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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Perilaku Demonstran 

2.1.1 Pengertian Perilaku 

Soekidjo Notoatmodjo (2005) perilaku manusia pada dasarnya 

merupakan usaha alamiah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan berperilaku 

baik,maka imbasnya orang lain pun akan berbuat baik pula kepada kita. Yang 

paling baik adalah kita berbuat baik untuk Tuhan,bukan untuk mendapatkan 

pujian dari orang-orang. Dengan begitu kita akan berbuat baik pada orang lain 

dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Dengan 

melaksanakan berbagai perbuatan baik kepada orang lain disekitar kita, 

diharapkan hal ini akan menular kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk 

melakukan hal-hal yang baik karena hanya perbuatan baik yang patut untuk kita 

teladani dan di jadikan sebagai panutan hidup, terutama kehidupan sosial 

dimasyarakat. Pada dasarnya,perbuatan atau tingkah laku manusia merupakan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku  atau perbuatan manusia 

yang dimana setiap manusia mempunyai sikap, berfikir, dan berpendapat. perilaku 

merupakan sebuah kegiatan atau aktifitas manusia, yang sering dilakukan oleh 

setiap manusia dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Dalam berperilaku setiap 

manusia mempunyai perilaku  berbeda-beda sehingga kadang manusia berprilaku 

kurang baik dan bisa merugikan lingkungan sekitar. 

Dalam kehidupan sosial, perilaku seseorang didorong oleh motif, salah 

satu motifnya adalah motif pengakuan. Motif ini merupakan keinginan untuk 

menjadi orang yang berbeda dari orang lain. Hal ini tampak pada tingkah laku 
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seseorang dalam masyarakat. Seseorang ingin merasa tampil beda dari orang lain, 

misalnya dalam berpakaian, memakai perhiasan, serta yang lainnya yang dia rasa 

pantas untuknya. Soekidjo Notoatmodjo (2005) yang termasuk motif pengakuan 

adalah harga diri dan prestise dilingkungan yang sering disebut dengan status 

sosial seseorang. Harga diri merupakan dorongan dasar setiap orang yang melekat 

pada diri seseorang. Siapapun orangnya akan marah apabila ia diturunkan 

derajatnya. Hal ini di karenakan ia merasa mempunyai status sosial yang telah 

melekat pada dirinya.  

Seseorang yang merasa dirinya dilecehkan dalam masyarakat, seperti 

dipanggil atau dicap jelek, tentu akan merasa kesal, marah dan dapat juga dia 

melaporkan kepada pihak hukum dengan alasan pelecehan serta pencemaran nama 

baik seseorang. Dan orang yang melakukan pelecehan tersebut akan dijerat hukum 

sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam Negara tersebut. Sedangkan 

yang dimaksud dengan  prestise adalah kehormatan tertinggi dalam suatu 

lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki prestise akan mendapat kehormatan 

tertinggi dalam suatu lingkungan sosial. Misalnya sebutan ayah dalam keluarga. 

Menurut Skinner (Soekidjo Notoatmojo, 2010) perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar (stimulus). Perilaku 

dapat dikelompokkan menjadi dua: 

a. Perilaku tertutup (covert behaviour), perilaku tertutup terjadi bila 

respons terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati orang 

lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam 

bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang 
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bersangkutan. Bentuk “unobservabel behavior´atau “covert behavior” 

apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati 

dari luar (orang lain) yang disebut dengan pengetahuan (knowledge) 

dan sikap (attitude). 

b. Perilaku Terbuka (Overt behaviour), apabila respons tersebut dalam 

bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut 

praktek (practice) yang diamati orang lain dari luar atau “observabel 

behavior”.  

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku 

dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan 

berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, 

sering juga disebut dengan peraturan sosial. Ruswanto (2009) norma menyangkut 

perilaku yang dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma 

dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak 

sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun 

agar hubungan diantara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib 

sebagaimana yang diharapkan.Norma tidak boleh dilanggar. Siapapun yang 

melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Misalnya bagi siswa yang terlambat 

tidak boleh masuk kelas, bagi siswa yang mencontek pada saat ulangan tidak 

boleh meneruskan ulangan.Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai 

makhluk sosial. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk 

standar perilaku yang pantas atau wajar. Adapun tingkatan norma sosial dalam 
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masyarakat sebagai berikut:cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan 

(mores), dan adat istiadat (custom). 

Dalam Islam, menurut Abdul Mujib (2007) perilaku di kenal dengan 

istilah al-„Amal, yaitu tingkah laku lahiriah individu yang tergambar 

dalam bentuk perbuatan nyata. Perilaku tersebut biasanya dipengaruhi oleh 

tingkat keimanan yang dimiliki seseorang. Islam memiliki anggapan ini 

karena keimanan merupakan dasar utama yang akan diwujudkan dan 

diamalkan dalam perilaku sehari-hari. 

 

David G. Mayers (2014) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi 

oleh empat factor, yaitu genetika, sikap, norma social dan control perilaku pribadi. 

Manusia sebagai makhluk social merespon konteks yang terdekat dengannya. 

Kadang kekuatan situasi social menyebabkan manusia bertindak berkebalikan 

dengan sikap yang diekspresikannya. Selain pengaruh social, perilaku seseorang 

juga dipengaruh oleh pribadi dan wataknya. Pengaruh social adalah factor 

eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan genetika, sikap, dan 

control perilaku pribadi seseorang merupakan factor internalnya. 

Jadi, perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh individu sebagai respon 

terhadap situasi dan kondisi yang berada di sekitar individu tersebut. Sehingga 

dalam berperilaku kita mempunyai hubungan antara orang satu dengan orang lain 

yang dimana hubungan tersebut bersifat individual atau bersifat diri sendiri. Oleh 

karena itu, hubungan perilaku antara orang satu dengan orang lain sangat 

diperlukan bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk 

menjalani hubungan otoritas dimana hubungan tersebut perilaku manusia benar 

atau salah menganggap perilaku ini bagi komunitas hukum manusia yang 

kaitannya yang sangat menentukan perilaku satu individu terhadap individu lain. 
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2.1.2 Pengertian Demonstran 

Muhammad Asrizal (2018) dalam laman Lendoot.com mengatakan 

bahwa  Demonstrasi “demo” adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang dihadapan umum. demonstrasi 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. Di Indonesia sendiri sudah 

sering terjadi aksi demonstrasi, baik demonstrasi biasa sampai demonstrasi yang 

berujung bentrok. 

Dalam DuniaBelajar.com (2020), demonstrasi merupakan suatu cara yang 

diambil oleh para pendemo untuk menyampaikan aspirasi mereka, entah itu 

apirasi tentang penolakan, kritik, saran, ketidaksetujuan atau unsul kepada 

pemimpin tenteng suatu hal kebijakan, demonstrasi ini dilakukan oleh masa dalam 

jumlah yang cukup banyak. Massa ini merupakan perwakilan dari aspirasi yang 

disatukan oleh rakyat, kemudian disampaikan oleh para pendemo, atas dasar 

kepentikan bersama dan bukan atas kepentikan suatu golongan tertentu maupu 

kepentingan pribadi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) demonstran diartikan 

sebagai orang yang berdemonstrasi atau pelaku demonstrasi, yang pada dasarnya 

demonstrasi ini adalah perilaku umum yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa 

dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang 

kebijakan pemerintah. 
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Sebagai pelaku demonstrasi, para demonstran memiliki peran penting 

dalam melakukan aksi tersebut. Para demonstran bisa dikatakan sebagai 

perpanjangan tangan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.  

Demonstran merupakan mereka yang melakukan aksi demonstrasi dalam 

menyampaikan aspirasi rakyat. 

Di satu sisi, aksi demonstrasi patut diapresiasi. Hal ini karena para 

demonstran mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapat seperti 

 misalnya untuk menolak keputusan-keputusan pemerintah, adalah sesuatu yang 

luar biasa. Dengan dasar kecintaan akan tanah air ini. Yang mengharapkan agar 

tanah air ini tetap Berjaya. Dan terus maju sebagai sebuah bangsa yang bersatu. 

Namun, di sisi lain kebanyakan aksi demonstrasi menyebabkan aktivitas umum 

terganggu, seperti terjadi kemacetan, demontrasi yang anarkis, dan lain 

sebagainya. 

Tak ada syarat khusus untuk menjadi demonstran. Biasanya yang menjadi 

demonstran adalah mereka yang bergabung dalam organisasi yang peduli dengan 

rakyat atau organisasi mahasiswa. Yang dimana dalam melakukan aksi 

demonstran mereka selalu berupaya untuk melakukan kegiatan yang menonjol 

sehingga para selaku pemerintahan melihat aksi mereka. 

Dalam buku karangan MKP-MAP Fisipol UGM (2016), suatu gerakan 

mahasiswa dilihat dari sejarahnya terus mengalami pasang surut yang dipengaruhi 

oleh berubahnya rezim yang berkuasa, tatanan ekonomi politik dan ruang lingkup 

sistem pemerintah yang diterapkan. Peran gerakan mahasiswa dalam dinamika 

perubahan kekuasaan di indonesia memiliki pengaruh yang cukup penting, seperti 



16 
 

pada masa perjuangan kemerdekaan, pada masah perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, masah jatuh soeharto melahirkan era Orde baru dan juga pada masa 

reformasi yang melengserkan rezim soeharto. Dan pada masa itu munculnya 

gerakan moral, dimana gerakan ini lahir pada masa era Orde baru yang di 

dalamnya itu menjalankan aktivismenya atau mereka juga di kontruksikan seperti 

koboy atau resi dalam artian yaitu kontes kehidupan masyarakat jawa. 

Siti Malikhatum Badriyah (2016) sedangkan gerakan moral merupakan 

gerakan pemecah belah, karena gerakan ini menolak untuk membangun aliansi 

dengan organisasi atau gerakan social lain atas nama kemurnian gerakan dan 

terhindar dari kepentingan politik lain artinya gerakan ini menjadi penyokong 

status-up dan bersifat regresif. 

 Apapun itu, sebagai seorang demonstran hendaknya betul-betul 

menjalankan tugasmya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi mereka. Hendaknya demonstrasi yang dilakukan jauh dari 

perilaku kekerasan dan merusak fasilitas umum. Selain itu, hindarilah menjadi 

demonstran bayaran yang diarahkan untuk menyuarakan suara tertentu dengan 

iming-iming bayaran. Jadilah manusia yang cerdas yang saling membantu dalam 

kebaikan. 

2.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi 

Menurut Siti malikhatum badriyah (2016) perubahan dalam masyarakat 

ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. 

Perubahan dibidang hukum dapat dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat , 

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa secara alami manusia mempunyai hasrat 
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untuk hidup dalam dunia yang penuh suasana ketertiban. Akan tetapi, perubahan 

dalam masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang di mana 

perubahan tersebut memberikan dampak bagi masyarkat itu sendiri.  

Mahasiswa merupakan salah satu pelaku demonstran, karena 

pengetahuan dan intelektualisme mereka merupakan produk dari relasi produksi 

kapitalisme yang bertransformasi mendukung hirarki pengetahuan diantara 

masyarakat. Memang mahasiswa ini menjadi kelompok yang lebih maju dan 

memiliki ruang untuk merespon berbagai persoalan sosial dan politik. Sehingga 

peristiwa demonstrasi sangat melekat dengan mahasiswa. 

Masih melekat dalam ingatan kita semua pada peristiwa di tahun 1998. 

Pada saat itu mahasiswa bersatu meminta agar presiden Soeharto turun dari 

jabatannya sebagai presiden. Hal ini menyebabkan bergantinya rezim 

pemerintahan di Indonesia dari rezim orde baru (ORBA) ke rezim reformasi. 

Beberapa waktu lalu juga terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa pada bulan September 2019. 

Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang factor penyebab 

terjadinya demonstrasi, penulis akan membahas tentang indikator demonstrasi. 

Aksi demonstrasi dapat dikatakan sebagai demonstrasi apabila: 

1. Dilakukan oleh mahasiswa, buruh, atau anggota suatu organisasi. 

2. Aksi demonstrasi biasanya dilatarbelakangi oleh isu atau masalah 

tertentu 

3. Membuat pemberitahuan secara tertulis kepada polisi setempat. 



18 
 

4. Demonstrasi biasanya akan diliput oleh pencari berita dan hingga akhirnya 

disebarkan kemana-mana, seperti melalui siaran televisi, berita online atau 

media cetak. 

Dalam laman internet Tagar.id (2020) di Indonesia maupun negara-

negara lain yang berada di berbagai belahan bumi, demonstrasi sudah sering 

terjadi entah yang dalam skala besar maupun yang kecil. Faktor yang 

menyebabkan terjadinya demonstrasi itu sangat banyak. Pertama, menurut 

Psikolog dari Universitas Indonesia Rosmini menyebutkan mahasiswa atau pelajar 

bisa bersikap anarkis saat berdemo, disebabkan dorongan ingin menjadi pahlawan. 

Apalagi kalau yang melakukan demonstrasi adalah anak remaja SMP dan SMA. 

Mereka tergolong memiliki psikologis yang  masih labil, jadi sangat mudah 

dipengaruhi. Kadang-kadang masalah demo mereka tak mengerti sama sekali. 

Selain itu, demo bisa brutal karena ada perintah dari sejumlah orang 

Kedua, kekecewaan mahasiswa dan masyarakat paada kinerja elit 

polotik yang buruk dan terjadi secara berulang-ulang. Contohnya kekecewaan 

terhadap praktik korupsi yang terjadi di Indonesia yang kebanyakan dilakukan 

oleh para elit politik. 

Ketiga, cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan 

yang tejadi di daerah terkadang menggunakan cara non-persuasif. Contohnya 

adalah peristiwaa demonstrasi yang terjadi di Kota Kendari pada tahun lalu yang 

mengakibatkan dua orang mahasiswa meregang nyawa karena terkena timah 

panas dari aparat. 

Dalam laman internet Makassar.Tribunnews.com (2020) keempat, para elit 

politik yang Nampak mementingkan kepentingan kelompok dibandinhgkan 
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kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari rancangan undang-undang yang 

bermasalah, seperti UU KPK yang telah disahkan dinilai melemahkan KPK di 

sejumlah pasal, misalnya terkait izin penyadapan dari dewan pengawas. 

Sebagai negara demokrasi, demonstrasi adalah salah satu cara untuk 

menyampaikan aspirasi masyarakat ditengah banyaknya permasalahan sosial 

maupun yang politik yang terjadi dikehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-

faktor yang menjadi penyebab terjadinya demonstrasi merupakan pekerjaan 

rumah bagi seluruh rakyat Indonesia baik elit politik maupun masyarakat biasa 

agar Indonesia menjadi negara yang damai, tentram dan sejahtera. 

2.1.4 Prosedur aksi demonstrasi berdasarkan UU. No. 9 Tahun 2009 

Prosedur demonstrasi berdasarkan UU. No. 9 tahun 1998 terdapat di 

pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Dari beberapa pasal 

di atas, maka prosedur demonstrasi adalah sebai berikut: 

1. Dilaksanakan di tempat terbuka, kecuali di obyek-obyek vital 

nasional, di lingkungan istana kepresidenan, tempat-tempat ibadah, 

instalasi militer, rumah sakit, dan pelabuhan udara atau laut. 

2. Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselmatan 

umum. 

3. Ada pemberitahuan tertulis kepada Polri 

4. Aksi demonstrasi dapat dimulai setelah ada izin dari pihak Polri 

5. Penanggung jawab aksi demonstrasi wajib bertanggung jawab agar 

kegiatan terlaksana secara aman, tertib, dan damai. 

6. Penganggung jawab demonstrasi kurang lebih 1 sampai 5 orang 



20 
 

7. Harus ada koordinasi anatara pihak polri dengan penganggung 

jawab aksi demonstrasi 

8. Jika ada pembatalan aksi demonstrasi , maka hal tersebut harus 

disampaikan secara tertulis dan langsung oelh penanggung jawab 

aksi demonstrasi kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum 

waktu pelaksanaan. 

 

2.2 UU Nomor 9 Tahun 1998 

Di era demokrasi dewasa ini, penyampaian pendapat serta aspirasi dapat 

dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Hal ini diatur dalam UU  Nomor 9 tahun 

1998. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di 

muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditekankan bahwa setiap orang berhak 

untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan 

penyampaian pendapat di muka umum. 

Undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa aksi masa dalam 

undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, akan tetapi dalam 

menyampaikan aspirasi tidak disentuhkan dengan adanya kekerasan yang berupa 

anarkis, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. 

Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan 

dan jaminan kebebasan atas kebebasan berekspresi pendapat setiap orang. 
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Persoalannya adalah di lingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri adalah 

bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu selalu akan 

cenderung anarki. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga 

sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. 

Dalam UU. No. 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa unjuk 

rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih 

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara 

demonstratif di muka umum. Berdasarkan hal ini maka demonstrasi boleh 

dilakukan sebagai sarana untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasi rakyat. 

Namun, dalam menyampaikan aspirasi tersebut perlu diperhatikan tata 

caranya. Tata cara yang dimaksud adalah sebagaimana yang sudah tertuang  

dalam UU. No. 9 tahun 1998. Demonstrasi yang dilakukan tentu saja tetap tidak 

terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. 

Secara umum, No. 9 tahun 1998 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pasal 1, terdiri dari 8 ayat yang menjelaskan tentang definisi-definisi yang 

berkaitan dengan penyampaian aspirasi rakyat. 

b. Pasal 2, terdiri dari 2 ayat yang menjelaskan tentang anjuran 

menyampaikan pendapat berdasarkan No. 9 tahun 1998. 

c. Pasal 3,  terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang asas menyampaikan 

pendapat di muka umum. 

d. Pasal 4, terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang tujuan pengaturan 

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 
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e. Pasal 5, terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang hak warga negara 

yang menyampaikan pendapat di muka umum. 

f. Pasal 6, terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang kewajiban dan 

tanggung jawab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka 

umum 

g. Pasal 7, terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang kewajiban dan 

tanggung jawab aparatur negara dalam pelaksanaan penyampaian pendapat 

di muka umum oleh warga negara. 

h. Pasal 8, terdiri dari 1 ayat yang menjelaskan tentang anjuran menjaga 

ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung. 

i. pasal 9 terdiri dari 3 ayat, pasal 10 terdiri dari 4 ayat, pasal 11 terdiri dari 1 

ayat, pasal 12 terdiri dari 2 ayat, pasal 13 terdiri dari 3 ayat, dan pasal 14 

terdiri dari 1 ayat. Beberapa pasal tersebut menjelaskan bentuk-bentuk dan 

tata cara penyampaian pendapat di muka umum 

j. Pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 yang terdiri 2 ayat. Semuanya 

menjelaskan tentang sanksi apabila melanggar aturan dalam 

menyampaikan aspirasi. 

k. Pasal 19 yang menjelaskan tentang ketentuan peralihan . 

l. Pasal 20 yang merupakan pasal penutup. 

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 

umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum 

internasional 
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2.3 Kode Etik IAIN Kendari 

 Muhammad Nuh (2011) etika dari kata ethos (bahasa yunani) yang berarti 

karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan 

dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai 

apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakaannya itu salah atau benar, buruk 

atau baik”(h. 17). Etika adalah suatu norma yang dapat digunakan sebagai acuan 

bagi prilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk yang dilakukan 

oleh seseorang. 

Etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan 

diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga 

filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. 

Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia 

harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh macam-macam norma, 

diantarannya norma hukum, norma agama, dan norma sopan santun. Perlu kita 

ketahui dalam ber etika kita harus mengetahui beberapa norma yang telah 

dijelaskan dalam pengertian etika sehingga kita mengetahui keadaan untuk 

bertindak. 

Muhammad Nuh (2011) kode yaitu tanda-tanda atau symbol-simbol berupa 

kata-kata, tulisan,atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, 

misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu 

organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis”(h. 122). 

Akan tetapi dalam kode itu kita harus mempunyai analisis tentang bagaiamana 
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kode tersebut menjamin  kesepakatan atau keputusan sehingga memiliki kode 

yang disepakati untuk suatu symbol yang telah disepakati. 

Adapun kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu 

kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat 

maupun di tempat kerja. Dalam kode etik terdapat sistem norma,nilai,dan aturan 

professional tertulis yang secara tegas masyarakat apa yang benar dan baik, dan 

apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. 

Kode etik hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah 

satunya adalah pendidikan. Dunia pendidikan memiliki kode etik harus dipatuhi 

oleh setiap yang terlibat di dalamnya, baik peserta didik, pendidik, dan orang-

orang yang terlibat di dalamnya. Kode etik menjadi sebuah peraturan yang harus 

dipatuhi oleh setiap oranng yang berada di sebuah lembaga pendidikan. 

Di IAIN Kendari, sebagai salah satu lembaga pendidikan tentu saja 

memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa, dosen, maupun 

pegawai yang bekerja di IAIN Kendari. Dosen, mahasiswa, dan pegawai memiliki 

kode etiknya masing-masing. Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya 

adalah kode etik mahasiswa. 

Seperti yang telah ditujukan dalam pedoman umum kemahasiswaan ( 

anonym, 2019) kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh 

rector IAIN Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari. 

Artinya kode etik tersebut ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari setelah melalui 

pertimbangan-pertimbangan yang matang sebagai batasan bagi tingkah laku 

mahasiswa untuk menciptakan kondisi kampus yang aman, damai, dan tenteram. 
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Adapun ketentuan umum terkait kode etik mahasiswa dalam pasal 

1(anonim. 2019) yaitu: 

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh rector IAIN 

Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari. 

2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta 

sanksi bagi mahasiswa IAIN Kendari. 

3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata satu IAIN Kendari terdaftar 

dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku. 

4. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi 

tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kode etik 

dan tata tertib ini. 

5. Hal adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus diterima 

oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma dan atas yang ada dalam kode etik ini. 

7. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan 

aturan ini. 

8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang 

melanggar kode etik dan tata tertib ini. 

9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan 

menjatuhkan sanksi terhadapa pelanggaran kode etik dan tata tertib ini. 
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10. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra IAIN 

Kendari sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga 

keluarga mahasiswa IAIN Kendari. 

11. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi pada IAIN 

Kendari. 

12. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Kendari. 

13. Dekan Fakultas adalah dekan fakultas di lingkungan IAIN Kendari. 

14. Ketua program studi adalah Ketua program studi di lingkungan IAIN 

Kendari. 

15. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Kendari yang khusus diangkat 

denga n tugas utama mengajar. 

16. Karyawan adalah tenaga kependidikan pada IAIN Kendari yang khusus 

diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi. 

17. UKM dan UKK adalah Unit Kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus 

di lingkungan IAIN Kendari. 

Terkait dengan kode etik dalam pelaksanaan demonstrasi, dapat masuk 

dalam kategori pelanggaran sedang sebagaimana yang tertera dalam pedoman 

umum tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa pada bab v(lima) pasal 14 poin 

9 “Melakukan demonstrasi tanpa mendapatkan surat izin dari pimpinan” dan poin 

12 “Demonstrasi yang mengganggu suasana pembelajaran, pelayanan administrasi 

akademik dan non akademik”, dengan sanksi berupa sanksi menengah seperti 

kehilangan hak mengikuti ujian semester, skorsing, dan lain-lain. 
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Lalu demonstrasi yang dilakukan dapat masuk dalam kategori pelanggaran 

berat seperti yang tertera dalam bab v(lima) pasal 15 poin 9 “Demonstrasi yang 

anarkis membakar ban, merusak fasilitas, dan keindahan kampus”, dengan sanksi 

berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, mengganti barang 

yang rusak, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pengamatan awal penulis, aksi demonstrasi yang terjadi di 

lingkungan kampus IAIN Kendari yang melibatkan mahasiswa dari berbagai 

fakultas cenderung meresahkan mahasiswa lainnya karena biasanya terjadi aksi 

adu jotos, perkelahian, pencoretan pintu gedung rektorat, pembakaran ban, dan 

pemblokiran gedung. 

Demonstrasi mahasiswa sebenarnya bertujuan baik, yang penting tidak ada 

unsure-unsur lain yang mendasari demonstrasi tersebut. Mahasiswa sebagai 

pembuka jalan bagi setiap keluh kesah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 

mereka. 

2.4 Kajian  Relevan  

Adapun kajian yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abi Anggoro Jati dengan judul 

“Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Dikaitkan dengan 

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis”. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk menyampaikan pendapat di muka umum antara lain yaitu 

demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sesuai dengan 
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ketetapan dari UU. No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum. Ketika melakukan demonstrasi, ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, jika syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi 

maka demonstrasi boelh dilakukan. Jika dalam demonstrasi tersebut terjadi 

tindakan anarkis makan hal tersebut menjadi tanggung jawan coordinator 

dan pelaku demonstrasi anarkis. Adapun sanksinya sesuai dengan tindakan 

pidana yang mereka lakukan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sri Handayani dengan judul 

“Implementasi Undang-Undang No.9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Sragen”. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa ada beberapa factor yang 

menyebabkan terjadinya unjuk rasa/demonstrasi yaitu aspek substansi 

hukum (legal substance), aspek struktur hukum (legal structure), dan 

aspek budaya hukum (legal culture).  

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Anwar dengan judul 

“Demontrasi dalam Undang-Undang  No.9 tahun 1998 (perpektif hukum 

islam)”  

4. Artikel yang ditulis oleh Aditya Jaya Iswara dengan judul “Sebelum 

Berdemonstrasi Yuk Pahami Aturan-aturannya” Berdasarkan artikel 

tersebut bahwa demonstrasi tidak dilarang di Indonesia namun perlu 

diketahui aksi mengungkapkan ekspresi di muka public ini memiliki 

aturan tersendiri dan sudah diatur dalam Undang-Undang No.9 tahun 

1998. 
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2.5 Kerangka Pikir 

UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat dimuka umum 

adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya antara lain 

secara damai, lisan, ataupun tulisan dan bertanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Adapun demonstrasi yang berada di lingkup 

kampus IAIN Kendari itu sering terjadi karena adanya kebijakan kampus IAIN 

Kendari yang kurang relevan sehingga mereka melakukan aksi demosntrasi, akan 

tetapi tindakan yang mereka lakukan itu sudah mengikuti peraturan perundang-

undangan yang diatur oleh pemerintah.  

Tetapi mahasiswa terkadang menyampaikan aspirasinya itu tidak secara 

damai yang bisa mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan pihak yang lain, 

karena tindakan mereka bermula dari suatu masalah yang mereka anggap kurang 

sepandan dari apa yang mereka pikirkan dan permasalahan itu kurang direspon 

oleh pihak kampus, sehingga mereka melakukan tindakan yang mengundang 

perhatian seperti anarkis. 

Tindakan itu mereka lakukan agar permasalahan yang mereka tuntut di 

respon cepat. Tindakan anarkis yang sering mereka lakukan adalah merusak 

fasilitas Kampus. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak Institut karena 

mereka sering merusak fasilitas yang berada di lingkungan kampus ketika 

melakukan aksi yang anarkis. 

  Aksi demonstrasi di IAIN Kendari menimbulkan polemic, hal ini 

disebabkan karena saat melakukan aksi demontrasi para demonstran sering 

melakukan tindakan yang merugikan bagi orang banyak. Hal terkait demontrasi 
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sudah diatur dalam beberapa peraturan di lingkup pemerintahan dan lingkungan 

kampus yaitu pada UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di 

muka umum dan kode etik IAIN Kendari. 

Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan secara anarkis sehingga sangat 

mengganggu kenyamanan lingkungan kampus, haal tersebut suda berarti sudah 

melanggar ketentuan atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kampus. Oleh 

karena itu dengan adanya peraturan yang ada dalam Kode Etik IAIN Kendari 

diharapkan agar tindakan yang dapat merugikan kita bersama seperti “anarkis” 

tidak terjadi lagi karena tindakan itu sangat merugikan bagi kita dan pihak 

Kampus. Adapun bagan alur kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tujuan penilitian ini agar tindakan-tindakan demonstrasi yang sering 

terjadi di area kampus yang kadang membuat mahasisa merasa terganggu dengan 

tindakan tersebut “anarkis" tidak terjadi lagi dengan adanya peraturan yang 

dikeluarkan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh kedepannya 

untuk generasi-generasi yang akan datang bahwa tindakan aksi demonstrasi yang 

berupa anarkis tidak perlu terjadi lagi dilingkungan kampus karena sudah diatur 

dalam uu dan aturan kode etik iain kendari yang pada hal itu bisa mengontrol 

tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan kita pula . 
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UU No. 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 

 

Demonstran Kode Etik IAIN Kendari 

Mematuhi 

Demo dilakukan 

secara anarkis 

Sanksi bagi 

demonstran yang 

melakukan aksi 

anarkis 

Menimbulkan efek 

jera bagi para 

demonstran agar tidak 

anarkis 


