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Menyikapi Pelecehan Seksual terhadap Laki-laki

Alfin Dwi Rahmawan
Merupakan alumni Sosiologi Universi-
tas Bangka Belitung dan peneliti inde-
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Populer. Saat ini aktif sebagai Fasili-

tator Remaja BKKBN Kep. Bangka Belitung. Email: alfindwirah-
mawan98@gmail.com

Kekerasan atau pelecehan seksual 
merupakan perilaku terkait dengan 
seks yang tidak diinginkan, termasuk 

permintaan untuk melakukan seks, dan 
perilaku lainnya secara verbal maupun fisik 
yang merujuk kepada seks (Sujadmi, Febriani 
& Herdiyanti, 2018). Perilaku pelecehan seksual 
di Indonesia diibaratkan seperti fenomena 
gunung es.   Banyak kasus yang tidak terkuak 
dan mencuat ke publik, khususnya kasus 
pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. 
Kasus pelecehan yang melibatkan korban laki-
laki bukannya tidak ada. Kasus seperti ini jarang 
muncul ke publik dan juga tidak berproses 
secara hukum. Penyebabnya, masih banyak 
anggapan yang menganggap bahwa laki-laki 
tidak mungkin mendapatkan perilaku seperti 
pelecehan seksual karena dianggap lebih kuat 
daripada perempuan (rainn.org).

 Salah satu contoh tindakan pelecehan 
seksual terhadap laki-laki yang sempat menarik 
perhatian nasional adalah kasus pelecehan 
seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Pada awal bulan September 
2021 viral sebuah utas yang dibuat oleh MS, 
pegawai KPI. Utas tersebut menceritakan 
tentang pelecehan seksual yang dialami MS 

pada tahun 2015 di tempat korban bekerja. 
Contoh lain adalah penyambutan meriah 
terhadap Saipul Jamil, mantan narapidana 
pelecehan seksual terhadap anak, yang baru 
keluar dari penjara. Tak hanya itu, ia pun 
mendapatkan tawaran tampil di stasiun televisi 
Indonesia.

 Dari kasus MS dan Saipul Jamil, 
memperlihatkan adanya  framing  yang 
mengganjal terkait perlakuan masyarakat, 
lembaga, dan media terhadap pelaku dan 
korban tindakan pelecehan seksual. Dalam 
kasus MS misalnya, saat MS melapor ke polisi 
tentang kasus pelecehan yang ia alami, pihak 
kepolisian hanya memberikan saran agar 
MS melapor ke atasannya sehingga dapat 
ditindaklanjuti secara internal. MS kembali 
melapor pada tahun 2020, namun hasilnya nihil 
(Tempo, 2021).

 Selain itu, pengacara terduga pelaku 
menyatakan bahwa perundungan yang dialami 
MS masih dilakukan dalam tahap wajar, MS pun 
dianggap terlalu bawa perasaan atau baper 
(Kompas, 2021). Dari pernyataan ini kemudian 
muncul sebuah pertanyaan, apakah ada sebuah 
tindakan perundungan yang wajar? Pernyataan 
yang ditampilkan di media yang kemudian 
dilihat oleh banyak orang tentu memunculkan 
kemarahan publik.

 Di Indonesia payung hukum untuk 
menangani kasus pelecehan seksual memang 
sudah ada untuk menjerat pelaku. Hal 
ini dijelaskan pada pasal 285 KUHP   yang 
menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 
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dengan dia, dihukum, karena memerkosa, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 
12 tahun.” Dan untuk menjerat kasus yang 
menimpa korban laki-laki hanya bisa 
digunakan dengan pasal 289 KUHP yang 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seseorang melakukan 
atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan 
kesopanan dengan hukuman penjara selama-
lamanya sembilan tahun”. Di dalam pasal 285 
KUHP sejatinya pengertian perkosaan hanya 
membatasi kejahatan perkosaan yang hanya 
bisa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan 
yang bukan istrinya.  Sehingga, perkosaan oleh 
perempuan kepada laki-laki atau sesama jenis 
(perempuan kepeda perempuan dan laki-laki 
kepada laki-laki) dikeluarkan dari pengertian 
perkosaan (Republika.co.id). Sedangkan di 
dalam pasal 289 KUHP pengertian perkosaan 
atau pelecehan seksual tidak dikaitkan, dan 
hanya dianggap sebagai tindakan cabul dan 
melanggar norma kesopanan saja.

 Oleh Karena itu, dari kasus 
dugaan pelecehan yang dilakukan di KPI 
memperlihatkan bahwa Indonesia masih 
perlu legalitas hukum yang khusus membahas 
kekerasan dan pelecehan seksual. Seperti 
pentingnya pengesahan rancangan undang-
undang penghapusan kekerasan seksual (RUU 
PKS) yang khusus mengatur tindak pidana 
pelecehan seksual, baik secara fisik maupun 
non fisik. Kemudian jika ini dilakukan tentu 
setiap lembaga, kementerian, badan publik 
atau perusahaan-perusahaan kerja memiliki 
sebuah payung hukum untuk membuat suatu 
SOP mengenai penanganan dan pencegahan 
tindak kekerasan seksual di dalam dunia kerja. 
Kalaupun RUU ini tidak tetap disahkan dan 
tetap berpatokan dengan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengenai perkosaan 
menjelaskan hanya mengenal perbuatan laki-
laki yang memaksa perempuan bersetubuh 
dengan kekerasan dan ancaman saja. 
Sedangkan laki-laki terutama laki-laki dewasa 
korban perkosaan atau pelecehan seksual 
tidak memiliki akses keadilan, serta mengalami 
trauma yang besar karena pembuktian kasus 
yang cukup rumit (Nikodemus, 2021).

 Kemudian ketika kita melihat kasus 
yang kedua, dimana pelaku tindakan pelecehan 
seksual Saipul Jamil yang disambut layaknya 
seperti pemenang. Euforia kebebasan yang 
disiarkan secara langsung di televisi ataupun 
di jejaring Youtube banyak disesalkan oleh 
masyarakat. Bagaimana tidak, seorang pelaku 
pelecehan seksual disambut dengan begitu 
meriah seolah-olah menggambarkan Saipul 
Jamil menjadi seorang yang teraniaya yang 
baru saja keluar dari penderitaan dan kemudian 
memperoleh sebuah kemenangan. Glorifikasi 
penayangan tersebut dinilai tidak layak 
untuk ditampilkan, mengingat tindakan yang 
dilakukan oleh Saipul Jamil ialah pelecehan 
seksual apalagi pelecehan seksual terhdap anak 
laki-laki.

 Pandangan masyarakat terhadap 
pelecehan seksual hingga saat ini masih 
dirasa sempit. Tidak hanya korban laki-laki, 
korban perempuan pun masih disalahkan dan 
mendapatkan stigma negatif walaupun sudah 
berstatus menjadi korban. Kalau biasanya 
korban perempuan selalu dikaitkan dengan 
gaya berpakaian yang mengundang nafsu 
sedangkan laki-laki dihadapkan dengan konteks 
maskulinitas. Seringkali ketika pelecehan 
seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada 
laki-laki akan membuat korban terganggu 
secara identitas sosial karena kegelisahan, 
apakah dirinya akan menjadi penyuka sesama 
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jenis setelah menjadi korban pelecehan seksual 
oleh laki-laki?

 Selain itu juga, pemikiran seperti ini 
mungkin juga dirasakan oleh masyarakat 
apakah perilaku pelecehan seksual sesama 
jenis ini melibatkan korban yang juga menyukai 
sesama jenis. Seperti kasus pelecehan yang 
dilakukan oleh Saipul Jamil, yang diungkapkan 
oleh salah satu selebriti di dalam story Instagram 
yang menyebutkan bahwa tindakan itu tidak 
bisa sepenuhnya menyalahkan Saipul Jamil, 
dan menyebutkan tindakan boikot Saipul Jamil 
terlalu berlebihan. Dia menilai bahwa kenapa 
korban yang berstatus sebagai penonton 
bayaran mau saja diajak ke rumah Saipul Jamil. 
Bahkan dia beranggapan bahwa bisa saja 
korban yang melapor itu penyuka sesama jenis 
seperti halnya Saipul Jamil, dan menilai perkara 
ini hanya karena tidak dibayar mahal oleh 
Saipul Jamil saja.

 Tindakan pelecehan seksual dan juga 
orientasi seksual pada dasarnya tidak dapat 
disamakan. Seperti yang dijelaskan dalam 
penelitian (Niko & Rahmawan, 2020) yang 
menyebutkan bahwa seksualitas adalah ranah 
privat yang tidak dapat menentukan seseorang 
mau menjadi orang baik atau orang jahat. 
Sedangkan kasus perkosaan atau pelecehan 
seksual merupakan tindak pidana yang sama 
sekali berbeda dengan seksualitas, dimana 
tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan 
ini terjadi karena adanya relasi kuasa yang 
timpang.   Bukan perihal orientasi seksual 
seseorang saja.

 Pada realitasnya, selain perempuan 
pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja. 
Baik usia, Gender, ataupun orientasi seksual 
seseorang. Baik laki-laki, anak-anak, ataupun 
transgender yang menjadi korban dari tindakan 
pelecehan seksual tentu mengalami dampak 

yang sama seperti korban yang lainnya. Tetapi 
pandangan dan persepsi yang berbeda ketika 
yang menjadi korban ialah seorang laki-laki. 
Korban laki-laki dihadapkan oleh stereotip 
masyarakat terutama tentang laki-laki dan 
konsep maskulinitas. Laki-laki yang kemudian 
dihadapkan dengan pandangan maskulinitas 
akan merasa malu atau ragu untuk melapor 
atau berbicara ketika dirinya menjadi seorang 
korban pelecehan seksual. Padahal pelecehan 
seksual mungkin terjadi ketika ada relasi kuasa, 
baik terhadap perempuan maupun laki-laki. 
Di sisi korban, ada faktor ketidakpahaman 
mengenai apa saja yang termasuk pelecehan 
seksual, kemana harus mencari advokasi, serta 
adanya pemakluman terhadap tindakan ini dari 
berbagai level (Kirnandita, 2017).

 Perilaku dari bebasnya pedangdut 
Saipul Jamil dan juga perilaku perundungan 
yang berujung kepada pelecehan seksual pada 
anggota KPI ini bukanlah perkara perilaku yang 
sembarangan. Ini lama kelamaan akan menjadi 
tindakan “pemakluman” dan menjadi hal yang 
biasa terhadap apa yang dirasakan oleh korban 
MS dan apa yang dilakukan oleh Saipul Jamil di 
khalayak setelah keluar menjadi pelaku tindakan 
pelecehan seksual. Penanganan hukum yang 
didapatkan oleh MS,  framing  media yang 
menyambut seorang pelaku pelecehan seksual, 
dan perlakuan masyarakat yang menyambut 
dengan semarak keluarnya Saipul Jamil 
merupakan bagian dari bukti sebuah supremasi 
patriarki atau dominasi pandangan patriarki 
yang masih cukup kental di dalam masyarakat 
kita. Kemudian jika dikaitkan dengan kasus 
KPI dan Saipul Jamil supremasi patriarki ini 
seperti menormalkan atau membiarkan kasus 
pelecehan seksual terhadap laki-laki. Karena 
pada dasarnya pandangan dalam patriarki 
ialah laki-laki adalah sosok yang kuat, tidak 
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mudah mengalami pelecehan seksual, dan 
jika pun terjadi maka laki-laki harus mampu 
menghadapinya sendiri.

 Kita tahu bahwa patriarki ialah 
pandangan yang menempatkan bahwa laki-
laki mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 
Patriarki merupakan bentuk kebudayaan di 
mana masyarakatnya menerapkan sistem 
yang menempatkan kaum laki-laki sebagai 
pemegang kekuasaan atau otoritas yang 
mendominasi berbagai aspek kehidupan, mulai 
dari aspek sosial hingga aspek politik (Velopedia.
com).   Patriarki pada umumnya seperti yang 
kita kenal menyebabkan kelompok perempuan 
menjadi kelompok yang tidak dapat bergerak 
secara bebas dan berperan aktif di dalam 
masyarakat. Tetapi ternyata patriarki juga dapat 
berdampak pada laki-laki. Sebab di dalam 
budaya patriarki laki-laki selalu ditempatkan 
sebagai kelompok yang kuat dan mendominasi, 
yang kemudian hal ini memberikan tuntutan 
yang besar terhadap kaum laki-laki. Sehingga 
ketika laki-laki tidak sesuai dengan pandangan 
masyarakat yang menganut budaya patriarki 
maka laki-laki itu diragukan maskulinitasnya, 
seperti halnya kasus KPI dan juga Saipul Jamil 
yang sudah dijelaskan di atas (Editor Al Araf 
Assadallah Marzuki).
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Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk 
melakukan banyak perubahan dalam 
hidup. Merebaknya transmisi penyebaran 

COVID-19 pada gelombang pertama dan 
gelombang kedua, membuat pemerintah 
mengeluarkan himbauan untuk para pekerja 
melakukan segala aktivitas bekerjanya di 
rumah untuk menekan laju penyebaran 
COVID-19. Meskipun pekerjaan dilaksanakan 
dari rumah, bukan berarti menurunkan 
produktifitas. Survei yang dilakukan oleh 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
Kementerian Ketenagakerjaan dan Universitas 
Indonesia, menunjukkan bahwa sebanyak 78 
persen pekerja tetap bekerja dengan produktif 
meskipun dilakukan dari rumah (work from 
home) (Saubani, 2020).  Sekarang setelah lebih 
dari satu tahun pandemi COVID-19 terjadi, para 
pekerja sudah mulai terbiasa dan beradaptasi 
dengan ritme bekerja dari rumah.

Seorang peneliti berpendapat bahwa sistem 
kerja dari rumah jauh lebih produktif daripada 
bekerja di kantor1. Ia adalah seorang perempuan 
yang termasuk ke dalam generasi milenial dan 
masih melajang. Menurutnya, aktivitas pulang 
pergi ke kantor membuatnya harus membuang 
waktu selama 4 jam setiap hari karena jauhnya 
jarak rumah ke kantor dan kemacetan lalu 
1.  Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021

lintas kota DKI Jakarta. Dia merasa waktu 4 jam 
yang terbuang dapat digunakan lebih efektif di 
rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

Selain itu, sarana dan juga lingkungan kerja 
dirumah jauh lebih baik dan kondusif. Namun, 
ia juga berpendapat bahwa tidak semua 
pekerjaan efektif dilakukan di rumah. Hanya 
pekerjaan-pekerjaan yang menuntut fokus dan 
imajinasi seperti menulis artikel jurnal, atau 
laporan penelitian, yang efektif dilakukan di 
rumah. Pekerjaan yang sifatnya memerlukan 
koordinasi antar anggota tim, atau pihak lain 
akan lebih efektif dilakukan di kantor. Selain 
itu, datang ke kantor juga berperan sebagai 
ajang bersosialisasi dengan rekan kerja saat 
merasa jenuh menyelesaikan tulisan di rumah. 
Datangnya peneliti ke kantor menemui teman-
teman menjadi salah satu penyegaran yang 
baik dari kejenuhan berpikirnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang 
peneliti berusia 30-an2, seorang perempuan 
dan sudah berkeluarga. Dia merasa lebih 
produktif saat bekerja di rumah daripada 
bekerja di kantor. Meskipun, pada awal 
pandemi dia merasa kesulitan karena harus 
menyeimbangkan antara aktifitas kerja dengan 
aktifitas menemani anak sekolah daring, 
setelah dijalani hampir satu tahun ini, kini dia 
sudah mampu beradaptasi dengan baik. Dia 
juga merasa sarana dan prasarana di rumah 
lebih menunjang produktifitas kerja dari pada 
bekerja di kantor. Dia juga merasa waktu 
tempuh dari rumah ke kantor yang panjang, 
membuatnya merasa tidak efektif bila harus 
bekerja di kantor.  

2. Wawancara dilakukan pada 5 Oktober 2021
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Seorang staf pemasaran laki-laki juga 
menuturkan hal yang sama bahwa dia merasa 
lebih produktif bila bekerja di rumah daripada 
bekerja di kantor3. Namun, ada waktu-waktu 
di mana dia memilih untuk ke kantor bila 
pekerjaannya membutuhkan koordinasi 
dengan berbagai pihak. Menurutnya, kemajuan 
teknologi sekaranglah yang memberikan 
kemudahan dalam bekerja. Kemajuan teknologi 
memudahkannya untuk tetap menjaga 
hubungan baik dengan klien tanpa harus 
bertemu langsung. Adapun kesamaan dari 
ketiga informan ini adalah mereka menganggap 
bekerja di rumah lebih efektif dibandingkan di 
kantor karena faktor durasi waktu perjalanan 
dari rumah ke kantor yang terbuang.

Sistem kerja yang memungkinkan pekerjanya 
bekerja dari mana saja, tidak harus datang 
ke kantor adalah sistem kerja ‘teleworking.’ 
Definisi telewoking menurut Watson (2012) 
adalah pekerjaan yang dilakukan jauh dari 
lokasi pemberi kerja atau kontraktor pekerjaan 
dengan menggunakan informasi elektronik 
dan teknologi komputasi di salah satu (atau 
keduanya) (a) melaksanakan tugas pekerjaan, 
atau (b) berkomunikasi dengan organisasi 
pemberi kerja atau kontraktor sehubungan 
dengan tugas-tugas tersebut. Teleworking telah 
ada pada pertengahan tahun 1970-an, saat 
itu digunakan untuk menggambarkan kerja-
kerja yang tidak dilakukan di kantor (Joshua, 
2017). Pekerjaan menggunakan teleworking 
ini tergantung pada penggunaan teknologi 
dan sarana-sarana penunjang lainnya (Joshua, 
2017). 

Di Amerika Serikat, telewoking telah dilakukan 
sejak tahun 1990an tetapi baru mengalami 
peningkatan pada tahun 2000-an. Berdasarkan 
survei Gallup Work and Workplace tahun 2016, 

3. Wawancara dilakukan pada 5 Oktober 2021

memperkirakan sekitar 37 persen pekerja di AS 
melakukan telecommuting selama beberapa 
hari dalam seminggu bekerja (Joshua, 2017). 
Telecommuting adalah bentuk dari teleworking. 
Dalam telecommuting pekerja dapat bekerja 
di rumah ataupun di mana saja selama sehari 
atau beberapa hari dalam seminggu. Dalam 
telecommuting yang ditekankan adalah 
pengurangan jumlah hari untuk pergi ke kantor 
dalam seminggu dan penggunaan teknologi 
informasi selama melakukan telecommuting 
(Uy, 2021).    

Pada tahun 2020, sebuah survei tentang 
teleworking yang dilakukan oleh Forum 
Ekonomi Dunia (WEF) dan Ipsos, menunjukan 
rata-rata 52% responden secara global bekerja 
dari rumah (Work from home/WFH), dengan 
negara paling tinggi melakukan WFH adalah 
Kolombia sebesar 74% (Lidwina, 2021). 
Tingginya angka ini disebabkan olah pandemi 
COVID-19. Pandemi Covid-19 memaksa pekerja 
dan pemberi kerja untuk membuat mekanisme 
teleworking di sebagian besar sektor dan jenis 
pekerjaan. Kondisi ini tentu saja tidak terpikir 
sebelumnya, untuk pekerja dapat melakukan 
pekerjaan dengan jarak jauh dari tempat kerja 
dalam waktu yang cukup lama. 

Efek dari pandemi yang cukup panjang ini 
membuat beberapa perusahaan membolehkan 
pekerjanya untuk tetap melakukan pekerjaan 
dari rumah, meskipun pandemi telah berakhir. 
Perusahaan layanan media sosial seperti 
populer, Twitter dan perusahaan piranti lunak 
TeamViewer tetap mengizinkan pekerjanya 
untuk melakukan pekerjaan dari rumah 
meskipun pandemi telah berlalu (Ulfa, 2021; 
Yupita, 2020). Dalam perkembangannya nanti, 
pekerja mungkin akan diperbolehkan untuk 
bekerja secara hybrid. Ada saatnya pekerja 
dapat bekerja di kantor, di rumah atau pun di 
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tempat lain selama dapat menyelesaikan tugas 
pekerjaan dengan baik. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh para informan di atas, bahwa 
bekerja di kantor masih diperlukan untuk 
berkoordinasi dan bersosialisasi dengan rekan 
kerja lainnya. Namun, dapat bekerja dari rumah 
adalah pilihan menarik bagi mereka yang 
mengutamakan efisiensi waktu (Editor Ibnu 
Nadzir). 
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Since 2015, I have been conducting 
research on da’wah1 using the medium of 
Japanese pop culture (J-Pop) in Indonesia. 

During my research, I discovered a new da’wah 
style that is carried out through (hijab2) cosplay 
and (Islamic) manga3 (see more: Rastati, 2015; 
Rastati, 2016). For instance, cosplay which 
was originally a costume play, underwent 
localization as a form of negotiation between 
Muslim identity and efforts to embed cosplay 
as a hobby. In its development, cosplay da’wah 
is not only dominated by women through hijab 
cosplay. Men also participated as shown by the 
case of Akatsuki Afkar (see Rastati, 2019) and 
Ustadz Marzuki Imron or Ustadz Naruto.4 These 
group of men confidently conduct da’wah in 
mosques and Islamic religious events while 
wearing costumes. In this context, cosplay is 
used as a medium to re-attract young people’s 
in practicing Islamic values. Interestingly, this 
cosplay da’wah has relatively succeeded in 
combining Islamic values   and J-Pop without 
any significant friction.

1. Da’wah means the act of inviting or calling people to em-
brace Islam
2. Hijab means a head covering worn in public by some Mus-
lim women
3. Manga means Japanese style comic
4. Akatsuki Afkar is a group of male cosplayers from Lumajang 
affiliated with the Nahdlatul Ulama Multipurpose Ansor Front 
(Banser NU). Both Akatsuki Afkar and Ustadz Naruto cosplayed 
a Japanese animation titled Naruto

In recent years, Korean Wave (K-Wave) or Hallyu 
has managed to outperform J-Pop in the 
dominance of pop culture in Indonesia. This 
then has implications for the pattern of da’wah 
to start using Hallyu elements, especially 
among young people. For example, Instagram 
accounts appear on social media that discuss 
Islamic values and Hallyu content such as in 
K-Drama and K-Pop. Then, what about the 
pattern of Islamic da’wah using the medium of 
Hallyu?

K-Wave and Da’wah Against Hallyucination

 In mid-August 2018, an Instagram 
account named @xKwavers or X-Traordinary 
Korean Wavers was created by a young Islamic 
preacher named Fuadh Naim. The @xKwavers 
account uploads a lot of da’wah posts related 
to Hallyu. The messages that appear on the @
xKwavers are based on the call to move from 
fanaticism towards Korean pop culture and 
embrace Islamic values (Rosmalina and Zulfikar, 
2019).

 Fuadh himself was previously a K-Pop 
fan since 2006. When working on his bachelor 
thesis in university, Fuadh frequently came to 
communal Islamic teaching. From that, Fuadh 
realized that Islam and Hallyu were on their 
own paths and could not coexist (Nurwahidah, 
2020). After being immersed in Hallyu for a long 
time, at one point, Fuadh faced two choices, 
whether to choose his K-Pop or Islamic norm 
as his identity (Umma, nd). He then decided 
to hijrah5 and break away from his identity as a 

5. Hijrah means the change or movement into a better version 
of oneself (Noormega, Medium, 2019)
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fanboy (male K-Pop fans). 

In 2017, Fuadh joined the Yuk Ngaji community 
which consisted of da’wah influencers such as 
Felix Siauw, Cahyo Ahmad Irsyad, and Husain 
Assadi. The presence of Fuadh as a young 
preacher gives its own color in the world of 
contemporary Islamic da’wah through content 
and da’wah methods that are favored by young 
people, especially young Muslims who also 
Hallyu fans. “Before, K-Pop was everything for 
me. But, after hijrah, I want to use the popularity 
of K-Pop as a means of da’wah for K-Pop lovers in 
Indonesia,”6 (Aurelia, Tirto, 27 May 2019).

 In the safari da’wah program named 
“Ada Apa dengan Korea” or AADK (What’s Up 
with Korea) -which took place in 40 cities in 
2018-2019- Fuadh preached the harm of K-Pop 
that he argued often promotes a lebian, gay, 
bisexual, and transgender (LGBT) and free sex 
lifestyle (Arbi, Jakarta Post, 27 February 2019). 
Besides that, he argued further that there 
are at least five reasons why Hallyu and Islam 
are in opposite side, which are promulgate of 
haram7 goods, promiscuity, focus on worldly 
pursuits, and deviation of faith (Naim, 2018). 
These are among social practices that Fuadh 
considered to be against the tenets of Islam. 
AADK received a positive response and some of 
its attendants, just like Fuadh, decided to leave 
Hallyu (Nurwahidah, 2020).

 Besides AADK, Fuadh also formed a 
forum named as X-School in 2021. On the 
xkwavers.id webpage, X-School is described 
as a meeting room for all Muslim Hallyu fans in 
Indonesia who aspire to learn more about Islam 
(Xkwavers, nd). X-School students, or so-called 
6. In original version: “Tadinya bagi saya K-Pop adalah segalan-
ya. Tapi, setelah hijrah, saya ingin memanfaatkan popularitas 
K-Pop sebagai sarana dakwah untuk para pencinta K-Pop di 
Indonesia.”
7. Haram means forbidden or proscribed by Islamic law

trainees, will attend online meetings with a 
certain curriculum and duration with the aim of 
making Islam a solution of life.

 Aside from @xKwavers account, several 
similar accounts such as @Kpopers.hijrah and @
Hijarahkpop.id also emerges as accounts whose 
content focuses on the persuasion to hijrah 
from Hallyu. If @xKwavers looks more subtle 
in its da’wah content, the @Kpopers.hijrah 
account tends to be bolder and straightforward 
in its digital da’wah. For instance, in a post 
on September 25, 2021, @Kpopers.hijrah 
highlighted the phenomenon of K-Drama 
fans who are considered to change their life 
goals based on the K-Drama they watch. “Every 
time you watch a different drama, you change 
the purpose of life. One day, you want to be a 
journalist, doctor, policeman, etc. Is this for real or 
is it just hallucination.”8 

Picture. Instagram Content of @Kpopers.hijrah (Source: 
Instagram, @Kpopers.hijrah)

It refers to the common theme among these 
da’wah accounts. They consider K-Drama 
fans (also K-Pop fans) as complacent and 
experiencing hallucinations from what they 
witnessed (Nurwahidah, 2020). This, gave 
rise a terminology called “Hallyucination.” 
8.  In original language: “Tiap nonton drama yang berbeda, pas-
ti ganti tujuan hidup. Satu waktu pengen jadi wartawan, dokter, 
polisi, dll. Ini beneran atau cuma halu sih” via Instagram @Kpop-
ers.hijrah’s caption. Source: https://www.instagram.com/p/CU-
OlYenljPV/?utm_source=ig_web_copy_link
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Hallyucination is an amalgamation of two 
words: Hallyu and hallucination. Hallyucination 
is considered as excessive love for K-Pop idols 
or scenes in K-Dramas that it affects emotional 
conditions ranging from sadness, anger, to 
hallucinations.

 In his book, Pernah Tenggelam or 
Once Drowned (Naim, 2018), Fuadh aruges 
that excessive hallucinations with K-Pop will 
drown faith. Fuadh analogizes someone who 
experiences hallyucination as if he/she is 
drowning in the waves of the sea. For Hallyu 
fans who want to hijrah, this book has become 
an important reference that helps them to have 
total detoxification from the glittering Hallyu 
wave.

Islamic J-Pop versus Islamic Hallyu

 There are at least two reasons why 
the pattern of using Islamic J-Pop is more 
acceptable in Islamic da’wah than Hallyu. First, 
Japanese pop culture has existed in Indonesia 
since the 80s. Thus, Indonesian are more 
familiar with and accept Japanese pop culture 
products. Second, Islam in the New Order 
era was under pressure so that the process 
of da’wah movement was more cultural, not 
political (Syamsuddin and Fatkhan, 2010). 
This makes the process of proselytizing Islam 
and J-Pop does not experience consequential 
friction.

 On the other hand, Hallyu entered 
Indonesia in the 2000s and only experienced 
massive acceptance from the public about a 
decade ago. Thus, although Hallyu is hugely 
popular nowadays, some people find it 
unfamiliar. Furthermore, Islam in Reformation 
era obtained a large space of freedom. Various 
Islamic groups have emerged, ranging from 

liberals to radicals. However, in several years, 
religious conservatism is starting to increase 
(Bruinessen, 2013). 

 According to Azyumardi Azra, religious 
conservatism rejects the understanding, 
renewal of thoughts, and religious practices 
based on modern developments. For instance, 
rejection on family planning and vaccination. In 
the context of pop culture, Islam and Hallyu are 
considered contradictory.

 Therefore, the difference in acceptance 
between J-Pop and Hallyu is due to changes in 
Islam, which has become more conservative 
before, especially among the younger 
generation. Young Muslims then are faced 
with the choice of whether to become devout 
Muslims or to be regarded as “infidels” because 
of their love for Hallyu. On the other hand, the 
images of K-Pop idol and scenes in K-Drama that 
containing LGBT, seductive action, and sinful 
act are also perceived to be far from Islamic 
teaching. For Fuadh and many other people, 
Hallyu then is believed to be an inadequate 
entertainment for Muslim and should be 
shunned away. It is not surprising then, if for 
some groups, Hallyu is considered as a “modern 
idolatry” that can drown a person and distance 
themselves from Islamic values (Editor Ibnu 
Nadzir).
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Youth  atau kaum muda muda, memiliki 
arti yang beragam karena menjadi “anak 
muda” adalah sesuatu yang dibangun 

secara sosial (Nilan & Mansfield, 2013). Ketika 
membicarakan kaum muda di Indonesia, 
identitas sebagai anak Jakarta menjadi hal 
yang sering dibicarakan karena dinilai sebagai 
pencipta tren baru bagi kaum muda (Sarwono, 
2013). Pembahasan mengenai identitas 
anak Jakarta, identik dengan identitas kaum 
muda sebagai produsen maupun konsumen 
kebudayaan. Penyebabnya adalah kaum muda 
yang berperan sebagai konsumen maupun 
konsumen kebudayaan, umumnya adalah 
mereka yang tinggal di wilayah metropolitan 
dan cenderung datang dari keluarga kaya (Naafs 
& White, 2012). Hal ini menjadikan anak Jakarta 
dianggap sebagai kaum borjuis yang lekat 
hubungannya dengan budaya konsumerisme 
dan memunculkan kekhawatiran dari generasi 
tua. Namun sebenarnya, bagaimana anak 
Jakarta membangun identitas dirinya? Dan 
bagaimana tanggapan kaum muda ketika 
melihat identitas yang dibentuk secara subjektif 
tersebut?

 Media sosial adalah salah satu tempat 
yang biasanya digunakan oleh kaum muda 
untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas 

dan menunjukkan beragam identitas yang 
dimiliki. Keberagaman identitas tersebut 
ditimbulkan oleh karakteristik kaum muda yang 
memiliki sikap spontan, suka berpetualang, 
membuat perubahan, dan memberontak 
(Sarwono, 2013). Dalam waktu beberapa tahun 
terakhir, muncul beberapa kanal YouTube yang 
diciptakan oleh kaum muda Jakarta untuk 
menunjukkan identitasnya sebagai kaum 
muda. Walaupun kanalnya berbeda-beda, 
namun mereka memiliki cara yang sama dalam 
menampilkan diri. Salah satunya adalah kanal 
Jakarta Uncensored (JU) yang menyatakan 
dirinya sebagai kanal yang menampilkan 
personalitas asli anak Jakarta. Video JU biasanya 
berisikan anggota tetap JU dan tamu yang 
diundang untuk membahas topik yang sudah 
disiapkan. Kepopuleran JU semakin meningkat 
dan hingga tahun 2021, JU telah mendapatkan 
159.000 suscriber di YouTube-nya.

Bahasa Campuran Khas Anak Muda

 Mayoritas kaum muda yang 
ditampilkan oleh JU, umumnya menggunakan 
campuran bahasa Indonesia dan Inggris 
untuk berkomunikasi antara satu sama lain. 
Penyebabnya adalah beberapa dari mereka ada 
yang pernah tinggal di luar negeri, mengenyam 
pendidikan di sekolah bertaraf internasional, 
latar hingga belakang orangtua yang 
merupakan warga negara asing. Dalam konteks 
tersebut, pencampuran bahasa tidak dapat 
dilihat sebagai sesuatu yang tidak memiliki 
makna. Berdasarkan perspektif sosiolinguistik, 
penggunaan bahasa merupakan fenomena 
yang tidak dapat dipisahkan dari faktor identitas, 
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kekuasaan, kelas, dan faktor sosial lainnya 
(Wardhaugh, 2006 dikutip dalam Rusyidah, 
2020). Penggunaan bahasa Inggris oleh kaum 
muda yang menyebut dirinya sebagai anak 
Jakarta, dapat dilihat sebagai lambang yang 
menggambarkan status sosial dan pendidikan 
mereka. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris 
juga membentuk identitas anak Jakarta dan 
turut membentuk hierarki siapa yang dapat 
disebut dengan “anak Jakarta” dan siapa yang 
bukan.   

Gaya Pakaian dan Ekslusi Sosial 

 Gaya pakaian juga turut membangun 
identitas anak Jakarta. Hal ini termasuk dalam 
konsumsi produk kebudayaan populer yang 
umumnya seringkali dilakukan oleh anak muda. 
Walaupun setiap individu memiliki gayanya 
masing-masing, namun terdapat kesepakatan 
di antara mereka untuk menggambarkan gaya 
pakaian anak Jakarta pada umumnya. Pertama 
adalah pakaian dengan label mode mewah 
yang menjadi ciri khas dari anak Jakarta Utara. 
Kedua adalah gaya busana ala anak Jaksel 
(Jakarta Selatan) yang terlihat sederhana 
namun tetap keren. 

 Terdapat sisi lain yang terdapat dalam 
konstruksi identitas kaum muda Jakarta yang 
ditampilkan oleh JU. Menurut pengamatan, 
anak muda yang tampil di dalamnya, datang 
dari kalangan atas di Jakarta. Akibatnya adalah 
ketika mereka mengontruksikan identitas 
tentang kaum muda Jakarta, mereka secara 
sadar ataupun tidak sadar telah melakukan 
ekslusi sosial terhadap kaum muda Jakarta 
lainnya yang tidak mereka tampilkan dalam 
video tersebut. Wacana yang ditampilkan 
adalah kaum muda Jakarta adalah mereka 
yang dapat menyelesaikan sekolahnya dengan 

biaya yang mahal, pergi ke universitas di luar 
negeri ataupun lokal, tinggal di luar negeri, 
menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan 
sehari-hari, sukses membangun usahanya, dan 
hal lainnya yang menampilkan status sosial 
mereka di masyarakat.

Kaum Muda dan Ketabuan dalam Masyarakat

 Sesuai dengan namanya yang 
mengandung kata “uncensored” yang berarti 
tanpa sensor, JU beberapa kali membahas 
fenomena sosial yang tabu untuk dibicarakan 
di ruang publik salah satunya adalah kehidupan 
seksual. Bagi kalangan generasi tua, hal ini 
mungkin saja dapat menimbulkan kepanikan 
moral. Namun, gaya penyampaian yang santai 
dan tidak menghakimi, membuat JU diterima 
oleh mayoritas penontonnya. 

 Keberanian anggota JU dan tamu-
tamu yang diundang dalam menyampaikan 
pendapatnya, menjadi nilai plus bagi mereka 
untuk menarik khalayak. Di beberapa episode, 
sebagian individu tidak ragu untuk mengungkap 
orientasi seksualnya. Bagi mereka, seksualitas 
merupakan urusan pribadi, sehingga orang 
lain tidak berhak untuk mencampuri urusan 
tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak ragu 
untuk tidak mengikuti standar sosial yang 
diterapkan oleh masyarakat pada umumnya 
dan menunjukkannya di ruang publik. 

Kepekaan terhadap Isu Sosial

 Berdasarkan pengamat terhadap video-
video yang diunggah, identitas anak Jakarta 
juga dapat dibentuk dari kepedulian mereka 
terhadap isu sosial yang banyak dialami oleh 
kebanyakan kaum muda seperti gangguan 
mental dan diskriminasi yang disebabkan 
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oleh standar kecantikan arus utama dalam 
masyarakat. Identitas ini mereka bentuk 
berdasarkan pengalaman mereka sebagai 
kaum muda yang memiliki dinamika sosialnya 
sendiri. Pembahasan mengenai gangguan 
mental menjadi sesuatu yang sangat penting 
bagi mereka, karena saat ini, kaum muda 
memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga 
kesehatan mental. 

 Identitas merupakan sesuatu yang 
selalu berubah dan terbentuk berdasarkan 
konteks di mana hal tersebut dikonstruksikan. 
Berdasarkan konteks yang terjadi dalam 
akun YouTube JU, konstruksi identitas kaum 
muda Jakarta terbentuk dari ekspresi mereka 
di media sosial. Ekspresi tersebut dapat 
terlihat dari pengguaan bahasa, gaya hidup, 
gaya berpakaian, dan bagaimana mereka 
mengangkat wacana-wacana yang selama ini 
jarang ditampilkan dalam ruang publik. Namun, 
selain mengkonstruksikan identitasnya, kaum 
muda juga berusaha untuk mengukuhkan 
kedudukan mereka dalam masyarakat dengan 
menunjukkan kemampuannya (Editor Ranny 
Rastati).
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