
1 www.pmb.brin.go.id   Vol. 25. No. 4

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/polemik-homeschooling-di-indonesia-alternatif-pembelajaran-selama-pandemi-dan-ke-
tiadaan-regulasi-pemerintah/

EDISI JANUARI 2022

VOL 25 NO 1, JANUARI 2022
VOL 25 NO 2, JANUARI 2022
VOL 25 NO 3, JANUARI 2022
VOL 25 NO 4, JANUARI 2022
VOL 25 NO 5, JANUARI 2022
VOL 25 NO 6, JANUARI 2022



www.pmb.brin.go.id

DAFTAR ISI

Editorial Board ...............................................................................................................   I

Volume  25, nomor 1, Januari 2022:
Pentingnya Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Pasca Kemerdekaan 
Indonesia Tahun 1945
Pavel Paulus Polin  .........................................................................................................   1

Volume  25, nomor 2, Januari 2022:
Mendobrak Arus Mainstream terhadap Penyandang Disabilitas
Samuel Agus Santosa  ...................................................................................................   4

Volume  25, nomor 3, Januari 2022:
PPKM, Brand, dan Digital Marketing
Wihandary Stefani Eldo  ................................................................................................   9

Volume  25, nomor 4, Januari 2022:
“Superhero” dan Vigilantisme di Indonesia
Gilang Mahadika ...........................................................................................................   13

Volume  25, nomor 5, Januari 2022:
Urgensi Desa Wisata sebagai Tonggak Perekonomian Masyarakat Desa Studi Kasus 
Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Amirul Wahid RWZ .........................................................................................................   17

Volume  25, nomor 6, Januari 2022:
Tren Adopsi Boneka Era Modern: Dari Mistis hingga Terapeutik
Ranny Rastati  ................................................................................................................   21

EDISI JANUARI 2022



I

EDISI JANUARI 2022

                     
     

EDITORAL BOARD

 Penanggung jawab

Lilis Mulyani, SH., M.PL., Ph.D. (Plt. Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya OR IPSH 
BRIN)

 Koordinator      : Dicky Rachmawan, S. Sos.

 Wakil Koordinator     : Al Araf Assadallah Marzuki M.H.

 Sekretaris      : Budi Lestari 

 Tim Editor      :

o Dicky Rachmawan, S. Sos.

o Al Araf Assadallah Marzuki M.H.

o Rusydan Fathy, S. Sos. 

o Jalu Lintang Y.A., S. Ant. 

o M. Luthfi Khair A., S.Hum.

 Teknis dan Layout     :

o Praditya Mer Hananto, M.Krim

o Dimas Sony Dewantara, S.Kom.

 Perencana Keuangan  : Tedi Setiadi S.E, M.M

Nomor ISSN Online: http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1592897727&1&&2020

www.pmb.brin.go.id

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1592897727&1&&2020


1 www.pmb.brin.go.id   Vol. 25. No. 1

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/pentingnya-pancasila-sebagai-alat-pemersatu-bangsa-pasca-kemerdekaan-indonesia-ta-
hun-1945/

Pentingnya Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa Pasca 
Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945
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artikel dan beberapa kali pernah menulis di media 
online, seperti kompasiana dan narasi sejarah. Email: 
pavelpauluspolin.flats41@gmail.com

Tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen 
bersejarah yang sangat penting bagi 
perjalanan bangsa Indonesia menuju 

kemerdekaan. Tanggal tersebut menjadi hari 
lahirnya dasar negara serta falsafah hidup 
bangsa Indonesia yang dikenal sebagai 
Pancasila. Maka dari itu setiap tanggal 1 Juni 
di Indonesia selalu diperingati sebagai hari 
lahirnya Pancasila. Setelah resmi ditetapkan 
sebagai dasar negara, Pancasila memiliki arti 
penting sebagai tolak ukur dan pegangan untuk 
menjalani kehidupan bermasyarakat (Susanto, 
2016). Ini tak lepas dari nilai-nilai Pancasila yang 
diyakini berasal dari landasan nilai kehidupan 
masyarakat Indonesia sejak jaman dulu kala. 
Dengan demikian, setiap aspek kehidupan 
bangsa Indonesia tak dapat dilepaskan dari 
pengamalan akan nilai-nilai Pancasila.

 Peranan Pancasila yang cukup 
mencolok pasca kemerdekaan Indonesia 
berhasil diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 
adalah keberadaannya sebagai alat pemersatu 

bangsa. Isu persatuan dan kesatuan menjadi 
hal yang sangat penting untuk diperhatikan 
menjelang kemerdekaan Indonesia tiba. Sebab 
kemerdekaan Indonesia yang utuh tidak akan 
bertahan lama, apabila persatuan dan kesatuan 
bangsa tidak dapat terwujud dengan baik. 
Ini disebabkan karakteristik masyarakat dan 
budaya Indonesia yang sangat beragam. Kondisi 
ini mendorong Indonesia untuk memiliki suatu 
dasar negara yang dapat menjadi landasan atau 
falsafah kehidupan secara bersama sehingga 
dapat terwujud persatuan dan kesatuan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 
diperlukan sebuah proses panjang agar dapat 
menghasilkan Pancasila seperti yang kita kenal 
saat ini. Pancasila pertama kali dirumuskan pada 
sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
yang diadakan selama empat hari, dari tanggal 
29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketika itu Ir Soekarno, 
Moh Yamin, dan Soepomo mencetuskan 
ide-ide mereka mengenai pembentukan 
dasar negara. Yang paling dikenang ialah 
ketika Soekarno mencetuskan ide mengenai 
Pancasila yang diambil dari bahasa Sansekerta, 
yaitu “panca” berarti lima dan “sila” berarti asas 
atau nilai. Hal ini muncul sebagai jawaban atas 
pertanyaan ketua BPUPKI saat itu, Radjiman 
Wedyodiningrat, yang menanyakan seperti apa 
dasar negara Indonesia setelah merdeka nanti.

 Setelah pembahasan pada sidang 
BPUPKI tersebut kemudian rumusan Pancasila 
mulai tertulis dalam Piagam Jakarta yang 
dihasilkan oleh panitia sembilan pada 22 Juni 
1945. Akhirnya rumusan Pancasila diresmikan 
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pada sidang pertama Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 
Agustus 1945. Hasil rumusan Pancasila saat itu 
yang kemudian dikenal dan terus diterapkan 
dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga saat 
ini. Berbagai kerja keras dan perjuangan dalam 
mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan 
dasar negara tentu bukan usaha yang mudah. 
Sejak saat itu, Pancasila mulai dapat memainkan 
perannya sebagai alat pemersatu bangsa.

 Tantangan persatuan dan kesatuan 
mulai terlihat dalam perumusan sila pertama 
dalam Pancasila. Perdebatan mulai terjadi pada 
sidang kedua BPUPKI mengenai sila ketuhanan 
yang bunyinya berupa kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluknya (Hieronymus, 
2018). Beberapa pihak ada yang tidak setuju 
dengan bunyi sila pertama tersebut karena 
dianggap tidak mencerminkan nilai persatuan 
dan kesatuan. Sebab rakyat Indonesia tidak 
hanya terdiri dari satu golongan agama tertentu, 
melainkan terdiri dari beragam pemeluk 
agama. Meskipun rumusan sila tersebut telah 
dicantumkan pada Piagam Jakarta, tetapi 
oleh Mohammad Hatta diubah menjadi sila 
ketuhanan yang maha esa. Di mana sebelumnya 
Mohammad Hatta telah berdiskusi dengan 
para tokoh Muslim agar mau mengubah sila 
pertama tersebut. Oleh karena kebesaran hati 
para tokoh Muslim, maka perubahan bunyi sila 
pertama tersebut pun disetujui. Ini dilakukan 
sebagai upaya untuk menghindarkan bangsa 
Indonesia dari isu perpecahan dan menjadikan 
Indonesia sebagai negara bagi semua umat 
beragama.

 Tak berhenti sampai di situ, isu mengenai 
persatuan dan kesatuan mulai timbul kembali 
ketika Indonesia memasuki masa perang 
revolusi. Ketika itu Belanda kembali datang 
ke Indonesia dan berusaha menancapkan 

kekuasaannya kembali. Selama masa-masa 
peristiwa ini, Pancasila mulai memainkan 
perannya sebagai alat pemersatu bangsa. Pada 
saat itu nilai persatuan dan kesatuan menjadi 
tinggi karena rakyat Indonesia memiliki 
keinginan yang sama dalam menghalau dan 
mengusir penjajah dari tanah air (Susilawati, 
2021). Alhasil serangan pasukan Belanda 
berhasil ditahan dan kekuasaan penjajah tidak 
berhasil ditegakkan kembali di Indonesia. 
Tentunya hal ini tidak dapat tercapai apabila 
tidak ada dasar yang kuat bagi rakyat Indonesia 
untuk bersatu melawan penjajah.

 Keberadaan Pancasila sebagai dasar 
negara kembali diuji ketika meletusnya 
berbagai pemberontakan yang hendak 
menggantikan kedudukan Pancasila dengan 
ideologi lain. Sebut saja pemberontakan Partai 
Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 
yang memiliki cita-cita menjadikan Indonesia 
sebagai negara berhaluan sosialis-komunis. 
Kemudian pemberontakan Darul Islam / Tentara 
Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo 
yang hendak mendirikan negara dengan syariat 
Islam. Meski demikian, berbagai upaya yang 
hendak menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai 
dasar negara tidak sepenuhnya berhasil. 
Berbagai isu serta tantangan yang menerpa 
membuat Pancasila semakin kokoh menjadi 
fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara 
sehingga penyatuan berbagai golongan 
masyarakat tetap dapat terwujud hingga saat 
ini (Editor Ranny Rastati).
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Diskursus mengenai isu disabilitas 
merupakan suatu hal yang sangat 
menarik dan perlu menjadi perhatian 

serius. Hal ini dikarenakan penyandang 
disabilitas ini seringkali dijelaskan sebagai 
bagian dari keabnormalan dan juga membuat 
kelompok disabiltas ini tersingkirkan (Salim, 
2015). Selain itu peran disabilitas yang kemudian 
tergabung dalam kelompok disabilitas juga 
penting, hal ini terlihat dari apa yang dilakukan 
oleh organisasi penyandang disabilitas 
bersama lembaga swadaya masyarakat dalam 
mengajukan yudisial review berkaitan dengan 
hak pilih universal di bidang politik.

 Dapat dilihat bahwa frasa “tidak 
terganggu jiwa ingatannya” dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 justru 
berpotensi menghilangkan hak pilih disabilitas 
mental. Akhirnya, organisasi penyandang 
disabilitas dan lembaga swadaya masyarakat 
mengajukan gugatan melalui yudisial review. 
Hasil dari gugatan tersebut yakni lahirlah 
ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 
putusan Nomor 135 Tahun 2015 menghendaki 
bahwa prasyarat dalam frase “tidak terganggu 
jiwa/ingatannya” dimaknai sebagai hal yang 
ditentukan oleh professional kesehatan yang 
menentukan seseorang terganggu jiwa/

ingatannya secara permanen dan bukan parsial. 
Jadi prasyarat tidak terganggu jiwa/ingatannya 
perlu dibuktikan dengan surat keterangan 
profesional kesehatan yang mensyaratkan 
pemilih apakah bisa memilih atau tidak pada 
saat hari pemungutan suara.

 Selanjutnya, terkait pemahaman 
mengenai penyandang disabilitas hal itu 
adalah bagian dari kontruksi sosial masyarakat 
membentuk persepsi undervalued terhadap 
penyandang disabilitas (Andriani, 2016). 
Yang dimaksud kontruksi sosial adalah masih 
jamaknya penyandang disabilitas dianggap 
makhluk yang tidak normal sehingga perlu 
dibelas kasihani, dianggap beban, dan tidak 
produktif. Hal tersebut menempatkan posisi 
disabilitas dalam posisi yang tidak setara 
atau subordinat dengan masyarakat non 
disabilitas. Seringkali kita melihat bahwa 
penyandang disabilitas dipandang hanya 
dari keterbatasannya saja. Selanjutnya hal 
tersebut mendorong posisi tersingkirkan dari 
penyandang disabilitas dengan lingkungan 
masyarakatnya sebagai akibat konstruksi sosial 
yang terbangun.

 Sebelum istilah disabilitas disepakati 
dan termaktub dalam UU 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas, lebih dulu 
istilah “Penyandang Cacat” menjadi istilah 
yang lama diperkenalkan. Istilah “Penyandang 
Cacat” adalah salah satu perspektif dari isu 
medik,  yang menempatkan “keabnormalan” 
atau rusak “cacat”. Kemudian The United 
Nations  International Covenant of Civil and 
Political Rights (ICCPR) dan The International 
Covenant  on Economic Social and Cultural 

mailto:samuelagus127@gmail.com
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Rights (ICESCR) sebagai bagian dari proses 
pengumpulan hukum dan pencarian hukum 
(United Nations Universal Declaration of Human 
Right), untuk melindungi hak politik masyarakat 
sipil dan sekaligus terkait hak asasi manusia. 
Perjanjian tersebut disahkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada 
16 Desember 1966. Kemudian konvensi hak-
hak penyandang disabilitas (Convention on the 
Rights of People with Disabilities – CRPD) yang 
disahkan PBB pada Tahun 2006, dan Indonesia 
menandatangani pada 2011 melalui UU No 19 
tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention 
on The Rights of Persons with Disabilities, 
maka pemaknaan itu mengubah pandangan 
terhadap kelompok disabilitas yang lebih 
menitikberatkan kepada penghargaan dan 
penghormatan.

 Identitas dan pemaknaan dalam sebuah 
istilah terhadap satu kelompok menentukan 
bagaimana penghormatan terhadap mereka. 
Berger dan Luckmann (1979) menjelaskan 
bahwa identitas merupakan suatu unsur kunci 
dari kenyataan subjektif dan sebagaimana 
semua kenyataan subjektif, berhubungan 
secara dialektik dengan masyarakat. Proses-
proses sosial dan interaksi sosial yang terjadi, 
dilakukan membentuk dan mempertahankan 
identitas ditentukan oleh struktur sosial. Oleh 
karenanya identitas berhubungan erat dengan 
dinamika yang terjadi di masyarakat.

 Selanjutnya terkait jumlah penyandang 
disabilitas sendiri menurut data Pusat Data 
dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) 
Kementerian Sosial (Kemsos), seperti dikutip 
dalam (International Labour Organization, 
2013), bahwa pada 2010 jumlah penyandang 
disabilitas di Indonesia sebanyak 11.580.117 
orang yang terdiri dari 3.474.035 orang 
penyandang disabilitas penglihatan, 3.010.830 

orang penyandang disabilitas fisik, 2.547.626 
orang penyandang disabilitas pendengaran, 
1.389.614 orang penyandang disabilitas 
mental, dan 1.158.012 orang penyandang 
disabilitas kronis. Yang menjadi ironi, disabilitas 
juga mengalami proses marjinalisasi dari 
konstruksi masyarakat yang sedemikian rupa. 
Struktur sosial saat ini didominasi oleh struktur 
normalitas, maka disabilitas tidak lain masuk 
perangkap dalam struktur sosial tersebut 
(Slamet, 2007).

 Dalam penelitiannya, Slamet (2007) 
menjelaskan bahwa konstuksi sosial itu dapat 
dilihat dari istilah kecacatan yang pernah hadir 
dalam identifikasi kelompok disabilitas. Istilah 
cacat adalah produk dari konstruksi sosial 
terhadap identifikasi kelompok disabilitas. 
Konstuksi sosial ini sama halnya dengan 
kaum laki-laki yang menyubordinasi kaum 
perempuan. Sekalipun istilah cacat sudah 
berganti dengan istilah disabilitas namun 
pandangan masyarakat masih jamak ditemukan 
yang masih menempatkan disabilitas dalam 
posisi undervalued. Dalam menyikapi hal 
tersebut maka diperlukan sebuah gerakan sosial 
untuk mawacanakan dan mendekontruksi 
pandangan mainstream dari masyarakat 
yang menyingkirkan penyandang disabilitas. 
Gerakan-gerakan sosial dengan isu disabilitas di 
Indonesia menemui bentuk terbaiknya dalam 
rangka penghapusan wacana identitas yang 
bersifat menyingkirkan penyandang disabilitas.

 Gerakan sosial merupakan upaya 
kolektif untuk mengatur atau mewakili 
kepentingan kelompok yang sebelumnya tidak 
terorganisir atau tersisih secara politik (Reid 
dan Montilla, 2001). Gerakan sosial adalah 
sebuah konsep yang memuat dimensi dari 
tindakan dan perilaku kolektif (Sukmana, 2016). 
Dijelaskan bahwa tindakan kolektif dan perilaku 
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kolektif disebabkan oleh kepentingan bersama 
yang bertujuan untuk meningkatkan status, 
kekuasaan, atau pengaruh dari kelompok yang 
bersangkutan. Tindakan kolektif dan perilaku 
kolektif adalah suatu yang beririsan terkait 
konsep dari gerakan sosial. Gerakan sosial perlu 
memenuhi prasyarat tentang dimensi tindakan 
kolektif dan perilaku kolektif. Kemudian dapat 
disimpulkan bahwa gerakan sosial adalah 
sebuah aksi untuk menentang atau melakukan 
sebuah perubahan.

 Sesuai dengan definisi mengenai gerakan 
sosial yang mewakili kepentingan kelompok 
dan memuat tindakan kolektif dan perilaku 
kolektif. Maka tindakan dan perilaku kolektif 
dalam gerakan sosial ini dapat dilihat sebagai 
assosiasi kelompok yang ada dalam masyarakat 
sipil. Masyarakat sipil dengan kompleksitas isu 
yang berkenaan dengan mereka kemudian 
mengassosiasikan dirinya dalam kelompok 
(tindakan dan perilaku kolektif ) ini dapat dilihat 
dari banyaknya kelompok/asosiasi tertentu 
dengan beragam isu yang kompleks, misalnya 
kelompok transgender, kelompok perempuan, 
dan kelompok disabilitas.

 Ketika masyarakat sipil mengasosiasian 
dirinya dalam sebuah kelompok yang secara 
identitas sama, maka ini juga mendorong 
untuk selanjunya tercipta kesadaran, 
tindakan dan perilaku kolektif. Pemberdayaan 
dalam kelompok ini perlu didorong oleh 
masyarakat sipil yang mengasosiasikan 
dirinya dalam kelompokelompok disabilitas 
dalam menciptakan identitas bersama yang 
kemudian menurut (Fathy, 2019) digunakan 
untuk mereproduksi norma-norma informal 
bersama, mempererat hubungan ke dalam 
dan memperluas hubungan ke luar serta 
menjaga kepercayaan dan melebarkan radius 
penularannya ke luar kelompok mereka.

Gerakan sosial dalam ranah pertarungan 
wacana perebutan identitas yang inklusif 
menjadi penting dalam rangka mendorong 
kehidupan dan lingkungan inklusif bagi 
penyandang disabilitas. Ini dimulai ketika 
individu di dalam masyarakat sipil dengan 
berbagai latar belakang mengasosiasikan 
dirinya ke dalam kelompok. Proses-proses sosial 
dan interaksi sosial yang terjadi membentuk 
dan mempertahankan identitas sosial. Dan 
oleh karenanya gerakan sosial dalam proses 
dekontruksi wacana mainstream menjadi 
penting.

 Selain itu, tak kalah penting untuk 
kemudian membangun kesadaran kolektif 
dalam bentuk tindakan dan perilaku kolektif 
antar penyandang disabilitas dalam sebuah 
organisasi. Seperti misalnya contoh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Sosial 
(Dinsos), sebenarnya sudah membuat satu 
wadah bersama yakni Himiks (Himpunan 
Masyarakat Inklusi Kota Semarang). Fungsi 
Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang 
(Himiks) ini adalah untuk advokasi, koordinasi, 
dan memudahkan pemerintah untuk memberi 
dan menyampaikan informasi terkait dengan 
disabilitas (Solider, 13 Desember 2017). Menurut 
hemat penulis peran Himiks, untuk selanjutnya 
juga perlu didorong untuk membangun 
kesadaran kolektif dan tindakan kolektif.

 Dengan terbentuknya Himiks yang 
di dalamnya memuat Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) adalah suatu langkah yang baik 
untuk outcome mendobrak arus mainstream 
yang masih menganggap disabilitas sebagai 
kelompok yang semata-mata dilihat dari 
keterbatasan saja. Ini juga penting untuk 
membangun lingkungan inklusif dari dalam 
Himiks keluar. Yang perlu digaris bawahi adalah 
perlunya membangun peran Himiks yang lebih 
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strategis untuk peran ini.

 Mengenai kesadaran kolektif dan 
tindakan kolektif ini nampak dibuktikan 
bahwa selama ini advokasi yang dilakukan 
jamak melalui organisasi dan hasilnya dapat 
terlihat. Terbentuknya organisasi penyandang 
disabilitas perlu dilakukan secara massif dalam 
mendorong dan membangun kesadaran 
kolektif dalam bentuk tindakan dan perilaku 
kolektif antar penyandang disabilitas. 
Pengarusutamaan identitas terhadap wacana 
inklusif tidak berhenti ketika produk tersebut 
sampai pada tataran undang-undang.

 Penciptaan pemahaman identitas 
yang inklusif kepada lingkungan masyarakat 
merupakan proses dialektis dan interaksi 
sosial yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat 
misalnya dengan peran Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kota Semarang 
yang menggunakan konsep rehabilitasi 
sumber daya manusia berbasis masyarakat 
(Hasan, 2018). Kerja dari PPDI tidak hanya 
terpaku pada individu disabilitas melainkan 
hingga penciptaan kesadaran masyarakat dan 
lingkungan inklusif dimana disabilitas tinggal. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya program 
home visit (kunjungan ke rumah) dengan pihak 
lain yang bertujuan menganalisis bagaimana 
keluarga dan lingkungan sosial sekitar dimana 
penyandang disabilitas berada. Tindak lanjut 
dari analisis tersebut PPDI memberikan 
gambaran dan memberikan pemahaman 
terkait nilai-nilai inklusif kepada keluarga dan 
lingkungan masyarakat dari penyandang 
disabilitas. Apa yang dilakukan oleh PPDI adalah 
ranah mempengaruhi wacana di tingkatan akar 
rumput dan kemudian menyampaikannya 
kepada pihak terkait. Peran PPDI ini juga 
sekaligus mendorong tindakan kolektif 
dan perilaku kolektif anggota penyandang 

disabilitas yang ada didalamnya.

 Apa yang dilakukan oleh PPDI dan 
Himiks yang merupakan lembaga bentukan 
pemerintah merupakan satu hal yang baik 
dan perlu didorong kebermanfaatanya 
dalam mendobrak arus mainstream terhadap 
penyandang disabilitas. Pada akhirnya dapat 
dilihat bahwa peran masyarakat sipil yang 
tergabung dalam organisasi atau komunitas 
penyandang disabilitas dalam tataran rumput 
(sosial masyarakat) menjadi penting dalam 
proses mainstreaming wacana identitas inklusif 
pada tingkatan dasar atau satuan unit terkecil 
dalam masyarakat. Selain itu membangun 
kesadaran kolektif dan perilaku kolektif juga 
inheren di dalamnya (Editor Dicky Rachmawan).
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Perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dewasa ini 
memanglah tidak dapat dihindari serta 

sudah menjadi sebuah praktik pada kehidupan 
manusia modern. Salah satu contohnya 
adalah dengan adanya perkembangan 
internet. Hampir seluruh kegiatan manusia 
sudah mulai terintegrasi dengan internet, 
seperti berkomunikasi, bertukar informasi, 
konektivitas, edukasi, hiburan hingga bisnis.

 Di Indonesia sendiri hampir separuh 
dari total populasi penduduknya adalah 
pengguna aktif internet, hal ini didasari oleh 
data laporan digital Hootsuite (We Are Social) 
tahun 2020 (Riyanto, 2020). Melalui data 
tersebut diketahui bahwa ada sekitar 175.4 
juta atau 64% penduduk Indonesia yang 
menggunakan internet dengan jumlah total 
penduduk 272.1 juta. Selain itu, disebutkan 
juga bahwa masyarakat Indonesia memiliki 
kecenderungan menggunakan internet dengan 
rata-rata waktu penggunaan sekitar 7 jam 59 
menit atau hampir sekitar 8 jam per—hari. 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa 
masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan 
banyak menghabiskan waktunya dengan 
menggunakan atau memanfaatkan teknologi 
internet dalam menjalankan kegiatan sehari-

hari. 

Digital Marketing dan Brand

 Pemanfaatan teknologi internet di 
era yang serba digital seperti saat ini ternyata 
juga tidak hanya digunakan oleh orang-orang 
untuk kehidupan atau aktivitasnya sehari-
hari saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh 
banyak brand untuk melakukan kegiatan digital 
marketing. Menurut Clow & Baack (2018) digital 
marketing merupakan bentuk pemasaran 
yang menggabungkan semua komponen 
e-commerce, pemasaran internet, pemasaran 
seluler dan segala hal yang mencakup 
adanya jejak digital. Kingsnorth (2016) 
menjelaskan bahwa keputusan bisnis mulai 
dari pengembangan produk, penentuan harga, 
hubungan masyarakat, dan proses recruitment 
sudah menjadi bagian dari digital marketing. 
Clow & Baack (2018) juga menambahkan bahwa 
saat ini adanya kecenderungan pelanggan 
dan para pelaku bisnis untuk mengandalkan 
internet guna melakukan research atas 
sebuah produk, membuat dan melakukan 
sebuah perbandingan, menulis dan membaca 
komentar atau yang lebih dikenal dengan 
customer review, berinteraksi dengan sesama 
pelanggan dan pelaku bisnis, dan melakukan 
pembelian produk. 

 Dalam melakukan digital marketing, 
suatu brand dapat melakukan strategi 
pemasaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan brand awareness hingga brand 
loyalty dengan menjadikan konsumen atau 
khalayak sasarannya sebagai pengguna tetap 
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brand tersebut. Kegiatan digital marketing ini 
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 
melalui perangkat digital atau tools seperti 
website, media sosial, mobile apps, online 
video, email dan blog (Kotler & Armstrong, 
2018). Tools digital marketing yang sering 
dan umum digunakan saat ini adalah media 
sosial, contohnya Instagram dan Twitter agar 
dapat memudahkan sebuah brand untuk 
saling berhubungan secara langsung dengan 
konsumen atau target audience-nya.

Instagram dan Twitter

Pemanfaatan media sosial Instagram dan 
Twitter kerap kali digunakan oleh banyak 
brand untuk memasarkan produk dan jasanya, 
dengan manfaatkan karakteristik dari masing-
masing media sosial tersebut.

 Clow & Baack (2018) dalam bukunya 
yang berjudul Integrated Advertising, Promoting, 
and marketing Communication, menjelaskan 
bahwa Instagram merupakan media sosial 
untuk berbagi foto dan video. Selain itu, 
penggunaan media sosial Instagram ini juga 
dapat digunakan oleh brand untuk digunakan 
sebagai opsi situs mereka. Pemanfaatan ini 
digunakan sebagai communication channel 
oleh brand dalam menyampaikan pesan 
kepada khalayak sasarannya (Lee & Kotler, 
2020). Fitur-fitur yang dimiliki oleh Instagram 
ialah unggahan foto, instastory, direct message, 
IGTV, like, comment, dll. Dimana, fokus utama 
media sosial Instagram ini adalah konten dalam 
bentuk foto atau video.

 Berbeda dengan Twitter yang terfokus 
pada layanan microblogging (Clow & Baack, 
2018). Microblogging adalah sebuah fitur 
yang disediakan oleh media sosial, dimana 
penggunanya hanya dapat mempublikasikan 

pesan secara singkat biasanya maksimal terdiri 
dari 140 karakter (Sukrillah, dkk, 2018 dalam 
Afifah, 2021). Clow & Baack (2018) menjelaskan 
bahwa Twitter digunakan oleh suatu brand 
atau perusahaan untuk mengidentifikasi dan 
menjangkau pelanggannya, sebab media sosial 
tersebut dapat melihat apa yang dikatakan 
atau disampaikan konsumen atas brand atau 
produk yang ditawarkan.

 Berdasarkan kedua karakteristik media 
sosial Instagram dan Twitter ini memiliki 
keunikan dan keunggulannya masing-masing. 
Instagram terfokus dengan konten berupa 
foto dan video sedangkan Twitter sangat kuat 
dengan konten berupa microblogging-nya.

Brand dan PPKM

Pemanfaatan media sosial Instagram dan 
Twitter ini juga digunakan oleh salah satu brand 
yang bergerak pada penyediaan on-demand 
yang multi-service platform and digital payment 
technology seperti Gojek dalam memasarkan 
dan mempromosikan campaign #ProteksiEkstra 
di tengah Permberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) sejak awal bulan Juli 2021. 
Tujuannya adalah untuk memberikan informasi 
dan edukasi kepada para mitra driver serta mitra 
usaha Gojek untuk berhati-hati, mengingatkan 
kebersihan, dan terus tetap menjaga kesehatan 
diri bagi mitra, pelanggan, keluarga dan juga 
orang-orang di sekitar mereka pada setiap 
pemesanan.

 Dalam campaign ini, Gojek melakukan 
beberapa perubahan operasi layanannya seperti 
layanan transportasi, layanan pesan – antar 
makanan GoFood, layanan belanja kebutuhan 
sehari-hari melalui GoMart dan GoShop. Hal ini 
dilakukan oleh Gojek untuk selalu memberikan 
proteksi ekstra pada masing-masing layanan 
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yang dimiliki agar mitra dan pelanggan tetap 
terhindar dari penularan virus Covid-19. 

 Campaign #ProteksiEkstra ini juga 
disampaikan oleh Gojek pada beberapa 
platform media sosial yang dimiliki oleh 
Gojek, seperti contoh Instagram dan Twitter. 
Gojek mengomunikasikan konten campaign 
#ProteksiEkstra ini secara unik sesuai dengan 
gaya khas milik Gojek, seperti menggunakan 
gambar-gambar ilustrasi, copy yang lucu 
untuk caption dan poster, dan mengadakan 
giveaway untuk followers-nya di Twitter. Teknik 
penyampaian seperti ini juga dapat membantu 
meningkatkan brand engagement antara 
followers dengan Gojek itu sendiri.

Pola Komunikasi

Dengan adanya pemanfaatan Instagram 
dan Twitter yang digunakan oleh Gojek 
dalam menyampaikan pesan tentunya akan 
terbentuklah pola komunikasi di dalamnya 
guna membangun engagement antara Gojek 
dengan followers dari masing-masing platform 
tersebut. 

 Pada Instagram yang karakteristik 
media sosialnya terfokus pada konten berupa 
foto dan video, membuat para penggunanya 
juga akan terfokus pada isi konten dalam 
foto atau video yang diunggah, dalam hal ini 
Gojek sebagai pengunggahnya. Konten yang 
disebarkan oleh Gojek, secara otomatis akan 
terlihat oleh para pengguna Instagram yang 
mengikuti akun Instagram Gojek. Bila dilihat dari 
penggunaan fitur komentar pada unggahan 
Gojek. Terlihat bahwa adanya keteraturan fitur 
tersebut untuk digunakan oleh Gojek dalam 
membalas komentar yang ada di dalamnya, 
sehingga informasi yang disampaikan dapat 
terlihat dengan jelas, dan terorganisir oleh 

followers yang ingin mengetahui satu informasi 
yang sudah ditanyakan atau disampaikan 
sebelumnya. Hal ini memengaruhi pola 
komunikasi Gojek dengan followers dalam 
membangun brand engagement. 

 Berbeda dengan Twitter, yang 
mempunyai karakteristik microblogging 
(terfokus pada tulisan atau pesan) dengan fitur 
retweet, replay, like, dan mention. Sehingga 
membuat Twitter menjadi media sosial based 
on words, dimana pesan yang disebarkan oleh 
satu akun dapat disebar luaskan kembali hanya 
dengan menggunakan fitur retweet dan tanpa 
perlu melakukan pengetikan ulang kembali 
atas pesan yang sudah disampaikan. Selain itu, 
dengan adanya fitur reply ini juga membuat 
satu pesan yang sudah disebarkan dapat 
dibalas kembali oleh banyak pengguna Twitter 
sehingga pesan tersebut dapat menjadi cabang, 
dan satu informasi yang sudah disampaikan 
kemungkinan akan tertutup dengan reply 
orang lain. 

 Dengan karakteristik Twitter yang 
terfokus pada pesan ini membuat adanya 
kecenderungan perilaku konsumen Gojek 
yang melakukan pengaduan atas pelayanan 
Gojek atau adanya kendala dalam aplikasi 
yang dapat memengaruhi brand image Gojek. 
Sehingga membuat Gojek lebih cenderung 
aktif membalas pesan followers-nya di Twitter 
dan membuat terbentuknya pola komunikasi 
di dalamnya sehingga dapat meningkatkan 
brand engagement. 
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Banyak orang, terutama generasi muda, 
menggemari kisah-kisah pahlawan super 
(super hero). Setidaknya ini ditunjukkan 

dengan berjubelnya penonton di gedung 
bioskop saat film-film pahlawan super seperti 
Ironman, Spiderman, Captain America, Thor, 
The Hulk, dan sejenisnya diputar. Di samping 
itu, tidak sedikit pula orang yang mengikuti 
kisahnya dengan membaca komik-komiknya. 
Kiranya menjadi menarik bila membawa peran 
pahlawan super dalam bingkai kehidupan 
nyata.

 Aksi-aksi yang dilakukan oleh 
kebanyakan pahlawan super adalah aksi 
kekerasan. Maksud dari kekerasan di sini adalah 
tindakan nonverbal yang terkadang dapat 
melukai fisik orang di sekitarnya. Namun, 
kekerasan di sini juga dapat dibenarkan dan 
sifatnya situasional, tergantung dari suatu 
peristiwa, waktu, dan tempat kejadiannya. 
Ada kalanya pahlawan super dalam membela 
kebenaran itu didukung oleh negara 
(pemerintah). Namun, ada kalanya pula mereka 
bekerja untuk diri mereka sendiri. Dukungan 
atau tanpa dukungan dari pemerintah ini juga 
menjadi ciri khas praktik vigilantisme yang 
tidak lain bertujuan mempertahankan stabilitas 

tatanan sosial-politik yang sudah ada dengan 
cara ‘main hakim sendiri’ (Mee, et al, 2005: 19; 
Rosenbaum & Sederberg, 1976: 3–4). Oleh 
karena itu, pahlawan super dapat dibingkai 
dalam kajian dan permasalahan vigilantisme. 

  Mungkin di antara kita sudah sangat 
familiar dengan karakter pahlawan super yang 
diciptakan oleh DC Comics, seperti Batman 
dan Robin Hood (karakter dalam seri Marvel 
Comics). Kedua pahlawan super tersebut 
justru tidak bekerja untuk pemerintah seperti 
kepolisian dan pihak berwenang lainnya. 
Baik Batman maupun Robin Hood dipandang 
sebagai pahlawan (hero) karena membela 
rakyat kecil. Namun, terkadang dalam kacamata 
hukum, tindakan mereka dapat dianggap 
ilegal, bahkan kriminal. Smith (2019: 4–8) 
memaparkan bahwa kemunculan vigilantisme 
dikarenakan adanya ‘kegagalan’ negara dalam 
menyediakan ketertiban, perlindungan, dan 
lemahnya kekuatan hukum untuk melindungi 
warganya sendiri. Sehingga masyarakat secara 
moral berinisiatif menegakkan keadilan dengan 
caranya sendiri. Meskipun demikian, hal yang 
perlu digarisbawahi adalah vigilantisme tidak 
berupaya mengubah tatanan sosial layaknya 
terorisme yang ingin membangun tatanan 
sosial baru (Mee, et al, 2005: 27), melainkan 
mereka ada untuk mempertahankan tatanan 
sosial yang sudah ada. 

 Karakter Robin Hood menarik untuk 
dikaji terutama sebagai sosok pahlawan yang 
bermoral di satu sisi, tapi juga dilematis di sisi 
yang lain. Secara umum, kita ketahui bahwa 
Robin Hood termasuk ke dalam kategori 
cerita legenda—folklor Inggris—sebagai 
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seseorang yang berani melanggar hukum demi 
kepentingan rakyat kecil, dengan cara mencuri 
barang-barang berharga orang kaya untuk 
diberikan kepada orang miskin. Karya lama 
Eric Hobsbawm (1981), yang berjudul Bandits, 
menunjukkan bahwa kemunculan para bandit di 
tengah masyarakat adalah gerakan perlawanan 
atau resistensi karena ketidaksetaraan yang 
dialami oleh mereka yang dirugikan oleh 
ekonomi kapitalisme. Karakter Robin Hood di 
sini menjadi menarik ketika ia adalah perampok 
yang tidak menginginkan adanya eksploitasi 
kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Ia 
juga sebagai simbol ekspresi kebebasan dari 
penindasan dan eksploitasi karena kapitalisme. 
Oleh karena itu, karakter Robin Hood juga 
disebut sebagai vigilante karena berusaha 
melindungi orang lemah dengan menegakkan 
tatanan sosial yang dirasa tidak adil bagi mereka 
yang dirugikan. 

  Di Indonesia juga terdapat kisah serupa 
layaknya Robin Hood, yakni Si Pitung. Ia 
digambarkan sebagai tokoh legendaris yang 
muncul terutama di zaman kolonial. Dalam 
van Till (2011: 119) si Pitung sebagai sosok 
pahlawan dalam kisah tipikal bandit seperti 
yang digambarkan Hobsbawm, sebuah kisah 
pahlawan yang berusaha mencuri kekayaan 
orang elite dan membantu masyarakat 
miskin. Kisah populer si Pitung dari Betawi, 
sebagai penduduk asli Jakarta secara umum 
melakukan tindakan di luar jalur hukum di 
wilayah Batavia dan Ommenlanden. Beberapa 
laporan pemerintah kolonial, para pelaku 
bandit termasuk si Pitung berlatar belakang 
masyarakat petani (van Till, 2011: 71) yang 
memperoleh ketidakadilan dari pemerintah 
karena merampas kepemilikan mereka untuk 
kebutuhan perkebunan privat skala besar 
(van Till, 2011: 32). Maka dari itu, sosok si 

Pitung menjadi ekspresi keresahan, penuntut 
dendam, dan pejuang keadilan bagi para 
petani. Istilah yang digunakan oleh Hobsbawm 
dalam melihat Pitung di Batavia adalah ‘bandit 
sosial’, dalam artian bahwa para petani yang 
melanggar hukum dianggap kriminal oleh 
penguasa, tetapi bagi masyarakat petani sendiri 
ia dipandang sebagai pahlawan, jagoan, dan 
pemimpin kebebasan (Hobsbawm, 1981: 20).

 Karakter Batman (manusia kelelawar) 
juga demikian, dan cukup akrab di sekitar kita. 
Tindakannya juga dapat dianggap sebagai 
vigilante karena ia mencoba menegakkan 
keadilan dengan cara-cara yang ilegal, 
tidak melalui proses hukum. Kemunculan 
pahlawan super, seperti Batman, juga wujud 
dari keresahan masyarakat dalam melihat 
institusi kepolisian yang seringkali gagal dalam 
menangkap para penjahat di suatu wilayah. 
Ditambah, praktik korupsi yang bahkan dapat 
ditemui dari kalangan atas, para elit, birokrat 
pemerintah hingga struktur paling bawah 
tatanan sosial di Kota Gotham. Oleh karena 
itu, kemunculan Batman menjadi jawaban 
atas keresahan masyarakat. Namun, Batman 
sabagai vigilante akan berbeda kasus dengan 
Superman. Batman cenderung menjadi bulan-
bulanan oleh pemerintah, karena ia dianggap 
‘main hakim sendiri’ dalam memberantas 
kejahatan. Di sisi lain pada sisi Superman, ada 
kalanya justru ia dapat bekerja sama dengan 
pemerintah untuk membasmi kejahatan. Oleh 
karena itu, didukung atau tidak didukungnya 
pemerintah menjadi faktor penting dalam 
kajian vigilantisme. Batman dan Superman 
tetap dipandang menjalani praktik yang 
ilegal, namun tindakannya tetap tidak lepas 
dari campur tangan pemerintah yang dapat 
melegitimasi dan membenarkan tindakan 
ilegal mereka. 
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 Melihat kasus di Indonesia, 
permasalahan vigilantisme akan menjadi 
kajian yang cukup berlimpah dan menarik. 
Vigilantisme di Indonesia juga sangat sarat 
nilai-nilai sosiokultural yang ada di masyarakat. 
Misalnya pada kegiatan ronda di suatu 
perumahan, sejumlah warga hadir berpatroli 
pada malam hari untuk melindungi warga 
perumahan dari hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti pencurian, gangguan ketertiban 
dan sebagainya. Namun, terkadang bentuk-
bentuk gangguan atau perilaku menyimpang 
semacam itu kemudian dilaporkan ke pihak 
yang berwenang (kepolisian). Apabila melihat 
lebih jauh dari sejarah ronda rupanya tidak 
lepas dari peninggalan tindakan opresif dari 
rezim otoritarian Orde Baru. Terutama di tahun 
1980-an ditunjukkan naiknya angka kriminalitas 
yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, 
mendorong pemerintah Soeharto untuk 
membangun suatu pengawasan ketat dengan 
melenyapkan dan menertibkan orang-orang 
di tingkat paling bawah, seperti membangun 
operasi paramiliter yang seringkali disebut 
sebagai petrus (penembak misterius) dan 
siskamling (sistem keamanan lingkungan). 
Petrus bertujuan untuk melenyapkan orang-
orang yang dianggap kriminal oleh pemerintah, 
terutama di kota-kota besar, sedangkan 
Siskamling pertama kali dikenalkan oleh 
kepolisian untuk mengkoordinasi para peronda 
untuk menjaga keamanan (Barker, 1998: 8). 

 Namun, di masa-masa awal reformasi 
setelah lengsernya Orde Baru, muncul teror 
yang terutama ditujukan pada tokoh-tokoh 
agama yang terancam dibunuh oleh mereka 
yang disebut dukun santet dan ninja (Barker, 
1998: 39–40). Karena teror ini, di tahun 1998, 
kegiatan ronda pun mulai digiatkan lebih 
ketat. Ironisnya, penggiatkan aktivitas ronda 

rupanya memiliki dampak yang signifikan 
ditandai menurunnya tindakan ke jalur hukum 
untuk mendukung penegakan keadilan dalam 
institusi kepolisian. Mereka pun mulai bertindak 
‘atas nama kepolisian’ dengan mengambil peran 
sebagai penjaga lokal yang ‘main hakim sendiri.’ 
Terkadang dapat juga terjadi mobilisasi kepada 
orang-orang untuk membenarkan “hukuman 
massa”, dalam kasus ini beberapa petugas ronda 
sempat membunuh mereka yang disangka 
sebagai ninja, hingga membuat kepolisian 
mengeluh keberadaan ronda yang mulai 
tidak dapat diatur (Barker, 1998: 41). Tindakan 
“preman” yang dilakukan orang-orang yang 
tengah meronda juga tidak lepas dari program 
Siskamling, di mana terjadinya negosiasi 
hubungan antara pemangku kebijakan bekerja 
sama dengan dunia ‘kriminal’ (Bertrand, 2004: 
339) atau ilegal. Bahkan ada pula kemunculan 
para pecalang sebagai penjaga keamanan di 
saat terdapat acara-acara adat besar di Bali, 
dan kehadiran mereka seolah membantu polisi 
dalam menjaga ketertiban (Mee, et al, 2005: 25). 

 Dari contoh tersebut kemudian terlihat 
bahwa istilah legal dan ilegal menjadi penting 
untuk didefinisikan kembali. Legal biasanya 
mengacu pada pemerintah yang mendorong 
penegakan hukum. Namun, di sini pemerintah 
rupanya dapat menjalin hubungan secara ilegal 
dengan komunitas-komunitas yang terbangun 
secara informal. Terutama di masa rezim Orde 
Baru, aktivitas ilegal juga dapat dilakukan oleh 
pemerintah. Ilegalitas negara menjadi terlihat 
jelas dari upaya mereka menjalin kerja sama 
dengan masyarakat demi menjaga tatanan 
sosial yang sudah ada, terkadang melalui 
jalur-jalur kekerasan yang tidak langsung dari 
‘tangan’ pemerintah, seperti dibentuknya 
petrus (Nooteboom, 2011: 218) dan Siskamling 
sebagai keterlibatan polisi dalam aktivitas 
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ilegal. Oleh karena itu, pahlawan super layaknya 
Superman mencerminkan posisi dirinya yang 
ilegal dalam menjalankan aktivitasnya, namun 
dapat bekerja sama dengan pemerintah yang 
dapat berdiri di dua tempat, legal dan ilegal. 
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Dalam hiruk pikuk dunia kapitalis era 
modern di Indonesia, perkembangan 
ekonomi masyarakat proletar selalu saja 

tereksploitasi oleh kepentingan para pemilik 
modal. Realitas sosial “yang kaya semakin kaya 
dan yang miskin semakin miskin” yang terjadi 
berabad-abad lamanya ini lestari begitu 
dan semakin mempertajam ketimpangan 
kedudukan antara kaum orang berpunya 
(borjuis) dan proletar secara masif (Elly M, Kama 
A, 2013). Budaya konsumtif bahkan adiktif 
terhadap pengaruh dan kuatnya kekuasaan 
pemilik modal kian hari kian mengakar 
(Resubun, 2018). Kelompok-kelompok yang 
tereksploitasi yang terbawa arus pasar juga 
dihantui oleh krisis ekonomi sepanjang waktu 
(Elly M, Kama A, 2013)

 Pasalnya, kapitalisme tidak melulu 
hanya tentang dampak sosial-ekonomi saja, 
namun begitu kompleks terhadap hampir 
seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk 
pada pendidikan dan kesejahteraan. Secara 
fundamental, materi dengan absolut menjerat 
manusia dari kebutuhan-kebutuhannya. 
Lantas tidak heran jika keadaan yang demikian 
mengkungkung masyarakat bawah dalam 
ketidakberdayaan.

Keadaan yang telah demikian miris lantas 

semakin diperparah dengan hadirnya Pandemi 
Covid-19. Masyarakat diuji bertubi-tubi 
untuk tetap bisa bertahan hidup baik dari 
segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. 
Kondisi yang begitu sulit ini semakin menyiksa 
masyarakat terutama bagi mereka yang 
memiliki keterbatasan ekonomi. Jika tidak mati 
sebab terpapar virus maka mereka dipaksa 
‘mati’ oleh keadaan hidup. Keduanya bukanlah 
opsi yang dapat dipilih, hanyalah nasib yang 
menentukan masing-masing mereka untuk 
pupus melalui jalur yang mana atau bahkan 
melalui keduanya sekaligus.

 Menghadapi berbagai problematika 
tersebut di atas, lantas bagaimana masyarakat 
dapat  berdaya secara ekonomi melalui 
wirausaha dengan modal dan jangka waktu 
seminimal mungkin? Opini penulis, pertanyaan 
ini sudah pasti sering berlalu lalang di benak 
masyarakat pada umumnya. Namun, hanya 
sedikit di antara mereka yang solutif mengatasi 
krisis dari banyaknya faktor permasalahan 
mulai dari kemampuan SDM dan literasi yang 
rendah, minimnya modal dan gagasan, dan 
lain sebagainya (Doyle Paul Johnson, 1975). 
Pada konteks ini, masyarakat membutuhkan 
bantuan pemberdaya untuk mengentaskan 
mereka dari belenggu keadaan. 

 Pembangunan ekonomi masyarakat  
yang dapat dicoba adalah pembangunan desa 
wisata atau rural tourism yang mulai digemari 
akhir-akhir ini. Memberikan pengalaman yang 
unik dan baru bagi wisatawan, low budget 
tourism, dan kesan yang berbeda adalah 
segelintir keunggulan dari jenis wisata ini 
(Kemenparekraf, 2021). Masyarakat Indonesia 
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secara umum dapat mengimplementasikan 
wisata kreatif ini di daerah masing-masing 
sebab modal utama yang mereka butuhkan 
bukanlah uang melainkan gagasan dan 
kreativitas (Arinda, 2012). Oleh karena itu, 
masyarakat membutuhkan kontribusi dari 
komunitas pemberdaya yang akan membantu 
mereka dalam mensukseskan community based 
tourism yang berkelanjutan (Kemenparekraf, 
2021).

 Berkenaan dengan hal tersebut, salah 
satu desa yang dapat dijadikan sebagai 
percontohan adalah Desa Wisata Kemiri 
yang terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten 
Jember. Desa ini layak dijadikan contoh sebab 
Desa Kemiri merupakan pionir desa wisata di 
Kabupaten Jember dan telah meraih banyak 
penghargaan baik di tingkat provinsi maupun 
nasional. Terakhir, Desa Kemiri mendapatkan 
apresiasi sebagai penyaji terbaik dalam 
sebuah event provinsi. Berawal dari kawasan 
desa tradisional yang terisolir, pemuda desa 
dibantu warga setempat bergotong royong 
membangun desa wisata dengan modal yang 
seadanya (Wawancara dengan M. Ilham).

 Pemuda desa bekerjasama dengan 
pemerhati wisata lokal, menjadikan desa ini 
destinasi pariwisata yang potensial dan eksotis. 
Kolaborasi apik masyarakat dan pemberdaya 
berhasil memberikan energi positif untuk 
kepentingan sumber pendapatan masyarakat 
setempat. Pemuda lokal memang mengalami 
kesulitan di awal sebab masih kebingungan 
dalam menentukan langkah. Namun, 
berdasarkan arahan dan pendampingan 
dari komunitas pemberdaya, para pemuda 
lantas memperkenalkan konsep desa wisata 
dan mengajak masyarakat untuk bersama-
sama melakukan pembangunan. Masyarakat 
tertarik untuk berpartisipasi sebab dijanjikan 

kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di masa 
depan. (Wawancara dengan Hasti Utami)

 Sebelum mengenal Desa Kemiri 
lebih jauh, ada baiknya pembaca sekalian 
memahami konsep desa wisata secara garis 
besar terlebih dahulu. Desa wisata menurut 
Inskeep dari tulisannya yang diterbitkan tahun 
1992 adalah sebuah bentuk pariwisata yang 
menyediakan tempat bagi wisatawan untuk 
tinggal bersama atau dekat dengan kehidupan 
tradisional masyarakat atau di desa-desa kecil 
dengan mempelajari kehidupan desa dan 
lingkungan setempat (Sparks et al., 1992). Desa 
wisata pada daya tariknya menawarkan budaya 
sebagai hasil produksi masyarakat tanpa 
merusak budaya tersebut sehingga dapat terus 
langgeng dan berkelanjutan (Geogra & Gadjah, 
2013).

 Berangkat dari teori desa wisata di atas, 
Desa Kemiri juga melakukan hal yang sama. Desa 
Kemiri memiliki beberapa paket wisata yang 
dapat dipilih oleh para pengunjung. Terdapat 
empat dusun yang masing-masing didesain 
untuk memberikan pengalaman yang berbeda 
bagi para wisatawan. Dusun Delima sebagai 
destinasi sentral, Dusun Sodong sebagai pusat 
kegiatan bertualang, Dusun Danci sebagai 
kampung kopi, dan Dusun Tenggiling sebagai 
integrated farming tourism (wisata berkebun) 
(Pemkab Jember, 2021). Desa ini dibangun 
dengan biaya nol rupiah, masyarakat bersama 
komunitas pemberdaya hanya mengandalkan 
semangat, gagasan, serta peluang-peluang 
yang sudah tersedia dari desa. (Wawancara 
dengan Hasti Utami)
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Gambar 1:

Potret kunjungan penulis ke Desa Wisata Kemiri 
di Dusun Delima.

Gambar 2:

Potret kunjungan penulis ke Desa Wisata Kemiri 
di Dusun Danci

 Perlu diketahui bahwa latar belakang 
desa ini adalah wilayah yang rutin terkena 
bencana banjir. Dulu, masyarakat Jember hanya 
mengenal satu hal yang sangat identik dengan 
desa ini yaitu desa yang kerap kali terkena banjir. 
Beberapa tahun silam, terjadi suatu bencana 
banjir yang pernah menerjang Kecamatan 
Panti yang mengakibatkan begitu banyak 
korban jiwa dan materi. Penduduk setempat 
Desa Kemiri mayoritas bekerja sebagai petani 
dan buruh pabrik. Sehari-hari, masyarakat 
Desa Kemiri hanyalah seperti masyarakat biasa 
pada umumnya yang melakukan aktivitas 
sebagaimana layaknya orang desa pada 
umumnya yang merasa tidak memiliki potensi 
apapun dari desa ini sebagai destinasi wisata 

modern (wawancara dengan M. Ilham).

Usulan pemberdayaan masyarakat desa melalui 
program desa wisata akhirnya dibahas oleh 
salah seorang pemuda desa yang bernama M. 
Ilham. Ia merasa miris dengan kondisi desanya 
yang terkenal hanya karena bencana dan 
kondisi masyarakat yang kian terpuruk apalagi 
para buruh yang nasibnya tidak menentu. 
Menyatukan ide dengan salah satu komunitas 
pemberdaya, akhirnya lahirlah desa wisata ini 
untuk menunjang perekonomian masyarakat 
melalui sektor ekonomi kreatif. Awalnya 
mereka tidak menemukan daya tarik wisata 
apapun dalam desa ini. Namun berbekal tekad 
dan semangat yang gigih, Desa Kemiri hingga 
saat ini sukses mendapatkan perhatian dan 
kunjungan dari wisatawan lokal bahkan yang 
berasal dari luar Jember sekalipun (wawancara 
dengan M. Ilham)

 Masyarakat Desa Kemiri pada akhirnya 
telah menemukan tambatan ekonomi 
yang tepat untuk mencukupi keperluan 
rumah tangga. Tanpa perlu terpacu dengan 
jeratan kapitalis, mereka dapat menciptakan 
kesejahteraan bagi diri mereka sendiri. Hal 
unik dan kreatif semacam ini sudah sepatutnya 
dijadikan sebagai tauladan oleh segenap 
masyarakat pinggiran yang masih kebingungan 
akan lapangan pekerjaan di negeri ini. Modal 
yang sedikit dan hanya memerlukan kekayaan 
gagasan, menjadikan desa wisata sangat dekat 
dengan solusi pembangunan ekonomi mereka.  
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Ketika mengikuti course di Australia 
pada tahun 2010, saya melewati toko 
boneka yang terletak dekat stasiun. 

Tanpa sengaja, mata saya tertuju pada sebuah 
boneka beruang berwarna pink yang dipajang 
di etalase toko. Entah mengapa, boneka itu 
seolah memanggil untuk dibawa pulang. 

 Hal ini tentu saja bukan pengalaman 
mistis seperti spirit doll atau boneka arwah 
yang belakangan ramai diperbincangkan. 
Mungkin lebih mirip seperti film Confessions 
of a Shopaholic (2009) ketika Rebecca merasa 
dipanggil-panggil oleh manekin berpakaian 
modis yang minta untuk dibeli. Yah, meskipun 
tidak seekstrem kisah Rebecca yang kecanduan 
belanja sampai bangkrut.

 Kala itu, berada di usia 20an dan jauh 
dari keluarga tampaknya membuat saya 
menginginkan “teman” untuk melewati hari-
hari di negeri orang. Selain itu, saya memang 
mengoleksi boneka dan terbiasa berada di 
dekat boneka. Tanpa pikir panjang, boneka 
beruang pink yang saya beri nama Sydney itu 
pun menjadi teman bertualang sampai hari ini. 

Spirit Doll ala Thailand

Pada akhir 2021, muncul sebuah tren 

mengadopsi spirit doll atau boneka arwah 
yang populer di kalangan selebriti Indonesia. 
Berbeda dengan boneka beruang, boneka 
arwah adalah boneka berbentuk seperti bayi. 
Boneka arwah pun disebut-sebut diisi dengan 
arwah anak kecil yang sudah meninggal. 

 Meskipun baru populer di Indonesia, 
tren ini ternyata sudah ada di Thailand sejak 
2016. Tren adopsi Luuk Thep (boneka malaikat 
anak) dipelopori oleh selebriti Thailand 
bernama Bookko. Bookko menamai “anak laki-
laki” sebagai Wan Sai yang berarti hari yang 
baik.

 Sama seperti boneka arwah di Indonesia, 
kabarnya Luuk Thep juga diisi oleh roh anak-
anak. Kehadiran roh anak-anak inilah yang 
dianggap dapat membawa keberuntungan 
dan kekayaan bagi pemiliknya. Hal ini lah yang 
membuat tren Luuk Thep menyebar tidak hanya 
di kalangan selebriti tapi juga di masyarakat. 

 Yang menarik, ketika seseorang 
mengadopsi Luuk Thep, baik pemilik maupun 
boneka akan diberkati oleh biksu dalam 
sebuah ritual suci. Setelah diberkati, biksu 
akan memberikan tanggal lahir untuk boneka. 
Luuk Thep kemudian diberi nama dan diasuh 
selayaknya anak sungguhan. Kala itu, Luuk 
Thep sangat populer di kalangan wanita kelas 
menengah karena dapat memenuhi kebutuhan 
untuk berperan sebagai ibu.

 Seiring berjalannya waktu, tren merawat 
boneka arwah menurun di Thailand. Surutnya 
tren ini sebagai akibat dari klaim bahwa ada Luuk 
Thep yang mengandung ilmu hitam. Pemilik 
Luuk Thep yang memiliki niat jahat disebut-
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sebut dapat mengutuk dan menghipnotis 
orang lain menggunakan boneka itu. 

 Selain itu, mulai muncul keraguan 
orang-orang karena ketika memutuskan 
untuk mengadopsi Luuk Thep, maka itu untuk 
selamanyapara pemilik harus melakukan 
perawatan seperti memberi makan, 
memandikan, dan mengajak jalan-jalan. Tak 
pelak, banyak yang kemudian menelantarkan 
dan meninggalkan Luuk Thep-nya di kuil. 

Reborn Doll dari Barat

Tidak hanya di Asia, tren adopsi boneka juga 
terjadi di negara barat seperti Amerika Serikat 
dan Kanada, dan Inggris. Dikenal sebagai 
Reborn Doll, boneka dari silikon ini memiliki 
tampilan yang persis seperti bayi manusia. Tren 
ini bahkan sudah terjadi sejak akhir 80an dan 
awal 90an.

 Berbeda dengan boneka arwah dan 
Luuk Thep, Reborn Doll tidak diisi dengan arwah 
anak-anak. Reborn Doll lebih kepada boneka 
bayi berbentuk hiper-realis sehingga kadang 
disebut sebagai boneka aspal (asli tapi palsu). 
Fungsi Reborn Doll pun tidak hanya sebagai 
koleksi, tapi dapat menjadi media terapeutik 
(alat terapi) bagi seseorang yang tidak dapat 
memiliki anak, kehilangan bayi, dan tidak 
memiliki keberanian untuk adopsi anak. 

 Di barat, Reborn Doll bahkan dijadikan 
sebagai media berlatih bagi calon orangtua 
baru. Kehadiran Reborn Doll pun membuat 
seseorang menjadi lebih nyaman dan tenang 
(RTD, 2021). Orang yang tadinya merasa 
kesepian pun seolah terobati dengan kehadiran 
Reborn Doll.

Tren dan Kontroversi

 Kontroversi atas popularitas boneka 
arwah di Indonesia tak lepas dari citra yang 
melekat pada boneka itu sendiri. Isu yang 
kerap disorot adalah boneka arwah berisi roh 
anak kecil yang sudah meninggal. Imbasnya, 
para pemilik boneka arwah dicap sebagai 
penyembah setan, pemuja Dajal, klenik, dan 
musyrik. Masyarakat pun berpandangan 
negatif karena menganggap lebih baik 
mengadopsi bayi terlantar daripada merawat 
boneka selayaknya manusia. Di sisi lain, sikap 
yang menganggap benda mati seolah nyata 
dianggap sebagai upaya mengaburkan batas 
antara permainan dan realita.

 Namun, tidak dapat dimungkiri, hobi 
mengoleksi boneka pun memiliki manfaat 
bagi pemiliknya. Menurut psikolog Inggris, 
Lee Chambers, boneka dapat memberikan 
kenyamanan, ketenangan, dan stabilitas 
terutama pada masa transisi atau masa sulit 
(Hains, 2021). Kehadiran boneka pun membantu 
seseorang untuk tidak merasa terisolasi dan 
kesepian. 

 Hobi terkait boneka didorong oleh 
fantasi dan upaya membangun realitas hidup 
baru melalui boneka. Interaksi antara pemilik 
dan boneka secara potensial dapat memiliki 
potensi terapeutik. Di Kanada, hobi mengoleksi 
boneka dilakukan secara intens melalui kopi 
darat sesama kolektor. Selain untuk hiburan, 
pertemuan itu juga menjadi ajang transaksi jual 
beli dan menambah relasi pertemanan.

 Orang dewasa yang dikelilingi benda-
benda kawaii (imut) seperti boneka merupakan 
wujud dari eskapisme dan nostalgia masa kecil 
(Yano, 2013). Selain memberikan kenyamanan 
emosional, boneka juga dapat menjadi pereda 
stres, hiburan, dan kesempatan bermain peran. 
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Lebih lanjut disebutkan bahwa orang dewasa 
berusaha mencari makna hidup dengan 
mengenang peristiwa yang pernah terjadi 
dalam hidupnya (Ignacio & Cupchik, 2021). 
Salah satu cara dilakukan melalui permainan 
masa kanak-kanak seperti boneka. 

Referensi

Hains, R. (2021). Psychologist explains why 
millions of adults still sleep with a teddy bear. 
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-
news/psychologist-explains-millions-adults-
still-21779048 (diakses 5 Januari 2022)

Ignacio, A., & Cupchik, G. C. (2021). Therapeutic 
Benefits of Adult Doll Play. Imagination, 
Cognition and Personality, 41(1), 5–30. https://
doi.org/10.1177/0276236621989227

RTD. (2021). From Baby Boom to Doll Boom: 
Why the World Is Going Crazy With Reborn Dolls? 
https://rtd.rt.com/stories/from-baby-boom-
to-doll-reborn-dolls-gaining-worldwide-
popularity/ (diakses 5 Januari 2022)

Yano, C. R. (2013). Pink Globalization. In Pink 
Globalization: Hello Kitty’s Trek across the Pacific. 
Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.
ctv1131ccn

______________________________________

*) Opini dalam artikel ini menjadi tanggung 
jawab penulis sepenuhnya dan tidak menjadi 
tanggung jawab redaksi PMB BRIN

_______________________________________ 



Call for Article Website PMB 2022

KETENTUAN:

1. Tema Umum: isu populer tentang masyarakat dan kebudayaan Indonesia

2. Tema khusus: isu populer yang berhubungan dengan kluster penelitian PMB BRIN yaitu i) 
Agama & Filsafat, ii) Ekologi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (ESKM), iii) Hukum & Mas-
yarakat, dan iv) Kebudayaan & Multikulturalisme

3. Belum pernah diterbitkan di/sedang dikirimkan ke media Lain (Blog/ Website/ Koran/ Ma-
jalah/ Status Medsos, dll)

4. Menggunakan bahasa baku dengan gaya penulisan populer

5. Bukan saduran dan hasil plagiarisme. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap artikelnya. 
Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap artikel yang ternyata adalah hasil saduran dan 
plagiarisme.

6. 3-4 Halaman A4 atau 800-1.000 kata (Tidak Termasuk Gambar/ Foto dan referensi)

7. Boleh menyertakan maksimal 2 Gambar/ Foto + Sumbernya (opsional). Redaksi akan memilih 
gambar yang sesuai.

8. Font Calibri 11, Spasi 1.5

9. Tuliskan Nama dan Asal Instansi di Bawah Judul Artikel

10. Daftar Referensi dan sitasi menggunakan American Phychological Association (APA Style Ci-
tation)

11. Di akhir artikel, lampirkan Narasi Biodata (3-6 Kalimat) + Foto Close Up + Email Penulis (artikel 
dan biodata + foto dalam 1 file)

12. Jumlah artikel yang dimuat maksimal 6 judul artikel/ tahun untuk setiap penulis dari luar PMB 
BRIN

13. Seluruh penulis hanya boleh mempublikasikan 1 artikel per bulan

14. Seluruh artikel yang masuk akan mengalami proses seleksi dan revisi. Hasil seleksi (artikel 
diterima) akan dikabarkan melalui email.

15. Tersedia e-sertifikat apresiasi bagi Sahabat PMB BRIN yang artikelnya dipublikasikan di web-
site kami.

16. Setiap akhir bulan Redaksi akan menerbitkan e-majalah Masyarakat dan Budaya (MB) yang 
berisi kumpulan artikel yang dipublikasikan di website PMB BRIN pada bulan tersebut. Re-
daksi akan mengirimkan softcopy e-majalah MB kepada para penulis edisi bulanan. Bagi yang 
berminat mendapatkan softcopy e-majalah MB, silahkan menghubungi Redaksi melalui email 
websitePMBLIPI@gmail.com.

17. Keputusan Redaksi Tidak Dapat Diganggu Gugat.

18. Informasi tambahan: Website PMB BRIN menerbitkan 1-2 artikel per minggu. Untuk itu proses 
penerbitan artikel membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena banyaknya artikel yang 
masuk dan adanya proses review, edit, revisi, serta antrian publikasi. Jika penulis ingin menar-
ik kembali artikelnya (withdraw submission) dari Website PMB BRIN, mohon dilakukan sebe-
lum proses review.

Terima Kasih
Redaksi Website PMB BRIN




