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Masyarakat Risiko dalam Investasi Binary Option di Indonesia, 
Kasus Binomo dan Qoutex

Alfin Dwi Rahmawan
adalah lulusan Mahasiswa Sosiolo-
gi Universitas Bangka Belitung, Ter-
gabung ke dalam lembaga kajian, 
konsultasi, dan pemberdayaan sosial 
“The Fitri Center. Aktif menulis dan 
sebagai peneliti independen dalam 
kajian Sosial Humaniora. Fokus Kajian 
Sosiologi Komunikasi & Media, Gender, 

dan Budaya Populer. Alfin dapat dihubungi melalui alfindwirah-
mawan98@gmail.com. 

Akhir-akhir ini Indonesia dipenuhkan 
dengan berita tentang para orang kaya 
baru yang berusia muda yang disebut 

dengan Crazy Richnya Indonesia. Setidaknya 
ada 7 Crazy Rich yang namanya mondar-mandir 
di jagat media sosial, apakah itu berkaitan 
dengan aktivitasnya ataupun berkaitan dengan 
bisnis yang mereka lakukan. Mengutip dari 
kompas.com (2022) ke 7 orang tersebut ialah 
Raffi Ahmad, Maharani Kemala, Gilang Widya 
Pramana, Doni Salmanan, Indra Kesuma, Ahmad 
Sahroni, dan juga Rudy Salim.  Ketujuh orang 
ini digadang-gadang sebagai anak muda yang 
memiliki penghasilan yang melimpah dengan 
jalannya masing-masing. Tetapi ironisnya saat 
ini kita dihebohkan dengan salah dua dari ke 
tujuh Crazy Rich ini yang menjadi tersangka 
pada bisnis atau usaha yang dilakoninya selama 
ini, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kesuma 
atau Indra Kenz yang mendapatkan hasil 
kekayaannya dari hasil sebagai afiliator trading 
dari masing-masing platform yang mereka 
promosikan.

 Doni Salmanan dan juga Indra Kenz 
menjadi tersangka setelah diduga melakukan 
penipuan, penyebaran berita bohong hingga 

pencucian uang, yang membedakan keduanya 
ialah mereka masing-masing tergabung di 
platform yang berbeda. Doni di platform 
Qoutex sedangkan Indra Kenz di platform 
Binomo. Kedua orang ini memiliki kedekatan 
dengan banyak selebriti hingga para selebgram 
di Indonesia dan tidak jarang juga mereka 
memamerkan kekayaan masing-masing di 
media sosial. Dengan aktivitas mereka di jagat 
media sosial menjadikan mereka sebagai orang 
yang memiliki pengaruh kepada orang banyak 
dan tentunya dengan pengaruh itu mereka 
dengan mudah menarik banyak orang untuk 
dapat bergabung di dalam trading yang mereka 
promosikan.

Mengenal Qoutex dan Binomo 

 Mengutip dari kompas.com (2022), 
Qoutex dan Binomo merupakan sebuah 
platform Binary Option yang tidak mempunyai 
aset untuk diperdagangkan. Binary Option 
adalah salah satu produk keuangan dimana 
pihak-pihak yang melakukan transaksi diberi 
pilihan untuk menebak “ya” atau “tidak” untuk 
harga suatu aset yang diperdagangkan. 
Simpelnya trader harus memilih salah satu opsi 
saja, dan jika benar trader akan mendapatkan 
keuntungan sesuai dengan syarat yang telah 
disepakati di awal, dan jika salah trader akan 
mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ketika 
menang para trader ini akan mendapatkan 
keuntungan sekitar 80% dari jumlah taruhan 
yang dikasih, dan jika kalah maka uang yang 
dipertaruhkan tersebut akan ditarik oleh 
bandar si pemilik Binary Option sebanyak 100%. 
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 Dua situs ini memang memiliki banyak 
pengguna yang cukup banyak di seluruh dunia. 
Qoutex dan Binomo selain sudah dikenal secara 
Internasional tetapi banyak juga yang menilai 
bahwa kedua situs ini lebih mirip seperti judi 
online atau casino online ketimbang dengan 
situs trading. Hal ini bukan tanpa sebab, karena 
cara kerja yang dilakukan oleh situs ini lebih 
mengarah kepada perjudian dan sangat jauh 
dari cara kerja trading. Menurut Puspitasari 
& Aulia (2021), Binary Option tidak memiliki 
legalitas ditinjau dari UU perdagangan 
komoditi nomor 32 tahun 1997 dikarenakan 
tidak memenuhi unsur sebagai komoditi. 
Unsur komoditi yang dapat dikatakan dalam  
Puspitasari & Aulia melihat pada pasal 1457 
KUHPerdata pada frasa “menyerahkan suatu 
kebendaan”, karena unsur komoditi yang harus 
ada pada pasal 1457 KUHPerdata adalah unsur 
kebendaan itu. Sehingga pada skema yang 
ada pada Binary Option tidak dapat dikatakan 
sebagai jual beli karena tidak mengandung 
unsur komoditi tersebut. Transaksi Binary 
Option juga tidak memenuhi unsur kausa 
halal sehingga tidak memenuhi pasal 1320 
KUHPerdata untuk dapat dikatakan sebagai 
kontrak yang sah karena terdapat perjanjian 
yang merugikan pihak-pihak tertentu. 

 Penelitian yang dilakukan oleh 
Mukarromah (2021) juga menyebutkan 
bahwa trading yang dilakukan oleh platform 
Binomo merupakan aktivitas yang haram. Hal 
ini dikarenakan adanya unsur spekulasi dan 
untung-untungan, yang dimana kategorisasi 
daripada praktik trading Binary Option ini 
merupakan permainan judi yang telah 
diperbarui walaupun menggunakan sebuah 
analisis maupun tidak. Sehingga sudah 
jelas bahwa tindakan praktik Binary Option 
yang terdapat pada platform Qoutex dan 

juga Binomo ini merupakan tindakan yang 
salah berdasarkan undang-undang maupun 
berdasarkan syariat agama Islam.

Tendensi Masyarakat Risiko Pada Binary 
Option 

 Dalam praktiknya sudah sangat jelas 
bahwa Binary Option merupakan bentuk 
tindakan ilegal di Indonesia. Kegiatan berkedok 
trading komoditas ini tidak mendapatkan izin 
usaha dari badan pengawas perdagangan 
berjangka komoditi (Bappebti) dari 
Kementerian Perdagangan, dan juga sarat akan 
perjudian karena hanya menebak. Tetapi yang 
anehnya, sudah tahu kegiatan yang dilakukan 
sangat jauh dari aktivitas perekonomian yang 
bersih tetapi masih banyak yang tertarik untuk 
melakukannya. Tentu saja ini ada pelibatan 
dari sosok-sosok yang dapat memengaruhi 
masyarakat secara luas, seperti Indra Kenz dan 
juga Doni Salamanan.

 Walaupun dari praktiknya sudah sangat 
melenceng tetapi yang menjadi pertanyaannya 
kenapa masih banyak masyarakat yang 
terperangkap dalam investasi bodong ini. 
Jawaban yang mungkin tepat selain adanya 
tokoh-tokoh yang berpengaruh sepeti 
Indra Kenz dan Doni Salmanan ialah karena 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat risiko 
yang begitu mudah terpengaruh. Masyarakat 
mudah terjerat dan tertipu karena masyarakat 
Indonesia memiliki kecenderungan untuk 
mencari cara cepat agar mendapatkan sebuah 
keuntungan, dan salah satu cara yang dilakukan 
ialah dengan mengikuti cara trading investasi 
bodong ini. Berdasarkan data, jumlah korban 
dari aplikasi Binomo sebanyak kurang lebih 
10.000 orang yang ikut menggunakannya, 
sedangkan untuk Qoutex juga tidak sedikit 
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yang mengalami kerugian akibat penipuan dari 
praktik Binary Option yang dipromosikan oleh 
seorang Doni Salmanan. 

  Masyarakat risiko merupakan salah satu 
pembahasan yang sangat lekat dalam Sosiologi, 
ada beberapa tokoh yang cukup konsern dalam 
pembahasan ini. Seperti Ulrich Beck, orang 
pertama yang mencetuskan istilah masyarakat 
risiko dalam karyanya yaitu “Risk Society: Toward 
a New Modernity”. Beck berpendapat kita masih 
akan terus berada dalam kehidupan modern, 
walaupun dalam bentuk modernitas yang 
baru. Tahap klasik modernitas sebelumnya 
berkaitan dengan masyarakat industri, 
sedangkan kemunculan modernitas baru 
berkaitan dengan masyarakat risiko. Selain itu 
juga Sosiolog lain seperti Antoni Giddens juga 
turut menyumbangkan pemikirannya terkait 
masyarakat risiko dalam karyanya mengenai 
kultur. Dimana ia berpendapat bahwa 
modernitas adalah kultur yang berisiko (Ritzer, 
2015). Jadi masyarakat risiko berarti sebagai 
suatu istilah yang merujuk kepada perubahan 
kondisi baru pada kehidupan manusia saat ini, 
dimana dari modernitas menuju modernitas 
lanjut dan melahirkan konsekuensi seperti 
ketidakmenentuan dan risiko yang sewaktu-
waktu dapat terjadi.

 Jadi penulis mengambil tiga hal yang 
patut disoroti dalam hal praktik Binary Option 
dalam kasus Binomo dan Qotex terkait dengan 
masyarakat risiko. Pertama, dengan adanya 
sosok influencer seperti Indra Kenz dan juga 
Doni Salmanan menyebabkan masyarakat 
mudah terpengaruh dan mengikuti apa yang 
mereka sebarkan kepada masyarakat. Kedua, 
dengan ketidakmenentuan yang terjadi di 
masyarakat saat ini sehingga menyebabkan 
masyarakat mencoba mencari jalan pintas 
agar mendapatkan keuntungan dan dapat 

berinvestasi dengan cara yang instan. Ketiga, 
di tengah maraknya iklan investasi saham 
masyarakat merasa takut ketertinggalan 
akan investasi sehingga mengambil risiko 
untuk mendapatkan produk investasi tanpa 
melakukan background check dan juga melihat 
legalitasnya. Fenomena yang terjadi dengan 
maraknya praktik Trading Binary Option 
dan juga pelibatan para orang-orang yang 
berpengaruh menjadi salah satu contoh dari 
masyarakat risiko yang diakibatkan pula oleh 
perilaku industri teknologi yang berkembang.

 Untuk yang pertama, dengan 
menghadirkan sosok influencer seperti 
Indra Kenz dan juga Doni Salmanan sebagai 
afiliator dari praktik Binary Option tentu akan 
memberikan pengaruh yang besar kepada 
calon pemakai. Dengan melalui berbagai media 
yang mereka gunakan terbukti berdampak 
kepada masyarakat untuk dapat tergabung ke 
dalam lingkaran praktik Binary Option. Hal ini 
dikarenakan masyarakat kembali memerlukan 
tokoh-tokoh atau sosok yang dapat tampil di 
depan publik dengan membawakan sebuah 
wacana bahwa mereka adalah contoh orang 
yang sukses dengan menerapkan praktik 
Binary Option di usia mudanya. Tentu kedua 
orang ini menjadi sangat populer dan tentunya 
pula membawa massa yang banyak karena 
telah dianggap sebagai testimoni dari apa yang 
mereka sebarkan yaitu praktik Binary Option.

 Kedua, Di masyarakat modernitas 
lanjut ketidakmenentuan ini diciptakan oleh 
reproduksi risiko dan tindakan manusia seperti 
industri yang tentu salah satu tujuannya 
sebagai penentuan kelas sosial seperti 
kekayaan. Penentuan kelas sosial ini bisa 
dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan 
berinvestasi. Berinvestasi melalui Binary 
Option merupakan salah satu bentuk dari 
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industri yang berkembang saat ini, dan tentu 
mendorong manusia untuk dapat mengambil 
tindakan cepat dengan segala pengetahuan 
yang manusia miliki. Sehingga tidak jarang 
dengan kondisi yang seperti ini dimana 
semasa pandemi memengaruhi pendapatan 
masyarakat banyak orang mengambil jalan 
pintas untuk mendapatkan segala sesuatu yang 
diinginkannya, termasuk sumber kekayaan 
melalui investasi abal-abal yang didalamnya 
mengandung risiko yang sangat besar.

 Ketiga, karena kondisi sosial saat ini 
sedang marak berbicara mengenai investasi 
sehingga menimbulkan banyak orang untuk 
mengambil langkah instan untuk berinvestasi. 
Mengambil pilihan antara belajar dari 0 dengan 
kesulitan-kesulitannya atau mengambil jalan 
pintas tetapi dengan risiko yang sangat tinggi. 
Dari kasus Qoutex dan Binomo ini menunjukkan 
bahwa masyarakat enggan mengambil jalan 
yang susah dan memilih produk yang benar-
benar berguna sebagai produk investasi. Dengan 
upaya untuk mengejar ketertinggalan dalam 
investasi tersebut menjadikan masyarakat ini 
menempuh cara dengan mengesampingkan 
legalitas dan tidak melihat latar belakang dari 
produk yang mereka percayakan. Sehingga 
secara tidak sadar mereka telah terjerat ke 
dalam praktik investasi abal-abal dan tidak 
memiliki legalitas hukum yang jelas.

 Kita tahu bahwa kehidupan manusia 
kini lebih diwarnai oleh ketidakmenentuan dan 
juga risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu 
seperti yang telah dijelaskan oleh Giddens dan 
Beck. Sehingga apa yang terjadi pada fenomena 
Trading Binary Option ini memperlihatkan 
bahwa ada ambisi yang terdapat di masyarakat, 
yaitu ambisi berupa mengejar ketertinggalan 
akan berinvestasi. Tetapi yang dilakukan malah 
menimbulkan risiko yang tinggi karena perilaku 

masyarakat yang kurang dapat memilih dan 
memfilter sesuatu yang digunakan atau 
seseorang yang dapat dipercaya dalam 
berinvestasi. Jadi jika kita dapat belajar dari 
fenomena Trading Binary Option bahwa kita 
menjadi dapat lebih memahami memang benar 
di dalam masyarakat memiliki karakteristik 
penting yaitu adanya risiko dan juga cara untuk 
mengatasi atau meminimalkan suatu masalah. 
Tetapi kalau dilihat terkadang cara yang kita 
ambil untuk meminimalkan suatu masalah 
tersebut maka akan muncul masalah lainnya. 
Maka itulah yang disebut dengan kehidupan 
yang dipenuhi dengan risiko. (Editor: Al Araf 
Assadallah Marzuki)

Referensi:

Kompas.com. (2022). Apa Itu Binomo dan 
Qoutex yang Seret Indra Kenz dan Doni 
Salmanan ke Penjara. https://nasional.kompas.
com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-
binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-
dan-doni-salmanan-ke-penjara?page=all 

Kompas.com. (2022). Heboh Disebut 
Tajir Melintir, Ini 7 orang “Crazy Rich” di 
Indonesia. https://www.kompas.com/wiken/
read/2022/03/12/183000481/heboh-disebut-
taj i r-melintir- ini-7- orang- craz y-r ich- di-
indonesia?page=all 

Mukarromah, Pancar. S. I., (2021). Sistem 
Binary Option Pada Platform Binomo Dalam 
Perpektif Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam 
Indonesia.

Puspitasari, D., & Aulia, R. (2021). Binary Option 
sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di 
Indonesia 628. 2(8), 627–648. https://www.
inforexnews.com/motivasi/binary-option-
trading.

https://pmb.brin.go.id/masyarakat-risiko-dalam-investasi-binary-option-di-indonesia-kasus-binomo-dan-qoutex/
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara?page=all


5 www.pmb.brin.go.id   Vol. 26. No. 10

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/masyarakat-risiko-dalam-investasi-binary-option-di-indonesia-kasus-binomo-dan-qoutex/

Ritzer, George. (2015). Teori Sosiologi Modern 
Edisi Ketujuh. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

https://pmb.brin.go.id/masyarakat-risiko-dalam-investasi-binary-option-di-indonesia-kasus-binomo-dan-qoutex/


6 www.pmb.go.id   Vol. 26. No.11

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/relasi-gender-pada-masyarakat-adat-pengalaman-dari-masyarakat-adat-dayak-benawan-di-ka-
limantan-barat-dan-masyarakat-adat-bugis-di-makassar/ 

Tulisan ini merupakan refleksi 
pengalaman penulis (Nikodemus Niko: 
Dayak Benawan dan Asrul Nur Iman: 

Bugis) melakukan penelitian pada masyarakat 
adat. Relasi gender pada masyarakat adat 
ini, masih kental tergambarkan pada ruang 
domestik dan ruang publik yang tidak setara—
perempuan cenderung dalam posisi yang 
terpinggirkan. Sehingga kebijakan tentang 
gender pada masyarakat adat masih sangat 
terbatas, dimana pada ketentuan hak-hak 
perempuan adat cenderung terabaikan dan 
masih kurang memadai (Radcliffe & Pequeño, 
2010). Argumen kami bahwa pada masyarakat 
adat Dayak Benawan dan masyarakat adat 
Bugis yang masih menjunjung tradisi dan adat 
sebagai pedoman hidup, memiliki relasi yang 
masih timpang antara akses laki-laki dan akses 
perempuan terhadap sumber-sumber daya. 
Pada persinggungan etnis, kelas, dan gender, 

posisi perempuan adat seringkali didiskriminasi 
karena mereka adalah suku asli, miskin, dan 
perempuan (Burman, 2016).

Relasi Gender sebagai Budaya Turun 
Temurun

 Ras dan juga gender sebetulnya adalah 
konstruksi sosial yang bukan saja sebagai 
produk penjajahan melainkan juga penindasan 
satu kelompok atas kelompok lainnya (Kubik, 
Bourassa & Hamptom, 2009). Konseptualisasi 
masyarakat adat tentang gender dan peran 
gender tercermin dalam sistem sosial dan 
pemerintahan mereka yang tradisional 
(Hinzo, 2016). Hal ini pula terdeskripsi dalam 
kehidupan masyarakat adat Dayak Benawan 
dan masyarakat adat Bugis yang masih memiliki 
sistem adat yang kuat. Sementara, kriteria 
pembedaan peran gender didasarkan pada 
kecenderungan sosial dalam perilaku umum 
dari individu (Daéng Mangemba, 1975).

 Masyarakat adat Dayak Benawan, 
dilihat pada relasi laki-laki dan perempuan 
diekspresikan dalam pasangan sebagai suami 
istri. Sehingga dapat digambarkan bahwa 
akses laki-laki pada pekerjaan di ranah publik 
lebih besar, sedangkan perempuan lebih 
pada pekerjaan ranah domestik. Seiring 
perkembangan desa yang terus berdinamika, 
masyarakat Dayak Benawan tidak hanya 
bermata pencaharian dengan berladang 
(bertani subsisten) dan menyadap karet, mereka 
sudah banyak yang bermigrasi untuk bekerja 
ke wilayah perkebunan kelapa sawit. Dimana 
dalam pekerjaan ini, pekerja laki-laki lebih 
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mendominasi daripada pekerja perempuan.

 Mata pencaharian yang beralih pada 
arah dominasi kapital ini berkontribusi pada 
penciptaan ketimpangan dalam struktur 
rumah tangga masyarakat adat Dayak 
Benawan. Dimana, akses terhadap pekerjaan di 
perkebunan kelapa sawit didominasi oleh laki-
laki. Pada sistem kapitalis, ketimpangan adalah 
kebutuhan yang mutlak (Kubik, Bourassa & 
Hamptom, 2009). Pada persaingan tenaga 
kerja dan pasar, perempuan adat tersisih dari 
persaingan karena adanya pemisahan gender 
dalam pasar tenaga kerja (Radcliffe, Laurie, & 
Andolina, 2004).

 Orang Bugis menerapkan prinsip 
kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan 
bilateral, dimana ibu dan ayah memiliki 
peran yang sama, untuk menentukan garis 
kekerabatan, sehingga mereka menganggap 
laki-laki dan perempuan memiliki peran yang 
sama dalam kehidupan sosial (Pelras, 1996). 
Pada masyarakat Bugis, Raffles (1817:XXIX) 
menuliskan bahwa:

 “Perempuan tampak lebih terhormat 
daripada apa yang diharapkan, dibandingkan 
dengan tingkat kemajuan yang dicapai 
oleh peradaban Bugis pada umunya, dan 
perempuan-perempuan tidak menyadari 
kerasnya hidup, kemiskinan atau kesulitan.”

 Pernyataan Raffles tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kemajuan 
perempuan Bugis ketika itu hanyalah isapan 
jempol belaka, dimana keberdayaan mereka 
masih bertumpu pada relasi mereka dengan 
laki-laki. Dengan kata lain Idrus (2006) 
menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan 
dalam masyarakat Bugis distratifikasi 
berdasarkan status sosial dan pencapaian 
pribadi, bukanlah berdasarkan gender.

 Demikian pula pada peradaban Dayak, 
yang mana mereka dikenal sebagai penjaga 
hutan Kalimantan yang melegenda (Haug, 
2017). Meski demikian, terjadinya peminggiran 
terhadap orang Dayak (terutama perempuan) 
berlangsung lama dengan adanya kontrol 
negara mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan 
ekspansi besar-besaran sumber hutan tropis 
yang menjadi tempat mereka hidup (Tsing, 
1992). Seperti yang terjadi di Masyarakat 
Dayak Benawan, kedudukan perempuan 
dalam struktur publik tidak dipertimbangkan. 
Misalnya kesempatan perempuan menjadi 
pejabat di pemerintahan desa cukup sulit. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa 
pada tatanan kebijakan, seringkali hak-hak 
perempuan adat terabaikan (Richards, 2005). 
Seperti kebijakan pemberian izin konsesi lahan 
di wilayah desa orang Dayak Benawan, dimana 
kebijakan ini diputuskan oleh pejabat desa—
yang dominasi adalah laki-laki. Sehingga 
tidak ada keterlibatan dan sudut pandang 
perempuan dalam pengambilan keputusan. 
Sejauh inipun, belum terdapat aturan khusus 
yang melindungi hak kolektif perempuan adat 
(Anggraini, 2020). Hak kolektif Perempuan Adat 
berkaitan dengan hal pengetahuan tradisional, 
kerja, dan peran tertentu dalam Masyarakat 
Adat yang khas dan hanya dimiliki oleh 
perempuan (Wibowo & Demadevina, 2021).

 Relasi gender dalam masyarakat Bugis 
dilihat dari bagaimana seseorang dipersepsikan 
berdasarkan status sosialnya secara hirarkis 
(Millar, 1983), dimana ‘status sosial’ seseorang 
lebih penting daripada ‘klasifikasi gender’ 
seseorang (status sosial dapat diukur 
berdasarkan kebangsawanan, tetapi dapat pula 
melalui sesuatu yang diraih oleh seseorang 
yang ditunjukkan, misalnya dengan akumulasi 
kekayaan, naik haji, tingkat pendidikan dan hal 
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lain yang diperoleh dengan berusaha. Artinya 
bahwa perempuan memiliki kesempatan yang 
lebih baik untuk menduduki suatu kelas di 
ruang publik, seperti menduduki jabatan dan 
urusan publik.

 Perempuan Dayak Benawan memiliki 
ketertinggalan dan tantangan dalam 
mendapatkan pengakuan di ruang publik 
(Niko, 2018). Kemudian, dalam struktur sosial, 
mereka hanya menjadi pelengkap keberadaan 
kepala keluarga (laki-laki). Seperti dalam sistem 
nafkah, mereka dianggap sebagai penopang 
ekonomi rumah tangga, dan bukan sebagai 
pencari nafkah utama. Meski pada realitanya, 
mereka bersama-sama dengan suami sebagai 
pencari nafkah utama dalam keluarga. 
Perempuan sebagai second class citizen, seperti 
yang digambarkan oleh Kubik, Bourassa & 
Hamptom (2009) yaitu terpinggirkan, miskin 
dan tidak sehat (jauh dari akses kesehatan 
dasar).

Penutup

 Relasi gender pada masyarakat adat 
yang beragam di Indonesia, tidak seragam. 
Seperti yang terdeskripsi pada masyarakat adat 
Dayak Benawan yang masih didominasi oleh 
laki-laki pada wilayah publik bahkan domestik. 
Juga terdeskripsi pada masyarakat adat Bugis 
yang mana perempuan memiliki keberdayaan 
dalam ruang publik. Masyarakat Bugis seperti 
lazimnya masyarakat lain di seluruh dunia, 
laki-laki dan perempuan memiliki wilayah 
kegiatannya masing-masing. Namun tidak 
menganggap bahwa laki-laki dan perempuan 
lebih dominan antara satu dengan yang lainnya. 
Relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan pada 
masyarakat Bugis bertolak belakang dengan 
situasi masyarakat Dayak Benawan, dimana 

dominasi laki-laki masih terjadi di ruang publik 
maupun domestik.
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Pada akhir tahun 2021, saya memutuskan 
untuk menghampiri pelbagai pentas 
dangdut yang digelar di Yogyakarta. 

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya, kuantitas pentas dangdut pada 
tahun 2021 tidak sebanyak pentas dangdut 
sebelum Covid-19 tersebar pada Maret 2020 
silam. Namun jika disandingkan ke dalam 
tahun kelam Covid-19 di Indonesia, kini geliat 
dangdut telah kembali muncul ditandai dengan 
pentas-pentas dangdut yang digelar secara 
resmi, dengan mengikuti protokol kesehatan. 
Beberapa kali saya mendatangi Panggung 
Alpha Bravo di Jalan Parangtritis, menyaksikan 
orkes melayu di bawah naungan Republik 
Ikhlas Manajemen. Saya juga menyaksikan 
panggung-panggung dari band dangdut yang 
diinisiasi anak muda, mulai dari OM Wawes, 
Pendhoza, hingga Ndarboy Genk (Raditya, 
2020). Pun tidak lupa menonton langsung 
pentas dangdut dari HaSoe Angels pada salah 
satu bar di Jalan Magelang. Penampil yang 
saya sebut belakangan memang memiliki daya 
tarik visual dan interaksi pertunjukan yang luar 
biasa. Apalagi dengan memboyong sejumlah 
biduanita berparas cantik dan atraktif. Kendati 
demikian, Orkes Melayu dan Band dangdut 

juga memiliki pesonanya masing-masing, mulai 
dari aransemen, instrumen, hingga ciptaan 
lagu baru. Hal yang menarik, mereka hidup dan 
bertumbuh pada ekosistem yang sama. Namun, 
apakah mereka berbagi panggung yang sama? 
Bagaimana mereka berbagi dan membaginya? 
Lantas, bagaimana kita mengartikan perbedaan 
pada dangdut tersebut? 

Tumbuh Bersama, Mengartikan [Ulang] 
Dangdut secara Bersama-sama

 Orkes Melayu, Band Dangdut, atau pun 
Organ Tunggal tumbuh di lokasi yang sama, 
Yogyakarta—dan pelbagai lokasi lainnya. 
Tumbuh bersama bukan frase yang sederhana 
untuk sebuah kelompok berbagi dengan 
kelompok lain. Apalagi perlu dipahami jika 
acap kali orientasi penampil dalam membuat 
orkes adalah ekonomi, walau tidak semua 
kelompok berorientasi atas itu. Hal ini tentu 
membuat bagaimana persaingan semakin 
berlapis, di mana persaingan tidak hanya antara 
mereka yang berbeda yakni Orkes Melayu, 
Band Dangdut, dan Organ Tunggal; melainkan 
juga terjadi pada mereka yang sama, semisal 
Orkes Melayu A dengan Orkes Melayu B, dan 
seterusnya. 

Hal ini lantas—baik sadar atau tidak disadari—
membuat mereka tersegmentasi pada lokus 
tertentu. Lokus tentu bukan soal lokasi, 
melainkan aktivitas subjek yang terhabituasi 
pada tempat tertentu. Hal itu yang membuat 
tipe penampil dangdut membentuk dan 
dibentuk pendengarnya. Lazimnya pendengar 
kerap diidentifikasi dari kelas ekonomi yang 
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melatarinya. Sesederhana biaya masuk bar 
minimal Rp.50.000,- sementara biaya masuk 
taman hiburan rakyat Rp.10.000,-. Sudah 
barang tentu hal ini dianggap memengaruhi 
bagaimana segmentasi penonton. Pun saya 
mengamini jika saya jarang melihat penonton 
bar ikut menonton di taman hiburan rakyat, 
dan sebaliknya. Jika ada yang berlaku demikian, 
maka lazimnya mereka adalah penggemar 
berat, yang lumrahnya mengikuti jadwal 
panggung dari biduanita tertentu. 

 Dari penelusuran yang saya lakukan, 
Orkes Melayu tampil di lokasi spesifik, seperti 
Taman Hiburan Rakyat. Di Yogyakarta, Orkes 
Melayu memiliki lokasi pasti dari waktu ke 
waktu, semisal Purawisata, XT Square, Pasar 
Gabusan, hingga panggung Alpha Bravo di 
belakang Pyramid Yogyakarta. Selain di Taman 
Hiburan Rakyat, beberapa orkes juga tampil 
di beberapa Cafe-Cafe yang beroperasi pada 
malam hari. Sementara band dangdut tampil 
di beberapa lokasi, jika band dangdut terafiliasi 
sebuah lokasi (yang kerap disebut band reguler) 
maka niscaya tampil di Cafe dan bar; sementara 
untuk band dangdut macam OM Wawes, 
Pendhoza, Guyon Waton, Ndarboy Genk, Denny 
Caknan, Aftershine, dan band sejenis justru 
memiliki akses ke pentas seni sekolah, kampus, 
acara dengan sponsor, dan acara komunitas. 
Sedangkan Organ Tunggal lazimnya tampil 
di panggung hiburan warga, tetapi dengan 
keberadaan HaSoe, Organ Tunggal turut 
bermain di tempat bonafid seperti Cafe, klub 
malam, dan bar. 

 Kendati demikian, segmentasi tidak 
hanya didasarkan hanya pada soal panggung 
dengan biaya tertentu, tetapi adanya perasaan 
terstruktur akan sesuatu yang terhimpun secara 
sadar dan terhubung sejak beberapa waktu 
silam. Sesederhana seorang individu menyukai 

Orkes Melayu tertentu karena mendengar 
musik a la Rhoma Irama yang selalu diputar 
oleh ayahnya; atau individu lain yang menyukai 
Ndarboy Genk karena memiliki latar belakang 
bahasa Jawa dan tengah pupus karena cinta; 
atau individu lainnya yang mengingat lagu 
dangdut karena menjadi musik kegemaran 
dari salah satu video TikTok yang tengah viral; 
dan seterusnya. Singkat kata preferensi atas 
dangdut tertentu terjadi karena adanya latar 
belakang pemahaman yang diterima seorang 
individu secara sadar dan terkait. Hal ini senada 
dengan apa yang diungkap oleh dedengkot 
kajian budaya, Raymond William (1958) 
mengenai structure of feeling. Pikiran William 
tersebut terinspirasi dari pemikiran Leavis. 

 Namun perasaan terstruktur di atas 
selalu tertaut pada akses individu atas material 
tertentu. Jika di atas dicontohkan seorang 
individu menyukai Orkes Melayu karena musik 
yang selalu diputar oleh ayahnya; atau seorang 
lain menyukai Ndarboy Genk karena bahasa 
dan kesamaan perasaan; atau bahkan seorang 
lainnya menyukai Organ Tunggal karena 
kebiasaan ketika kecil menyaksikan pentas 
keliling di kampung, tentu itu semua terkait 
dengan akses individu akan material. Lebih 
lanjut, hal itu terkait dengan akses kelas dan 
ekonomi seseorang dalam mengakses material. 
Hal ini tentu terkait dengan pikiran William 
(1958) yang terinspirasi dari pemikiran Karl 
Marx, di mana kelas dan ekonomi terikat pada 
budaya. Akses individu pada budaya tercipta 
individual yang didasarkan akses akan material 
tertentu. 

 Dari pemikiran Raymond William, hal 
ini yang selanjutnya menjadi argumen penting 
akan culture is ordinary, di mana structure of 
feeling dan akses kelas pada material menjadi 
landasan jika kebudayaan dimiliki, diciptakan, 
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dan diciptakan ulang oleh individu. Lebih 
lanjut individu memiliki akses langsung 
terhadap kebudayaan, tidak berjarak jauh dan 
diposisikan pasif. Hal ini yang lantas dapat 
menerjemahkan bagaimana tipe penampil 
yang berbeda berada di “panggung” yang 
sama. Di mana Orkes Melayu, Band Dangdut, 
Organ Tunggal sama-sama memiliki akses 
yang sama dalam membentuk dangdut. Alhasil 
dangdut tidak hanya mengafiliasikan salah satu 
di antaranya, melainkan merepresentasikan 
ketiganya bahkan lebih. Setiap agen atau 
penampil memiliki daya dalam membentuk 
dan menampilkan dangdut. 

 Hal yang tidak kalah menarik, alih-
alih setiap agen dan penampil membentuk 
pemahaman akan dangdut mereka masing-
masing, mereka justru saling terkait dan 
terhubung. Hal ini diejawantahkan dengan 
sebaran lokasi yang tidak hanya dimiliki oleh 
satu tipe penampil saja. Singkat kata, terjadi 
overlap dari setiap tipe penampil dalam lokus 
dangdut mereka masing-masing. Tidak hanya 
itu, mereka mengenal satu sama lain, semisal 
OM Wawes yang mengenal pimpinan Republik 
Ikhlas Manajemen sehingga mereka dapat turut 
bermain di Taman Hiburan Rakyat. Begitu pun 
dengan Hasoe Angels yang mengenal band 
dangdut dengan baik dan berbagi panggung 
dengan mereka. Alhasil saling-silang lokus ini 
menjadi ejawantah bahwa dangdut begitu cair 
dan dimiliki serta dibentuk secara bersama-
sama. 

 Setiap tipe penampil memang menjadi 
agen aktif dalam menciptakan dangdut mereka 
sendiri, tetapi bukan berarti mereka terpisah 
satu sama lain. Pada kenyataannya, mereka 
tetap terkait satu dengan yang lain membentuk 
[ulang] dangdut mereka secara bersama-sama. 
Alhasil dangdut bukan satu sistem dominan 

agen tertentu dari pusat yang kebal interupsi—
yang menetapkan sistem top down—, karena 
pada keberlangsungannya justru tipe dangdut 
yang beroperasi di lapanganlah—sistem 
bottom up—yang terus membuat dangdut terus 
menjumpai penggemarnya, masyarakatnya. 
Namun mereka tidak berupaya mencari 
makna tegas dan membekukannya, melainkan 
mengalaminya. Hal ini laiknya yang diungkap 
Joseph Campbell (1991) jika, “Maybe we are not 
searching for the meaning of life, we are searching 
for the experience of feeling alive.” Dengan begitu 
mencari-cari makna dangdut sudah tidak lagi 
relevan, karena dengan mengalaminya secara 
bersama-sama, antara penampil dan penonton, 
kita akan membentuk apa itu dangdut bukan 
lagi hanya secara kolektif, melainkan personal.

______________

i) Orkes Melayu memiliki afiliasi yang kuat dengan sejarah 
dangdut—di mana cikal bakal dangdut adalah Orkes 
Melayu. Orkes Melayu pun dalam perkembangannya 
terbagi menjadi tiga, Orkes Melayu pure, all round, dan 
koplo (Raditya, 2013). Orkes Melayu pure adalah orkes yang 
membawakan lagu dangdut era Rhoma Irama hingga 
sebelum dangdut koplo populer, Orkes Melayu all round 
membawakan segala jenis lagu. Sesederhana, “dangdut ok, 
koplo ayo!”. Sementara Orkes Melayu koplo membawakan 
lagu dengan aransemen koplo. Orkes Melayu (OM) tidak 
mengganti nama menjadi Orkes Dangdut (OD), bahkan 
Orkes Dangdut Koplo (ODK), ada beberapa hal yang 
membuat mereka tetap menggunakan nama tersebut, 
yakni: (1) Pemilik Orkes yang memang berasal dari iklim 
Orkes Melayu. Hal ini lazimnya diikuti oleh pemusik yang 
juga berasal dari generasi yang sama. Ada beberapa 
kasus di mana terdapat anak muda yang bermain di Orkes 
Melayu, hal ini disinyalir karena ia merupakan generasi 
penerus dari Orkes Senior. (2) Asosiasi Orkes Melayu sudah 
terlanjur melekat pada musik dangdut. (3) Aransemen atau 
gaya musik yang memang terinspirasi dari Orkes Melayu 
tertentu.

 ii) Band dangdut muncul atas kesadaran jika kecenderungan 
musikal Orkes Melayu tidak lagi menggenapi eksplorasi 
musikal yang satu grup lakukan. Hal ini terjadi ketika 
Oma Irama mendirikan Soneta pada tahun 1971. Untuk 
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Soneta, Oma tidak menggunakan terma Orkes Melayu, 
melainkan Grup. Soneta Grup. Hal ini dilakukan Oma 
untuk membedakan grupnya dengan Orkes Melayu. 
Pasalnya terdapat perbedaan musikal yang mencolok 
dari musik Rhoma Irama, salah satunya padanan musik 
rock pada dangdutnya. Maka band dangdut menjadi 
identifikasi yang digunakan untuk tawaran musikal baru. 
Sebagai contoh, OM Wawes, Guyon Waton, Ndarboy Genk, 
Pendhoza, Denny Caknan, Aftershine yang membawakan 
lagu ambyar. Dari barisan nama tersebut, OM Wawes saya 
identifikasi sebagai band karena OM di depan nama grup 
mereka tidak terafiliasi dengan Orkes Melayu, melainkan 
plesetan dari “Om”, sapaan laki-laki cukup umur (lihat 
Raditya, 2020). Tidak hanya mereka, band-band dangdut 
lain seperti Jakarta Dangdut Revolution, Koneg Band, LDR, 
dan band sejenis juga melakukan eksplorasi serupa. 

iii) Organ tunggal relatif sederhana dengan tidak melibatkan 
sebanyak pemusik pada Orkes Melayu atau Band Dangdut. 
Kerap kali Organ Tunggal hanya tampil dengan satu atau 
tiga biduanita. Hal ini dilakukan karena asumsi organ 
yang sudah bisa mengakomodasi bebunyian atau iringan 
musik lainnya. Dari percakapan saya dengan beberapa 
pihak pemilik orkes melayu di Jombang, Organ Tunggal ini 
hadir untuk menyiasati biaya jasa yang terlalu mahal dari 
Orkes Melayu. Bahkan beberapa Orkes Melayu turut miliki 
“underbow” Organ Tunggal. Dalam keberlangsungannya, 
Organ Tunggal dimodifikasi menjadi Organ Tunggal Plus 
(+). Organ Tunggal Plus merupakan Organ Tunggal dengan 
tambahan alat musik tertentu sesuai budget penanggap, 
semisal kedang atau gitar bahkan suling. 

iv) Untuk perkembangan terkini, ada pola Organ Tunggal 
yang lain, di mana Hadi Susanto alias HaSoe melakukannya. 
Dalam bermain musik, tiada yang berbeda dengan Organ 
Tunggal lain, tetapi yang membedakan adalah HaSoe 
kembali meramaikan panggung dengan para biduanita. 
Pada pentas yang saya lihat, terdapat sembilan biduanita 
yang ia tampilkan. Alih-alih setiap lagu dinyanyikan satu 
biduanita, HaSoe mementaskan tiga sekaligus. Di akhir 
“laga”, HaSoe bahkan menampilkan kesembilan biduanita 
di atas panggung. Tentu alasan awal Organ Tunggal, yakni 
menyiasati biaya jasa, tidak berlaku di HaSoe. Terlepas 
dari ihwal biaya, kehadiran HaSoe penting sebagai 
perkembangan Organ Tunggal di Indonesia.
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Riset atau penelitian adalah aspek 
penting dalam penyusunan sebuah 
kebijakan (Gunawan dan Winarno, 

2017). Seperti yang dilakukan oleh negara 
Finlandia menggunakan hasil riset sebagai 
bagian integral dalam mentransformasi sistem 
pendidikannya sejak tahun 1970-an. Sebagai 
contoh, Finlandia pernah menggunakan hasil 
riset empiris pada 300 sekolah yang melibatkan 
1.000 guru (Subkhan, 2016). Hasilnya kini 
Finlandia menjadi Negara dengan sistem 
pendidikan terbaik di dunia (Aeni, 2022).

 Pesatnya arus globalisasi yang 
berbarengan dengan perkembangan teknologi, 
ilmu pengetahuan, dan terjadinya fenomena 
perubahan sosial pada bangsa Indonesia 
menjadi sebuah tantangan yang perlu dihadapi 
dengan kebijakan atas dasar kajian ilmiah 
dan hasil riset (Subkhan, 2016; Azizah, 2021). 
Indonesia sendiri telah melakukannya sejak 50 
tahun lalu, namun sayangnya hasilnya masih 
belum maksimal (Gunawan dan Winarno, 
2017). Sejalan dengan hasil temuan penelitian 
Gunawan dan Winarno (2017), Rakhmani dan 
Sakhiyya (2019), yang menyebutkan bahwa 
kebanyakan pembuat kebijakan (92,9%) 
mengklaim dalam pembuatan suatu kebijakan 
didasari oleh produk riset, namun   sayangnya 

masih lemah secara teoritis. Hal tersebut terjadi 
karena ternyata 43,8% peneliti yang terlibat 
dalam pembuatan kebijakan belum pernah 
mempublikasikan jurnal ilmiah yang dinilai 
sejawat (peer review) dan 57,6% bukan anggota 
jejaring riset professional, serta 76,5%-nya 
kurang mendapatkan program peningkatan 
kapasitas (Rakhmani dan Sakhiyya, 2019).

 Berdasarkan pernyataan dari Rakhmani 
dan Sakhiyya (2019) maka jelas terdapat satu 
aspek yang menunjukan bahwa sebuah hasil 
riset memiliki kualitas dan keseriusan dalam 
bentuk “karya tulis ilmiah” (selanjutnya disebut 
KTI). Hal tersebut senada dengan apa yang 
disebutkan oleh Supranawa Yusuf (Wakil 
Kepala Badan Kepegawain Negara) yang 
menyatakan bahwa KTI dapat menjadi bahan 
masukan pembuatan kebijakan (BKN, 2020). 
Kemudian, jika pernyataan tersebut diyakini 
dan akan diimplementasikan, maka mungkin 
muncul pertanyaan besar bagi para pembuat 
kebijakan pada “bagaiamana sebuah KTI seperti 
jurnal ilmiah (dengan bahasa akademik yang 
sangat konseptual dan mungkin abstrak) dapat 
diaplikasikan menjadi sebuah kebijakan?”.

 Dari pertanyaan besar itu lah menurut 
penulis letak peran penting Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) yang dapat menjadi 
inisiator sekaligus inovator untuk hadir mengisi 
kekosongan peran dalam menjembatani dunia 
ilmu pengetahuan dengan para pembuat 
kebijakan di seluruh Indonesia, baik yang 
sifatnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat 
(science to society) atau ilmu pengetahuan 
kepada ilmu pengetahuan (science to science).

Peran yang dapat dilakukan oleh BRIN 
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memerlukan kolaborasi dengan kampus 
dan lembaga terkait (misalnya: Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 
selanjutnya disebut Kemendibudristek atau 
Badan Perencanaan Nasional atau Daerah) 
untuk menterjemahkan KTI sehingga dapat 
digunakan oleh para pihak pemangku 
kepentingan (stakeholder) di Indonesia. Perlunya 
BRIN berkolaborasi dengan kampus karena 
mereka memiliki peran sebagai pengelola 
jurnal yang menerbitkan KTI di berbagai bidang. 
Selain itu, kolaborasi juga perlu dibangun 
dengan Kemendikbudristek, karena terdapat 
6.941 database jurnal dan 1.258 penerbit di 
Indonesia yang dikelola oleh Kemdikbudristek 
(Kemendibud.go.id, 2022). Pelibatan Bappenas 
atau Bappeda menjadi sangat penting karena 
kedua intansi pemerintah ini yang menentukan 
suatu program dapat dilaksanakan baik tingkat 
nasional atau daerah.

 Mekanismenya menterjemahkan 
KTI khususnya jurnal ilmiah sebagai dasar 
kebijakan diawali dengan menghimpun 
seluruh publikasi yang ada di Indonesia dalam 
sebuah database atau repository. Kemudian 
database yang berisi KTI se-Indonesia tersebut 
dikategorisasikan secara umum berdasarkan 
rumpun keilmuannya (misalnya ilmu sosial, 
humaniora, ilmu hayati, dsb.) dan lebih lanjut 
dikategorisasikan pada suatu bidang ilmu 
pengetahuan tertentu (ilmu fisika, ilmu teknik, 
ilmu budaya, dsb.). Setelah itu, perlu dilakukan 
pengkategorisasian lebih lanjut berdasarkan 
tema atau isu pada penelaahan cakupan 
implikasi dari KTI-KTI apakah mengarah pada 
“science to science” atau “science to society”. Jika 
penelaahan cakupan implikasi telah dilakukan, 
KTI-KTI tersebut perlu dilihat pada cakupan 
wilayahnya apakah tidak merujuk suatu wilayah 
tertentu (atau umum), nasional, daerah, atau 

bahkan sampai ke tingkat kelompok masyarakat 
misalnya di suatu desa.

 Alasan pengkategorisasian awal ini 
adalah untuk memilah KTI-KTI berdasarkan 
keilmuan, cakupan implikasi dan cakupan 
wilayah. Pada KTI yang tidak merujuk suatu 
wilayah tertentu mungkin ini sangat terkait 
dengan KTI yang bersifat teoritis yang 
kemungkinan memiliki cakupan implikasi 
“science to science”. Sedangkan pada KTI-KTI 
yang merujuk suatu wilayah tertentu baik itu 
nasional, regional, daerah, atau bahkan spesifik 
hingga ke tingkat desa, maka mungkin KTI-KTI 
tersebut tersebut memiliki cakupan implikasi 
yang cenderung pada “science to society”. Jika 
pengkategorisasian ini telah dilakukan, maka 
KTI-KTI tersebut dapat dipersiapkan oleh 
BRIN sebelum dilakukan penterjemahan KTI 
dalam misalnya dalam bentuk katalog dari 
kategorisasi materi masukan-masukan kepada 
para stakeholder.

 Kemudian, katalog materi masukan 
bagi para stakeholder ini perlu didiskusikan 
dan dikoordinasikan antara BRIN dan para 
stakeholder dalam menentukan dan memilih 
materi kebijakan yang dapat dilaksanakan 
dalam sebuah program atau perencanaan. 
Koordinasi bersama dengan stakeholder 
misalnya seperti Bappenas atau Bappeda di 
suatu provinsi pada kategori “science to society” 
dan Kampus serta Kemendikbudristek untuk 
“science to science”. Pada sisi lainnya, tidak 
menutup kemungkinan adanya diskusi dan 
koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti 
Kementerian atau suatu lembaga pemerintah 
(contohnya Dewan/Majelis Perwakilan Rakyat, 
Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan 
Umum, dsb), pemerintah daerah tingkat 
provinsi atau kota/kabupatan, atau swasta yang 
mungkin dapat menggunakan hasil KTI pada 
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pembuatan suatu kebijakan atau keputusan.

 Jika telah terdapat suatu kesepakatan 
antara stakeholder dan BRIN dalam menentukan 
materi-materi kebijakan pada suatu program 
atau perencanaan yang hendak dijadikan 
kebijakan. Tahap selanjutnya adalah dimulainya 
proses penterjemahan KTI-KTI dipilih untuk 
dijadikan materi kebijakan. Mungkin proses ini 
dapat dilakukan oleh BRIN sendiri, tetapi tidak 
menutup kemungkinan proses penterjemahan 
KTI dapat dilakukan secara kolaboratif secara 
bersama dengan para stakeholder yang 
disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. 
Pilihan kedua dalam proses penterjemahan ini 
menurut penulis mungkin akan lebih kaya dan 
lebih komprehensif di dalam menterjemahkan 
KTI pilihan sebagai materi kebijakan dari pada 
jika hanya BRIN saja yang menterjemahkan 
suatu KTI tanpa mempertimbangkan 
kebutuhan stakeholder.

 Berikut contoh mekanisme dari ide 
penterjemahan KTI menjadi materi kebijakan. 
Misalnya ada publikasil-puiblikasi terkait 
masyarakat adat di salah satu kabupaten di 
Provinsi Banten seperti Masyarakat Adat Baduy. 
KTI-KTI tersebut menyatakan bahwa perlunya 
peningkatan kapasitas Masyarakat Adat Baduy 
untuk dapat mengelola hutan adatnya. Maka 
BRIN dapat menterjemahkan KTI-KTI tersebut 
yang berdiskusi dan berkoordinasi dengan 
salah satu kabupaten di Provinsi Banten 
dengan menerjemahkan KTI-KTI tersebut 
menjadi suatu bentuk materi yang dapat 
dengan mudah dicerna dan diaplikasikan oleh 
pembuat kebijakan dalam upaya pembuatan 
suatu program atau kebijakan.

 Ide ini jelas masih banyak kekurangan 
yang perlu ditelaah lebih lanjut jika memang 
ingin diaplikasikan. Setidaknya,penulis berharap 
peran BRIN dapat semakin berkontribusi bagi 

bangsa Indonesia dalam mendorong kebijakan 
berbasis riset sehingga program-program 
pembangunan dapat terukur, terencana dan 
tepat sasaran.
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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




