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Gamelan Jawa merupakan alat musik 
berbahan dasar dari logam atau 
perunggu yang berasal dari kebudayaan 

Jawa. Dalam perkembangannya, gamelan 
selalu dipakai untuk mengiringi pagelaran 
wayang maupun mengisi pagelaran adat orang 
Jawa. Gamelan telah berkembang di masa 
kerajaan pada abad ke-8 hingga ke-11 dimana 
masa itu gamelan berkembang pada kerajaan 
Hindu dan Buddha di Sumatera, Jawa, dan Bali 
(Sulaiman, Suara, 21 Desember 2020). Gamelan 
yang mendapat transformasi dari budaya 
Hindu-Buddha kemudian dikembangkan oleh 
Walisongo dalam tradisi Islam.

 Dalam satu perangkat gamelan, ada 
14 jenis alat musik yang terdiri dari kendang, 
bonang, bonang penerus, demung, saron, 
pekik, kenong, kethuk, slenthem, gender, gong, 
gambang, rebab, siter, suling, dan kempul. Setiap 
alat musik tersebut memiliki makna tersendiri. 
Sebagai contoh, gong yang kepanjangan dari 
“Gumantung Agung” yang bermakna mengenai 
kebesaraan Tuhan yang sering dikenal sebagai 
Gusti Kang Agung. Sebab, masyarakat Jawa 
meyakini bahwa semua kejadian yang terjadi di 
dunia karena kehendakNya. 

 Selain itu, bonang yang merupakan 
kepanjangan dari “Babon Wenang” memiliki 

makna kemenangan seorang ibu. Bagi 
masyarakat Jawa, seorang ibu merupakan 
faktor sangat penting karena keberhasilan anak 
terletak pada didikan seorang ibu. Anak pun 
menjunjung tinggi kedudukan seorang ibu 
dan berupaya menghormati sebagai bentuk 
balas budi. Selanjutnya, saron yang berasal dari 
kata “seru”, bermakna keras dalam pendirian 
menjalankan aturan Tuhan yang ditertera 
dalam hukum agama. Sebab, manusia yang 
memegang teguh aturan agama akan selamat 
dari malapetaka yang menghampiri dirinya. 
Ada pula, gambang yang diserap menjadi 
kata kata “gamblang”, yang bermakna jelas 
dalam mendapatkan ilmu agama sehingga 
maksud dan pesannya itu jelas. Terakhir, suling 
yang diserap dari kata nafsu dan eling yang 
bermakna senantiasa ingat kepada Tuhan 
untuk mengendalikan nafsu.

 Dalam membuat Gamelan, ada ukuran 
sen yang harus diikuti. Sen merupakan ukuran 
yang biasa digunakan oleh pandai besi 
membuat nada Gamelan. Nada dalam gamelan 
memiliki dua pola nada yaitu Pelog dan slendro. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) tahun 2006 menjelaskan 
nada pelog memiliki sifat musikal yang 
menenangkan dan menjunjung kehormatan 
(Putri, Kompas, 22 Januari 2021). Nada pelog 
mempunyai lima nada dasar primer, yakni do, 
mi, fa, sol, si. Nada slendro memliki sifat musikal 
yang menyenangkan dan lincah.  Nada slendro 
mempunyai lima nada primer, yakni do, re, mi, 
sol, la (Putri, Kompas, 22 Januari 2021).

 Gamelan dimainkan dengan cara 
dipukul dan digesek. Hampir semua alat musik 
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di dalam gamelan dimainkan dengan cara 
dipukul yang menggunakan alat pukul dan 
tangan. Hanya ada satu alat musik gamelan 
yang dimainkan dengan cara digesek yaitu 
rebab. Asal mula kehadiran rebab ini dimulai 
dari wilayah Timur Tengah yang selanjutnya 
masuk ke Persia dan India (Fitri, 6 April 2020).  
Rebab sendiri bagian bentuk akulturasi dari 
Hindu-Budha dengan Islam. Nada yang ada di 
rebab tetap mengikuti nada yang ada di alat 
musik gamelan lainnya. Akan tetapi, rebab 
dimainkan dengan perasaan sambil mengikuti 
permainan alat musik gamelan lainnya.

 Gamelan memiliki banyak fungsi, 
salah satunya sebagai media pendidikan 
bagi masyarakat Jawa. Gamelan pada zaman 
Walisongo, misalnya, menjadi media pendidikan 
agama melalui pagelaran wayang yang diiringi 
dengan musik Gamelan. Tembang-tembang 
yang dinyanyikan oleh sinden atau penyanyi 
perempuan dan gerong atau penyanyi laki-
laki yang berisi ajaran mengenai kehidupan 
manusia.

 Pandangan hidup Jawa diungkapkan 
dalam musik Gamelan merupakan sebuah 
keselarasan dalam berbicara dan bertindak 
sehingga tidak memunculkan ekspresi yang 
meledak-ledak dan mewujudkan toleransi antar 
sesama. Wujud nyata dalam musiknya adalah 
tarikan rebab yang sedang, paduan seimbang 
bunyi kenong, saron kendang dan gambang 
serta suara gong pada setiap penutup irama. 
Irama yang khas yang dihasilkan merupakan 
perpaduan jenis suara dari masing-masing unit 
peralatan Gamelan (Sukinah, 2011). Gamelan 
dapat menjadi pelatihan pengolahan rasa 
sehingga manusia memiliki sifat afektif yang 
bermanfaat untuk sekitarnya.

 Seni Gamelan Jawa mengandung nilai-
nilai historis dan filosofis bagi bangsa Indonesia. 

Secara filosofis Gamelan Jawa merupakan satu 
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 
masyarakat Jawa. Hal demikian disebabkan 
filsafat hidup masyarakat Jawa berkaitan 
dengan seni budayanya yang berupa kesenian 
serta berhubungan erat dengan perkembangan 
religi yang dianutnya (Kobi, 2017). 

 Bagi masyarakat Jawa Gamelan 
mempunyai fungsi estetika yang 
berkaitandengan nilai-nilai sosial, moral dan 
spiritual. Di dalam suasana bagaimanapun suara 
gamelan mendapat tempat di hati masyarakat. 
Gamelan dapat digunakan untuk mendidik 
rasa keindahan seseorang. Orang yang biasa 
berkecimpung dalam dunia karawitan, rasa 
kesetiakawanan tumbuh, tegur sapa halus, 
tingkah laku sopan (Setyawan, 2017). 

 Dalam artikel yang ditulis oleh Kompas 
berjudul “Yuk Cinta Gamelan” (Kompas, 13 Mei 
2011) menyatakan Gamelan dapat melatih 
kepekaan dan rasa solidaritas. Gamelan 
membuat seseorang tidak egois karena pemain 
Gamelan harus menciptakan suara yang 
harmonis. Ada yang berperan memainkan 
nada dengan lantang, ada pula yang bermain 
nada dengan pelan. Harmoni suara gamelan 
yang teratur itu membuat suara Gamelan 
makin enak didengar (Kompas, 13 Mei 2011). 
Guru besar karawitan (seni musik gamelan) 
dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Prof. 
Dr. Rahayu Supanggah menceritakan bahwa 
dirinya sering sekali menampilkan kelompok 
Gamelan di luar negeri (Kompas, 13 Mei 2011). 
Salah satunya dengan menampilkan kelompok 
gamelan Opera Java di Amsterdam, Belanda.  
Selain itu di luar negeri, Prof. Dr. Rahayu juga 
pernah mengenalkan gamelan pada para 
narapidana penjara, meski awalnya sulit diajak 
bekerja sama, lama-lama mereka luluh dan mau 
bekerja sama karena ingin merasakan asyiknya 
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main gamelan, karena melalui gamelan orang 
bisa menghilangkan sifat brutal, menambah 
kreativitas, dan memupuk kerja sama (Kompas, 
13 Mei 2011) 

 Pernyataan ini didukung oleh Cathy 
Eastburn salah satu warga Inggris yang jatuh 
cinta pada gamelan dan belajar gamelan 
pada Prof. Dr. Rahayu di solo di Solo pada 
tahun 2002 (Widiana, Bobo, 27 Januari 2018). 
Menurut Cathy belajar bermain gamelan secara 
rutin bisa mengurangi sikap individualisnya. 
Tak hanya itu, bermain gamelan juga bisa 
membuat seseorang lebih mudah untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Pada tahun 
2003 setelah belajar gamelan di Solo kemudian 
mengajarkan gamelan pada narapindana di 
London. semenjak rutin bermain gamelan, 
sikap narapidana pun jadi lebih baik. Mereka 
tidak egois dan kasar lagi. Hal tersebut karena 
gamelan itu terdiri dari beberapa jenis alat 
music, yaitu saron, bonang, goong, dan yang 
lainnya. Setiap alat musik dipegang oleh orang 
yang berbeda, supaya menghasilkan musik 
yang indah, pemain yang memegang alat 
musik lain harus bermain secara kompak, agar 
supaya bisa kompak kita harus sabar, kalau 
tidak, suara gamelan tidak akan indah di telinga. 
Semakin sering kita bermain Gamelan, sikap 
sabar yang ada di dalam diri kita akan semakin 
besar. Semakin besar sikap sabar kita, semakin 
berkurang juga sikap egois kita (Widiana, Bobo, 
27 Januari 2018). 

 Gamelan sebagai media pendidikan 
masyarakat, khususnya masyarakat Jawa terus 
berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. 
Harmonisasi Gamelan dapat merangsang 
musikalitas di pikiran seseorang dengan disisipi 
pelajaran dan contoh yang terserat dalam 
gendhing atau lagu jawa. Gendhing atau lagu 
jawa berisi pesan-pesan dari para leluhur yang 

kemudian disuarakan melalui nembang atau 
menyanyi lagu Jawa dengan Iringan Gamelan. 
Pesan yang disampaikan melalui gendhing 
menunjukan tradisi lisan yang tertulis dari 
para leluhur menjadikan keterikatan suatu 
kebudayan Jawa sebagai adiluhung yang 
diturunkan pada generasi selanjutnya (Editor 
Ranny Rastati). 
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Jauh sebelum drama Korea (drakor) 
mendominasi budaya layar Indonesia, 
drama Jepang atau dorama sudah lebih 

dulu merebut hati pemirsa Indonesia sejak 
tahun 90an. Tokyo Love Story (1991), Rindu 
Rindu Aizawa (1994), Itazura na Kiss (1996), Love 
Generation (1997), Great Teacher Onizuka (1998) 
adalah beberapa judul yang sangat diminati 
kala itu. Memasuki tahun 2000an, dorama 
masih memikat pemirsa melalui Strawberry on 
the Shortcake (2001), Nobuta wo Produce (2005), 
1 Liter of Tears (2005), Hana Yori Dango (2005), 
dan Nodame Cantabile (2006). Namun, seiring 
dengan masuknya drakor ke Indonesia, dorama 
seolah tenggelam dan kehilangan pamornya.

 Untuk merangkul kembali penggemar 
dorama di kawasan Asia Tenggara, The Japan 
Commercial Broadcasters Association dan 
TBS TV menggelar festival J-Series untuk 
mempromosikan drama televisi Jepang. 
Diselenggarakan sejak 2013 di Thailand, 
J-Series Festival juga telah diselenggarakan 
dua kali di Jakarta pada 2015 dan 2017. 
Namun, sepertinya upaya ini belum berhasil 
menggoyahkan dominasi drakor di Indonesia. 
Belakangan, dorama malah banyak melakukan 
remake (membuat ulang) dari drakor. Sebut 
saja My Boss My Hero (2006), Signal (2018), Good 

Doctor (2018), dan Voice (2019).

Dorama Versus Drakor

 Merosotnya minat terhadap dorama 
tentu tidak dapat dilepaskan dari kualitas drama 
tersebut. Jalan cerita dan plot twist (pelintiran 
plot) yang seharusnya menjadi pondasi utama 
sebuah drama, tidak digarap secara serius. 
Secara umum, jalan cerita dalam dorama 
cenderung datar dan minim plot twist. Padahal, 
plot twist sangat penting dalam memberikan 
kejutan tak terduga (Khafid, 2020), memberi 
rasa penasaran, dan meninggalkan kesan 
kuat di hari pemirsa.  Kehadiran plot twist juga 
memberikan kesempatan kepada penonton 
untuk terlibat dalam jalan cerita dengan 
mencari petunjuk dari cerita yang ditampilkan 
(Komeda, et. al, 2017).

 Berbeda dengan dorama, drakor mampu 
menampilkan alur cerita yang baik lengkap 
dengan sinematografi, dan visual pemain 
yang kuat. Drakor dengan apik memunculkan 
plot twist yang mencengangkan. Sensasi yang 
ditimbulkan seolah dibawa naik roller coaster 
lalu tanpa sadar dijatuhkan dari ketinggian 
saat telah mencapai klimaks. Adrenalin yang 
membuncah kemudian memberikan kepuasan 
menonton yang maksimal. Para penonton pun 
diberikan kesempatan untuk saling membahas 
dan berbagi keterkejutan yang sama. Pada 
akhirnya, hal ini membuat hati penonton saling 
bertautan dan membentuk ikatan fandom yang 
kuat.

 Kepiawaian Korea Selatan dalam 
meramu formula dramanya tentu memiliki 
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perjalanan panjang. Jauh sebelum berhasil 
mendominasi tontonan pemirsa Indonesia, 
drakor memiliki cita rasa serupa dengan 
sinetron. Hal ini terlihat dari tipe cerita, kualitas 
akting pemain, dan jalan cerita yang agak klise 
seperti cinta segitiga, kisah si kaya dan miskin. 

 Namun berbeda dengan sinetron, 
drakor masih mampu menjaga kualitasnya 
melalui pembatasan jumlah episode. Dengan 
demikian, alur cerita dapat disajikan secara 
rapi, tidak dilebih-lebihkan, dan memiliki 
akhir yang jelas. Dalam perkembangannya, 
drakor mampu memberikan eskalasi dari segi 
kualitas akting, gaya berpakaian, soundtrack 
(lagu), dan sinematografi sekelas film. Formula 
ini kemudian memicu rasa candu di kalangan 
pemirsa Indonesia.

Dorama: Makna dan Filosofi Hidup

 Salah satu kekhasan utama dari dorama 
adalah comical expression atau ekspresi yang 
sering muncul dalam anime (kartun Jepang). 
Untuk sebagian penonton, ekspresi ini terlihat 
tidak natural dan mengganggu. Namun, 
bagi penggemar dorama, ekspresi seperti ini 
justru memberikan karakteristik unik yang 
membedakan dorama dari drama seri lainnya. 
Ekspresi ini pun mampu memberikan batas 
yang jelas antara fiksi dan realita. Penonton 
pun tidak serta merta ditarik masuk ke dalam 
semesta dorama sehingga membuatnya lupa 
pada dunia nyata tempat berpijak.

 Kendatipun kepopuleran drakor 
seolah meredupkan pesona dorama di 
kalangan pemirsa Indonesia, dorama sejatinya 
menyodorkan konten cerita yang bernas. Alih-
alih menawarkan kisah yang klise, dorama 
justru kaya akan kedalaman makna dan filosofi 
hidup. Sebagai contoh, dorama Gekikaradou 

atau The Way of the Hot & Spicy (2021) yang 
menggunakan seni makanan pedas sebagai 
filosofi hidup dalam bekerja, memahami cinta, 
dan menjalani hidup dengan berani. Meskipun 
memiliki alur penuturan yang berulang, namun 
setiap episodenya berhasil menyampaikan 
makna hidup sehingga membuat pemirsa 
memahami perasaan diri dan bersemangat 
dalam bekerja. 

 Dorama pun sering menggunakan 
profesi sebagai latar belakang utama cerita. 
Dari sini, dorama berhasil mengangkat sesuatu 
yang biasa terlihat lebih memikat. Sebagai 
contoh dorama Izakaya Bottakuri (2018) yang 
berkisah tentang dua saudara perempuan 
yang mengelola rumah makan, Police in a Pod 
(2021) tentang keseharian hidup polisi Jepang 
baik saat bertugas maupun tidak bertugas, 
Can’t Write! A Life Without Scenario (2021) yang 
menceritakan upaya penulis skenario drama 
dalam memenuhi tenggat naskah. Dengan 
menyunguhkan kisah berlatar belakang profesi, 
dorama seolah memberikan perspektif bahwa 
tidak ada profesi yang tidak baik. Sebab masing-
masing profesi memiliki perjuangannya sendiri.

 Meminjam istilah dalam dunia fashion, 
dorama bagi saya seperti koleksi haute couture 
yang disajikan secara khusus bagi pemirsa. Tidak 
hanya menjadi media hiburan, dorama mampu 
menghadirkan nilai lain karena memberikan 
sebuah renungan tentang hidup. Seperti 
seseorang yang sedang dalam perjalanan 
menemukan arti hidup, dorama memberikan 
opsi penafsiran melalui cerita yang menyentuh 
hati (Editor Hidayatullah Rabbani).
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Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan 
situs Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI berjudul “Dampak 

Negatif Satu Tahun PJJ, Dorongan Pembelajaran 
Tatap Muka Menguat”, menjelaskan beberapa 
temuan tentang PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). 
Salah satu temuan menunjukkan bahwa metode 
daring membuat anak-anak didik tidak bisa 
memahami mata pelajaran dengan baik. Selain 
itu, dukungan dari keluarga sangat diperlukan 
untuk mengingatkan anak-anak menjalankan 
kewajibannya sebagai pelajar, terutama karena 
masih kuatnya faktor kemalasan dan masalah 
teknis terkait penggunaan perangkat digital 
(Kemendikbud, 2021). Faktor-faktor ini secara 
garis besar menjadi kendala dalam proses 
belajar-mengajar dengan metode “daring”.

 Penelitian yang dilakukan oleh Annisa, 
Nadila, Salsabila, Putri dan Nurmajesti (2020), 
tentang tingkat efektifitas pembelajaran 
PJJ selama masa pandemi COVID-19 
bagi mahasiswa Universitas Indonesia, 
menggambarkan bahwa tingkat efektifitas PJJ 
berada di rentang 2.87 dari rentang tertinggi 
5. Hal ini mengindikasikan PJJ kurang efektif 
diterapkan. Kendala yang dihadapi mencakup 
persoalan seperti koneksi internet yang kurang 
stabil, kurangnya komunikasi antara guru-

mahasiswa, dan permasalahan psikologis yang 
disebabkan pandemi COVID-19.     

 Kendala PJJ juga terjadi pada jenjang 
pendidikan lebih rendah contohnya yang terjadi 
di Cimahi, sekitar 2.300 siswa SMP di kota Cimahi 
mengalami kendala selama PJJ. Alasan yang 
menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti 
PJJ dengan baik berupa permasalahan akses 
digital dan kurangnya pendampingan dari 
orang terdekat saat anak belajar PJJ. Alhasil, 
banyak dari mereka yang tidak menghadiri 
kelas bahkan tidak mengumpulkan tugas. 
Hal ini membuat banyak anak yang belum 
menerima rapor karena masih banyak nilai yang 
kosong (Putra, 2021). Selain di kota Cimahi, 
kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi 
di Kota Bandung. Data dari Dinas Pendidikan 
Kota Bandung ada sebanyak 27 ribu siswa dari 
tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan 
sekolah menengah pertama yang mengalami 
kesulitan selama PJJ. Permasalahannya pun 
serupa yaitu kesulitan akses dan keterbatasan 
dalam kepemilikan gawai untuk belajar “daring” 
seperti laptop atau tablet (Rabbani, 2020).  

 Saya juga memiliki pengalaman terkait 
PJJ ini. Selama pandemi anak saya yang masih 
berusia pra-sekolah juga mengalami nasib yang 
sama harus merasakan sekolah secara “daring”. 
Meskipun telah tersedia sarana dan prasarana 
yang menunjang PJJ bukan berarti masalah 
selesai. Dia tetap tidak dapat duduk dengan 
tenang di depan laptop dan lebih memilih 
untuk menghabiskan waktunya bermain 
mobil-mobilan di belakang rumah atau 
memilih bermain langsung bersama anggota 
keluarga. Untuk itu, selain permasalahan sarana 
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dan prasarana ada permasalahan lain yang 
mendasar yang membuat para siswa kesulitan 
menyerap materi dengan PJJ. 

 Dalam cabang sosiologi mikro, 
terdapat konsep interaksionisme simbolik. 
Secara sederhana, interaksionisme simbolik 
menjelaskan bahwa manusia berinteraksi 
dengan saling mengirimkan simbol-simbol 
yang kemudian dimaknai dengan makna yang 
serupa. Menurut Mead (dalam Siregar, 2011) 
saat melakukan interaksi, orang yang terlibat 
akan saling mengirim sekaligus membaca 
simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal. 
Simbol non-verbal yang dimaksud merujuk 
pada gerak tubuh, bahasa tubuh, status, dan 
lain-lain (Siregar, 2011). Kedua jenis simbol 
ini menjadi sama pentingnya, karena setiap 
simbol akan dimaknai oleh orang yang sedang 
berinteraksi. Namun, proses ini hanya dapat 
berjalan baik jika pemaknaan akan simbol yang 
saling dipertukarkan ini sama, sehingga orang 
yang berinteraksi akan saling memahami. 

 Dalam kasus pembelajaran jarak jauh, 
pertukaran simbol antara guru dan murid yang 
seharusnya berjalan lancar dalam pertemuan 
tatap muka, harus terdisrupsi oleh layar digital 
yang memiliki batas-batas tegas. Kondisi ini 
membuat setiap simbol yang disampaikan 
memiliki kemungkinan tidak termaknai dengan 
sama antara guru dan murid. Kemungkinan 
tidak termaknai dengan sama ini terjadi karena 
keterbatasan ruang digital yang membuat baik 
guru dan murid tidak leluasa mengirimkan 
simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal. 
Gangguan-gangguan dalam penyampaian 
simbol lebih besar dibandingkan tatap muka. 
Pemaknaan akan simbol yang berbeda ini akan 
berujung pada kegagalan dalam pemahaman 
belajar anak. 

 Hal ini tidak hanya terjadi di negara 

berkembang seperti Indonesia yang selama 
lebih dari setahun ini mengalami PJJ, namun di 
negara lain di Asia Tenggara juga mengalami hal 
serupa. Banyak siswa yang berasal dari tingkat 
ekonomi kurang mampu mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan sarana dan prasarana 
penunjang PJJ seperti komputer dan akses 
internet. Sebagai contoh di Malaysia, beberapa 
Mahasiswa merasa khawatir tidak dapat 
mengikuti PJJ dengan baik mengingat fasilitas 
dirumah tidak sama dibandingkan dengan 
fasilitas di kampus. Saat belajar di luar kampus 
mereka khawatir ketika harus mengakses 
piranti lunak yang berbayar sedangkan bila 
diakses didalam kampus piranti lunak tersebut 
termasuk kedalam fasilitas belajar-mengajar. 
Selain itu, guru-guru yang mengajar sekolah 
dasar dan sekolah menengah atas mengatakan 
bahwa sebagain dari murid-murid mereka 
tidak dapat mengakses internet sehingga tidak 
dapat mengikuti PJJ dengan baik (Jalli, 2020).   

 Tentunya pilihan PJJ kemarin adalah 
situasi yang sulit dielakkan dalam pandemi 
seperti sekarang ini. Bukan hanya dalam 
bidang pendidikan, upaya penanganaan 
pandemi memang membatasi manusia yang 
dasarnya makhluk sosial untuk berinteraksi 
dengan manusia lainnya. Padahal manusia 
adalah makluk yang mempelajari makna 
dari setiap pertukaran simbol-simbol yang 
terjadi dalam interaksi sosial. Semakin banyak 
simbol yang dipertukarkan dan dipahami 
dengan sama antar manusia kemungkinan 
terjadinya kesalahpahaman dapat diredam. 
Untuk itu, sangat penting setiap manusia 
untuk melakukan interaksi sosial tanpa adanya 
kendala. Oleh karenanya, kita dihadapkan pada 
tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan 
akan penanganan pandemi namun juga 
menjaga karakteristik manusia sebagai mahluk 
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sosial. 

 Jika kita kembali melihat sektor 
pendidikan, proses pembelajaran siswa akan 
sangat sulit jika hanya dilakukan dengan 
metode daring. Kesulitan disini bukan datang 
dari rasa malas atau kurangnya dukungan 
orang sekitar, tetapi lebih kepada kegagalan 
pemaknaan simbol yang sama antara guru-
murid yang terjadi karena keterbatasan 
medium digital. Untuk itu, perlu dipikirkan 
mekanisme pembelajar lain dengan tetap 
menjadi protokol kesehatan, misalnya dengan 
membentuk kelompok belajar dengan jumlah 
kecil hanya di lingkungan rumah terdekat 
saja. Sebagai refleksi ke depan, mungkin 
langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan bisa 
dijadikan contoh bagi pemangku kepentingan 
lain terkait persoalan PJJ. Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan di kota tersebut memilih solusi 
strategis dengan mengirimkan para guru ke 
rumah-rumah siswa yang tidak memiliki gawai. 
Hal ini bukan hanya mendukung PJJ secara 
simultan namun juga memberikan dampak 
positif bagi siswa yang mengalami kendala PJJ, 
sembari tetap taat pada protokol kesehatan 
(Rabbani, 2020) (Editor Hidayatullah Rabbani).
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Widodo pada 2 Maret 2020, pemerintah telah 
mengambil berbagai langkah sebagai upaya 
pencegahan penyebaran. Salah satu dari upaya 
tersebut adalah peraturan pembatasan sosial 
dan kegiatan masyarakat yang masih terus 
berlangsung. Masyakarat mulai beradaptasi 
dengan kebiasaan baru bekerja, belajar, dan 
beribadah dari rumah. Kebiasaan baru ini 
menuntut kreativitas individu demi bertahan 
hidup. Hal yang sama juga dialami para orang 
tua yang mendadak mendapat peran sebagai 
guru pendamping pembelajaran jarak jauh. 
Meski sejatinya orang tua adalah guru pertama 
bagi anak, namun mengajarkan mata pelajaran, 
mengamati dan memenuhi kebutuhan belajar, 
serta mengevaluasi pencapaian anak sesuai 
kurikulum dan program sekolah, adalah hal 
yang benar-benar berbeda. 

 Terkait pembelajaran jarak jauh di masa 
pandemi, pemerintah sendiri telah menerbitkan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan 
Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Setidaknya 
ada tiga opsi kurikulum yang dapat dipilih 

pada saat pandemi, yakni “1) tetap mengacu 
pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan 
kurikulum darurat; atau 3) melakukan 
penyederhanaan kurikulum secara mandiri.” 
Pedoman penyederhanaan kurikulum dalam 
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 
anak ini disusun untuk menjawab tantangan 
yang dihadapi guru, anak, serta orang tua di 
lapangan. “Kurikulum pada satuan pendidikan 
dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas 
bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 
siswa.” (Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, dalam taklimat media 
Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa 
Pandemi Covid-19, 2020).

 Pelaksanaan homeschooling atau 
sekolah rumah di Indonesia sebenarnya sudah 
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
129 Tahun 2014 Tentang Sekolahrumah. 
Homeschooling diakui sebagai pendidikan 
nonformal dengan bentuk pendidikan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Oleh 
karenanya hasil pendidikan homeschooling 
juga dianggap setara dengan pendidikan 
formal selama anak dapat melewati ujian 
sesuai dengan standar nasional pendidikan 
dengan nilai lulus. Namun, peraturan yang 
seharusnya menjadi payung hukum kuat ini 
pun menjadi polemik khususnya di antara para 
pelaku homeschooling. Tanpa adanya petunjuk 
teknis pelaksanaan, peraturan ini dianggap 
hanya menyentuh permukaan bahkan 
mencampuradukkan bentuk pendidikan 
homeschooling yang berbasis rumah, dengan 
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PKBM yang berbentuk lembaga (Rosyidah, dkk, 
2020). Sebagai konsekuensi, anak yang ingin 
memperoleh ijazah resmi harus mengikuti ujian 
kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM 
yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

 Legalitas homeschooling tentu 
diperlukan untuk melakukan pengawasan dan 
evaluasi agar kualitas hasil pendidikan terjaga. 
Sehingga tidak serta merta semua kegiatan 
belajar mandiri di rumah bersama orang tua 
dapat disamakan dengan homeschooling yang 
diakui pemerintah. Sebab ada prasyarat yang 
harus dipenuhi orang tua sebelum memulai 
kegiatan homeschooling. Untuk mendapatkan 
legalitas dari Dinas Pendidikan setempat, selain 
dokumen identitas dan surat pernyataan, orang 
tua perlu merancang “Program Sekolahrumah 
yang sekurang-kurangnya mencantumkan 
rencana pembelajaran” (Permendikbud, No.129, 
Tahun 2014 tentang Sekolahrumah). Kurikulum 
pembelajaran juga harus mengacu pada 
kurikulum nasional dengan tetap mengajarkan 
pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan 
kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa 
Indonesia. Akan tetapi, sekali lagi, ketiadaan 
petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan 
menimbulkan kesulitan bagi orang tua yang 
tertarik pada metode homeschooling ini.

 Pendidikan bagi anak adalah hal 
yang kompleks. Di balik penyusunan dan 
pengembangan kurikulum terdapat ahli dan 
praktisi pendidikan, juga ahli di bidang ilmu 
terkait yang menyumbangkan pemikiran dan 
pengetahuannya. Oleh karena itu, penyusunan 
program pembelajaran yang mengacu 
pada kurikulum nasional sebagai prasyarat 

homeschooling tentu bukan pekerjaan yang 
mudah. Persoalannya, apakah orang tua 
mampu menyusun program pembelajaran 
yang dapat memfasilitasi dan memenuhi 
kebutuhan belajar sehingga anak? Apalagi 
jika anak dituntut untuk mampu mencapai 
kompetensi dasar sesuai usia yang diharapkan 
berdasarkan rujukan kurikulum nasional. Lebih 
jauh lagi, peran pemerintah dalam memayungi 
dan meregulasi kegiatan homeschooling juga 
masih menjadi perdebatan. 

 Dalam perkembangan terbaru, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan 
pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 
2021/2022dalam Keputusan Bersama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 03/ KB/ 2021, 
Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ 
Menkes/ 4242/ 2021, dan Nomor 440-717 
Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). SKB 4 Menteri ini 
menjadi rujukan dinas pendidikan di beberapa 
daerah dalam menetapkan keputusan 
pembelajaran tatap muka mulai tanggal 30 
Agustus 2021, di antaranya wilayah Banten, 
DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 
(Dzulfaroh, Kompas.com, 27 Agustus 2021). 
Akan tetapi berdasarkan pengamatan di 
lapangan, masih banyak orang tua yang tidak 
menyetujui keputusan pembelajaran tatap 
muka di tengah tingginya angka penyebaran 
Covid-19. 

 Jika kita mencermati tren pencarian 
Google untuk kata “homeschooling” setahun 
terakhir, puncak pencarian ada dalam periode 28 
Juni – 2 Juli 2020 bersamaan dengan awal tahun 
ajaran baru. Yogyakarta yang dikenal sebagai 
kota pelajar karena kualitas pendidikannya, 
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tampil paling atas pada minat pencarian 
kata “homeschooling” di Google. Sedangkan 
pencarian kueri terkait menunjukkan adanya 
peningkatan pencarian lebih dari 100% pada 
nama-nama lembaga PKBM yang menawarkan 
metode homeschooling di Indonesia. Pencarian 
ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
masyarakat yang mencari alternatif pendidikan 
di luar sekolah formal. 

 Homeschooling merupakan metode 
belajar alternatif yang telah diakui di Indonesia 
walau pelakunya belum sebanyak di beberapa 
negara lain. Meski membutuhkan banyak dan 
perangkat pendidikan baru, namun kegiatan 
homeschooling bukanlah hal yang tidak 
mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi regulasi 
pemerintah yang dianggap belum tegas oleh 
sebagian pelaku homeschooling, menjadikan 
pelaksanaannya di lapangan tidak semulus 
yang diharapkan. Sesungguhnya dengan 
semangat “Merdeka Belajar” yang digaungkan 
oleh Kemendikbud beberapa waktu terakhir, 
homeschooling bisa menjadi pilihan yang 
dapat dijajaki oleh orang tua di masa pandemi. 
Namun, pemerintah juga harus menegaskan 
peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan 
homeschooling (Editor Ibnu Nadzir).
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Dalihan Na Tolu berasal dari kata Dalihan 
artinya tempat memasak, Na artinya 
kata penghubung yang, Tolu artinya 

tiga (Pasaribu, (1938); Gultom, (1992); (Richard 
Sinaga, 1998). Dalam hal ini, Dalihan Na Tolu 
berarti tungku berkaki tiga tempat memasak 
makanan. Ketiga kaki tungku tersebut terbuat 
dari batu dan berukuran sama 30 cm. Dari 
Dalihan Na Tolu inilah muncul inspirasi dari Suku 
Batak untuk menjadikannya sebagai falsafah 
yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, 
sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang 
Batak. 

 Makna dasar tiga kaki tungku adalah tiga 
kelompok/sub kelompok dalam kekerabatan 
orang Batak, yaitu Dongan Tubu (kelompok 
yang posisinya sejajar, seperti teman dan 
saudara semarga), Hula-hula (kelompok 
marga istri), dan Boru (sesama perempuan 
sebaya namun berbeda marga) yang  masing-
masing mempunyai pribadi dan harga 
diri, hak, dan kewajiban sebagai pelaksana 
tanggungjawab sesuai kedudukannya saat 
terjadi suatu permasalahan. Menurut Gultom 
(1992), makanan yang dimasak di atas tiga 
kaki tungku dianalogikan sebagai sebuah 
masalah. Permasalahan muncul dari salah satu 
kelompok dan ditetapkan sebagai kelompok 

Dongan Tubu. Permasalahan tersebut harus 
diselesaikan bersama dengan adil melalui 
persamaan hak dan demokrasi, lalu dilanjutkan 
dengan bersalaman dengan tangan kanan, 
memakan makanan khas batak. Inilah yang 
menjadi nilai falsafah Dalihan Na Tolu yang 
kemudian menjadi nilai didikan nenek moyang 
dalam pembelajaran.

Gambar 1. Dalihan Na Tolu (Sumber: Bornok Sinaga, 2016)

Model Pembelajaran Berbasis Dalihan Na 
Tolu

 Model pembelajaran berbasis ”Dalihan 
Na Tolu” adalah suatu pola pembelajaran 
yang membuat siswa mampu mengonstruksi 
pengetahuan dan memecahkan masalah. 
Dalam proses pembelajaran, siswa dilatih 
untuk memecahkan masalah, berkolaborasi, 
mengajukan pendapat secara bebas 
dan terbuka. Siswa menyadari hak dan 
kewajibannya dalam kelompok, memahami 
tujuan-tujuan mereka bekerjasama, dan proses 
interaksi baik dengan teman, guru maupun 
masalah yang sedang dikaji. Pola interaksi 
sosial Dalihan Na Tolu dapat digunakan untuk 
melatih soft skills kepada peserta didik dalam 
proses pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur 
didikan Batak (Hadi & Saragi, 2020). 

 Model pembelajaran berbasis Dalihan Na 
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Tolu, dilandasi teori pembelajaran yang menganut 
paham konstruktivistik, seperti Project-Based 
Learning, Problem-Based Learning, dan Discovery 
Learning dengan pendekatan saintifik melalui 
proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, 
mengkomunikasikan berbagai proses (Al-Tabany, 
2017).  Proses pembelajaran memberi perhatian 
pada aspek-aspek kognisi yang berkaitan dengan 
nalar atau proses berpikir yaitu kemampuan dan 
aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan 
rasional dan mengangkat berbagai masalah yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selama proses 
pembelajaran, prinsip yang ditekankan adalah 
(1) setiap anak yang lahir dan tumbuh sejatinya 
memiliki potensi, (2) cara berpikir, bertindak, dan 
persepsi setiap orang dipengaruhi nilai budayanya, 
(3) ilmu adalah hasil konstruksi sosial dan sebagai 
alat penyelesaian masalah kehidupan, dan (4) 
seluruh ilmu pengetahuan adalah hasil budi dan 
daya pikiran manusia. Adapun gagasan rancangan 
model pembelajaran berbasis Dalihan Na Tolu yang 
diterapkan mengikuti lima tahap. 

 Pertama, tahap apersepsi budaya. Tahap 
apersepsi budaya diawali dengan menginformasikan 
kepada siswa kompetensi dasar dan indikator 
yang akan dicapai siswa melalui pembelajaran 
materi yang akan diajarkan. Kemudian guru 
menumbuhkan persepsi positif dan motivasi belajar 
pada diri siswa melalui pemaparan manfaat ilmu 
yang dipelajari, keterkaitan pembelajaran dengan 
aspek-aspek  budaya Batak dan teori didikan leluhur 
Batak serta meyakinkan siswa, jika siswa terlibat 
aktif dalam merekonstruksi konsep dan prinsip ilmu 
melalui penyelesaian masalah yang bersumber dari 
fakta dan lingkungan budaya Batak dengan strategi 
penyelesaian yang menerapkan pola interaksi 
Dalihan Na Tolu yang dipahami siswa dan guru. 

 Kedua, tahap representasi dan pemecahan 
masalah dengan pola interaksi sosial Dalihan Na 
Tolu. Pada tahap representasi dan pemecahan 
masalah dengan pola interaksi Dalihan Na Tolu, 
guru meminta siswa mencoba mengamati  masalah 
dan mendiskusikan hasil pemikiran melalui belajar 

kelompok. Pembentukan kelompok belajar 
menerapkan nilai yang terkandung pada interaksi 
sosial Dalihan Na Tolu, yakni keheterogenan anggota 
kelompok dari segi karakteristik (sub kelompok 
dongan tubu, boru, hula-hula, dan dongan 
sahuta) siswa, dengan tujuan agar siswa terlatih 
bekerjasama, berkomunikasi, menumbuhkan rasa 
toleransi dalam perbedaan, saling memberi ide 
dalam penyelesaian masalah, saling membantu dan 
berbagi informasi. 

 Ketiga, mempresentasikan dan 
mengembangkan hasil kerja. Pada tahapan ini, guru 
meminta salah satu kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya di depan kelas dan memberi 
kesempatan pada kelompok lain memberi 
tanggapan berupa kritikan disertai alasan-alasan, 
masukan bandingan pemikiran. Sesekali guru 
mengajukan pertanyaan menguji pemahaman/
penguasaan penyaji dan dapat ditanggapi oleh 
kelompok lain. Kriteria untuk memilih hasil diskusi 
kelompok yang akan dipresentasikan antara lain: 
jawaban kelompok berbeda dengan jawaban dari 
kelompok lain, ada ide penting dalam hasil diskusi 
kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. 

 Keempat, temuan objek pengetahuan dan 
penguatan skema baru. Objek-objek pengetahuan 
berupa model (contoh konsep) yang diperoleh 
dari proses dan hasil penyelesaian masalah 
dijadikan bahan inspirasi dan abstraksi konsep 
melalui penemuan ciri-ciri konsep oleh siswa dan 
mengkonstruksi konsep secara ilmiah. Setelah 
konsep ditemukan

 Kelima, setelah konsep ditemukan 
kemudian menganalisis dan mengevaluasi 
proses dan hasil penyelesaian masalah. Pada 
tahapan ini, guru membantu siswa atau 
kelompok mengkaji ulang hasil penyelesaian 
masalah, menguji pemahaman siswa dalam 
proses penemuan konsep dan prinsip.
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 Pembelajaran berbasis budaya Batak 
adalah pembentukan kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta 
didik melalui pengintegrasian nilai-nilai 
budaya Batak, pola interaksi sosial Dalihan 
Na Tolu, dan konstruksi pengetahuan yang 
melibatkan masalah yang dirancang dari 
fakta dan lingkungan budaya Batak. Nilai-nilai 
kearifan budaya Batak dijadikan panduan 
dalam mengembangkan talenta, kognisi, 
karakter siswa dalam proses pembelajaran. 
Hal ini didasari pemikiran bahwa cara berpikir, 
berpersepsi, dan bertindak setiap peserta 
didik terhadap suatu masalah atau informasi 
dipengaruhi nilai-nilai budaya, lingkungan, dan 
orang lain disekitarnya (Editor Al Araf Assadalah 
Marzuki).
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Berbicara mengenai pertambangan, 
seringkali isu yang muncul seputar 
kerusakan, degradasi, dan eksploitasi 

lingkungan. Di sisi lain, pertambangan 
dianggap memberikan dampak pertumbuhan 
ekonomi, terutama bagi negara berkembang 
seperti Indonesia. Persoalan dilematis ini 
perlu dilihat lebih jauh bagaimana korporasi 
tambang melakukan aktivitasnya.

 Sebagaimana lazimnya perusahaan, 
korporasi tambang menjalankan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 
wujud kepedulian (moral) pada masyarakat. 
Bentuk ini yang kemudian bisa menjadi refleksi 
tentang “kapitalisme yang baik”. Apakah CSR 
itu adalah upaya mengobati luka kapitalisme, 
atau bentuk penebusan dosa (redemption), 
atas kelakuan perusahaan terhadap kerusakan 
lingkungan? Pada akhirnya praktik CSR ini 
menjadi politis karena perusahaan perlu 
membangun kepercayaan pada masyarakat 
sekitar tambang, tentunya demi kelangsungan 
bisnisnya.

 Kita dapat melihat salah satu kasus 
di Indonesia melalui riset etnografi yang 
dilakukan oleh Marina Welker (2009), yang 

memaparkan bagaimana korporasi tambang 
Newmont di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), menawarkan kegiatan “bermoral” (moral 
commitments) kepada masyarakat dalam 
bingkai CSR. Dalam kaitannya dengan limbah 
pembuangan, Newmont melakukan sosialisasi 
di sekolah-sekolah tentang upayanya menjaga 
lingkungan. Dalam hal ini, Newmont melakukan 
“tailing rituals” atau penggunaan CSR untuk 
membangun citra sebagai penyelamat 
lingkungan. Imbasnya, masyarakat lokal seolah 
terbius ke dalam dimensi ekonomi-politik 
korporasi tambang.

 Welker (2009) menyebutkan bahwa 
Newmont, dengan melibatkan pejabat-
pejabat seniornya, menggelar acara pelepasan 
sejumlah tukik (anak penyu/penyu muda)  di 
pantai. Kegiatan ini memberi kesan hubungan 
dan penyatuan yang erat dengan alam. Bahkan 
“aksi sosial” ini membius masyarakat ke dalam 
dimensi politik dan ekonomi yang sebenarnya 
menyimpan masalah lingkungan yang serius.

 Di samping itu, seorang manajer di 
Newmont menganggap penduduk desa 
(nelayan) merusak lingkungan karena mereka 
mencari penghidupan di laut. Kehidupan 
yang bergantung pada laut itu juga dianggap 
sebagai bentuk permasalahan kemiskinan 
(Welker, 2009: 153). Meskipun Welker melihat 
bahwa mencari ikan di laut itu merupakan 
cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, kegiatan tersebut berangsur 
berhenti karena kehadiran Newmont (Welker, 
2009: 153). 

 Kehadiran Newmont bahkan terus 
mengikis mata pencaharian masyarakat. Satu 
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contohnya adalah kasus Ibu Halimah yang 
berhenti menanam tebu. Hal ini menjadi 
peluang bagi pihak Newmont melalui Yayasan 
Olat Parigi (YOP) --institusi yang menjadi 
kepanjangan tangan Newmont-- untuk 
mendistribusikan serangkaian hadiah (gifts) 
atau pinjaman (loans) kepada masyarakat 
(Welker, 2009: 161-162). Bentuk kritik tajam 
yang dilontarkan kepada masyarakat menjadi 
sebuah strategi dan mekanisme efektif bagi 
masyarakat sendiri untuk mengakses sumber 
daya Newmont (Welker, 2009: 162). 

 Masyarakat Sumbawa di Desa 
Tongo kemudian menjadi bergantung pada 
Newmont. Bahkan, secara implisit masyarakat 
tampak mendukung keberadaan Newmont. 
Salah satu kasusnya dapat dilihat ketika ada 
rencana kedatangan aktivis Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) ke daerah tambang untuk 
melakukan demonstrasi terkait masalah 
lingkungan. Namun, masyarakat setempat justru 
meresponnya dengan memasang spanduk 
yang bertuliskan “Masyarakat Sekongkang 
menentang apapun bentuk aksi teror 
terhadap PT NNT (Newmont Nusa Tenggara)”. 
Seolah masyarakat memperingatkan bahwa 
pertambangan Newmont berada di bawah 
perlindungan mereka. Masyarakat menjadi 
pelindung bagi Newmont karena perusahaan 
telah berupaya mendistribusikan kekayaannya 
kepada masyarakat dalam skema CSR dan 
pembangunan masyarakat.

 Marina Welker, dalam buku etnografinya 
yang berjudul Enacting the Corporation: An 
American Mining Firm in Post-Authoritarian 
Indonesia (2014), menjelaskan dinamika 
korporasi tambang setelah runtuhnya Orde Baru 
pada 1998, yang ditandai dengan meningkatnya 
kebebasan pers, kebebasan berekspresi bagi 
kaum marginal, dan desentralisasi. Pada masa 

pasca-Orde-Baru ini, ungkapan kekecewaan 
dari masyarakat Tongo bermunculan, yang 
menuding pemerintah gagal meningkatkan 
taraf hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, 
mereka pun berpaling dari pemerintah dan 
menganggap patron mereka adalah Newmont, 
seperti dikatakan oleh seorang informan, “Our 
government is Newmont” (pemerintah kami 
adalah Newmont) (Welker, 2014: 83). 

 Masyarakat kemudian mulai 
berani menyatakan kekecewaan dan 
ketidakpercayaannya terhadap pemerintah 
dalam hal pembangunan. Kekecewaan 
tersebut ditunjukkan ketika beberapa anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
berkunjung ke Sumbawa pada 2003. Penduduk 
setempat memblokade jalan yang dibangun 
oleh Newmont dan meminta para anggota 
DPRD tersebut menggunakan jalan yang 
dibangun dari anggaran pemerintah (Welker, 
2014: 84). Masyarakat memandang bahwa 
Newmont-lah yang melakukan pembangunan, 
bukan pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan 
telah dipandang sebagai surrogate state 
(‘wakil negara’) karena telah menyediakan 
lapangan pekerjaan, kesejahteraan yang 
nyata, dan pembangunan infrastruktur bagi 
masyarakat (Welker, 2014: 69). Pemerintahan 
Indonesia, yang dinilai masih koruptif dan 
tidak menyejahterakan rakyat, juga memberi 
peluang besar bagi Newmont untuk menjadi 
‘wakil negara’, sembari tetap memperhatikan 
kepentingan pemerintah Indonesia (Welker, 
2014: 70).

 Kasus lain yang menunjukkan peran 
perusahaan sebagai ‘wakil negara’ dapat 
ditemui di PT KPC (Kaltim Prima Coal), 
sebuah perusahaan tambang batubara yang 
berlokasi di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan 
Timur (Mahadika, 2021). Peran tersebut 
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dapat dilihat dari Musyawarah Perencanaan 
dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 
pada 2019 di desa Swarga Bara. Dalam 
Musrenbangdes itu, seorang pegawai kantor 
desa di hadapan pejabat pemerintah daerah 
memohon pada KPC dengan berkata, “ . . . 
Banyak permintaan kami untuk PT KPC… Kami 
mohon kalau bisa dibantu KPC, mohon dibantu” 
(Mahadika, 2021: 8). Saat itu, musyawarah 
dihadiri oleh sejumlah wakil dari pemerintah 
daerah, elite desa, masyarakat setempat, 
dan pegawai KPC yang bergerak di sektor 
pemberdayaan masyarakat. Banyak keluhan 
dilontarkan oleh pihak pemerintah desa dan 
masyarakat terkait ketiadaan dana daerah 
karena dananya digunakan untuk menutupi 
utang daerah sebelumnya. Bahkan, distribusi 
beras miskin (raskin) dari pemerintah daerah 
dinyatakan tidak tepat sasaran karena kelalaian 
petugas yang masih menggunakan data 
statistik lama (Mahadika, 2021: 7). 

 Keberadaan pegawai KPC ini dianggap 
dapat menyediakan sumber dana lain, di luar 
dari anggaran pemerintah daerah (dan pusat), 
melalui CSR. Rupanya dana CSR dari KPC 
telah diakui masyarakat untuk pembangunan 
infrastruktur desa; misalnya, pembuatan 
jalan atau semenisasi di beberapa gang desa 
(Sustainability Report KPC, 2017: 126). “Tapi 
kita juga artinya tidak berputus asa, karena ada 
sumber-sumber dana yang lain masih bisa kita 
harapkan agar dapat digunakan, tergabung 
dari pihak CSR atau pihak ketiga“, ujar salah 
satu pegawai kantor desa (Mahadika, 2021: 
7). Seolah-olah kehadiran pejabat pemerintah 
daerah tersebut tidak berguna di mata 
masyarakat lokal dan pemerintah desa yang 
lebih menggantungkan diri mereka kepada 
perusahaan tambang KPC (Mahadika, 2021: 8). 

 Program CSR ternyata tidak selamanya 

memperoleh legitimasi dari masyarakat. 
Salah satu kasusnya terjadi di India (Banerjee, 
2017). Perusahaan Vendanta Limited berupaya 
bernegosiasi dengan pemerintah untuk 
membangun pertambangan bauksit di 
bukit Niyamgiri, bagian timur Odisha, India 
(Banerjee, 2017: 10). Perusahaan memandang 
kegiatan penambangan ini akan menciptakan 
kesejahteraan, lapangan kerja, dan dampak-
dampak sosial serta lingkungan bisa diatasi 
dengan praktik CSR. Program pemberdayaan 
masyarakat akan dilakukan dengan memberi 
kompensasi, pelatihan, dan rehabilitasi. Namun, 
komunitas kesukuan yang ada di sana menolak 
semua tawaran itu. Setelah lebih dari 10 tahun 
masyarakat melakukan perlawanan, Mahkamah 
Agung India akhirnya memutuskan bahwa 
pertambangan tidak bisa dilanjutkan tanpa 
persetujuan komunitas kesukuan (Banerjee, 
2017: 10). Ini menunjukkan bahwa perbedaan 
worldview antara kedua belah pihak tak mampu 
mengakomodasi kepentingan paradigma 
global karena nilai budaya lokal Niyamgiri. 
Penduduk lokal lebih memilih gunung yang 
akan dieksploitasi itu tidak hilang karena dari 
situlah penghidupan mereka (Banerjee, 2017: 
11).

 Selama tidak mampu mengakomodasi 
kepentingan masyarakat, program CSR dapat 
dianggap gagal. Sebagaimana diketahui, 
program-program pembangunan yang 
dicanangkan pemerintah sering gagal karena 
dibingkai dalam skema top-down, di mana 
pemerintah seringkali tidak melihat struktur 
dan kepentingan yang ada di masyarakat 
(Ferguson, 1994: 20). Oleh karena itu, upaya 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
melalui CSR dan program-program lainnya perlu 
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

 Melihat beberapa fenomena yang terjadi 
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ini, korporasi tambang rupanya berada dalam 
model yang kontradiktif. Di satu sisi, perusahaan 
tambang dipandang merusak lingkungan 
dan bersifat tidak berkelanjutan. Namun, di 
sisi lain, perusahaan menghendaki bisnisnya 
dapat terus berjalan. Kondisi yang demikian 
itu kemudian disiasati dengan membangun 
citra korporasi yang peduli lingkungan 
melalui sosialisasi kepada masyarakat dan 
memberikan program-program pemberdayaan 
kepada masyarakat (CSR). Hal ini bertujuan 
untuk menyembunyikan suatu aktivitas 
yang berbahaya (eksploitasi lingkungan) dan 
menetralisir kritik dari masyarakat (Kirsh, 2009: 
88).  Atas dasar inilah perusahaan tambang 
dan masyarakat membentuk sebuah model 
patronase. 

 Perusahaan tambang dan masyarakat 
kemudian menjadi interdependen, bergantung 
satu sama lain dan saling menguntungkan. 
Masyarakat Sumbawa meminta Newmont 
bertindak sebagai patron, dan penduduk 
Swarga Bara juga meminta KPC agar dapat 
lebih banyak membantu mereka. Hal ini amat 
berguna bagi perusahaan, yang akhirnya bisa 
memeroleh konsesi pertambangan sebagai 
upaya bagi kelangsungan bisnis mereka. 
Perusahaan tambang juga memandang 
penduduk sekitar sebagai ancaman keamanan. 
Oleh karena itu, praktik CSR ini menjadi penting 
sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar 
berpihak pada perusahaan (Editor Ranny 
Rastati). 
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