. 9 tahun 1998 ialah UU yang mengatur kemerdekaan 

menyampaikan  pendapat dimuka umum 

3. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok 

tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun di 

tempat kerja. Kode etik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini 

adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga IAIN Kendari 

sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di lingkungan IAIN Kendari. 

4. Demonstrasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hal-hal yang terjadi 

dilingkungan tempat mereka berada. Demonstrasi yang penulis maksudkan 

dalam penelitian ini adalah aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa 

IAIN Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


