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Assalamualaikum Wr Wb. 

E-Majalah Masyarakat dan Budaya (e-Magz MB) adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Tim Website 
dan Media Sosial Pusat Riset Masyarakat dan Budaya – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB – BRIN). Se-
jak Juli 2020, e-Magz MB secara rutin menerbitkan artikel ilmiah populer yang diambil dari website pmb.
brin.go.id ke dalam bentuk e-majalah ilmiah. Dengan nama terbitan “Masyarakat & Budaya: Artikel Populer 
Tentang Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia”, e-Magz MB memiliki frekuensi terbitan sebanyak dua kali 
dalam sebulan. 

Meskipun sempat mengalami perubahan nama instansi dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI) pada September 2021, namun antusiasme masyarakat 
untuk mengirimkan artikelnya ke redaksi Website PMB BRIN tidak surut. Memasuki tahun 2021, e-Magz MB 
mulai melakukan call for article untuk menerbitkan edisi khusus dengan tema yang telah ditentukan. Salah 
satu edisi khusus yang diterbitkan adalah kerjasama Program 1 SKS Students Edition, The Japan Founda-
tion, Jakarta.  

Secara umum, tema-tema yang diangkat dalam edisi khusus ini beririsan dengan kajian dan riset yang 
dilakukan di PMB BRIN yaitu budaya (baik budaya lokal, lisan, maupun pop), sumber daya hutan, maritim, 
studi media dan komunikasi, dan isu-isu sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan mengkombinasikan kon-
teks Indonesia dan Jepang, artikel-artikel dalam edisi khusus ini mampu memberikan warna tersendiri 
dalam menganalisa fenomena sosial budaya yang terjadi di masyarakat.

Secara tulus, PMB BRIN mengucapkan terima kasih kepada The Japan Foundation, Jakarta dan seluruh pe-
serta 1 SKS Students Edition yang berpartisipasi dalam edisi khusus ini. Terakhir dan paling utama, ucapan 
terima kasih kami sampaikan kepada Ranny Rastati selaku Ketua Tim Website dan Media Sosial PMB – BRIN 
yang telah menginisiasi kerjasama publikasi ini. Tak lupa kepada seluruh redaksi e-Magz MB atas upayanya 
dalam melakukan proses review dan publikasi. Semoga edisi khusus ini dapat memperkaya khasanah pe-
nelitian di Indonesia, khususnya kajian masyarakat dan budaya di Indonesia. 

Wassalamualaikum Wr Wb.

Salam,
Lilis Mulyani, Ph.D.
Plt. Kepala Kantor
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB BRIN)

*) Untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan PMB – BRIN, silahkan menghubungi:
Instagram/ Facebook/ Twitter/ YouTube : @PMBBRIN
Email (khusus pengiriman artikel)  : websitePMBLIPI@gmail.com
Email (korespondensi & kerjasama)  : pmb@mail.lipi.go.id
Website     : https://pmb.brin.go.id/

KATA PENGANTAR

mailto:websitePMBLIPI@gmail.com
mailto:pmb@mail.lipi.go.id
https://pmb.brin.go.id/
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KATA SAMBUTAN

Konnichiwa!!
Salam hangat dari The Japan Foundation, Jakarta! 

Studi Jepang dan Pertukaran Intelektual merupakan satu dari tiga pilar utama yang kemudian menjadi 
divisi program kerja The Japan Foundation, selain Pertukaran Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Je-
pang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan studi tentang Jepang, atau yang kita kenal dengan Stu-
di Jepang, menjadi salah satu komponen yang penting bagi The Japan Foundation di dalam menjalankan 
misinya sebagai jembatan bagi Jepang dengan negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Melalui Studi 
Jepang, kita dapat bersama-sama lebih mengenal tentang Jepang dari berbagai sudut pandang keilmuan 
sosial, yang nantinya diproyeksikan dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Jepang. 
Lebih dari itu, melalui pemahaman bersama ini, diharapkan dapat terjadi proses pertukaran informasi dan 
keilmuan, proses belajar mengajar yang berlangsung secara resiprokal, dimana negara-negara sahabat 
dapat belajar dari Jepang dan juga sebaliknya Jepang juga dapat belajar dari negara-negara sahabat. Den-
gan demikian, diharapkan kita dapat memperbaiki negara, meningkatkan kualitas bangsa, dan juga dapat 
mengatasi setiap tantangan dan isu internasional yang ada.

Di tengah-tengah pandemi COVID-19, The Japan Foundation, Jakarta diharuskan untuk menyesuaikan 
dengan keadaan dan mengadakan program kegiatan berbasis daring. Salah satu dari program kegiatan 
baru yang kami adakan adalah program 1 SKS Bersama JF Jakarta, yang menghadirkan pembicara dan ahli 
Studi Jepang dari berbagai latar belakang keilmuan, untuk berdiskusi santai yang dapat dinikmati secara 
umum melalui Instagram Live dari akun Instagram The Japan Foundation, Jakarta. Program ini, kami desain 
untuk menarik minat publik secara luas terhadap Studi Jepang, sehingga Studi Jepang di Indonesia dapat 
terus berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Melihat minat Sahabat JF terutama dari kalangan mahasiswa terhadap program ini, mendorong kami 
untuk melakukan inovasi dengan mengundang mahasiswa tingkat D3, S1, dan S2 yang telah melakukan 
penelitian tentang Studi Jepang untuk dapat berbagi informasi tentang penelitian yang telah mereka 
lakukan, sehingga terlahir lah seri 1 SKS Students Edition. Tentu saja, para mahasiswa yang mendapatkan 
kesempatan untuk ikut serta dalam seri ini telah melalui proses seleksi yang ketat dan mentoring bersama 
ahli Studi Jepang. 

Melalui seri 1 SKS Students Edition ini, kami berupaya untuk memberikan ruang bagi mahasiswa Indonesia 
untuk membagikan hasil penelitian mereka, tentunya dengan harapan agar mereka dapat terus termotiva-
si untuk melakukan penelitian tentang Studi Jepang dan juga menarik minat dari rekan-rekan mahasiswa 
lain untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian, sebagai perkembangannya, kami juga berkolaborasi 
dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya- Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB – BRIN) untuk mener-
bitkan hasil penelitian peserta seri 1 SKS Students Edition ke dalam E-Majalah Masyarakat & Budaya. 

Atas nama The Japan Foundation, Jakarta, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada 
para peserta yang tergabung dalam seri 1 SKS Students Edition dan juga kepada Pusat Riset Masyarakat 
dan Budaya - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB – BRIN) yang telah menginisiasikan dan juga memper-
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siapkan segala hal sehingga E-Majalah Masyarakat & Budaya ini dapat diterbitkan. Semoga karya peneli-
tian dari rekan-rekan mahasiswa ini, dapat semakin memperkaya kajian Studi Jepang di Indonesia.

Salam,
Takahashi Yuichi
Director General
The Japan Foundation, Jakarta

*) Untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan The Japan Foundation, Jakarta, silahkan menghubungi:

Instagram  : @jf_jakarta
Twitter  : @JF_Jakarta
Facebook  : https://www.facebook.com/JFJakarta/
Spotify  : http://bit.ly/SpotifyJFJakarta
Youtube  : http://bit.ly/youtubejfjakarta
Website  : www.jpf.or.id

https://www.facebook.com/JFJakarta/
http://bit.ly/SpotifyJFJakarta
http://bit.ly/youtubejfjakarta
http://www.jpf.or.id
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Menilik Perbedaan Mendasar 
Pelaksanaan Reforma Agraria 
di Indonesia dan Jepang

Muhammad Rafid Pratama

Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan Reforma Agraria di Indonesia 
sudah berlangsung sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Usaha untuk merumuskan 
kebijakan Reforma Agraria pada awalnya bertujuan untuk menggantikan UU agraria 

kolonial dengan UU agraria baru  dalam mengatasi permasalahan tanah partikelir. Sebelum tahun 
1960, usaha pemerintah dalam merumuskan UU agraria baru belum membuahkan hasil. Barulah 
pada tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang 
dikenal sebagai Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) berhasil disetujui dan disahkan oleh 
DPR-GR1. UUPA mengatur tentang pembatasan penguasaan tanah, kesempatan yang sama bagi 
setiap warga negara dalam memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga 
negara asing tak memiliki hak milik (Isnaeni, 2012). UUPA-lah yang kemudian menjadi landasan 
hukum pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan landasan tersebut, pemerintah pada saat itu 
berusaha untuk mendata jumlah kepemilikan tanah, data yang telah terkumpul selanjutnya akan 
ditentukan jumlah dari tanah berlebih atau tanah yang dimiliki diatas batas maksimum yang telah 
ditentukan. 

 Tanah berlebih yang telah ditentukan selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada 
petani yang tidak memiliki tanah. Namun pada pelaksanaannya, Reforma Agraria pada masa itu 
tidak berjalan dengan baik karena buruknya administrasi, korupsi, serta perlawanan dari para tuan 
tanah dan organisasi keagamaan (Isnaeni, 2012). Kemudian, usaha dalam melaksanakan Reforma 
Agraria pun dilakukan oleh pemeritahan-pemerintahan selanjutnya, seperti usaha pelaksanaan 
Reforma Agraria masa Orde Baru (1967-1963), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) masa 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga usaha pelaksanaan Reforma 
Agraria saat ini oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-sekarang).

 Pelaksanaan Reforma Agraria di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah 
berlangsung kurang lebih selama tujuh tahun (2015-2021) menunjukan hasil yang cukup baik. 
Reforma Agraria merupakan bagian dari Nawa Cita (Sembilan Agenda Prioritas) yang dilaksanakan 
sejak periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk menyelesaikan 
permasalahan agraria seperti mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, menangani konflik 
dan sengketa agraria, serta usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani. 

1. RUU-PA merupakan rancangan undang-undang yang diprakarsai oleh Menteri Agraria Soenarjo, Departemen 
Agraria, Panitia Ad-hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada. (https://historia.id/politik/articles/reforma-agraria-DOnV6/
page/2) 

https://historia.id/politik/articles/reforma-agraria-DOnV6/page/2
https://historia.id/politik/articles/reforma-agraria-DOnV6/page/2
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Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan dengan melakukan legalisasi tanah rakyat 
seluas 4,5 juta hektar, redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,5 juta hektar, dan 
pemberdayaan ekonomi bagi subyek penerima TORA. 

 Berdasarkan hasil Laporan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan 
Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Tahun 2015-2020, didapatkan bahwa sampai dengan 
akhir tahun 2020, Pemerintah telah berhasil melegalisasi (mensertifikasi) tanah seluas 5,37 juta 
hektar, baik tanah transmigrasi maupun tanah-tanah milik masyarakat. Redistribusi tanah yang 
berasal dari bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya telah 
diselesaikan sebanyak 1,4 juta bidang dengan luas 966.159 hektar. Sedangkan redistribusi TORA 
yang berasal dari pelepasan Kawasan Hutan mencapai 383.679 bidang seluas 210.835 hektar 
(5,14%) dari jumlah target yang ditentukan (LPRADPPTKH, 2021)2. Hal ini menunjukan bahwa 
usaha Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan agraria hingga saat ini dapat 
dikatakan masih berjalan dengan baik, walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat masalah 
dan hambatan yang terjadi.

 Masalah dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, 
menurut KontraS dalam artikel “Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK: Kembalikan 
pada Prinsip Dan Tujuan Pokok Agenda Reforma Agraria Sejati” yang dipublikasikan pada tahun 
2017 mengungkapkan setidaknya terdapat 6 (enam) permasalahan pada pelaksanaan Reforma 
Agraria Pemerintahan Joko Widodo. Permasalahan yang disorot seperti TORA yang ditetapkan 
oleh pemerintah belum menyasar tempat-tempat yang mengalami konflik agraria. Tumpang 
tindihnya kewilayahan masyarakat dengan klaim kawasan hutan. Permasalahan kelembagaan, 
regulasi dan anggaran. Buruknya penanganan permasalahan konflik agraria dan kriminalisasi 
rakyat, serta belum jelasnya mekanisme penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh3.

 Sebagai pemelajar Jepang di Indonesia, ketertarikan penulis terhadap bahasan Reforma 
Agraria menimbulkan sebuah pertanyaan: Apakah Jepang pernah melaksanakan Reforma Agraria?. 
Pertanyaan tersebut timbul setelah melihat kondisi negara Jepang yang tidak jauh berbeda dengan 
Indonesia. Kondisi tersebut berhubungan dengan masih banyaknya populasi penduduk Jepang 
yang bertani (1,92 juta jiwa pada tahun 2016)4 dan jumlah ketersediaan lahan pertanian sebanyak 
12,13% dari total luas lahan Jepang pada tahun 20185. Berdasarkan hasil observasi, ternyata 
Jepang pernah melaksanakan Reforma Agraria. Setidaknya hal ini dapat menjawab pertanyaan 
penulis mengenai Reforma Agraria Jepang. Jika Jepang pernah melaksanakan Reforma Agraria, 
lantas bagaimana pelaksanaannya? Siapa inisiatornya? Apa obyek yang menjadi target utama dari 

2. Paragraf ini merupakan kutipan langsung dari bagian “Ringkasan Eksekutif” Laporan Pelaksanaan Reforma Agraria 
Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Tahun 2015-2020, hlm.14 (2021). Disusun oleh 
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Republik Indonesia.
3. Kontras. (2017). Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK: Kembalikan pada Prinsip Dan Tujuan Pokok 
Agenda Reforma Agraria Sejati. https://kontras.org/2017/10/25/tiga-tahun-reforma-agraria-pemerintahan-joko-
wi-jk-kembalikan-pada-prinsip-dan-tujuan-pokok-agenda-reforma-agraria-sejati/  
4. Japan Times. (2016). Japan’s Farming Population Falls Below 2 million for First Time: Survey. (https://www.japan-
times.co.jp/news/2016/07/30/national/japans-farming-population-falls-below-2-million-for-first-time-survey/) 
5. Japan-Agricultural Land (% of Land Area). (https://tradingeconomics.com/japan/agricultural-land-per-
cent-of-land-area-wb-data.html) 

https://kontras.org/2017/10/25/tiga-tahun-reforma-agraria-pemerintahan-jokowi-jk-kembalikan-pada-prinsip-dan-tujuan-pokok-agenda-reforma-agraria-sejati/
https://kontras.org/2017/10/25/tiga-tahun-reforma-agraria-pemerintahan-jokowi-jk-kembalikan-pada-prinsip-dan-tujuan-pokok-agenda-reforma-agraria-sejati/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/30/national/japans-farming-population-falls-below-2-million-for-first-time-survey/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/30/national/japans-farming-population-falls-below-2-million-for-first-time-survey/
https://tradingeconomics.com/japan/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/japan/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html
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Reforma Agraria Jepang? Lalu, apa bedanya dengan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia?. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar dari penelitian ini.

Pelaksanaan Reforma Agraria Jepang

Reforma Agraria Jepang dilaksanakan hampir satu abad yang lalu, tepatnya setelah kekalahan 
Jepang pada Perang Dunia Ke-2. Pelaksanaan Reforma Agraria Jepang menjadi salah satu agenda 
penting bagi pemerintahan pendudukan Sekutu di Jepang. Pemerintahan Sekutu yang diwakili 
oleh Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP), menginstruksikan pelaksanaan reforma 
agraria dalam usaha membangun kembali Jepang pasca-perang dengan menciptakan kesetaraan, 
kesejahteraan, dan membentuk masyarakat pedesaan yang lebih demokratis (Trewartha, 1950). 
Instruksi SCAP mengenai desakan untuk segera melaksanakan Reforma Agraria dimuat dalam 
naskah “SCAPIN-411” yang secara khusus memuat desakan tersebut. Dalam naskah tersebut, SCAP 
menilai bahwa hadirnya tuan tanah di dalam kehidupan pertanian Jepang menjadi belenggu 
ekonomi yang membelenggu Jepang berabad-abad lamanya. Selain itu, SCAP menginginkan 
kehidupan petani yang lebih setara dan dapat menikmati hasil tanahnya sendiri6.

 Atas desakan tersebut, pada akhirnya Reforma Agraria Jepang mulai dilaksanakan setelah 
disahkanya UU Reforma Agraria Jepang pada tahun 1946. Jendral Douglas MacArthur menunjuk 
Wolf Ladejinsky, seorang pakar ekonomi geologis pertanian Amerika Serikat sebagai perancang 
kebijakan ini. Pelaksanaan Reforma Agraria Jepang difokuskan pada usaha redistribusi kepemilikan 
lahan yang dimiliki oleh para tuan tanah, secara khusus yaitu lahan-lahan yang dimiliki oleh tuan 
tanah guntai (tuan tanah yang memiliki lahan, namun tidak dalam satu daerah dengan tempat 
tinggal) dan didistribusikan kembali kepada petani yang penyewa yang sebelumnya harus 
menyewa lahan kepada tuan tanah. Teknis pelaksanaannya adalah Pemerintah (yang diwakili 
oleh Komisi Pertanahan) membeli lahan dari para tuan tanah dengan harga tertentu, kemudian 
lahan yang telah dibeli tersebut dijual kembali kepada para petani. Pembelian dan penjualan 
lahan kembali sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan laporan akhir 
yang diterbitkan pada Agustus 1950, terdapat seluas 1,137 juta hektar sawah dan 769.000 hektar 
kebun dan lahan lainnya yang berhasil dibeli oleh pemerintah dari 2.371.000 keluarga di seluruh 
Jepang (Kosaka, 1982. Takigawa, 1972). Sebanyak kurang lebih 2 juta hektar lahan yang dibeli 
oleh pemerintah, berhasil dijual kembali kepada 4.748.000 keluarga petani penyewa (Dore, 1959. 
Kosaka, 1982). Keberhasilan dari pelaksanaan Reforma Agraria Jepang yang diklaim oleh Jendral 
Douglas MacArthur adalah berhasilnya Reforma Agraria dalam menghapus dominasi kekuatan 
tuan tanah dan memberikan kesejahteraan bagi para petani. Keberhasilan pelaksanaan Reforma 
Agraria juga didukung oleh faktor keinginan negara Jepang dalam melaksanakan Reforma Agraria 
yang telah diusahakan sejak dahulu.

6. SCAP (1945, December 9). Memorandum for Rural Land Reform.
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Perbedaan Mendasar Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia dan Jepang

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita telaah beberapa perbedaan mendasar dalam 
pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia dan Jepang. Dari inisiator pelaksanaan, Reforma Agraria 
di Indonesia sejatinya di inisiasi oleh Pemerintah Indonesia sendiri, artinya adanya keinginan 
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari pihak internal (dalam hal ini negara 
dan pemerintah). Di sisi lain, Pelaksanaan Reforma Agraria di Jepang merupakan hasil desakan 
dari pihak eksternal. Pihak eksternal dalam hal ini adalah SCAP sebagai pihak yang ditunjuk 
sebagai pemenggang pemerintahan pendudukan Sekutu di Jepang. Hal ini dapat dipastikan 
bahwa banyak sekali kepentingan dibalik pelaksanaan Reforma Agraria Jepang. Alih-alih menjadi 
kebijakan sosial-ekonomi, malah cenderung kepada kebijakan politik untuk memperlihatkan 
dominasi kekuatan Amerika Serikat di Jepang. 

 Selanjutnya, obyek utama dari Reforma Agraria di Indonesia adalah TORA yang berupa 
lahan-lahan bekas HGU, tanah terlantar, serta tanah milik negara lainnya. Sedangkan, obyek 
utama dari Reforma Agraria Jepang adalah lahan-lahan yang dimiliki oleh tuan tanah yang 
kepemilikannya diatas jumlah yang telah ditetapkan (berkisar 1-4 hektar) dan seluruh lahan yang 
dimiliki oleh tuan tanah guntai (absentee landlords). Tuan tanah menjadi obyek utama dikarenakan 
dominasi kekuatan tuan tanah dinilai oleh SCAP turut menyokong perkembangan industri perang 
Jepang dengan bentuk dukungan kepada zaibatsu (Ozkan, 2011).

 Secara kesimpulan, kedua perbedaan mendasar dari pelaksanaan Reforma Agraria di 
Indonesia dan Jepang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara saat itu. 
Indonesia yang melaksanakan Reforma Agraria dalam kondisi negara yang damai, tidak dalam 
penjajahan, serta dalam kondisi yang berdaulat dapat merumuskan kebijakannya sesuai dengan 
kebutuhan negaranya, namun dalam pelaksanaannya dinilai belum berjalan dengan baik karena 
TORA yang belum tepat sasaran, permasalahan regulasi dan lembaga, serta permasalahan lainnya. 
Di sisi lain, Jepang yang saat itu baru saja kalah dari Perang Dunia Ke-2 harus melaksanakan Reforma 
Agraria atas desakan dari pihak eksternal yang memiliki dominasi lebih besar. Dikatakan berhasil 
atas klaim Jendral Douglas MacArthur yang mengklaim keberhasilannya dalam menghapuskan 
dominasi kekuatan tuan tanah. Namun sejatinya, pelaksanaan Reforma Agraria Jepang dinilai 
hanya dijadikan alat politik oleh Amerika Serikat yang dimanfaatkan sebagai penggambaran 
dominasi kekuasaan Amerika Serikat di Jepang (Editor Dicky Rahmawan).
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Menilik Wacana Society 
5.0 Jepang di Career Talk 
Universitas Indonesia

Muhammad Fikry Anshori

Printer tiga dimensi (3D), kendaraan tanpa pengemudi, kecerdasan buatan, Internet of 
Things (IoT), dan blockchain adalah sejumlah terobosan teknologi yang melahirkan revolusi 
industri 4.0 pada sepuluh tahun lalu. Ciri khas dari revolusi industri 4.0 menurut Klaus 

Schwab (2019) adalah pemanfaatan digitalisasi dan teknologi informasi secara masif terutama di 
bidang ekonomi dan bisnis.

 Pemerintah Jepang merespons kelahiran revolusi industri 4.0 dengan mewacanakan 
visi bernama Society 5.0 pada 2016. Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 sebagai 
masyarakat humanis yang memajukan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial melalui 
pengintegrasian dunia maya dan fisik (Cabinet Office, 2021). Pemerintah Jepang menambahkan 
akan mengimplementasikan Society 5.0 secara nasional pada beberapa tahun ke depan guna 
menjadi percontohan dunia.

 Perkembangan implementasi Society 5.0 di Jepang belum memperlihatkan hasil yang 
berarti selama lima tahun terakhir. Pemerintah Jepang baru di tahap menganggarkan dana 
implementasi Society 5.0 yang berjumlah 30 triliun yen pada tahun ini. Dana tersebut ditujukan 
untuk mendukung aktivitas penelitian dan pengembangan di bidang sains, teknologi, dan sosial 
yang sejalan dengan Society 5.0 (Government of Japan, 2021).

 Walaupun perkembangannya lambat, Society 5.0 Jepang tetap menjadi perhatian bagi 
negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Society 5.0 mulai diwacanakan di Indonesia 
tiga tahun lalu ketika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempublikasikan artikel 
berjudul “Towards Society 5.0 what the future will be like?”. Artikel tersebut memaparkan prospek 
penanggulangan bencana alam di Indonesia pada konteks Society 5.0  (LIPI, 2018).

 Wacana Society 5.0 Jepang terbilang semakin populer di Indonesia pada tahun 2021. 
Popularitas tersebut tercermin dari Google trends yang memperlihatkan kenaikan pencarian frasa 
“Society 5.0” di Indonesia dari bulan Januari hingga Oktober (Lihat Gambar 1). Data Google Trends 
(2021) juga menunjukkan penduduk Indonesia secara umum mencari tahu tentang definisi dari 
Society 5.0 itu sendiri.
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Gambar 1 Tren Pencarian “Society 5.0” di Google Indonesia. Sumber: Olah data peneliti

 Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics 
(2021) acuh juga terhadap wacana Society 5.0 Jepang pada tahun ini. Hal tersebut terlihat dari 
penyelenggaraan kegiatan seminar daring Career Talk UI 2021 yang mengusung tema besar 
“Realizing Society 5.0”. Seminar daring ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas Indonesia (BEM UI) pada bulan September lalu (Syahputra, 2021).

 Kegiatan Career Talk UI 2021 terdiri dari dua belas sesi yang berlangsung dari 3-25 
September (Rosadi, 2021). Ada satu sesi pada 4 September 2021 yang secara eksplisit bertajuk 
Society 5.0. Sesi tersebut menghadirkan: 1) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, 
2) Founder and commissioner Liga Mahasiswa Ryan Gozali, dan 3) Rektor Universitas Indonesia Ari 
Kuncoro.

 Secara umum, sesi yang berjudul “Way to Go: Society 5.0” ini membahas tentang implikasi 
dari Society 5.0 bagi generasi muda Indonesia menurut setiap narasumber (BEM UI, 2021).  Jika 
ditelaah lebih lanjut maka setidaknya ada empat poin wacana Society 5.0 yang dihadirkan oleh 
masing-masing narasumber ketika penyelenggaraan sesi tersebut. Berikut adalah poin-poin 
wacana Society 5.0 yang dimaksud.

 Pertama, Society 5.0 memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi teknologi dan ekonomi 
yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Poin ini dapat terlihat dari penggunaan frasa-frasa tertentu 
oleh narasumber dalam menggambarkan Society 5.0 seperti: 1) revolusi digital, 2) revolusi 
industri, 3) transformasi digital,  4) era disrupsi digital, 5) persaingan pasar bebas, 6) pergeseran 
tren ekonomi, dan 7) perkembangan zaman. Frasa-frasa tersebut hanya condong pada aspek 
teknologi dan ekonomi, sehingga kurang menyeluruh untuk menggambarkan Society 5.0 yang 
juga memiliki aspek kemasyarakatan. Jika teknologi dan ekonomi saja yang diutamakan maka 
itu revolusi industri 4.0. Ini membuat ada yang ditinggalkan dari ruang lingkup Society 5.0 ketika 
diwacanakan pada kegiatan tersebut.

 Kedua, ada ketimpangan antara realita pendidikan di Indonesia saat ini dengan idealitas 
pendidikan untuk Society 5.0. Sejumlah pernyataan disampaikan oleh narasumber untuk 
menegaskan ketimpangan tersebut yaitu: 1) pendidikan di Indonesia masih menganut sistem 
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replikasi, 2) sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia saat ini masih pada medium level 
thinking, dan 3) masih mengandalkan Indeks Prestasi Kumulatif sebagai acuan utama.

 Di Jepang sendiri, bidang pendidikan menjadi perhatian penting dalam realisasi Society 
5.0. Wacana reformasi pendidikan untuk Society 5.0 bermunculan seperti opini-opini Takamitsu 
Sawa (2019; 2020) di The Japan Times. Kemunculan pernyataan-pernyataan untuk menegaskan 
masalah pendidikan di Indonesia pada kegiatan ini memperlihatkan kesamaan anggapan 
terhadap hambatan utama Society 5.0.

 Ketiga, Society 5.0 diposisikan sebagai agenda untuk mengintegrasikan pendidikan tinggi 
dan industri pada bidang tenaga kerja. Narasumber yang hadir pada sesi ini menggunakan beberapa 
frasa tertentu untuk mencerminkan hal tersebut. Contohnya antara lain: 1) kesinambungan 
kampus dan dunia kerja, 2) tuntutan dunia industri, 3) keterampilan tenaga kerja, 4) ketersediaan 
lapangan pekerjaan, dan 5) kolaborasi berbagai pihak.

 Berdasarkan penggunaan frasa-frasa dari agenda tersebut, bisa dikatakan lebih tertuju 
pada tenaga kerja dan industri saja. Di satu sisi, ini tidak terlepas dari konteks penyelenggaraan 
kegiatan yang seputar karir. Namun, frasa-frasa di atas kurang mewakili penanganan masalah 
sosial yang seharusnya merupakan aspek penting juga ketika mengatasnamakan visi Society 5.0.

 Keempat, cara tepat untuk menghadapi Society 5.0 bertumpu pada tiga aspek yaitu: 1) 
kepercayaan diri, 2) teknologi informatika, dan 3) pembelajaran fleksibel. “Tetap optimis” dan 
“agent of change” (agen perubahan) menjadi frasa yang digunakan oleh narasumber untuk 
menekankan aspek percaya diri. Sementara itu, penggunaan frasa seperti “adaptasi teknologi 
digital” dan “pembelajaran luar kampus” oleh narasumber mewakili dua aspek selanjutnya secara 
berurutan.

 Frasa-frasa pada poin terakhir wacana Society 5.0 tidak terlepas dari asumsi dan bias. 
Seperti “tetap optimis” mengindikasikan asumsi non-zero-sum game dalam Society 5.0. Lalu 
“adaptasi teknologi digital” membiaskan pro-inovasi yang terpusat pada benda, bukan manusia. 
Frasa “pembelajaran luar kampus” juga terikat dengan asumsi kehendak bebas atau free will.

Interpretasi Wacana Society 5.0

 Empat poin wacana Society 5.0 di atas yang ternyata memiliki sejumlah hal bertolak 
belakang dapat diinterpretasi ke dalam dua poin utama. Poin interpretasi pertama adalah 
wacana-wacana tersebut kental sekali dengan nuansa “globalisme pasar”. Manfred Steger (2020) 
menyatakan “globalisme pasar” mengklaim globalisasi memiliki karakteristik yang terdiri dari: 1) 
liberalisasi ekonomi; 2) tidak terhindarkan; 3) bergerak otomatis; 4) menguntungkan semua; dan 
5) menyebar kemana-mana.

 Klaim-klaim “globalisme pasar” menurut Norman Fairclough (2006) sering kali hadir 
menjadi asumsi atau preposisi di berbagai media ketika membahas globalisasi. Kondisi demikian 
membuat klaim-klaim di atas sudah diterima begitu saja oleh khalayak umum sebagai sesuatu 
yang alamiah. Dengan kata lain, sudah menjadi “hal yang lumrah” untuk menggambarkan 
globalisasi berdasarkan pandangan “globalisme pasar”.
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 Poin interpretasi kedua adalah popularitas Society 5.0 di Indonesia menyediakan alasan 
bagi kepentingan ekonomi pihak-pihak industrialis. Penggunaan Society 5.0 asal Jepang untuk 
menjustifikasi kepentingan dalam empat poin wacana pada bagian sebelum-sebelumnya 
mencerminkan kutipan terkenal dari Robert Cox (1981) yaitu theory is always for someone and for 
some purpose, yang berarti teori ada untuk suatu pihak dan untuk sejumlah tujuan.

 Society 5.0 Jepang merupakan visi yang bersifat konseptual saja jika dilihat dari asal-
usulnya. Walaupun begitu, Beate Jahn (2020) berargumen konseptual bukan berarti tidak terlepas 
dari dukungan terhadap kepentingan tertentu mengingat relasi antara teori dan ideologi yang 
bersifat transformatif. Ketika teori atau konsep lahir maka terbuka kemungkinan pemanfaatannya 
sebagai ideologi yang memengaruhi orang banyak untuk pencapaian kepentingan.

 Dengan demikian, wacana Society 5.0 Jepang di Universitas Indonesia bermuatan 
“globalisme pasar” dan “justifikasi kepentingan” yang dihadirkan dengan cara menyatakan 
kelumrahan akan globalisasi ekonomi dan teknologi serta pentingnya pemenuhan permintaan 
industri secara optimis oleh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

 Implikasi dari hal di atas adalah perlu kesadaran akan penggunaan istilah tertentu 
sebagai jargon untuk memikat khalayak. Konseptualisasi Society 5.0 yang berangkat untuk 
melampaui revolusi industri 4.0 memiliki nilai jual tersendiri berupa terlihat memberdayakan 
atau mengemansipasi, sehingga justru dapat digunakan untuk menutupi upaya melanggengkan 
kepentingan dan tindakan lama terlepas dari keadaan (Editor Al Araf Assadalah Marzuki).
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Akibat Tidak Memiliki Koseki 
(Kartu Keluarga) Bagi Orang 
Jepang: Implikasi dan Solusi

Rizqi Wisnu Mauludino

Sejarah dan Perkembangan Koseki

Sistem koseki (戸籍) adalah sebuah sistem kartu keluarga yang digunakan di Jepang untuk 
menandakan status keanggotaan keluarga atau kewarganegaraan seseorang. Apabila 
ditilik dari sejarahnya sistem koseki mulai pertama kali digunakan pada tahun 1872 di masa 

Meiji, di mana sistem ini menjadi salah satu basis bagi sistem hukum sipil yang berlaku di Jepang 
sejak masa yang menggantikan masa Keshogunan Tokugawa sebelumnya (Chapman, 2008). 
Dengan perubahan susunan masyarakat menjadi lebih modern, warga Jepang mulai mengadopsi 
sistem koseki yang menegaskan struktur masyarakat Jepang dari tingkat individu hingga negara 
(Toshitani, 1987). Diperkenalkan pada tahun 1872, sistem koseki dibentuk oleh pemerintah Jepang 
sebagai sebuah alat pemersatu identitas bagi masyarakat Jepang secara keseluruhan yang baru 
disebut sebagai sebuah kesatuan di era Meiji (Chapman, 2011).

 Sejak pertama kali diterapkan di Jepang, sistem koseki memperbolehkan seseorang untuk 
mengambil posisi sebagai kepala keluarga (koshu) yang sering kali diduduki oleh suami atau lelaki 
dalam sebuah hubungan keluarga. Struktur ini kemudian diperkuat dengan diberlakukannya 
Hukum Perdata Meiji pada tahun 1898 yang menegaskan konsep ie (家/rumah tangga) sebagai 
bentuk tatanan masyarakat yang teratur di Jepang (Chapman, 2011). Sesuai dengan nilai-nilai 
dari ajaran Konfusius yang dipegang oleh mayoritas masyarakat Jepang, konsep ie menegaskan 
bahwa hanya ayah, suami atau seorang lelaki dalam suatu keluarga yang memiliki kewenangan 
tertinggi dalam menentukan berbagai perkara dalam rumah tangga. Di sini, kewarganegaraan 
seorang anak didapatkan dari kewarganegaraan yang dimiliki ayahnya. Oleh sebab itu, seorang 
anak harus patuh pada keputusan ayahnya apabila sang anak ingin terus mempertahankan 
kewarganegaraannya beserta seluruh hak yang bisa dia terima.

Masalah Akibat Tidak Memiliki Koseki

Permasalahan kemudian muncul karena tidak banyak upaya untuk menyesuaikan konsep 
koseki terhadap perkembangan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak 
mempermasalahkan Pasal 772 dari Hukum Perdata Jepang yang tidak berubah sejak tahun 1896. 
Masalah dalam pasal hukum ini adalah sifatnya yang diskriminatif kepada kaum perempuan, di 
mana pasal tersebut menyebutkan bahwa hanya sang suami yang berhak mendapatkan hak asuh 
terhadap anak tersebut (Japanese Law Translation, 2020). Pasal ini sangat bertentangan dengan 
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Pasal 14 dari Konstitusi Jepang yang menyebutkan kesetaraan semua orang di mata hukum dan 
tidak diperbolehkannya diskriminasi yang berdasar jenis kelamin atau status keluarga seseorang, 
termasuk anak-anak dan perempuan (Chapman, 2018).

 Orang-orang yang mengalami masalah dengan implementasi sistem koseki di masa 
modern disebut sebagai mukosekisha (無戸籍者/tidak terdaftar), di mana secara legal, orang-
orang yang tidak terdaftar dalam koseki tersebut tidak dianggap sebagai “ada.” Pada tahun 2017, 
Kementerian Keadilan Jepang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.305 warga Jepang yang 
tidak terdaftar sebagai anggota suatu rumah tangga tertentu (Mainichi Shimbun, 2017). Namun 
menurut Ido Masae (Ido, 2016: 21), seorang aktivis dan wartawan yang telah lama bekerja sama 
dengan para mukosekisha, mengungkapkan bahwa sebenarnya ada sekitar 10.000 orang Jepang 
yang tidak terdaftar dalam koseki, jumlah yang jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah 
Jepang. Karena tidak adanya keanggotaan dalam koseki, para mukosekisha mengalami masalah 
yang beruntun.

 Beberapa masalah yang harus dihadapi para mukosekisha adalah tidak adanya 
akses terhadap layanan publik seperti yang bisa dinikmati oleh warga yang terdaftar dalam 
koseki. Karena akses terhadap pembukaan rekening bank, fasilitas kesehatan, pendaftaran 
pernikahan dan sebagainya membutuhkan keanggotaan koseki, para mukosekisha sama 
sekali tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk kepentingan mendesak 
(Akiyama, 2018). Dalam mengurus keanggotaan koseki, seseorang harus terdaftar secara resmi 
sebagai anggota keluarga rumah tangga tertentu di mana orang tersebut harus memiliki 
nama keluarga yang sama dengan anggota keluarga lainnya (surname). Yang menjadi 
masalah adalah, pemegang utama koseki sebuah keluarga adalah pihak ayah atau suami 
keluarga tersebut, sehingga istri dan anak hanya dikategorikan sebagai anggota keluarga 
tambahan (Akiyama, 2018).

Solusi Tidak Memiliki Koseki

Pemerintah Jepang telah memberikan beberapa informasi bagi para mukosekisha untuk 
mendapatkan koseki melalui laman-laman internet (website) milik kementerian-kementerian 
(Chapman, 2018). Kementerian Keadilan Jepang pada tahun 2017 menyebarluaskan berbagai 
pamflet yang menyerukan para mukosekisha untuk mendaftarkan diri mereka melalui persebaran 
informasi penting tersebut (Mainichi Shimbun, 2017). Disebarluaskan melalui berbagai fasilitas 
publik seperti pusat kesehatan dan lain sebagainya, pamflet-pamflet tersebut digambarkan 
dengan ajakan yang bernada ramah dan suportif bagi para mukosekisha untuk tidak menyerah 
dalam upaya mereka mendapatkan keanggotaan koseki.
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Gambar 1: Pamflet informasi bantuan bagi para mukosekisha dari Pemerintah Kota Akashi untuk membuat koseki.

Sumber: Pemerintah Kota Akashi)

 Untuk bisa mendapatkan koseki, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk bisa 
mendapatkan keanggotaan tersebut. Apabila seorang mukosekisha ingin mendaftar, Kementerian 
Keadilan Jepang merilis daftar pusat-pusat konsultasi koseki yang disebar di berbagai kota besar 
Jepang mulai dari Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, dan sebagainya (Kementerian Keadilan 
Jepang, 2021). Agar proses pendaftaran koseki bisa dipermudah, proses konsultasi di pusat-pusat 
ini dibebaskan dari biaya administrasi dan dijamin kerahasiaannya, sehingga para mukosekisha 
tidak perlu merasa takut apabila perlu mendatangi salah satu pusat konsultasi koseki.

Identitas Kewargaan di Indonesia

 Kepemilikan kartu identitas dalam bentuk apapun adalah sebuah kewajiban sekaligus hak 
yang perlu dipenuhi oleh orang yang tinggal di mana saja, termasuk di Indonesia. Sudah tidak 
terkira banyaknya upaya peringatan bagi masyarakat Indonesia untuk selalu memperbarui kartu 
identitas mereka seperti kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK) apabila dibutuh-
kan (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2014). Baik di Jepang maupun 
di Indonesia, kepemilikan kartu identitas juga penting dipandang sebagai hak, terutama kare-
na adanya risiko tidak bisa menggunakan fasilitas publik apabila tidak memiliki tanda pengenal 
tersebut.
 Namun, seperti di Jepang, terdapat pula masalah tidak mampunya kaum minoritas men-
gakses pelayanan publik karena status mereka, seperti halnya kaum beragama yang tidak tercatat 
sebagai enam agama resmi Indonesia (The Wahid Institute, 2014). Dari temuan oleh The Wahid 
Institute pada tahun 2014, para pemeluk keyakinan Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jal-
aksana, Kabupaten Kuningan dan keyakinan Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan kesulitan men-
gurus e-KTP dan perkawinan mereka karena pelayanan publik yang tidak ramah bagi pemeluk 
agama non-resmi di Indonesia. Di kasus yang sama, Setara Institute pada tahun 2019 menemukan 
berbagai kasus diskriminasi kaum minoritas (SARA, orientasi seksual) oleh pelayanan publik kare-
na status mereka di Jawa Barat dan Yogyakarta (Setara Institute, 2019) yang menandakan masih 
belum selesainya perjuangan penghapusan diskriminasi kaum minoritas di  layanan publik Indo-
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nesia hingga titik ini (Editor Ibnu Nadzir).
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Pentingnya Jalur Lingkar 
Kota dan Jalur Lintas Kota di 
Kota Jakarta

Fagri Hafizh

Sebagai negara terpadat ke-4 di dunia (Lestari, 2012), Indonesia memiliki banyak tantangan 
besar dalam transportasi umum. Transportasi merupakan faktor krusial untuk arus mobilitas 
penduduk. Banyak kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar yang 

memiliki masalah seperti semakin besarnya keterlambatan sebuah pembangunan transportasi. 
Kota-kota besar tersebut membutuhkan jalan melingkar untuk bergerak dengan cepat dan efisien. 

Kita dapat mengambil contoh di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) 
yang merupakan kota metropolitan dengan penduduk terbanyak kedua di dunia, sesudah 
Metropolitan Tokyo. Berdasar data tahun 2015, jumlah penduduk Jabodetabek adalah 28.951.000 
penduduk (BPS, 2015), sementara penduduk Metropolitan Tokyo sekitar 36.130.685 penduduk 
dalam data pada tahun 2015 (Statistics Bureau of Japan, 2015). Penduduk Jabodetabek dan 
Metropolitan Tokyo memiliki karakteristik yang mirip yaitu bekerja di Kawasan kota sementara 
bertempat tinggal di wilayah pinggiran. 

 Saat ini, Indonesia masih memiliki banyak kendala dalam transportasi umum. Sebagai 
contoh kurangnya akses secara langsung dari Tangerang menuju Bekasi tanpa transit di Jakarta, 
serta kurangnya aksesibilitas menuju lingkar kota yang membuat para penglaju tidak bisa 
berpindah dengan mudah. Hal ini berbeda dengan Tokyo yang dapat ke wilayah mana pun tanpa 
harus transit di pusat kota. Sebagai contoh dari Stasiun Tokyo menuju ke Stasiun Shinjuku, hanya 
perlu menaiki kereta satu jalur saja, tanpa perlu  untuk berganti kereta di stasiun lain dalam pusat 
kota. Inilah mengapa keluhan aksesibilitas transportasi umum di Tokyo tidak sebesar gaungan 
keluhan aksesibiltas transportasi umum di Jakarta. 

 Banyak kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan untuk lalu lintas yang 
berbeda dari kota-kota lain. Para penduduk tidak hanya berjuang untuk pekerjaan, tapi juga akses 
menuju tempat kerja. Banyak penduduk yang kesulitan tiba tepat waktu karena lalu lintas yang 
padat. Untuk itu, melalui artikel ini saya akan memaparkan bagaimana kota-kota besar di Tokyo 
berhasil membangun jalur lingkar kota dan lintas kota melalui  jalur Yamanote dan jalur Ueno-
Tokyo. Selain itu, saya juga akan memaparkan Jalur Commuter dan Jalur MRT di Jabodetabek.

Kepadatan Area dan Transportasi di Wilayah Metropolitan

Secara umum, kota utama, daerah pinggiran kota, dan daerah pedesaan merupakan metropolitan 
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yang matang. Distribusi penghambat telah mengambil pola yang dicakup lingkaran. Penduduk 
yang berada dalam radius 20 km memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan fungsi perkotaan 
yang paling terpusat. Sementara kepadatan penduduk lebih dari radius 20 km perkotaan turun 
dengan sangat cepat. 

 Dalam kota yang memiliki tingkat komuter yang tinggi, daerah dengan integrasi sosial 
dan ekonomi yang tinggi akan berkembang ke dalam radius lingkaran 50 km. Sebagai contoh, 
wilayah metropolitan Tokyo mencakup area seluas 13.500 kilometer persegi (Japan Statistics 
Bureau – Keihin’yō Major Metropolitan Area, 2007). Perkembangan ruang publik kota di wilayah 
metropolitan membutuhkan dukungan sistem transportasi perkotaan dan pinggiran kota yang 
berfungsi secara sempurna, terutama dalam sistem transportasi penuh yang dapat dikategorikan 
oleh sistem angkutan kereta api lintas kota dan lingkar kota.

 Saat ini, masalah tentang energi dan lingkungan menjadi semakin serius. Dalam kondisi 
ini, angkutan kereta api, transportasi umum intensif, memiliki keunggulan yang jauh lebih besar. 
Transit kereta api yang berbeda memiliki karakter secara teknis yang berbeda dan melayani 
permintaan transportasi dari berbagai macam daerah. Angkutan kereta api perkotaan tradisional 
termasuk kereta bawah tanah, kereta api ringan terutama melayani wilayah pusat metropolitan 
dengan transportasi besar, jarak pendek, dan kecepatan yang lambat antara dua stasiun. 
Sementara kereta api berkecepatan tinggi, kereta api antar kota dan transit pinggiran kota telah 
digunakan di berbagai macam wilayah metropolitan.

Mengatasi Kemacetan dengan Jalur Kereta

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kendaraan seperti mobil dan motor di kota-kota Indonesia 
telah meningkat dengan sangat tajam (Sitramp, 2004; JUTPI, 2010 dalam BSTP GIZ Sutip, 2011). 
Hal ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas menjadi lebih buruk khususnya dalam mengakses 
bagian kota. Kepadatan dapat terlihat di jalan raya dan jalan tol yang sudah melebihi batas 
tertinggi kemacetan. 

 Pemerintah Indonesia, terutama pemerintah DKI Jakarta, sedang membangun 2 jalur 
lingkar di atas tanah seperti jalur SkyTrain Jakarta yang interkoneksinya dapat memungkinkan kita 
mengakses pusat kota Jakarta dengan waktu yang singkat. Ada pula jalur LRT (Light Rail Transit) 
yang mengakses tempat-tempat padat penduduk di area yang kecil dan MRT (Mass Rapid Transit) 
Jakarta yang mengakses kota-kota satelit yang berada di bersebelahan dengan Kota Jakarta. Hal 
ini merupakan upaya perpanjangan jalur KRL (Kereta Api Listrik) yang diperkirakan akan memecah 
kemacetan lalu lintas dari seluruh pelosok Jabodetabek.
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Gambar 1. MRT Jakarta (Sumber: Dany Rahmana, Flickr 2019 Mar 16)

Jalur Metropolitan Tokyo yang Lebih Memadai

Berbeda dengan Jakarta, penduduk di kota Tokyo dapat mengakses wilayah lain hanya dengan 
kereta. Sebagai contoh Kereta Lintas Kota di Jalur Ueno-Tokyo yang mengkoneksikan kota-kota 
besar di sekeliling Tokyo seperti Yokohama dan Saitama. Jalur ini merupakan jalur vital bagi 
penglaju yang bekerja di pusat kota Tokyo, namun tinggal di luar Tokyo karena aksesibilitas, 
koneksi, ketepatan jadwal, dan layanan kereta yang maksimal. Selain itu ada pula Jalur Yamanote 
yang merupakan jalur penting dikarenakan mengelilingi pusat kota Tokyo.

Gambar 2. Kereta di Metropolitan Tokyo (Sumber: Hans Johnson, Flickr 2016 Feb 14)

 Banyak kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan untuk lalu lintas 
yang berbeda dari kota-kota lain. Perkembangan ruang publik kota di wilayah metropolitan 
membutuhkan dukungan sistem transportasi perkotaan dan pinggiran kota yang berfungsi 
secara sempurna, terutama dalam sistem transportasi penuh yang dapat dikategorikan oleh 
sistem angkutan kereta api lintas kota dan lingkar kota. Jadi perlu adanya pembenahan terhadap 
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transportasi di Indonesia, mengingat tingkat kepadatan dan ruang publik kota semakin bertambah 
guna meningkatkan kemudahan penduduk dalam bepergian.

 Sistem transportasi dalam Metropolitan Jabodetabek sangat membutuhkan perubahan. 
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem 
transportasi yang memadai seperti di  Tokyo, Jepang. Sebab sistem transportasi dalam Metropolitan 
Tokyo yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dapat menangani kemacetan, dimana 
sistem transportasi tersebut dapat dicontohkan untuk Indonesia agar rakyat dapat mengalami 
kesejahteraan dalam transportasi, khususnya di Jabodetabek (Editor Ranny Rastati).
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Komunikasi Nonverbal 
Pramuwisata terhadap
Wisatawan Jepang di Indonesia

Anita Rahmawati

Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan komunikasi atau berinteraksi satu sama 
lain. Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan kepada orang lain atau 
khalayak umum yang berisi informasi. Menurut Kurniati (2016), komunikasi adalah usaha 

penyampaian pesan antar sesama manusia. Komunikasi dibagi menjadi dua yaitu komunikasi 
verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, 
entah lisan maupun tulisan atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam 
bentuk percakapan maupun tulisan (Kusumawati, 2016). Contoh dari komunikasi verbal adalah 
ketika berbicara sedangkan komunikasi non verbal adalah semua gerakan tubuh manusia yang 
memiliki makna. Dapat diartikan bahwa gerakan tersebut adalah sebuah simbol dengan tujuan 
agar orang lain mengetahui maksud komunikator (Kusumawati, 2016). Contoh dari komunikasi 
nonverbal adalah ketika menganggukkan kepala memiliki arti “Ya” atau saat menggeleng berarti 
“tidak”. Dalam hal ini terdapat proses komunikasi dalam menyampaikan komunikasi tersebut 
memperhatikan lima unsur, yaitu pengirim pesan (komunikator), penerima pesan (komunikan), 
saluran/media, pesan atau informasi itu sendiri, dan timbal balik terhadap pesan yang diterima.

 Jepang sangat terkenal dengan budayanya. Komunikasi nonverbal di Jepang sering 
dijumpai seperti membungkukkan badan ketika memperkenalkan diri dan saat meminta maaf. 
Komunikasi nonverbal tersebut memperlihatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu budaya 
yang ada pada masyarakat Jepang. Komunikasi nonverbal dilakukan karena Jepang sebagai 
bangsa yang mempunyai budaya yang unik dan khas, sehingga di dalam penggunaan bahasanya 
tidak serta merta langsung dapat diterapkan begitu saja. Di sisi lain, Jepang sangat menjunjung 
tinggi etika kesopanan untuk menjaga harmonisasi agar selalu terjaga (Furisari, 2016). Aqui (2004) 
dalam bukunya yang berjudul “70 Japanese Gestures” menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 
70 gesture atau gerakan bahasa tubuh yang paling sering digunakan oleh orang Jepang dalam 
berkomunikasi. Namun dalam hal ini hanya akan membahas komunikasi nonverbal yaitu gerak 
tangan yang sering dilakukan oleh pramuwisata. 

 Pramuwisata adalah seseorang yang bekerja di bidang wisata yang memberikan sebuah 
informasi atau menjelaskan hal-hal terkait dengan objek wisata. Seorang pramuwisata dapat 
menggunakan budaya masyarakat Jepang tersebut ketika memandu wisatawan Jepang guna 
terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut dapat menjadi nilai lebih bagi seorang 
pramuwisata.
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 Berikut ini merupakan komunikasi nonverbal yang sering dilakukan oleh pramuwisata. 
Pertama, ketika menunjukkan  kata “saya” orang Jepang akan melakukan dengan sikap 
tubuh dengan jari telunjuk tangan kanan menyentuh hidung memiliki arti saya. Pramuwisata 
menggunakan gesture ini untuk menyebut dirinya sendiri kepada wisatawan. Selain itu, saat 
memastikan apakah benar-benar pramuwisata tersebut yang dimaksud wisatawan ketika 
dipanggil oleh wisatawan. Sementara itu di Indonesia, sikap tubuh menunjukkan “saya” adalah 
dengan menunjuk ke dada.

 Kedua, sikap tubuh menenangkan lawan bicara dilakukan dengan menggerak-gerakkan 
tangan ke atas dan ke bawah secara perlahan dengan punggung tangan berada di atas dengan 
berkata おちついて(ochi tsuite) atau “maaa maaa maaa” berarti “tenang- tenang” (Aqui, 2004). 
Pramuwisata menggunakan gesture tersebut untuk menenangkan wisatawan panik saat tur 
sambil berkata “maaa maaa maaa”.

 Ketiga, sikap saat mempersilakan lawan bicara こちらへどうぞ・こちらにおすわりください
(kochira e douzo/kochira ni osuwari kudasai) yang berarti silakan kesini atau silakan duduk di 
sini dengan menunjukkan telapak tangan kepada orang lain dan menggerakkan itu ke tempat 
yang ingin ditunjukkan. Hal ini merupakan cara sopan untuk menunjukkan ke mana orang harus 
pergi atau duduk. Pramuwisata menggunakan sikap tersebut untuk mempersilakan wisatawan 
menuju ke lokasi wisata atau tempat yang dituju. Sama halnya di Indonesia saat mempersilakan 
lawan bicara atau tamu dilakukan dengan menunjukkan telapak tangan kepada orang lain dan 
menggerakkan itu ke tempat yang ingin ditunjukkan. 

 Keempat, sikap menawarkan minuman kepada lawan bicara いっぱいどう？ (ippai dou?) 
yang berarti bagaimana dengan segelas?, dilakukan dengan merentangkan ibu jari dan jari lainnya 
hingga membentuk (huruf c) dan pegang secara horizontal. Seolah-olah sedang memegang 
ochoko atau cangkir kecil yang digunakan untuk minum sake (Aqui, 2004). Sikap ini digunakan 
pramuwisata untuk menawarkan minum kepada wisatawan. Minuman yang dimaksud adalah 
sejenis alkohol atau sake.

 Kelima, sikap tubuh dengan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk dalam 
hal ini menandakan isyarat  “uang”  Pramuwisata menggunakan sikap tubuh ini untuk menyebut 
“uang” atau “uang tip” kepada wisatawan. Membulatkan ibu jari dan jari telunjuk karena kebanyakan 
uang negara Jepang berbentuk koin. Sementara itu di Indonesia menggerakkan ibu jari dan jari 
telunjuk seperti memegang uang kertas.

 Keenam, sikap tubuh mengalihkan topik pembicaraan saat berkata その話はおいといて 
(sono hanashi wa oitoite) yang berarti mari kita kesampingkan topik pembicaraan ini. Dilakukan 
dengan gerakkan seperti memindahkan sebuah kotak dari depan diri seseorang ke samping 
(Aqui, 2004). Pramuwisata menggunakan gerakan ini ketika ingin mengubah topik pembicaraan 
dengan wisatawan. 
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Berbagai Gerakan Lainnya dalam Komunikasi Nonverbal

Meskipun demikian, tidak semua komunikasi nonverbal khususnya gerakan tangan digunakan 
oleh pramuwisata. Berikut beberapa komunikasi nonverbal khususnya gerakan tangan yang 
tidak digunakan oleh pramuwisata. Yaitu, saat berkata いただきます (itadakimasu) yang berarti 
selamat makan dan ごちそうさまでした (gochisousamadeshita) yang berarti terima kasih atas 
hidangannya. Kedua gerakan ini adalah ungkapan rasa syukur, dilakukan dengan menggabungkan 
kedua telapak tangan dan menundukkan kepala. Sementara itu di Indonesia gerakan sebelum 
dan sesudah makan dipengaruhi oleh faktor agama. Seperti melapangkan kedua tangan dengan 
membaca doa tertentu atau dengan gerakan lain sesuai kepercayaan masing-masing.

 Kedua, gerakan menawarkan makanan kepada lawan bicara. Dilakukan degan cara tangan 
kanan bergerak seperti memegang sumpit sedangkan tangan kiri memegang mangkuk. Ini 
adalah simbol untuk menawarkan makanan kepada lawan bicara (Aqui, 2004). Ketiga, gerakan 
ketika tertawa dilakukan dengan menutup mulut dengan tangan kanan. Masyarakat Jepang 
menggunakan ini umumnya adalah perempuan karena budaya malu. Gerakan ini umumnya 
dilakukan oleh pramuwisata perempuan agar terlihat lebih sopan, sementara pramuwisata laki-
laki tidak menggunakan gerakan ini. Selain itu ada dua gerakan yang sering digunakan oleh 
pramuwisata namun tidak disebutkan dalam teori Aqui yaitu pertama gerakan saat merujuk 
kata 少し(sukoshi) atau sedikit. Hal ini diunjukkan, dengan menunjukkan jari telunjuk dan ibu 
jari sepeti memegang benda kecil. Gerakan untuk mengganti kata 悪い (warui) atau sesuatu 
yang berkonotasi negatif, dilakukan dengan mengepalkan tangan kanan dengan ibu jari yang 
menghadap kebawah.

 Penerapan komunikasi nonverbal pramuwisata bagi wisatawan Jepang di Indonesia 
dilakukan para pramuwisata untuk memberi kesan akrab. Gerakan ini adalah sesuatu yang 
umum dan sering digunakan masyarakat Jepang. Penggunaan gerakan ini juga memudahkan 
penyampaian komunikasi dari pramuwisata kepada wisatawan Jepang (Editor Al Araf Assadallah 
Marzuki).
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Storynomics: Hubungan Intertekstual 
Anime Naruto dengan Branding
Produk Industri Kreatif

I Gusti Agung Istri Gita Saraswati Jelantik

Sastra dan industri kreatif sama-sama berbasis pada kreativitas dan bernuansa budaya. 
Perbedaannya adalah sastra lebih merujuk pada kepentingan kesusastraan sedangkan 
industri kreatif merujuk pada kepentingan pasar (Herfanda, 2013:1). Sastra dan industri 

kreatif memiliki hubungan yang erat salah satunya dalam sektor perfilman sebagai contoh novel 
Laskar Pelangi yang diangkat menjadi film pada tahun 2008. Dalam pengembangan industri 
kreatif berbasis bahasa dan sastra lebih banyak bermuara ke arah sastra populer karena memiliki 
cerita yang ringan dan mudah diterima oleh masyarakat. 

 Cerita memiliki daya yang kuat karena memiliki kekuatan imajinatif bagi seseorang untuk 
merasakan esensi pengalaman dan untuk meyakinkan bahwa hubungan mereka dengan cerita 
tersebut menjadi suatu yang penting dan menyenangkan (Mittelstadt dalam Melissa, 2012:1). 
Dalam pemasaran, cerita dapat digunakan sebagai acuan dalam memilih suatu produk melalui 
storytelling. Storytelling merupakan usaha yang dilakukan oleh storyteller dalam menyampaikan 
isi perasaan, buah pikiran atau cerita secara lisan (Echols dalam Aliyah, 2011). 

 Storynomics merupakan sebuah teori baru tentang cara menerapkan unsur sebuah cerita 
ke dalam sebuah bisnis untuk menaikkan ekonomi. Diadaptasi dari bidang pemasaran oleh Robert 
McKee (2018), storynomics menekankan pada kuatnya pengaruh suatu cerita dan kemampuan 
story telling yang dimiliki seseorang untuk meyakinkan para pembeli agar membeli suatu produk 
berdasarkan cerita yang diketahuinya. Kemampuan storytelling yang dimaksud akan menjadi 
salah satu media penyampaian cerita dari satu pihak ke pihak lainnya secara lisan. 

 Konsep storynomics mulai dapat diaplikasikan dan ditemukan di banyak negara, daerah 
maupun tempat, salah satunya adalah negara Jepang. Jepang merupakan negara yang dikenal 
dengan perekonomian yang maju, meski dengan keterbatasan sumber daya alam, penduduk 
Jepang mampu memanfaatkan segala situasi dan kondisi di setiap era dengan berbagai 
permasalahan yang ada demi meningkatkan bisnis dan taraf perekonomian yang lebih baik lagi. 

 Animasi produksi Jepang biasanya dikenal sebagai anime. Di Jepang sendiri, anime telah 
menjadi industri bisnis yang sangat menjanjikan dengan total nilai pendapatan sebesar 1,83 
triliun yen pada tahun 2015 (Ressler, 2016). Tidak hanya menarik minat penduduk lokal Jepang, 
kepopuleran anime mampu menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. 

 Salah satu serial anime yang sangat sukses dan memiliki jumlah penggemar yang besar 
baik di Indonesia maupun dunia adalah Naruto. Anime Naruto pertama kali tayang di Indonesia 
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pada tahun 2007 di Global TV. Dengan cepat, Naruto meraih kepopuleran di kalangan anak muda 
Indonesia. 

 Naruto merupakan karya dari seorang mangaka (komikus) senior bernama Masashi 
Kishimoto. Kepopuleran Naruto sebagai suatu karya anime tidak hanya menguntungkan 
mangaka, penerbit, maupun production house, tetapi dapat menguntungkan pihak lain seperti 
pelaku industri kreatif. Banyak orang yang menggunakan tokoh Naruto sebagai tema produk, 
sebagai contoh pada situs toko daring (e-marketplace) Amazon Japan saat dilakukan pencarian 
produk dengan kata kunci “Naruto” maka akan muncul ratusan produk yang bertemakan Naruto, 
seperti kaos, baju tokoh yang ada di anime Naruto, jaket, tas, sepatu, action figure, case handphone, 
dan gantungan kunci. Penelitian ini tidak hanya memandang sastra sebagai suatu karya yang 
hanya bisa dinikmati dan dibaca tetapi karya sastra juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
mempromosikan suatu produk dengan menggunakan storynomics. 

Bentuk Intertekstual Anime Naruto dengan Produk Industri Kreatif

Pemanfaatan folklor untuk storynomics merupakan fenomena yang lumrah. Di Jepang, folklor 
seperti mitos, cerita rakyat, maupun legenda banyak diangkat menjadi bagian dari budaya pop 
seperti dalam manga (komik), anime (animasi), dan film. Naruto adalah salah satu anime yang  
banyak mengandung mitos dan legenda Jepang. Popularitas Naruto banyak dijadikan branding 
berbagai produk yang dihasilkan berdasarakan anime Naruto. 

 Salah satu contoh dari storynomics dapat dilihat dari penjualan produk Hitaiate Naruto 
di Amazon Jepang. Hitaiate  額当て adalah pelindung dahi yang dikenakan oleh hampir setiap 
shinobi (ninja) yang terbuat dari plat logam yang diukir dengan simbol dari masing-masing desa 
dan biasanya disatukan pada selembar kain berwarna hitam atau biru. Ikat kepala ini diperoleh 
ketika kelulusan dari akademi ninja (Riday, 2013). Shinobi merupakan orang yang terlatih dalam 
melakukan seni bela diri Jepang (Cummins, 2009:9).

Gambar 1. Ikat kepala desa Konoha yang dipakai oleh Iruka Sensei .Sumber: Naruto EP1 05:37

 Dalam anime Naruto, Hitaiate dapat dipakai ketika seseorang setelah lulus dari akademi. 
Hitaiate merupakan bukti bahwa seseorang telah menjadi seorang ninja. Orang yang belum lulus 
dari akademi tidak bisa mengenakan ikat kepala karena dianggap belum munguasai teknik-
teknik bertarung dalam kehidupan ninja. Popularitas anime Naruto menyebabkan banyak yang 
menjual produk bertema anime Naruto yang kemudian dijadikan branding dan dipakai sebagai 
merk dagang, seperti penjualan Hitaiate.
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Dalam iklan yang ditemukan di situs Amazon, Hitaiate Naruto diberikan penjelasan sebagai 
berikut:

Gambar 2. Ikat Kepala Naruto yang dijual di Amazon Jepang

こちらの商品は『ＮＡＲＵＴＯ－ナルトー』でナルトやカカシたちの里である木の葉隠れの里
の額当てになります。額当てを巻くことによって気持ちが切り替わります。おすすめグッズで
す！「サイズ」額当て：３.９cm X１０cm、全長：９８cm、「重量」３６g、「セット商品」額当て、
２４ユニバースオリジナルグッズ。

Kochira no shōhin wa “Naruto-naruto-” de Naruto ya Kakashi tachi no sato de aru konohagak-
ure no sato no hitaiate ni narimasu. Hitaiate wo maku koto ni yotte kimochi ga kirikawarima-
su. Osusume guzzu desu! “Saizu”hitaiate: 3,9 cm ×  10 cm, zenchō: 98 cm, “jūryō”: 36 g, “setto 
shōhin” hitaiate, 24 yunibāsu orijinaru guzzu.

Yang berarti:

Produk ini adalah ikat kepala (Naruto) yang dipakai oleh Naruto, Kakashi dan kawan-kawan. 
Ketika dipakai dapat mengubah perasaan. Barang yang direkomendasikan! (Ukuran) ikat 
kepala: 3,9 cm × 10 cm, (panjang): 98 cm, (berat): 36 g, (Set produk) ikat kepala: produk 
original dari 24univers.’ (Sumber: 24universfan, Amazon.jp)

 Dari rating penjualan Hitaiate pada situs Amazon.jp, produk ikat kepala Naruto mendapat 
rating 4,3 dari 5. Selain itu, 62% dari pembeli memberikan lima bintang. Produk ini biasanya 
dijadikan sebagai kado maupun pelengkap cosplay. Dalam informasi produk yang dijelaskan 
di Gambar 2, disebutkan bahwa produk ikat kepala tersebut berukuran 3.9 cm × 10 cm dengan 
panjang 98 cm dan berat 6 gram. Namun, dalam anime Naruto tidak dijelasakan secara rinci 
mengenai ukuran dan berat dari ikat kepala tersebut. Berdasarkan teori interteks, ikat kepala ini 
dialih bendakan dengan ukuran yang diciptakan sendiri, tetapi masih menggunakan pedoman 
pokok yang tetap digunakan yaitu lempengan besi yang berisi ukiran simbol desa yang terdapat 
dalam anime Naruto. 

 Dalam storynomics, tokoh dalam cerita dapat mempengaruhi minat konsumen untuk 
membeli sebuah produk karena konsumen secara naluriah menghubungkan perasaanya sendiri 
dengan tokoh cerita (McKee, 2018:121). Pada kutipan di atas menunjukkan nama Naruto diselipkan 
pada narasi persuasif yang digunakan penjual untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini terjadi 
karena popularitas Naruto dianggap mampu menggerakkan hati konsumen dalam membeli 
produk seperti gambar. 



26 Masyarakat & Budaya   Vol. 24. No. 24b

ISSN 2723-0368 

pmb.brin.go.id

Diceritakan bahwa Naruto merupakan seorang anak lelaki yang dibenci seluruh masyarakat desa 
karena ada monster yang bersemayam dalam dirinya. Ia pun sering kali dikucilkan oleh teman-
teman sebayanya karena terbelakang dalam proses belajar di kelas. Menghadapi berbagai 
tantangan hidup tersebut, Naruto kemudian bertekad untuk menjadi Hokage (ninja terkuat di desa 
Konoha) agar masyarakat tidak lagi memandangnya rendah. Perjuangan yang dilalui oleh Naruto 
sangat menginspirasi masyarakat sehingga menjadikan Naruto sebagai salah satu karakter yang 
inspiratif. Digunakannya nama Naruto memberi dampak baik bagi penjual dalam meningkatkan 
minat pembeli.

Nilai Budaya Naruto dalam Produk Industri Kreatif 

Suatu industri kreatif dengan basis budaya mengacu pada kegiatan penggabungan antara 
unsur kreativitas yang biasanya disertai inovasi, sistem produksi dan komersialisasi suatu produk 
yang dapat berupa barang dagangan maupun jasa tertentu yang bersifat budaya secara natural 
atau alamiah (Moore, 2014:741). Komersialisasi, produksi, dan distribusi produk kreatif berbasis 
budaya lebih bisa diterapkan pada budaya populer karena budaya populer lebih mudah diterima 
oleh sebagian besar masyarakat. Dalam cerita Naruto juga diperlihatkan benda-benda budaya 
terutama yang berkaitan dengan ninja. Kepopuleran Naruto berdampak pada benda budaya 
yang ada dalam anime sehingga banyak produk industri kreatif yang berbasis pada benda budaya 
tersebut yang diperjual belikan baik di Jepang maupun di luar Jepang. 

Semiotika yang dikemukakan oleh Barthes menyebutkan bahwa terdapat tiga proses identifikasi 
tanda yaitu dengan mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos (2011:162). Secara harfiah, 
Hitaiate 額当て berasal dari dua kanji yaitu Hitai 額 yang artinya dahi dan ate 当て yang artinya 
tujuan atau sebuah objek. Hitaiate 額当て merupakan kata lain dari Hitaigane 額金 yang artinya 
lembaran tembaga atau besi tipis yang diletakkan di dahi pada ikat kepala militer yang bertujuan 
untuk melindungi dahi (goo dictionary, 2021). Makna konotasi dari hitaiate atau pelindung 
dahi dalam anime Naruto digunakan sebagai penanda bahwa orang yang memakai pelindung 
dahi merupakan seorang ninja. Selain digunakan sebagai penanda seorang ninja, hitaiate juga 
digunakan sebagai penanda dari mana ninja tersebut berasal karena terdapat simbol masing-
masing desa yang tertera pada hitaiate tersebut.

Dalam kehidupan samurai di Jepang hitaiate lebih dikenal dengan sebutan Hachigane. Hachigane 
鉢金 merupakan sebuah ikat kepala pada bagian dahi diletakkan benda keras terbuat dari logam 
baja yang bertuliskan lambang maupun nama pasukan seperti yang terdapat pada gambar 16. 
Pada akhir Zaman Edo (1868), pasukan yang bernama Shinsengumi (新撰組) atau pasukan kea-
manan ibu kota Kyoto menggunakan ikat kepala ini sebagai pelindung dahi dan identitas nama 
pasukan (Marbun, 2020:24). 

Dalam storynomics dengan mempersiapkan cerita yang baik maka proses pemasaran produk 
pun akan menjadi berbeda. Cerita yang menarik dapat digunakan untuk mempengaruhi minat 
pembeli dalam membeli suatu produk. Selain itu, penggunaan cerita yang sudah populer dapat 
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mempengaruhi pembentukan branding. Hal ini dikarenakan cerita tersebut sudah melekat dalam 
pikiran masyarakat sehingga secara tidak langsung cerita tersebut menjadi salah satu alasan 
masyarakat membeli produk tersebut (Editor Ranny Rastati).
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Menilik Sukuuru Kaasuto (Kasta Sekolah) 
dalam Manga dan Perbandingannya 
di Sekolah Jepang dan Indonesia

Novita Restiati Ina Wea

Sejak awal tahun 2000-an, istilah スクールカースト(sukuuru kaasuto yang berarti kasta 
sekolah) digunakan dalam berbagai laman web Jepang yang dikaitkan dengan school 
caste yang terjadi di Amerika, yaitu kesenjangan antar kelompok murid di sekolah. Istilah 

ini kemudian digaungkan oleh Moriguchi Akira (2007) dalam bukunya Ijime no Kouzou dengan 
menjadikan sukuuru kaasuto sebagai akar terjadinya ijime (perundungan, salah satu masalah 
terbesar di sekolah Jepang. Bagaimanakah struktur, karateristik, faktor penyebab hingga dampak 
sukuuru kaasuto yang terjadi di sekolah?

 Sukuuru kaasuto erat kaitannya dengan kerangka berpikir masyarakat Jepang yang 
mendasari kehidupan sosialnya pada orientasi kelompok atau shuudanshikou (Madubrangti, 
2008). Shuudanshikou dimulai ketika anak duduk di bangku TK dan masuk ke dalam kelompok-
kelompok bermain yang disebut kumi (James, 1995). Kelompok pertemanan ini diatur oleh 
guru dan berlanjut hingga anak menduduki kelas 3 SD. Setelah duduk di kelas 4 SD, anak mulai 
tidak melibatkan guru dan membentuk kelompok pertemanannya  sendiri dengan didasarkan 
penentuan kesamaan sifat dan sikap yang disebut gang shuudan (Madubrangti, 2008). Gang 
shuudan berlanjut hingga bangku SMA dan menyebabkan terbentuknya beberapa kelompok 
pertemanan yang berbeda di dalam sekolah atau kelas yang sama. Tingkat kepopuleran yang 
berbeda antar kelompok kecil ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang dikenal sebagai 
sukuuru kaasuto. Sukuuru kaasuto kemudian menjadi istilah populer yang menginspirasi berbagai 
karya sastra, salah satunya manga (komik Jepang) berjudul Pika Ichi.

Sukuuru Kaasuto dalam Manga Pika Ichi

Pika Ichi adalah manga kolaborasi Maki Youko dan Mochida Aki (2011-2013) yang menceritakan 
kehidupan murid-murid di SMA Aidane, salah satu sekolah swasta golongan atas di Jepang yang 
terkenal memiliki peraturan yang ketat dan murid-murid yang pintar. Suzuki Hanako dan Suzuki 
Tarou sebagai tokoh utama digambarkan sebagai murid yang tidak menonjol dan tidak memiliki 
kelompok pertemanan di kelasnya. Dalam menjalani kehidupan di sekolah, kedua tokoh ini 
kemudian menemukan adanya pembagian kelompok-kelompok pertemanan menurut tingkat 
kepopuleran murid.

 Dalam menganalisis sukuuru kaasuto di SMA Aidane, penulis menggunakan konsep 
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Moriguchi Akira (2007) yang membagi struktur sukuuru kaasuto ke dalam 3 tingkatan yaitu: tim 1 
(ichigun), tim 2 (nigun) dan tim 3 (sangun). Tim 1 yang tercermin dalam manga Pika Ichi memiliki 
beberapa karateristik yang membedakan dari kelompok lain yaitu: 1) memiliki kemampuan 
akademis yang tinggi, dibuktikan dari hasil ujian sekolah dengan penentuan 30 murid dengan 
skor tertinggi berhak masuk ke dalam kelas khusus; 2) memiliki keberanian menyampaikan 
pendapat pribadi kepada teman dalam tim maupun di luar tim; 3) memiliki kemampuan yang 
tinggi dalam menarik lawan jenis; 4) memiliki hak-hak istimewa antara lain hak mengadakan rapat 
khusus untuk melakukan perundungan (ijime) kepada murid lain yang memiliki nilai ujian sekolah 
terendah dan hak mendapatkan perlindungan dari sekolah sehingga tidak mendapatkan sanksi; 
serta 5) anggota terbaik dari tim 1 dianggap sebagai pemimpin seluruh kelompok pertemanan 
yang ada di SMA Aidane. Selanjutnya tim 2 memiliki beberapa karakteristik yaitu: 1) memiliki 
kemampuan akademis yang sedang; 2) memiliki keberanian menyampaikan pendapat pribadi 
kepada teman dalam tim maupun tim yang lebih rendah posisinya; 3) memiliki kemampuan yang 
sedang dalam menarik lawan jenis; dan 4) bertindak di sekitar tim 1, baik sebagai pendukung 
ataupun penonton. Tim 3 yang menduduki posisi terbawah memiliki beberapa karateristik yaitu: 
1) memiliki kemampuan akademis yang kurang; 2) tidak memiliki kemampuan berkomunikasi 
yang baik sehingga menjadi penyendiri; 3) tidak dikenali dan tidak memiliki teman; 4) merupakan 
seorang otaku, yaitu orang yang sangat menekuni kegemarannya pada anime dan manga; serta 
5) menjadi target perundungan (ijime).

Gambar (1) Gaya Berpenampilan Murid Laki-Laki dan Perempuan di SMA Aidane. (Sumber: Youko dan Aki, 2011)

 Faktor penyebab terjadinya sukuuru kaasuto di SMA Aidane yaitu: 1) adanya orientasi 
kelompok yag kuat pada diri murid; 2) adanya keyakinan para murid terhadap hubungan vertikal 
dalam kelompok; 3) adanya perbedaan perlakuan guru terhadap murid dengan mengistimewakan 
murid-murid tim 1; serta 4) adanya perbedaan perlakuan orang tua masing-masing tim yang 
mempengaruhi posisi kelompok pertemanan anak di sekolah. Sukuuru kaasuto yang terjadi di 
SMA Aidane memberikan berbagai tekanan bagi para murid. Tim 1 merasa tertekan karena harus 
selalu menjadi pemimpin, tim 2 harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dan tim 
3 menjadi target perundungan (ijime). Dari tekanan yang didapat inilah, kedua tokoh utama yang 
dikategorikan tim 3 melakukan pemberontakan dengan cara mengubah gaya berpenampilannya. 
SMA Aidane dikenal sebagai sekolah ungulan dengan ketentuan berpakaian seperti gambar 
berikut.
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Gambar (2) Gaya Berpenampilan Murid yang Dianggap Menyimpang (Sumber: Youko dan Aki, 2011)

 Murid laki-laki di SMA Aidane menggunakan pakaian sekolah berupa blazer atau sweater, 
kemeja putih polos, dasi panjang, dan celana panjang; sedangkan murid perempuannya 
menggunakan blazer atau sweater, kemeja putih polos, dasi panjang dan rok pendek berlipit-
lipit. Murid-murid tersebut memakai seragam dengan rapi dengan cara memasukkan kemeja ke 
dalam celana atau rok seragam. Sebagai bentuk pemberontakan, Suzuki Hanako dan Suzuki Tarou 
mengubah gaya berpenampilannya sebagai berikut.

 Suzuki Tarou menggunakan seragam bernama gakuran dan mewarnai rambutnya; 
sedangkan Suzuki Hanako tidak memakai blazer SMA Aidane tetapi menggantikannya dengan 
jaket. Ia juga mengeluarkan baju kemejanya sehingga tidak terlihat rapi seperti murid-murid pada 
umumnya. Upaya mereka ini meskipun tidak dapat mengubah struktur sukuuru kaasuto di SMA 
Aidane namun dapat memberikan semangat bersatu antar anggota tim 3 yang semula penyendiri. 
Dengan demikian, sukuuru kaasuto dipahami sebagai hasil pola pikir kelompok yang tidak mudah 
diubah oleh upaya personal dan sifatnya mengikat.

Sukuuru Kaasuto di Sekolah Jepang

Menurut Shou (2012) karateristik sukuuru kaasuto di masing-masing sekolah memiliki perbedaan. 
Sekolah negeri di Jepang umumnya menetapkan anak yang memiliki kemampuan akademis yang 
tinggi di posisi teratas tingkat kepopuleran murid, sedangkan sekolah lainnya dapat ditentukan 
berdasarkan pemilihan club, kemampuan berkomunikasi, kedudukan sosial dan lain sebagainya. 
Sistem sukuuru kaasuto di sekolah Jepang bertujuan agar murid-murid dapat “membaca udara” 
(kuuki wo yonde) yang dimiliki oleh setiap kelompok. Kuuki wo yonde adalah kemampuan untuk 
memposisikan dan menempatkan diri di dalam kelompok yang berguna dalam kehidupan sosial 
masyarakat Jepang. Selanjutnya sukuuru kaasuto juga dikaitkan dengan peribahasa “paku yang 
mencuat akan dipalu” (deru kugi wa utareru). Peribahasa ini diartikan bahwa orang yang terlalu 
berbeda dalam kelompok akan dikritik atau diberi sanksi agar mampu menyamakan dirinya 
dengan anggota lain dalam kelompok; sehingga tidak jarang ditemukan tidak perundungan 
(ijime). Selain tidak ijime yang dilakukan oleh orang lain, ada juga bentuk pengucilan diri seperti 
“makan di toilet” (benjo meshi) yang dilakukan murid karena merasa tidak memiliki kelompok 
pertemanan (Hideki, 2013). Dengan demikian, sukuuru kaasuto yang terjadi di sekolah Jepang 
dapat dipandang sebagai fenomena positif yang membantu kehidupan berkelompok masyarakat 
Jepang; namun di sisi lain juga mampu memicu tidakan perundungan yang bersifat negatif.
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Sukuuru Kaasuto di Sekolah Indonesia

Berbeda dari yang terjadi di Jepang, hubungan pertemanan di Indonesia lebih bersifat individual. 
Dalam penelitian Nugroho (2019) dijelaskan bahwa faktor lingkungan (daerah asal atau tempat 
tinggal), faktor situasional (kebergantungan karena kondisi tertentu) serta faktor individu 
dan interaksional (penilaian secara fisik dan aspek kesamaan sifat atau status) adalah penentu 
hubungan pertemanan di sekolah Indonesia. Faktor lingkungan menyebabkan seorang anak 
mereka lebih akrab dengan temannya karena memiliki kesamaan bahasa, budaya, kebiasaan atau 
bahkan pengalaman masa kecil. Selanjutnya faktor situasional menjadi penentu anak memilih 
teman karena situasi tertentu yang menyebabkan hubungan ketergantungan satu dan yang 
lainnya, misalnya di asrama. Sedangkan faktor individu dan interaksional lebih didasarkan pada 
pilihan subjektif dengan menimbang aspek kesamaan sifat, kegemaran, status sosial ataupun 
penilaian fisik terhadap orang lain. Dengan adanya pengelompokan secara individu ini pun 
mampu menghasilkan kelompok-kelompok kecil di dalam kelas ataupun sekolah yang sama, 
sehingga dipandang sebagai sukuuru kaasuto atau kasta sekolah, meskipun istilah tersebut tidak 
populer bagi masyarakat Indonesia.

 Setelah murid-murid masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil di sekolah, secara 
alamiah akan mengalami kesenjangan tingkat kepopuleran. Setyani (2011) dalam penelitiannya 
menjelaskan bahwa tingkat kepopuleran murid ditentukan berdasarkan kemampuan penyesuaian 
diri murid yang terbagi menjadi kematangan emosional, intelektual, sosial dan tanggung jawab. 
Penilaian-penilaian ini bersifat subjektif dari masing-masing individu sehingga meskipun terjadi 
tindak perundungan, hal tersebut dipandang sebagai masalah personal dan bukan kelompok 
secara keseluruhan. Selain itu, tingkat kepopuleran murid juga bisa dipengaruhi oleh popularitas 
sekolah. Berbeda dengan sekolah Jepang yang telah mengupayakan kesetaraan sistem pendidikan 
di seluruh wilayahnya, di sekolah Indonesia masih sering ditemukan istilah “sekolah favorit” 
sehingga murid-murid pun dapat menentukan tingkat kepopulerannya berdasarkan sekolah dan 
membandingkannya dengan sekolah lainnya (Editor Ibnu Nadzir).

Disclaimer:

Sukuuru Kaasuto dalam media populer baik film ataupun karya sastra memiliki kecenderungan 
untuk melebih-lebihkan isu Sukuuru Kaasuto ataupun ijime daripada kenyataan karena dijadikan 
nilai jual pasar.
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Pengaruh Fashion Sailor Fuku 
(Seragam Sekolah) terhadap 
Identitas Kawaii Jepang

Ayu Fauziah

Keberagaman bangsa melahirkan beragam keunikan yang menjadikannya berciri khas 
dengan menghasilkan sebuah identitas. Diantaranya adalah gaya berpakaian yang mampu 
menciptakan identitas dalam ranah fashion. Di era digital seperti sekarang, dunia fashion 

semakin mudah untuk berkembang, termasuk di Indonesia. 

 Perkembangan fashion di sini pun umumnya dipengaruhi oleh budaya luar, contohnya 
seperti budaya asal negeri Sakura ini. Membahas mengenai fashion Jepang, Hesti Nurhayati 
dalam bukunya Hara-Shibu-Bara, Tokyo Street Fashion Paradise (2012) menuliskan bahwa terdapat 
tiga aliran fashion yang dapat dikategorikan. Macam-macam kategori tersebut diantaranya 
yaitu Harajuku Style, Shibuya Style, dan Akihabara Style. Untuk fashion sailor fuku, termasuk dalam 
kategori aliran Akihabara Style.

 Di Jepang ada juga yang dinamakan dengan kawaii fashion. Dikutip dari artikel Universitas 
Darma Persada mengenai Analisis Pengaruh Budaya Kawaii dalam Dunia Fashion di Jepang (2019), 
secara kebahasaan, kata kawaii sering diartikan sebagai cute dalam bahasa Inggris yang berarti 
lucu atau imut. Sementara itu dalam bahasa Indonesia, kata kawaii cenderung menggambarkan 
seseorang atau sesuatu yang manis (Tia, Metty, Dila, & Gita, 2019). Dikatakan bahwa penggunaan 
sailor fuku, mendekatkan pelakunya kepada pergaulan yang memiliki ketertarikan dengan kawaii 
fashion (Pane, Punia, dan Nugroho, 2018). 

Faktor Penyebab Seseorang Memilih Menggunakan Sailor Fuku

Dalam terminologi Jepang, kata sailor berarti pelaut dan fuku yang merujuk pada kata seifuku 
yang berarti seragam. Dengan kata lain, sailor fuku dapat didefinisikan sebagai seragam sekolah 
yang berbentuk seperti seragam angkatan laut di Inggris. Artikel ini akan membahas mengenai 
karakter Akebi Komichi dalam komik Jepang atau manga berjudul Akebi-chan no Sailor Fuku karya 
Hiro「博」. Manga Akebi-chan no Sailor Fuku menceritakan tentang perjuangan seorang gadis 
bernama Akebi Komichi, yang berusaha keras untuk masuk ke dalam sekolah bergengsi bernama 
Roubai Private Academy. Bagi Akebi Komichi, menggunakan seragam sailor fuku di sekolah itu 
adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Selain obsesinya menggunakan sailor fuku, tujuan lainnya 
agar bisa memiliki banyak teman.
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Gambar 1 Akebi Melihat Miki di TV. (Sumber: Akebi-chan no Sailor Fuku, vol 1, hal. 97)

 Setidaknya, ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yang menyebabkan 
Akebi jatuh hati dengan sailor fuku. Faktor eksternal terlihat dalam gambar 1. Gambar itu 
memperlihatkan adegan kesan pertama Akebi saat melihat Fukumoto Miki di TV. Fukumoto Miki 
adalah seorang idol yang kerap menggunakan sailor fuku sebagai identitas diri. Selain merasa 
kagum, Akebi berpendapat bahwa sailor fuku itu kawaii dan dapat pemakainya terlihat imut atau 
lucu. 

 Di Indonesia sendiri, peserta didik juga memperhatikan penampilan dari fashion anak 
sekolah yang muncul dalam sinetron. Sebagai contoh, sinetron dengan judul “Mermaid in Love, 
Anak Jalanan, Anugrah Cinta, dan masih banyak lagi” (Wahyuni, 2018). Malcolm Barnard dalam 
bukunya Fashion Theory (2014), mengatakan bahwa fashion merupakan fenomena kultural, 
dalam arti cara yang digunakan oleh suatu kelompok atau individu untuk mengkonstruksi dan 
mengkomunikasikan identitasnya.

 Sementara itu, faktor internal Akebi memilih sailor fuku berasal dari dalam diri sendiri 
dan sang ibu yang menginspirasi. Sejatinya, kelompok keluarga memiliki andil yang besar 
dalam pembentukan karakter suatu individu (Sims dan Stephens, 2011). Masyarakat Jepang pun 
memiliki kecenderungan melihat sesuatu berdasarkan kelompoknya, sehingga lahirlah sebuah 
konsep yang disebut Uchi-Soto.

 Menurut Davies dan Ikeno (dalam Izarina, 2012), kata uchi bisa didefinisikan sebagai insider 
(pihak dalam) yang berarti merujuk pada anggota satu rumah atau satu grup. Sedangkan soto 
diartikan sebagai outsider (pihak luar) yang merujuk pada anggota di luar rumah atau kelompok 
lain. Dalam prosesnya, perkembangan sailor fuku juga dipengaruhi oleh ideologi budaya Ryōsai 
Kenbo yang berarti “Good Wife, Wise Mother” atau Istri yang Baik, Ibu yang Bijaksana. Seorang 
perempuan yang menggunakan sailor fuku memiliki cerminan positif untuk menjadi teladan bagi 
keluarganya kelak, sebagai istri yang baik dan ibu yang bijak (Nicolas Cambridge, 2011).
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Identitas Kawaii dalam Penggunaan Sailor Fuku

Ketika mengenakan fashion sailor fuku, tercermin beberapa identitas kawaii yang terkandung 
di dalamnya. Kategori pertama yaitu physical kawaii, meliputi pemahaman tentang aspek pita 
berwarna merah, desain yang trendi, dan mengenai sailor’s collar (kerah Sailor). Pada artikel Analisis 
Pengaruh Budaya Kawaii dalam Dunia Fashion di Jepang (2019), dijelaskan ciri-ciri penampilan 
yang kawaii antara lain mengenakan aksesoris seperti pita. Selain itu, warna yang mengindikasikan 
kawaii adalah warna merah, biru dan hijau (Ohkura, Goto, Higo, & Aoto, 2011). Kemudian, yang 
menjadi keunikan dari sailor fuku adalah bagian kerahnya (sailor’s collar). Identitas utama dari 
bagian kerahnya berbentuk lebar yang dikenakan terbuka dengan blus longgar. Bentuk pita yang 
dipasangkan dengan kerah ini pun memiliki berbagai ukuran dan warna hingga menjadi identitas 
kawaii style (Clare Rose, 2011).

 Pada kategori kedua ada yang disebut dengan psychological kawaii. Contohnya seperti 
memberikan perasaan bahagia saat menjadi feminim, serta menjadikannya mudah bergaul 
(humble) dan dicintai banyak orang (lovely). Dalam teori kawaii bunka dijelaskan bahwa seseorang 
yang menggunakan kawaii fashion memiliki karakteristik positif. Karakter itu dengan sendirinya 
mengikuti dan melekat pada setiap diri penggunanya. Beberapa karakteristiknya meliputi: 
Innocence, gentle, free from social obligation, honest, smile, cherished by all, cute voice, calm, humble, 
warm, reliable, soft, cool, lovely, clever (Lieber Milo, 2017). Terakhir, kategori ketiga merupakan aspek 
penunjang identitas kawaii lainnya yang ditinjau dari sudut pandang si pengguna. Beberapa 
diantaranya ialah gambaran tubuh yang ideal dan didukung oleh rambut lurus berponi.

Pengaruh Fashion Sailor Fuku terhadap Identitas Kawaii

Sebelum sampai pada pengaruh, terdapat beberapa tahapan yang merupakan bagian dari 
sebuah proses perjalanannya. Dahulu saat belum menemukan fashion yang cocok untuk dirinya, 
Akebi cenderung memiliki sifat yang tertutup terhadap orang lain. Ia pun tidak percaya diri dan 
berpenampilan tidak feminim atau tomboy. Harapan ketika mengenakan sailor fuku ini agar dapat 
berkembang dan sukses seperti sang idola. Pencapaian yang dimaksud oleh Akebi seperti sang 
idola adalah ia ingin dapat membangun hubungan baik dengan orang lain, memiliki banyak 
teman, serta lebih diakui keberadaannya. Akebi merasa bahwa dengan mengenakan sailor fuku, 
ia pun memiliki identitas diri yang baru. Bukan hanya ingin nampak kawaii seperti idolanya, tetapi 
ada beberapa tujuan baik yang ingin diraih seperti penjelasan di atas.
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Gambar 2 Akebi Terkenal seperti Seorang Idol. (Sumber: Akebi-chan no Sailor Fuku, vol 1, hal. 126)

 Beberapa pengaruh yang dirasakan oleh Akebi selama menjadi seseorang yang 
mengenakan sailor fuku yaitu menjadi dikenal lingkungannya, memiliki banyak teman, menjadi 
panutan dalam berpakaian, dan menjadi bagian dari tren cosplay. Akebi pun kemudian menjadi 
mudah bersosialisasi dan lebih percaya diri. Pada jurnal Fashion sebagai Penciptaan Identitas Diri 
Remaja di Kota Denpasar (Pane, Punia, Nugroho, 2018) menunjukkan bahwa para remaja pada 
era postmodernisme cenderung menggunakan fashion sebagai sarana untuk menumbuhkan 
identitas perekat pada dirinya. Para remaja memiliki makna tersendiri tentang fashion, salah 
satunya yaitu fashion sebagai sarana ekspresi diri dan menumbuhkan rasa percaya diri pada si 
pelaku (Pane, Punia dan Nugroho, 2018).

 Semua pengaruh yang tercipta tersebut atas landasan Akebi yang menjadi dominan dalam 
lingkungannya. Menjadi seseorang yang dominan dan menonjol khususnya dalam berpakaian 
akan menjadi pusat perhatian. Menjalin koneksi dengan orang-orang pun akan semakin mudah 
ketika adanya hubungan baik dan mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. 
Hubungan baik dapat terjadi akibat terciptanya identitas positif saat mengenakan sailor fuku 
(Editor Ranny Rastati).
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Homoseksualitas dalam 
Manga Jepang

Kevin Hasiholan

Awalnya, manga (komik Jepang) merupakan sketsa corat-coret yang dicetuskan oleh 
Hokusai Katsushika pada tahun 1815 (Brenner, 2007). Di Indonesia manga memiliki banyak 
penggemar dari berbagai kalangan. Beberapa manga populer diadaptasi menjadi anime 

(animasi) dan tayang di televisi seperti Doraemon, Naruto, dan Detektif Conan. Membaca manga 
merupakan sebuah hiburan tersendiri karena jalan ceritanya yang menarik dan juga ilustrasi 
karakter yang ekspresif. Jepang sebagai negara kelahiran manga memiliki variasi genre. Salah 
satu genre manga yang unik dan populer di kalangan perempuan Jepang adalah shounen-ai atau 
manga gay. 

 Popularitas shounen-ai (yang selanjutnya disebut yaoi) di kalangan perempuan merupakan 
proyeksi seksualitas perempuan dalam kegiatan seksual mereka yang terbatas menjadi submisif 
saja. Seiring berkembangnya internet, terdapat banyak manga yaoi yang tersebar secara luas, 
namun di Indonesia, sebagian masyarakat masih belum menerima jenis genre tersebut sehingga 
mayoritas manga yaoi hanya tersebar di situs-situs online. 

 Salah satu situs yang menyebarkan karya seni secara legal adalah pixiv. Dalam situs ini, 
salah satu manga dengan unsur yaoi yang menarik untuk dibahas adalah Uchi no Musuko ha Tabun 
Gei yang dapat berarti Putraku Mungkin Gay. Dalam tulisan ini, dilakukan penelitian terhadap 
beberapa remaja di Indonesia mengenai homoseksualitas dalam manga tersebut. Secara singkat, 
manga Uchi no Musuko ha Tabun Gei bercerita tentang seorang ibu bernama Tomoko dan salah 
satu putranya yang seorang homoseksual. Setiap hari putranya menyangkal bahwa dirinya 
tertarik kepada laki-laki. Namun sebagai seorang ibu, Tomoko berupaya memahami putranya 
dan mencoba mendukungnya secara tersirat agar sang putra tidak terburu-buru untuk mengakui 
yang ia rasakan.

Temuan Kuantitatif Riset Manga Gay 

Penelitian mengenai homoseksualitas dalam manga Uchi no Musuko ha Tabun Gei dilakukan 
kepada 35 responden pada Februari – April 2021 Penelitian ini meneliti tiga bagian dengan objek 
manga sebagai sumber pernyataan. Bagian pertama berhubungan dengan kualitas, alur, dan 
rekomendasi manga terhadap publik. Bagian kedua merupakan tanggapan pembaca terhadap 
unsur homoseksual dalam manga ini lewat perspektif psikologis, konstruksi sosial, agama, dan 
genetik. Terakhir, bagian ketiga berisi tanggapan pembaca terhadap homoseksual di luar manga.
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 Melalui riset kuantitatif ditemukan bahwa 89% pembaca beranggapan bahwa manga Uchi 
no Musuko ha Tabun Gei merupakan manga yang berkualitas. Responden berpendapat bahwa 
manga ini bertujuan untuk memberi edukasi pada pembaca bahwa terdapat seksualitas di luar 
heteroseksual. Dengan demikian, Sebagian besar responden akan merekomendasikan manga 
ini kepada orang-orang terdekat. Pada bagian ini, sebagian besar pembaca merasakan manfaat 
bahwa manga ini memiliki tema yang tidak general dan sebuah dobrakan akan tema manga yang 
biasanya diangkat. Tema yang diangkat merupakan sebuah masalah sosial yang cukup populer 
dan dikemas dengan cerita yang berisi humor, namun memiliki muatan pengetahuan yang kental 
terhadap seksualitas seseorang. 

 Di lain sisi, masih ada tanggapan bahwa manga ini mengangkat isu yang cukup sensitif 
di Indonesia karena belum semua orang memiliki keterbukaan terhadap orientasi seksual 
homoseksual. Ditemukan 11% responden merasa harus berhati-hati terhadap nilai yang diangkat 
manga ini karena mereka tidak ingin dianggap mendukung hal yang tidak sesuai dengan norma 
yang ada di Indonesia. Semua responden merasakan empati yang dialami oleh Tomoko, namun 
beberapa dari responden tidak mendukung sikap suportif dari Tomoko. Beberapa responden 
merasakan bahwa Tomoko seharusnya ‘meluruskan’ jalan putranya.

 Pada bagian kedua, tanggapan pembaca terhadap unsur homoseksual cukup variatif 
dan kritis. Pernyataan pertama yaitu unsur homoseksual yang didapat dari manga ini dimana, 
suami Tomoko merasakan kejanggalan putranya karena tidak menunjukan adanya ketertarikan 
terhadap perempuan pada masa SMA sedangkan laki-laki pada umumnya sudah menunjukan 
ketertarikan pada waktu tersebut. Pernyataan tersebut membuahkan manifestasi pada manga ini 
bahwa laki-laki harusnya sudah tertarik dengan perempuan, terlebih pada saat pubertas sehingga 
melahirkan pernyataan orientasi homoseksual dilihat sebagai kelainan psikologis atau sebuah 
konstruksi sosial yang fleksibel. Selanjutnya pernyataan orientasi homoseksual dilihat suatu gen 
yang diturunkan dan hal yang dosa dilihat dari ketidaksesuaian norma sosial dengan agama. 

 Ketika dihadapkan dengan pernyataan psikologis dan gangguan kejiwaan, sebagian 
besar pembaca merasa tidak setuju bahwa orientasi seksual merupakan kesalahan psikologis. 
Pembaca merasa bahwa peran sosial yang membentuk orientasi seksual seseorang. Lingkungan 
heteronormatif yang menghasilkan perasaan defensif dan penyangkalan terhadap diri putra 
Tomoko sehingga ia sulit mengakui dirinya. Ketika terdapat keberagaman orientasi seksual di suatu 
lingkungan, maka seseorang dapat mempelajari lebih lanjut hal tersebut pada dirinya dan tidak 
merasa adanya kesalahan yang dialami seperti putra Tomoko. Seiring waktu pembaca percaya 
bahwa akan ada keterbukaan dan dukungan seperti Tomoko di masa depan nanti. Meskipun begitu 
di Indonesia yang merupakan negara dengan pluralitas agama akan sulit diterima dikarenakan 
orientasi seksual homoseksual merupakan sebuah dosa, sehingga pembaca juga merasa setuju 
terhadap pernyataan ini. Namun sebagian kecil pembaca merasa bahwa antara orientasi seksual 
dan agama seseorang merupakan hal yang memerlukan penyekatan karena kedua hal tersebut 
merupakan hal yang berbeda. Berhubungan pada manga ini, tidak begitu diperlihatkan bahwa 
orientasi seksual homoseksual merupakan dosa dan tindakan amoral, namun putra Tomoko 
memahami orientasi tersebut merupakan hal yang salah dan tidak diterima oleh masyarakat. 
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Lalu pada bagian genetik, sebagian besar pembaca tidak melihat adanya hubungan antara 
orientasi seseorang dengan keturunan, dikarenakan jika sebuah orientasi adalah bagian dari gen, 
seharusnya tokoh Hiroki memiliki orientasi yang sama dengan kedua orang tuanya.

 Pada bagian ketiga, responden diminta untuk mengandaikan orang dengan tokoh Hiroki 
hadir di kehidupan mereka. Persentase 82% responden menerima kehadiran mereka, sebagian 
besar merasakan tidak adanya kekhawatiran dan juga ancaman kehadiran orang dengan orientasi 
seksual homoseksual. Namun beberapa responden merasa bahwa mereka membutuhkan 
penanganan khusus untuk ‘meluruskan’ kembali jalannya. Tanggapan ini saling tumpang-tindih 
terhadap mereka yang merasa bahwa orientasi seksual merupakan sebuah hak dan bukan hal 
yang manusiawi untuk melakukan praktik penyembuhan. Orientasi seksual merupakan kebebasan 
ketertarikan seseorang, dengan begitu orang seperti tokoh Hiroki dapat menjadi lebih diterima 
dan tidak merasakan invalidasi dalam hidupnya.

 Meskipun terdapat hasil persentase yang cukup besar untuk responden bersikap 
terbuka terhadap orientasi seksual homoseksual, hal itu berbanding terbalik dengan data yang 
dilaksanakan pada tahun 2014 dimana kecemasan orang dengan orientasi seksual homoseksual 
berdasarkan pada Ketakutan akan evaluasi negatif, Penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam 
situasi yang baru (berhubungan dengan orang asing dalam situasi yang baru), Penghindaran 
sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum atau dengan orang yang dikenal. Kecemasan 
identitas hadir sebagai bentuk opresi oleh individu orientasi homoseksual.

Gay di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri eksistensi gay memang sulit diterima di Indonesia. Kelekatan faktor 
budaya dan agama yang berjalan beriringan menghasilkan pemikiran bahwa homoseksualitas 
merupakan sebuah tindakan amoral dan bukan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi 
(Boellstorff, 2005). Masuknya agama dalam kebudayaan Indonesia mereduksi kebebasan ekspresi 
gender dan orientasi seksual seseorang. Contohnya adalah lima gender yang diyakini oleh suku 
Bugis namun masih memiliki resiko penolakan dan diskriminasi dari lingkungan sekitar (Nurohim, 
2018). Penerimaan orientasi seksual dan ekspresi gender di Indonesia masih dikatakan sulit oleh 
kaum LGBTQ+, tetapi masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang menerima dan berusaha 
untuk belajar lebih dalam terhadap diversifikasi orientasi seksual dan gender. Hal ini diibaratkan 
tetesan air yang membentuk gelombang yang semakin besar sehingga suatu saat penerimaan 
diversifikasi gender akan lebih mudah di masa depan nanti (Editor Hidayatullah Rabbani).
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