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Menyongsong Dekade Internasional Bahasa Daerah 2022-2032

Sartono
Merupakan anggota Tim Perencanaan 
di Badan Bahasa, Kemendikbudristek. 
Alumni S-1 Sastra Inggris UGM dan S-2 
Ilmu Linguistik UI. Memiliki minat ter-
hadap kajian pembangunan bidang 
kebahasaan. Dapat dihubungi melalui 
pos-el (email): satoras@gmail.com

Tahun 2022 sudah berada di depan mata. 
Agenda-agenda internasional pada 
tahun itu telah diberitakan di berbagai 

media. Qatar, misalnya, akan menjadi tuan 
rumah pesta akbar Piala Dunia 2022. Indonesia 
diamanati untuk menjadi presiden G-20. 
Namun, ada pula agenda yang belum banyak 
diekspos, yaitu ihwal 2022 sebagai titik awal 
dari periode yang dicanangkan oleh Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai International 
Decade of Indigenous Languages (Dekade 
Internasional Bahasa Daerah) 2022—2032. 

 Pencanangan Dekade Internasional 
Bahasa Daerah (DIBD) melalui Resolusi Majelis 
Umum PBB Nomor A/RES/74/135 merupakan 
salah satu respons dunia terhadap isu tentang 
bahasa daerah -di sini ada generalisasi terhadap 
istilah local, regional, and indigeneous languages 
(bahasa lokal, bahasa daerah, dan bahasa adat/
pribumi). Fokus DIBD diarahkan pada dukungan 
terhadap hak asasi penutur untuk berbahasa 
daerah, termasuk mendapatkan pendidikan 
dalam bahasa daerah dan berpartisipasi dalam 
kehidupan bermasyarakat menggunakan 
bahasa daerah. 

 Pencanangan DIBD juga tidak lepas 
dari keprihatinan atas punahnya bahasa-
bahasa. Linguist List mendata sebanyak 573 

bahasa yang sudah punah dari berbagai 
rumpun, seperti Austronesia, Afroasiatik, 
dan Indo-Eropa (Linguistlist, tt). Kepunahan 
bahasa tersebut dibarengi dengan hilangnya 
akumulasi pengetahuan dan sejarah komunitas 
tuturnya. Bahkan, jika merujuk pada manifesto 
Foundation for Endangered Language (Yayasan 
untuk Bahasa-Bahasa Terancam Punah), 
lebih dari 50% bahasa yang ada saat ini tidak 
tertransmisikan ke generasi selanjutnya 
sehingga mayoritas bahasa diramalkan hilang 
dalam rentang waktu dua generasi ke depan.  
Oleh sebab itu, PBB kembali menyeru warga 
dunia untuk berpartisipasi dalam melindungi 
bahasa-bahasa yang saat ini masih ada. 

Selayang Pandang Pelindungan Bahasa di 
Luar Negeri

 Di pelbagai belahan dunia dapat 
dijumpai upaya-upaya pelindungan dan 
pelestarian bahasa. Contoh klasik yang sering 
dirujuk sebagai keberhasilan ialah kebangkitan 
bahasa Ibrani sebagai bahasa modern Israel 
pada abad ke-19 setelah berabad-abad tidak 
digunakan dalam pertuturan. Kebangkitan 
itu tidak terlepas dari jasa linguis visioner 
Eliezer Ben-Yehuda dan teman-temannya yang 
pada tahun 1881 menginisiasi penggunaan 
bahasa Ibrani dalam komunikasi mereka. 
Selain Ibrani, Stephen Wurm (dalam Crystal, 
2014) menyebutkan peluang keberhasilan 
membangkitkan bahasa Kaurna di Australia 
yang sudah punah sekitar seabad lalu. 
Bahasa itu dapat dibangkitkan karena sistem 
kebahasaannya telah terdokumentasi dengan 
baik. Pada awal abad ke-20 terdapat pula 
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contoh upaya membangkitkan kembali bahasa 
Kernowek (Cornish) di Inggris yang dianggap 
sudah mati pada abad sebelumnya. 

 Namun, selain contoh keberhasilan 
dalam pelestarian/pembangkitan kembali 
sebuah bahasa, terdapat pula contoh 
ketidakberhasilan. Upaya yang dilakukan 
terhadap bahasa Irlandia, misalnya, dikatakan 
tidak berhasil karena pengaruh bahasa Inggris 
yang terlalu kuat di sana (Moelijono, 1985). 
Berbeda dari pendapat itu, Spolsky (2019) 
menengarai bahwa ketidakberhasilan intervensi 
terhadap bahasa Irlandia disebabkan caranya 
yang sentralistis (dikendalikan oleh negara), 
berbeda dari keinginan membangkitkan 
bahasa Ibrani yang tumbuh dari berbagai 
lapisan dan ranah di masyarakat.

Selayang Pandang Pelindungan Bahasa di 
Indonesia

 Ethnologue (2021) menempatkan 
Indonesia pada urutan kedua sebagai pemilik 
bahasa daerah terbanyak di dunia setelah 
Papua Nugini. Tercatat Papua Nugini memiliki 
840 bahasa daerah, sementara Indonesia 
memiliki 712 bahasa daerah. Ratusan bahasa 
yang tersebar di ribuan pulau tersebut 
menegaskan fitrah kebinekaan yang sejak awal 
melekat pada negara-bangsa ini. Selain ratusan 
bahasa daerah tersebut, kebinekaan bahasa 
di Indonesia juga diwarnai oleh hadirnya satu 
bahasa nasional dan puluhan bahasa asing.  

 Karena menyadari bahwa kebinekaan 
bahasa menyimpan potensi persatuan sekaligus 
perpecahan, negara hadir melalui berbagai 
regulasi, antara lain, Undang Undang Dasar 
(UUD) 1945, Undang Undang (UU) 24/2009, 
UU 23/2014, UU 5/2017, Peraturan Pemerintah 
(PP) 57/2014, Peraturan Presiden (Perpres) 

63/2019, dan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Permendikbud) 42/2018. 
Selain regulasi yang bersifat nasional di atas, 
tak kurang dari 20 peraturan daerah disahkan 
dalam rangka mengelola bahasa daerah di 
berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran 
regulasi-regulasi tersebut merupakan angin 
segar dan indikator nyata keseriusan negara 
dalam mengelola bahasa. 

 Namun, kuatnya dukungan regulasi 
bukan berarti selesainya persoalan kebahasaan. 
Jurang antara kondisi ideal yang diharapkan 
dalam regulasi dan praktik di lapangan masih 
tampak dengan jelas. Sebagian besar dari 
bahasa daerah yang ada belum terkaji daya 
hidupnya. Sebagian besar bahasa tersebut juga 
belum terkodifikasi sistem kebahasaannya. 
Sikap bahasa penutur (kognitif, afektif, konatif ) 
terhadap bahasa-bahasa tersebut juga belum 
diketahui dengan pasti. Ringkasnya, masih 
banyak persoalan kebahasaan yang menuntut 
kepedulian banyak pihak. 

 Penanganan persoalan kebahasaan 
tentu saja tidak mudah mengingat sifatnya 
yang kompleks dan luasnya cakupan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan 
tetapi, berbagai upaya telah ditempuh baik 
oleh pemerintah maupun nonpemerintah. 
Sebagian dari upaya tersebut, misalnya kajian 
kebahasaan, bahkan telah dilaksanakan sejak 
masa prakemerdekaan. Strategi-strategi baru 
juga selalu dikembangkan, misalnya melalui 
konservasi dan revitalisasi bahasa. Konservasi 
dilaksanakan dalam bentuk pendokumentasian 
dan pengembangan sistem bahasa, sedangkan 
revitalisasi dilaksanakan dalam bentuk 
peningkatan daya hidup bahasa, misalnya 
melalui proses pembelajaran. 

 Salah satu strategi yang akan ditempuh 
oleh pemerintah pada tahun 2022 ialah 



3 pmb.brin.go.id   Vol. 23. No. 21

ISSN 2723-0368 

pmb.brin.go.id

revitalisasi bahasa berbasis sekolah dengan 
melibatkan pemerintah pusat, pemda, penutur, 
dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
Mekanisme revitalisasi tersebut diuraikan 
secara detail oleh Kepala Badan Bahasa dalam 
Seminar Internasional Bahasa dan Sastra 
Daerah I yang berlangsung pada 24-26 Agustus 
2021 dan dapat dilihat melalui kanal Youtube 
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dekade Internasional Bahasa Daerah 2022—
2032 dalam Perspektif Pembangunan 
Nasional

 Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) 
menyebutkan lima alasan yang menjadikan 
tahun 2022 sebagai tahun strategis bagi 
kementeriannya. Salah satunya ialah 
pemaknaan bahwa tahun 2022 merupakan 
masa-masa akhir periode Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (PJPN) 2005—2025. 
Pemerintah harus mengambil kesimpulan awal 
tentang pencapaian Indonesia selama  hampir 
20 tahun ini sebagai bahan penyusunan rencana 
pembangunan jangka panjang selanjutnya. 
Dekade 2022—2032 akan menandai peralihan 
antar-PJPN menuju momen yang digadang 
sebagai Indonesia Emas Tahun 2045. 

 Dari aspek pelindungan bahasa daerah, 
tonggak apa yang dicapai dalam kurun PJPN 
2005—2025? Salah satunya ialah penambahan 
sebanyak 300 bahasa daerah yang terpetakan 
sampai akhir 2019. Sebelumnya diketahui 
bahwa 412 bahasa daerah telah dipetakan pada 
tahun 1972. Dengan penambahan 300 tersebut, 
total bahasa daerah yang terpetakan oleh 
Badan Bahasa, Kemendikbudristek sebanyak 
718. Jumlah itu masih mungkin bertambah 

sekiranya dilaksanakan aktivitas pemetaan 
bahasa, terutama di bagian timur wilayah 
Indonesia. Terhadap sebagian dari 718 bahasa 
daerah itu telah dilakukan intervensi berupa 
kajian daya hidup (vitalitas) bahasa, konservasi, 
dan revitalisasi. Intervensi tersebut dilakukan 
dalam rangka menahan laju kepunahan bahasa 
daerah sekaligus mengembangkannya agar 
selaras dengan perkembangan zaman. 

 Dekade Internasional Bahasa Daerah 
2022-2032 dapat dimaknai oleh semua pihak 
sebagai momentum untuk meningkatkan 
kepedulian dan kolaborasi dalam melestarikan 
bahasa daerah. Kolaborasi antarinstansi 
pemerintah, misalnya, dapat diwujudkan 
melalui: Penggambaran sistematis program 
pelindungan bahasa dalam dokumen 
perencanaan pembangunan, baik dalam 
dokumen rencana pembangunan jangka 
panjang, menengah, maupun tahunan (RPJPN, 
RPJMN, rencana strategis, dan rencana kerja);

Percepatan upaya pemutakhiran data 
kebahasaan di seluruh Indonesia; Penyertaan 
data bahasa dalam dokumen kependudukan 
(Maryanto, Wawancara, Agustus 2021) 
Penetapan dana alokasi khusus (DAK) fisik 
atau nonfisik untuk mendukung program 
pelindungan bahasa di daerah; dan 
Penyusunan perda bahasa daerah, pewujudan 
dalam program pemda, dan pengawasan 
dalam implementasinya. Kelima contoh di 
atas memerlukan kolaborasi dari, sekurang-
kurangnya, (1) Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, (2) Kementerian 
Keuangan, (3) Badan Pusat Statistik, (4) 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi, dan (5) pemerintah daerah. 
Kontribusi dari kementerian/lembaga lain 
yang relevan tentu juga akan mendukung 
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keberhasilan program pelindungan bahasa 
daerah. Sementara itu, kolaborasi dan kerja 
sama berbagai pihak di luar instansi pemerintah 
sangat menentukan keberhasilan pelindungan 
bahasa, terutama dari komunitas tutur dan 
lembaga masyarakat setempat. Berbagai 
program yang dirancang pemerintah akan sia-
sia jika komunitas tutur tidak lagi bersedia untuk 
menggunakan bahasanya. Sehubungan dengan 
itu, Lauder (2017) menekankan pentingnya 
peran pemuda dan perangkat Teknologi 
Informasi Komunikasi (TIK) dalam revitalisasi 
bahasa dewasa ini. Pemuda sebagai bagian dari 
komunitas tutur sebuah bahasa memiliki peran 
sentral untuk mentransmisikan bahasa yang 
mereka peroleh dari generasi tua. Kemampuan 
pemuda dalam mengakses dan menggunakan 
TIK sangat potensial dalam menghidupkan dan 
menentukan arah perubahan bahasa mereka 
di masa mendatang. Dengan demikian, bahasa 
daerah juga berorientasi masa depan, bukan 
semata sebagai cerminan dan warisan masa 
lalu.

 Dekade Internasional Bahasa Daerah 
2022-2032 dapat pula diisi dengan beragam 
aktivitas yang menarik perhatian publik 
terhadap isu pelindungan bahasa. Kerangka 
yang diusung oleh David Crystal (2007) tentang 
location, award, days, data, artworks (LADDA) 
dalam mengoptimalkan momen kebahasaan 
masih relevan untuk menyongsong dekade 
ini. Lokasi/tempat yang terasosiasi dengan 
bahasa daerah (misal, museum bahasa) perlu 
dikunjungi, penghargaan secara rutin perlu 
diberikan kepada para tokoh/aktivis/organisasi 
yang peduli pada bahasa daerah, hari bahasa 
tertentu perlu dimeriahkan, data kebahasaan 
perlu dimutakhirkan, dan karya seni yang 
menampilkan keunikan bahasa (misal lukisan, 
mural, patung) dapat digelar untuk masyarakat. 

 Walhasil, berdasarkan pengamatan 
terhadap kondisi saat ini, sudah saatnya 
pelindungan bahasa daerah diangkat menjadi 
sebuah gerakan bersistem yang melibatkan 
segenap komponen bangsa. Dengan 
menjadikannya sebuah gerakan, energi publik 
dapat difokuskan untuk melestarikan dan 
mengembangkan bahasa daerah. Dengan 
cara itu, semua pihak kembali diingatkan 
bahwa ihwal bahasa daerah bukan semata 
soal linguistik, melainkan juga soal identitas, 
hak berbahasa, relasi kuasa, cara berpikir, cara 
pandang, dan soal-soal mendasar lainnya.  
Dengan cara itu pula negara menunjukkan 
kehadirannya untuk mengelola kebinekaan 
dan melaksanakan amanat yang ditegaskan 
dalam konstitusi: memelihara dan menghormati 
bahasa daerah (Editor Ranny Rastati). 

[1] Wawancara dengan Maryanto (Kepala Balai 
Bahasa Provinsi Sumatera Utara), pada Agustus 
2021
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Ketika Figur Publik Pria Bergaya Feminin: Queerbaiting
atau Revolusioner?

Lutfia Sashi Kirana
Merupakan seorang mahasiswi tingkat 
akhir dari Departemen Ilmu Komuni-
kasi Universitas Indonesia. Ia memiliki 
ketertarikan pada bidang-bidang ter-
kait gender dan seksualitas, serta bu-
daya pop khususnya dari Asia. Selain 
itu, Sashi aktif memublikasikan artikel 
nonfiksi di Medium dan menjadi penu-

lis novel lepas di beberapa penerbit. Sashi dapat dihubungi 
melalui e-mail: lutfia.sashi@ui.ac.id atau sashikirana.acc@gmail.
com.

Pengasosiasian suatu jenis kelamin 
dengan gender tertentu — seperti 
perempuan dengan feminitas dan laki-

laki dengan maskulinitas (Bem, 1981) — atau 
sex typing merupakan praktik yang sudah 
lumrah dilakukan, baik di negara Timur maupun 
Barat. Pandangan bahwa hanya terdapat dua 
gender yang diakui atau biner gender pun 
secara tidak disadari telah dalam tertanam di 
benak masyarakat. Namun, seiring dengan 
perkembangan zaman, masyarakat Barat 
menjadi semakin terbuka dengan berbagai 
ekspresi gender. Bahkan, ketika seorang lelaki 
— terutama selebritas terkenal — mengenakan 
pakaian yang identik dengan feminitas atau 
riasan wajah, banyak orang yang kagum karena 
menganggap figur tersebut berani menentang 
maskulinitas normatif yang berlaku selama ini.

 Praktik ini kemudian ikut dikenal oleh 
masyarakat Timur berkat peran media sosial 
dalam sirkulasi informasi. Masyarakat Indonesia 
secara lambat laun mulai terpapar dengan 
berbagai ekspresi gender. Para figur publik 
pun tidak tertinggal dalam perkembangan 
ekspresi gender ini. Sebagai contoh, aktor 
Jefri Nichol yang menggunakan riasan wajah 

cukup tebal dalam salah satu pemotretannya. 
Konsep pemotretan secara keseluruhan juga 
identik dengan nilai feminitas secara normatif. 
Ketika salah satu foto dalam pemotretan terkait 
mulai dilihat oleh publik karena diunggah di 
media sosial, reaksi yang dituai pun bermacam-
macam. Salah satu respons yang sempat 
menjadi cukup viral berasal dari beberapa 
anggota komunitas queer Indonesia. Pasalnya, 
konsep dari foto tersebut dianggap sebagai 
bentuk queerbaiting sehingga mereka merasa 
tidak terima.

 Queerbaiting dijelaskan oleh Brennan 
(2018) sebagai istilah yang digunakan untuk 
menyebut produsen atau pemain lain dalam 
media yang diyakini sengaja memasukkan 
subteks homoerotik untuk menarik konsumen 
queer, tetapi tidak pernah mengaktualisasi 
subteks tersebut. Beberapa produk media yang 
sering diangkat ketika membahas queerbaiting 
adalah serial Sherlock (2010) dan Killing Eve 
(2018). Khalayak menuduh produsen kedua 
serial ini melakukan queerbaiting karena 
menampilkan ketegangan seksual antara 
dua pemeran utama dengan jenis kelamin 
yang sama tanpa pernah menegaskan jenis 
hubungan mereka. Pada akhirnya, sebagian 
penonton menyuarakan kekesalan melalui 
media sosial karena merasa para produsen 
media telah menjebak mereka dengan subteks 
tersebut.

 Tidak hanya pada produk media, figur 
publik pun terkadang dituduh telah melakukan 
praktik queerbaiting, seperti penyanyi Billie 
Eilish yang pernah mengunggah foto dengan 
caption berbunyi “I like girls” tanpa memberi 
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penjelasan lebih lanjut. Poin yang ditekankan 
oleh komunitas queer adalah bagaimana para 
figur publik dapat dengan leluasa mengadopsi 
budaya komunitas LGBTQ+ dan dianggap 
revolusioner oleh masyarakat luas karena berani 
melewati batas gender — sedangkan ketika 
komunitas LGBTQ+ melakukan hal serupa, 
mereka mendapat cercaan dan ancaman. Di sisi 
lain, para figur publik ini dianggap melakukan 
queerbaiting karena tidak pernah menyuarakan 
isu LGBTQ+ sehingga terkesan hanya ingin 
menarik perhatian komunitas queer demi 
publisitas.

Queerbaiting dan Komersialisasi Ekspresi 
Gender

 Ketika membahas tentang queerbaiting, 
konsep lain yang berkaitan adalah kapitalisasi 
atau komersialisasi. Mengacu pada penjelasan 
Brennan (2018) sebelumnya, queerbaiting 
dapat disebut sebagai taktik pemasaran 
untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 
Produsen dan pemain media dipandang hanya 
memanfaatkan penggunaan estetika queer 
agar terlihat progresif dan representatif — yang 
kemudian membuat komunitas LGBTQ+ dan 
pendukungnya tertarik.

 Jika fenomena queerbaiting semata-
mata dianggap sebagai kegiatan pemasaran 
yang berorientasi pada profit, dapat dikatakan 
bahwa estetika queer telah berubah menjadi 
suatu komoditas atau barang yang memiliki 
nilai tukar. Dengan logika ini, budaya — 
dalam bentuk estetika queer — telah berubah 
menjadi industri, sesuai dengan konsep industri 
budaya yang dicetuskan oleh Adorno dan 
Horkheimer (1944). Lebih dari itu, keduanya 
juga menjelaskan bagaimana produk-produk 
budaya menjadi homogen dan terstandardisasi 

karena adanya orientasi pada profit.

Tren queerbaiting pada dasarnya berasal dari 
Barat, mengingat iklim politik Amerika Serikat 
sudah lebih terbuka dan toleran terhadap 
komunitas LGBTQ+, serta adanya tuntutan 
dari masyarakat untuk menampilkan media 
yang lebih beragam dan representatif. Bila 
kembali pada studi kasus Jefri Nichol, terlihat 
bahwa tren ini sudah memasuki Indonesia. 
Dalam konteks industri budaya, ketika figur 
publik di Indonesia mulai mencontoh perilaku 
figur Barat, budaya dapat dikatakan semakin 
homogen dan terstandardisasi.

Ekspresi Gender di Indonesia

 Namun, praktik queerbaiting sebenarnya 
belum marak tampil di media Indonesia karena 
komunitas LGBTQ+ belum ditoleransi oleh 
sebagian besar masyarakat. Pemerintah pun 
beberapa kali mengambil langkah tegas yang 
menunjukkan bahwa komunitas LGBTQ+ 
tidak memiliki tempat di media Indonesia. 
Walaupun begitu, teguran warganet mengenai 
pemotretan Jefri Nichol menunjukkan adanya 
kemungkinan queerbaiting mulai ditiru oleh 
figur publik Indonesia. Hal yang kemudian 
menjadi pertanyaan adalah mengapa aktor 
tersebut nekat mengambil langkah riskan 
ini, mengingat iklim Indonesia belum begitu 
terbuka terhadap komunitas queer?

 Terdapat setidaknya dua alasan utama 
yang dapat melatarbelakangi keberanian Jefri 
Nichol. Alasan pertama adalah masyarakat 
Indonesia tampak semakin terbuka terhadap 
ragam ekspresi gender. Hal ini dibuktikan 
dengan peningkatan popularitas produk 
media boys’ love (Shamoon, 2017), yaitu genre 
hiburan dengan alur cerita yang berfokus pada 
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hubungan romantis antara dua orang lelaki 
(McLelland, 2005). Sedangkan, alasan kedua 
adalah anggota komunitas LGBTQ+ yang 
semakin terlihat eksistensinya, baik di dalam 
maupun di luar dunia maya. Menurut Ridwan 
dan Wu (2018), aktivisme LGBTQ+ bahkan 
mengalami peningkatan di Indonesia meski 
mendapat berbagai kecaman.

 Tindakan Jefri Nichol memang 
terlihat seperti publicity stunt yang berhasil 
membuahkan perhatian dari warganet. 
Namun, masih terlalu dini untuk menyebut 
bahwa perlakuan tersebut adalah bentuk 
queerbaiting. Selain karena komunitas 
LGBTQ+ yang belum diterima oleh mayoritas 
masyarakat Indonesia, istilah queerbaiting pun 
masih dalam perdebatan sehingga sulit untuk 
menentukan batas antara queerbaiting dan 
pemberdayaan yang tulus. Di sisi lain, rasanya 
terlalu naif untuk mengatakan bahwa Jefri 
Nichol telah melakukan queerbaiting semata-
mata karena menggunakan riasan wajah yang 
tebal dalam sebuah pemotretan. Alih-alih 
progresif, cara pandang seperti ini malah lekat 
dengan biner gender dan sex typing.

 Jika melihat konteks Indonesia, praktik 
queerbaiting dapat dilihat sebagai bentuk 
pemberdayaan tersendiri. Setidak-tidaknya, 
taktik publisitas ini diharapkan dapat membuat 
masyarakat Indonesia lebih terbuka dengan 
ragam ekspresi gender. Walaupun memang 
jauh dari ideal, untuk saat ini mungkin privilese 
figur publik dapat berperan dalam normalisasi 
estetika queer — dengan harapan dapat 
berujung pada penerimaan komunitas tersebut 
(Editor Hidayatullah Rabbani).
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Menurut Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut (2020), 
Indonesia memiliki luas lautan 

total sebesar 3.25 juta km persegi. Lautan 
yang begitu luas membuat Indonesia dijuluki 
sebagai negara maritim. Julukan tersebut salah 
satunya dibuktikan pula dengan data statistik 
dari Kementrian Kelautan dan Perikanan,  
jumlah orang yang bekerja di sektor nelayan 
laut sebanyak 1.685.018 pada 2018. Luasnya 
wilayah dan banyaknya orang yang bekerja 
di sektor tersebut, menjadikan ekosistem 
laut dan isinya sangat potensial untuk 
menopang kesejahteraan masyarakat pesisir. 
Pertanyaannya, apakah hasil tangkapan laut 
berhasil menyejahterakan kehdiupan mereka?

 Penangkapan ikan di wilayah laut 
Indonesia masih memiliki banyak masalah, baik 
untuk kelangsungan hidup manusia maupun 
dalam konservasi ekosistem. Salah satu masalah 
muncul dari pola penangkapan ikan MSY atau 
Maximum Sustainable Yield (tangkapan lestari 
maksimum) yang banyak dilakukan di Indonesia. 
Pola ini menekankan bahwa penangkapan ikan 
dilakukan ketika sumber daya berada di puncak 
pertumbuhan ekosistem. Hasil dari pola MSY 
dinilai tidak begitu menguntungkan karena 
hasil tangkapan yang kurang maksimal oleh 

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 
Bidang Sos-Ek Perikanan, Nimmi Zulbainarni. 
Akibat dari indsutri perikanan yang tidak 
berjalan maksimal itu, kondisi perikanan 
tangkap Indonesia juga cenderung overfishing 
karena kebijakan pengelolaannya hanya 
berfokus pada spesies yang dominan dan 
tunggal. Hal ini berimplikasi pada percepatan 
kepunahan satu spesies spesifik akibat tidak 
diberikannya waktu yang cukup untuk mereka 
beregenerasi.

 Permasalahan lainnya datang dari 
perubahan iklim. Cuaca yang ekstrem 
berpengaruh pada pengaturan keseluruhan 
sistem lautan. Ombak besar yang lebih sering 
datang akan berakibat pada pengikisan atau 
abrasi pesisir pantai secara masif. Dalam jangka 
panjang, perubahan iklim juga menyebabkan 
naiknya permukaan air laut sedikit demi sedikit. 
Akibatnya, masyarakat pesisir yang bermukim 
merasa khawatir karena wilayah hunian mereka 
tergerus.

 Pada saat yang sama, kehidupan 
masyarakat pesisir sendiri juga menjadi 
ancaman bagi kehidupan hewan laut. Sejumah 
besar sampah jaring yang terdampar atau 
dibuang langsung di lautan menjadi ancaman 
besar bagi hewan laut. Pasalnya, sampah jaring 
kerap dikira sebagi makanan oleh hewan 
laut dan berujung pada kematian. Beberapa 
hewan yang dilindungi juga pernah ditemukan 
tersangkut oleh sampah jaring yang dibuang di 
lautan. 

Ancaman terhadap keberlangsungan 
lingkungan maupun kehidupan masyarakat 
pesisir dapat diselesaikan atau pun dicegah 
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dampak negatifnya dengan usaha perbaikan. 
Istilah konservasi sering kita dengar dalam 
pembahasan mengenai upaya pemulihan 
ekosistem. Konservasi yang baik adalah proses 
yang memperhatikan keseimbangan antara 
faktor alam dan sosial. Dalam konservasi, 
manusia memegang perat amat penting. 
Oleh karena itu, upaya konservasi harus 
memperhatikan pendekatan yang tepat agar 
tujuan akhir dapat tersampaikan dengan baik 
dan tercapai.

 Untuk melaksanakan upaya konservasi, 
kita bisa mulai dari memastikan pemukiman 
pesisir tempat masyarakat tinggal berkurang 
ancamannya dan aman untuk ditinggali. Dalam 
hal ini, penggiatan penanaman bakau dapat 
dilakukan menjadi solusi utama. “Akar dan 
dahan bakau menahan gelombang air,” kata 
Femke Tonneijck dari organisasi lingkungan 
Wetlands International. Akar dan dahan hutan 
bakau dapat menahan ombak besar yang 
datang, bahkan tsunami skala skecil atau 
sedang. Dalam skala penanaman yang besar, 
penanaman bakau juga akan membangun 
ekosistem baru bagi keanekaragaman hayati 
seperti udang dan jenis-jenis ikan air tawar 
maupun laut.

 Solusi selanjutnya yang harus 
dikerahkan adalah strategi penangkapan 
dengan kebijakan tangkap pola Maximum 
Economic Yield atau MEY. Pola penangkapan 
ini dinilai sangat ideal bagi konservasi 
karena hasil produksi laut menyesuaikan 
pada puncak ekosistem sumber daya alam. 
“Saat itulah kondisi ideal yang diharapkan, di 
mana akan tercapai keberlanjutan usaha dan 
keberlanjutan sumber daya secara bersamaan,” 
kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 
Bidang Sos-Ek Perikanan, Nimmi Zulbainarni. 
Namun, model pengelolaan ini mungkin 

malah menimbulkan masalah baru. Efisiensi 
pengelolaan perikanan ternyata menyebabkan 
permasalahan pengangguran antar nelayan. 
Beberapa nelayan tidak dipekerjakan lagi akibat 
pembatasan jumlah penangkapan. Sebagai 
solusi, nelayan bisa memanfaatkan hasil hutan 
bakau sebagai sumber penghasilan alternatif. 
Kayu dari pohon bakau dapat dijual sebagai 
bahan pembuatan kertas. Jika industri bakau 
ini dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, 
selain menguntungkan bagi lingkungan, juga 
dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika 
penangkapan ikan dan pengelolaan bakau 
dapat dilaksanakan dengan seimbang, maka 
nelayan dapat memberi waktu bagi ikan di 
laut untuk beregenerasi secara optimal. Hal ini 
penting agar memastikan jumlah ikan di lautan 
terjaga dan menjauhi potensi kepunahan scara 
cepat.

 Potensi ekonomi lain yang sejalan 
dengan konservasi adalah pemanfaatan limbah 
jaring ikan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
mula-mula mengkoordinasi para nelayan 
agar tidak membuang limbah jaringnya 
sembarangan. Dalam jumlah yang banyak 
sampah jaring ikan tersebut akan menghasilkan 
potensi penghasilan baru. Sampah jaring ikan 
ini dapat dikelola lebih lanjut menjadi karpet 
lewat kerja sama perusahaan daur ulang. Aksi 
ini terinspirasi dari program Net-Working 
yang berhasil dilaksanakan oleh Zoological 
Society London di pesisir pantai Afrika. Jika ini 
berhasil, masyarakat pesisir bisa mendapatkan 
penghasilan tambahan dari penjualan sampah 
jaring tersebut. Selain bermanfaat bagi ekonomi 
masyarakat, dengan memastikan jaring tidak 
dibuang sembarangan akan mengurangi 
peluang hewan mati akibat menelan jaring 
atau tersangkut dengannya.

 Untuk mendukung keberhasilan usaha 
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dan upaya konservasi, diperlukan perencanaan 
yang matang. Mulai dari penelitian mengenai 
lokasi yang akan didatangi, perencanaan 
anggaran, estimasi waktu pelaksanaan 
program, dan persiapan lainnya. Selain itu, 
seperti yang sebelumnya telah dikemukakan, 
program ini tidak akan berjalan dengan baik 
jika ditolak oleh masyarakat pesisir. Oleh 
karena itu, pekerjaan rumah terbesar adalah 
pelibatan masyarakat dan meyakinkan mereka 
bahwa konservasi lingkungan sejalan dengan 
kelangsungan hidup mereka di masa yang akan 
datang (Editor Ibnu Nadzir).
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IPCC Assessment Report (AR 6) has released 
on 9 August 2021, it introduced new high-
end risk scenario stating that a global rise is 

approaching 2 m by 2100 and 5 m by 2150 under 
a very high greenhouse gas emissions scenario 
cannot be ruled out due to deep uncertainty 
in ice sheet processes (IPCC, 2021). Based on 
the projection by IPCC, NASA also created Sea 
level projection tools which predict the future 
sea level rise accessible to the public.  What this 
new IPCC AR 6 Report means for Indonesia?  

 Indonesia is archipelagic and is 
vulnerable to climate impact such as sea level 
rise. This impact has been observed in several 
coastal cities such as Jakarta, Semarang and 
Demak. Highly populated and low laying 
delta such as Jakarta are highly vulnerable to 
sea level rise. Joe Biden in his speech recently 
has predicted that Jakarta will be sinking in 
10 years and may have to move their capital 
otherwise they will be underwater.   Joe Biden 
could be cited the research from The National 
Aeronautics and Space Administration (NASA). 
NASA assesses that Jakarta is very at risk and 
prone to drowning due to a combination of 

many factors, climate change, the growing 
population, as well as ground water exploitation 
in the Indonesian capital. 

 Joe Biden’ speech has provoked reaction 
from many parties including the Deputy of 
Governor and media which disagree to Biden 
prediction.   The combination of sea level rise 
and land subsidence is the main threat to 
coastal cities such as Jakarta.  Despite, there 
is uncertainty in determining annual sea level 
rise estimates and in making projections for the 
coming decades, but it is argued that modest 
sea level rise has the potential to have severe 
consequences for coastal communities.   Land 
subsidence rate in Jakarta according to several 
studies is in average between 5-10 cm or 130 
times faster than sea level rise and in some 
locations can reached 20 cm per year. Excessive 
drainage of ground water extraction is the main 
factor contribute to land subsidence in Jakarta. 

 The impact of SLR have been observed 
in North of Jakarta, Semarang and Demak.  
For those who living in North of Jakarta 
experiencing coastal inundation in monthly 
basis.  Adaptation is the only action that the 
government can take to stop Jakarta and other 
coastal cities from sinking. Adaptation has 
recently become a focus of policy action and 
concern especially in developing countries with 
low lying coastal areas (Adger et al., 2006). There 
is no uniform view on what kind of adaptation 
measures should be chosen in the legislation 
for adaptation in coastal areas (Nicholas et al., 
2007). These approaches include: protection, 
accommodation and retreat. 

Adaptation Options
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Wider range of adaptation options will reduce 
the impact of SLR. I have conducted research 
on addressing sea level rise in coastal cities in 
Indonesia including Jakarta, Semarang and 
Demak.  There are several barriers to effectively 
implement adaptation plans in Indonesia 
including: legislation, coordination, lack of 
community engagement and lack coordination 
of land and marine spatial planning. There are 
several adaptation options that government 
can take to reduce the impact of SLR. These 
include as follows:

1. Effective climate change Law

 Legislation plays a significant role 
in providing a basis for promoting climate 
change adaptation, improving social justice 
and adaptive capacity (Hurlimann et al., 2013).  
Based on the examination of existing legislation 
in Indonesia indicates that Indonesia addresses 
climate change impacts through adaptation 
which is embodied in the legislation in several 
sectors and is formulated under national policy 
documents. 

 Based on the analysis the legal 
framework on climate change adaptation 
(Figure 1), tends to be more focused on 
structural measures, rather than non-structural 
measures, for example, in addressing sea level 
rise the government chooses on building 
infrastructure such as sea wall to reduce sea 
level rise, as opposed to maintaining coastal 
mangrove forest or improving community 
resilient. 

Table 1 Legal and Policies Options of CCA Framework 
Addressing Sea Level Rise in

 There is also a significant gap in the 
current legislation in Indonesia in the area of 
addressing adaptation due to sea level rise. It 
has been argued that adaptation is a far more 
complex legal problem than mitigation (Craig, 
2010). In addition, adaptation laws need to 
cope with multilevel layers of government 
administrations and interests in Indonesia’s 
many islands and regions. Thus, the current 
sectoral approach in legislation may not be 
adequate in addressing the impact of sea 
level rise which requires multi-level layers of 
government involvement and coordination.  
The analysis revealed there is lack of guidance 
in the legislation on how to involve the 
community in decision making, especially on 
challenges such as climate change adaptation 
measures.  Therefore, Indonesia needs specific 
legislation on climate change law (Nurhidayah 
and Mcllgorm, 2019). 
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2. Moratorium ground water extraction

 To reduce the land subsidence rate in 
Jakarta or Semarang the government need to 
do extreme measures such as to do moratorium 
of ground water extraction and providing 
surface water through PDAM for industries 
and local communities.  It seems impossible 
task as PDAM could not yet have capacity to 
provide water supply from surface water and 
the practice of illegal use of groundwater which 
had reached “alarming levels.”  There is also 
questioning about law enforcement for example 
Jakarta imposes fines of up to 1 billion rupiah 
($80,000) and jail terms of six years for those 
who misuse groundwater.  Law enforcement 
and the expansion of the government to find 
and provide reliable water supply from hills 
and mountain such as Bogor could be one way 
solution. 

3. Sea Wall and Mangrove Forest 

 To protect the communities, live 
near coastal areas from coastal flooding and 
inundation, the government can implement 
sea wall as barrier or mangrove forest.  Jakarta 
has implemented sea wall in North Jakarta and 
it soon will be 100 percent finish.  In addition, 
the local government together with National 
Capital Integrated Coastal Development 
(NCICD) project, a consortium of Dutch firms, 
has proposed to build a giant sea wall, in the 
shape of the Garuda and reclamation which this 
proposal create controversies in academics and 
communities.  These two projects are creating 
controversy and led to criticism and rejection 
by small scale fishers, who are concerned their 
livelihood will be affected by the projects 
including the fishers in North Jakarta. Therefore, 
giant sea wall project plan in mean time is 

being abandoned.   Mangrove forest has been 
grown in some location in North Jakarta by 
communities and NGOs. However in Semarang 
and Demak the existing mangrove forest are 
threatened by sea wall and toll road project. 

4. Spatial Planning and building code

 Retreat is the last solution for reducing 
the damage to properties of communities 
live near disaster prone areas.  Relocation of 
communities living in coastal areas in North 
Jakarta to allow some green space areas, water 
catchment and river engineering is inevitable.  
The relocation was executed around Pluit 
Reservoir, Fish Market, and KaliJodo, where 
slums were relocated to Rusunawa. This 
relocation to some extends create dilemma and 
rejection from communities as government 
could not provide alternative livelihood for the 
communities being relocated.  The government 
should also provide and develop coastal 
building code guidelines to provide statewide 
uniformity in the adoption of coastal regencies 
and municipalities. This coastal building code 
will provide the structural design standards for 
construction within that portion of the beach 
and dune system which is subject to erosion, 
and coastal flooding.

Way Forward

 Sea level rise is predicted to increase in 
future based on IPCC AR 6 projection and it is real 
threat to coastal cities such as Jakarta.  To stop 
Jakarta and other coastal cities from sinking the 
government needs to take adaptation action 
plans. 

 Holistic adaptation approaches 
are needed. This includes enacting new 
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specific legislation on climate change law in 
Indonesia, improve coordination between 
institutions, and engage with all stakeholders 
include communities and academics, NGOs 
and industries for effective implementation 
of adaptation action plans (Editor Al Araf 
Assadallah Marzuki). 
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Pada akhir tahun 2020, penonton 
disuguhkan drama Korea (drakor) menarik 
dengan judul Start-Up. Berdasarkan rating 

TVN, drakor tersebut berhasil masuk ke dalam  
daftar drama korea dengan rating tertinggi 
pada minggu pertama bulan Desember 2020 di 
episode 15. Pada episode final berhasil meraih 
rating sebesar 4.9% pada bagian pertama dan 
5.2% pada bagian kedua (Putri, 2020). Drama 
ini mengangkat kisah tentang dinamika dunia 
kerja di perusahaan start-up (rintisan) yang juga 
banyak dilakoni oleh sebagian besar generasi 
muda (Generasi X, Millenial, dan Generasi Z) 
Indonesia.

 Pada episode ke 6 terdapat cuplikan 
adegan ketika ayah dari pemeran utama laki-
laki Nam Do San meminta anaknya untuk 
mengganti pakaian kerja. Saat itu Do San hanya 
menggunakan kaos oblong putih berbalut 
jaket demin dan celana panjang lusuh. Sang 
ayah meminta Do San untuk mengganti 
pakaian karena dinilai tidak mencerminkan 
seorang pekerja pada umumnya. Do San pun 
mengganti pakaian   menjadi jas dan celana 
bahan sehingga membuatnya terlihat lebih 
formal. Dalam adegan tersebut, terlihat mimik 
wajah Do San yang kurang nyaman karena 
merasa terlalu mencolok dengan gaya pakaian 

tersebut.

 Adegan tersebut memperlihatkan 
adanya perbedaan atribut busana kerja 
menurut dua generasi yang berbeda. Ayah 
Do San adalah representasi dari generasi Baby 
Boomer sedangkan Do San merepresentasikan 
Millennial. Kedua generasi ini ternyata tidak 
memiliki selera yang sama dalam memaknai 
atribut pakaian kerja.

 Cuplikan dalam drakor tersebut juga 
terjadi di dunia nyata. Dalam penelitian yang 
dilakukan di Amerika Serikat dan Thailand 
ditemukan adanya perbedaan karakter dan 
perilaku dari generasi Baby Boomer, Generasi X, 
dan Millennial (Becton, 2014; Ngotngamwong, 
2019). Penelitian yang dilakukan oleh Becton 
dkk (2014) tentang perbedaan perilaku bekerja 
antar generasi  Baby Boomer, Generasi X dan 
Millenial ini, menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan responden adalah pelamar 
kerja di dua rumah sakit yang berbeda di 
Southeastern, Amerika Serikat.

 Dalam penelitiannya Bacton dkk 
mengajukan tiga hipotesis. Hipotesis 
pertama,  Baby Boomer  akan menunjukan 
perilaku berpindah-pindah pekerjaan yang 
lebih sedikit dibandingkan Generasi X dan 
Millennial. Hipotesis kedua adalah  Baby 
Boomer  akan menunjukkan lebih banyak 
contoh kepatuhan dan mengalami lebih 
sedikit contoh penghentian atau pemecatan 
kerja dibandingkan Generasi X dan Millennial. 
Hipotesis terakhir, Generasi X menunjukkan 
keinginan yang lebih kecil untuk bekerja lembut 
dibandingkan  Baby Boomer  dan Millennial. 
Adapun Hasil dari penelitian ini adalah (1) Baby 
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Boomer lebih sedikit berpindah-pindah tempat 
kerja dibandingkan Generasi X dan Millennial; (2) 
ketiga  generasi ini memiliki perilaku kerja yang 
sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan 
dalam hal kepatuhan dan penghentian atau 
pemecatan kerja; (3) generasi X menunjukan 
keinginan yang lebih kecil untuk bekerja lembur 
dibandingkan Baby Boomer dan Millennial.

 Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Ngotngamwong (2019) terkait perspektif Baby 
Boomer  dan Generasi X saat bekerja dengan 
Millennial. Penelitian ini dilakukan di Thailand 
dengan pendekatan kualitatif menghasilkan 
temuan bahwa Millennials memiliki kreativitas, 
ketegasan, ide-ide baru yang segar, dan 
kehadirannya memberikan warna baru di 
organisasi. Namun, mereka juga menilai 
Millenial kurang memiliki loyalitas dan 
komitmen kepada organisasi, toleransi kerja 
yang rendah, masa kerja mereka cenderung 
singkat, cenderung tidak bertanggung jawab, 
kurang dapat diandalkan, keras kepala, tidak 
sabar, terlalu percaya diri, terlalu sering sibuk 
dengan gadgetnya sendiri dan cenderung tidak 
mau mendengarkan atasannya.

 Dalam pembagian rentang usia tiap 
generasi, Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) 
mendefinisikan  Baby Boomer  adalah mereka 
yang lahir pada tahun 1946-1964. Sementara 
itu, Generasi X adalah mereka yang lahir pada 
tahun 1965-1980, Millenial adalah mereka yang 
lahir pada tahun 1981-1996, dan Generasi Z 
adalah mereka yang lahir 1997-2012. Menurut 
Karl Mannheim (Mannheim, 1952 dalam Pyoria 
dkk, 2017; Mannhaeim, 1952 dalam Ting dkk, 
2018) terdapat tiga kriteria dalam menentukan 
kelompok generasi seseorang yaitu menjadi 
anggota dalam kelompok umur yang sama, 
memiliki kriteria budaya yang serupa, dan 
memiliki tujuan hidup dan cara hidup yang 

sama. Berdasarkan hal inilah setiap generasi 
memiliki karakteristik yang khas dan berbeda 
satu sama lain. Hal ini terjadi karena setiap 
generasi memiliki pengalaman dan lingkungan 
internal maupun lingkungan eksternal tempat 
tumbuh kembang yang berbeda dengan 
generasi yang lain. Namun, mereka yang berada 
di kelompok generasi yang sama cenderung 
memiliki budaya, tujuan hidup dan cara hidup 
yang cenderung mirip satu dengan yang lain.

 Berdasarkan sensus penduduk 2020 
(BPS, 2021), jumlah penduduk Indonesia adalah 
270,20 juta jiwa. Dengan komposisi sebanyak 
25,87% masuk ke dalam kelompok Millenial, 
21.88% merupakan kelompok Generasi X, 
11,56% adalah kelompok  Baby Boomer,  dan 
Generasi Z sebanyak 27,94% (BPS, 2021). Saat ini 
belum banyak dari Generasi Z yang memasuki 
dunia kerja karena sebagian besar masih berada 
dalam usia sekolah. Bila merujuk data di atas 
maka sebagian besar tempat kerja diisi oleh 
Millenial diikuti oleh Generasi X. Sementara itu, 
Sebagian besar Baby Boomer telah memasuki 
usia pensiun.

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh 
Oktariani dkk (2017) di Indonesia, tentang 
kepuasan kerja Generasi X dan Millenial terhadap 
komitmen kerja di Bank Mandiri Palembang 
menunjukkan bahwa Generasi X memiliki 
komitmen kerja lebih tinggi berdasarkan 
tingkat kepuasan kerja dibandingkan Millenial. 
Selain itu, ditemukan sejumlah karakteristik 
positif Millenials seperti peduli teknologi baru, 
suka mencoba-coba, aktif memiliki kreativitas 
tinggi, tidak takut dengan perubahan, memiliki 
ide-ide brilian, pintar, dan handal. Sebaliknya 
karakteristik negatif dari pekerja Millenial 
adalah individualis, mudah bosan, ego sentris, 
tampil beda, tidak sabar, tidak peduli, memiliki 
komitmen dan loyalitas rendah, dan tidak 



18 pmb.brin.go.id   Vol. 23. No. 22

ISSN 2723-0368 

pmb.brin.go.id

pernah serius.

 Perbedaan karakteristik dan perilaku 
pekerja dari  Baby Boomer, Generasi X dan 
Millenial terjadi tidak hanya di Indonesia, 
tetapi juga di negara lain seperti Korea Selatan, 
Amerika Serikat, dan Thailand. Dengan 
demikian, perbedaan karakteristik dan perilaku 
antar generasi ini hendaknya tidak dipandang 
sebagai potensi timbulnya perpecahan dalam 
tempat kerja. Alih-alih, hal ini dapat dijadikan 
modal untuk keberlangsungan suatu organisasi. 
Organisasi akan tumbuh dengan baik salah 
satunya karena sumber daya manusia yang 
dimilikinya. Semakin beragam latar belakang 
sosial budaya, pengalaman, karakteristik, dan 
perilaku para pekerjanya maka dinamika yang 
dihasilkan akan beragam pula. Hal ini dapat 
menjadi modal untuk menumbuhkan inovasi-
inovasi baru yang segar dalam organisasi 
(Editor Ranny Rastati).
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Pada Oktober 2021, publik dikejutkan 
oleh skandal aktor asal Korea Selatan, 
Kim Seon Ho. Memiliki image sebagai 

anak baik, citra Kim Seon Ho tercoreng akibat 
tuduhan pemaksaan aborsi dan gaslighting 
(kekerasan mental berupa manipulasi secara 
psikologis) dari mantan kekasihnya bernama 
Choi. Meskipun tuduhan itu awalnya hanya 
berupa postingan anonim di internet yang 
belum dipastikan kebenarannya, namun 
Kim Seon Ho langsung mengalami dampak 
yang signifikan. Imbas dari skandal tersebut, 
sejumlah brand menghapus wajahnya dari iklan 
dan pembatalan membintangi film terbaru. 
Kim Seon Ho pun dicoret dari program televisi 
2 Days 1 Night yang sudah beberapa tahun ia 
bintangi. Tuntutan ganti rugi dari merek yang 
menggunakan jasanya pun turut membayangi.

 Beberapa bulan sebelumnya, publik 
dibuat terkejut oleh skandal yang menerpa 
artis Seo Ye Ji. Senada dengan kasus Kim Seon 
Ho, Seo Ye Ji juga dituduh melakukan posesif 
dan gaslighting kepada aktor Kim Jung Hyun 
yang berimbas pada kegagalan drama Korea 
berjudul The Time pada tahun 2018. Artis Korea 
Selatan yang naik daun setelah membintangi 
drama Korea berjudul It’s Okay to Not be Okay 
(2020) itu disebut sering bersikap buruk kepada 

staf. Ia juga dituduh sebagai pelaku bullying 
(perundungan) pada masa sekolah dan 
berbohong tentang pendidikannya. Dengan 
berbagai kontroversi tersebut, Seo Ye Ji dicopot 
dari sejumlah brand iklan, batal membintangi 
proyek drama terbaru, dan hiatus (jeda sejenak) 
dari industri hiburan.

Skandal yang dialami oleh kedua pemenang 
penghargaan Aktor dan Aktris Populer 2021 
dalam ajang penghargaan paling bergengsi 
di Korea Selatan, Baeksang Award ke-57, ini 
menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana 
bisa seseorang yang sebelumnya sangat 
digemari dapat jatuh dengan cepat akibat 
skandal yang berhubungan dengan hubungan 
pribadi. Dalam semalam, figur yang tadinya 
dicintai berubah menjadi sosok yang dibenci 
oleh netizen.

Memahami Cancel Culture

Awalnya, cancel culture (budaya mengenyahkan 
atau membatalkan) berasal dari lelucon 
misoginis yang muncul dalam film lawas 
berjudul New Jack City (1991). Dalam salah satu 
adegan, bos narkoba bernama Nino Brown 
diumpat oleh kekasihnya karena melakukan 
berbagai pembunuhan. Melihat hal itu, Nino 
menuangkan minuman ke kepala pacarnya 
sambil berkata “Cancel that bitch. I’ll buy 
another one!” yang berarti ‘Batalkan dia. Saya 
akan cari (pacar) yang baru!’. Film ini kemudian 
dianggap sebagai referensi pertama dalam 
membatalkan seseorang yang lalu berkembang 
menjadi cancel culture (Romano, 2020).

Pada dasarnya, cancel culture adalah gagasan 
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bahwa seseorang dapat “dibatalkan” atau 
“dienyahkan”. Biasanya cancel culture dialami 
oleh tokoh publik atau sosok terkenal seperti 
selebritis, YouTuber, dan politisi. Cancel 
culture dilakukan secara kolektif dan atas 
dasar konsensus bersama untuk menyatakan 
bahwa seseorang layak untuk diabaikan karena 
melakukan sesuatu yang dianggap tidak 
pantas. 

Seiring dengan perkembangan teknologi 
internet, cancel culture marak dilakukan melalui 
media sosial. Salah satunya adalah Twitter yang 
memiliki kemampuan memobilisasi isu melalui 
fitur trending topic (topik yang sedang ramai 
dibicarakan). Dari sini, terlihat bahwa media 
sosial memiliki kekuatan besar dalam membuka 
portal dan membuat seseorang secara kolektif 
bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo bagi 
orang lain (Mueller, 2021).

Industri Hiburan Korea dan Cancel Culture

Kim Seon Ho boleh jadi mencetak sejarah 
sebagai aktor Korea Selatan pertama yang 
selamat dari cancel culture dalam waktu 
singkat. Dengan cepat, Kim Seon Ho 
mendapatkan kembali dukungan dari fans 
Korea Selatan dan internasional setelah media 
Korea ‘Dispatch’ membeberkan fakta di balik 
skandal tersebut. Beberapa brand yang sempat 
menghapus Kim Seon Ho kembali merilis 
poster iklan yang menampilkan wajahnya. Di 
tengah skandal yang memanas, Kim Seon Ho 
bahkan memenangkan penghargaan “Karakter 
Tahun Ini” di Seoul Drama Award 2021 untuk 
perannya sebagai Han Ji Pyeong dalam drama 
Korea (drakor) berjudul Start-Up (2020).

Meskipun berhasil mematahkan cancel culture, 
yang dialami oleh Kim Seon Ho adalah sesuatu 
yang langka terjadi. Sebab hingga kini industri 
hiburan Korea Selatan, khususnya netizen Korea 

(K-Netz), masih bersikap keras terhadap tokoh 
publik dan selebritis yang memiliki skandal dan 
kontroversi. Dilansir dari akun YouTube Korea 
Reomit, Jang Hansol memaparkan dahsyatnya 
cancel culture di Korea Selatan (Korea Reomit, 
2021). Menurut Jang, dalam masyarakat Korea 
ada batasan dalam melakukan kesalahan yang 
tidak boleh dilewati karena berkaitan dengan 
nilai moral masyarakat. Cancel culture terjadi 
paling keras di kalangan selebritis karena 
sebagai orang terkenal mereka akan dijadikan 
sosok panutan oleh penggemarnya. Maka, 
ketika seorang selebritis melakukan kesalahan 
atau terlibat skandal, K-Netz akan bersikap 
keras sebagai wujud penegakan norma dan 
moral. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa 
cancel culture sangat kental terjadi di Korea 
Selatan. 

Cancel Culture terhadap K-Wave di Indonesia

Cancel culture tidak hanya berlangsung di 
Korea Selatan. Cancel culture terkait produk 
Korean Wave (K-Wave) juga pernah terjadi di 
Indonesia. Pada Juni 2021, drakor berjudul 
Racket Boys (2021) dikritik habis-habisan oleh 
netizen Indonesia. Drakor produksi Seoul 
Broadcasting System (SBS) tersebut dianggap 
melecehkan Indonesia. Pasalnya, dalam episode 
lima Indonesia digambarkan tidak professional 
dalam menangani pertandingan bulu tangkis 
internasional. Dalam adegan, official Indonesia 
sengaja memberikan fasilitas yang buruk untuk 
menghalangi kemenangan atlet bulu tangkis 
Korea Selatan yang sedang berlaga di Jakarta. 

Protes netizen Indonesia terhadap adegan 
tersebut dilancarkan dengan memberikan 
rating (penilaian) buruk di website Internet 
Movie DataBase (IMDB)1. Rating Racket Boys 

1.  IMDB adalah database online yang berisi informasi ten-
tang film, program televisi, video, dan konten streaming 
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yang awalnya berkisar antara 7.5/10 merosot 
tajam menjadi 1/10 (per Oktober 2021). Judul 
drakor di situs IMDB pun sempat diganti 
menjadi Racket Rasist. Tak hanya itu, netizen 
Indonesia juga memberikan bintang satu di 
Google Review sehingga rating Racket Boys 
melorot menjadi 1.7/5.0 (per Oktober 2021). 

Gambar 1. Rating IMDB Racket Boys (kiri) dan Google Review 
(kanan) (Sumber: IMDB dan Google Review)

Gerakan netizen +62 lainnya dapat dilihat 
dari kasus Sunny Dahye. Sunny adalah 
seorang YouTuber asal Korea Selatan yang 
banyak membuat konten untuk pangsa pasar 
Indonesia. Pada Agustus 2021, Sunny dituding 
menghina orang Indonesia dengan sebutan 
bodoh dan miskin (Nita, 2021). Tidak hanya 
dihujat oleh netizen Indonesia, Sunny juga 
mengalami penurunan subscriber (pelanggan) 
akun YouTube dari 2.7juta menjadi 2.44juta 

online beserta ratingnya

(per November 2021) dan penurunan follower 
(pengikut) Instagram dari 890ribu menjadi 
796ribu (per November 2021). Jumlah views 
(tonton) video YouTubenya pun menurun 
drastis dari kisaran jutaan-ratusan ribu menjadi 
puluhan-ratusan ribu per video (per November 
2021).

Cancel culture yang dilakukan netizen Indonesia 
kepada produk K-Wave sejatinya adalah bentuk 
online nationalism (nasionalisme online). 
Terpantiknya semangat nasionalisme yang 
dilakukan melalui aktivitas digital dianggap 
sebagai bentuk bela tanah air dari cemooh 
bangsa lain. Dari kasus Racket Boys dan Sunny 
Dahye, dapat disimpulkan bahwa internet 
berperan dalam membangun respon netizen 
dan diskusi online sehingga terbentuk identitas 
kolektif atas dasar kebangsaan dalam ruang 
digital. 

Pun demikian, cancel culture berbalut online 
nationalism ini tidak sekeras yang terjadi 
di Korea Selatan. Sebab, masih ada ruang 
pemaafan yang diberikan oleh netizen 
Indonesia sehingga cancel culture tidak terjadi 
secara massif dan terstruktur. Sebagai contoh, 
selepas hiatus, Sunny masih disambut kembali 
oleh sebagian fans Indonesianya. Drakor 
produksi SBS seperti Lovers of the Red Sky 
(2021), One the Woman (2021), dan Now We 
Are Breaking Up (2021) pun masih laris manis 
ditonton para penggemar drakor di tanah air 
(Editor Hidayatullah Rabbani).
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penerbitan artikel membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena banyaknya artikel yang 
masuk dan adanya proses review, edit, revisi, serta antrian publikasi. Jika penulis ingin menar-
ik kembali artikelnya (withdraw submission) dari Website PMB BRIN, mohon dilakukan sebe-
lum proses review.
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