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Petruk Dadi Ratu

Ubaidillah
adalah peneliti Pusat Penelitian Mas-
yarakat dan Budaya, LIPI yang me-
nekuni kajian budaya, agensi, peru-
bahan sosial yang tercermin dalam 
bahasa. Secara teoretik, lebih sering 
menggunakan pendekatan interdi-
sipliner antara analisis wacana, prag-
matik, linguistik antropologis, linguis-

tik kognitif, serta sosiolinguistik. Ia menyelesaikan Program 
S1Sastra Indonesia di Universitas Jenderal Soedirman pada 
2013 dan S2 di Program Magister Linguistik Universitas Gadjah 
Mada pada 2018. Penulis dapat dihubungi via 23ubaid@gmail.
com

Lakon pewayangan, Petruk dadi ratu dalam 
kaca mata demokrasi dianggap sebuah 
pencapaian. Kursi kepemimpinan ini tidak 

hanya dapat diduduki salah satu kelompok saja, 
tetapi semua potensial. Garis kepemimpinan 
ini tidak lagi mengikuti garis darah atau 
kekerabatan. Namun demikian, lakon ini dapat 
pula dianggap sebagai mal-manajemen karena 
orang yang salah berada di posisi yang salah 
sebagaimana kondisi berkebalikan dari kredo 
the right man on the right place. 

 Demokrasi tidak lagi mengenal 
pembagian berbagai macam status di 
masyarakat. Demokrasi bahkan mencibir 
klasifikasi pandita, satria, dan sudra sebagai 
pengkastaan status sosial masyarakat yang 
beku dan kaku tanpa ada kesempatan 
melakukan mobilitas sosial vertikal. Tulisan ini 

mengajukan klasifikasi pandita-satria-sudra 
sebagai pembagian orientasi batin, bukan 
sebagai stratifikasi sosial untuk memahami 
Petruk dadi ratu dalam konstelasi demokrasi. 
Pandita berkutat dengan pekerjaan berkenaan 
dengan ilmu, kebenaran, sampai nilai-nilai 
transedental untuk merohanikan yang material. 
Mereka memberikan makna batin dari wujud 
fisik yang mengelilingi kehidupan manusia. 
Pandita hidup dengan alur pikir dari kepala 
ke atas sampai menembus langit. Sementara 
itu, satria hidup dengan berpatokan pada 
dadayang menjembatani kepala dan perut. 
Satria berulang-alik memahami dua spektrum 
fisik-batin yang berbeda dan memandang 
keduanya sama-sama penting untuk 
diwujudkan. Kehidupan fisik membutuhkan 
materi untuk mengejar yang batin. Keduanya 
signifikan bagi manusia. Kategori terakhir ialah 
sudra. Sudra tidak berarti miskin atau bahkan 
fakir karena kelompok ini juga dapat dalam 
keadaan kaya raya. Sudra adalah manusia yang 
orientasi berpikirnya dikuasai perhitungan 
untung-rugi bagi dirinya sendiri. Dapat 
dikatakan bahwa kategori ini berpikir dalam 
batas perut ke bawah. 

 Dalam penjelasan itu, satria merupakan 
sosok yang pantas mengemban tugas 
mengelola kehidupan ada manusia kategori 
karena ia yang berada di posisi yang paling 
mampu mengubah nilai-nilai transedental 
menjadi kemaslahatan hidup, sekaligus 
mentransendensi kehidupan. Ia berada di antara 
langit dan bumi. Dalam tradisi kekeratonan 
Jawa, pada suatu masa pernah berlaku larangan 
bahwa punggawa tidak boleh berdagang. 

Jalu Lintang Y.A
adalah penliti di Pusat Riset Mas-
yarakat dan Budaya, BRIN. Ia tertarik 
pada kajian yang berfokus pada isu-isu 
Identitas, Etnisitas, Budaya. Ia dapat di-
hubungi melalui email: jalulintang44@
gmail.com
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Larangan ini tidak dipandang sebagai 
perampasan hak setiap orang melakukan 
sesuatu, melainkan pemberian batas yang 
menjaga laku pengelolaan dan pengayoman 
masyarakat dengan semangat pengabdian. 
Larangan ini juga menjauhkan keraton dari 
cara berpikir untung-rugi untuk menjaga 
kemurnian batin. Hal ini dilakukan agar mampu 
menangkap nilai kudus ajaran Tuhan dan 
menerjemahkannya menjadi kemaslahatan di 
dunia. Larangan itu pun untuk memastikan 
pemimpin memiliki kualitas satria pinandhita 
sinisihan wahyu. Untuk dapat memahami 
konteks tersebut di masa kini, kita dapat 
membacanya melalui konteks kontemporer dari 
konsep kepemimpinan Jawa itu diterjemahkan 
secara tepat oleh Emha Ainun Najib (2008) 
bahwa ksatria selain memimpin dengan 
memahami peta masalah, piawai manajemen 
dan professional, memiliki pula kapasitas 
pinandito atau kapasitas spiritual, yakni berani 
dan ringan menekan nafsu keduniaan di dalam 
dirinya, bahkan sinisihan wahyu yang artinya 
tindak-tanduk kepemimpinannya dibimbing 
oleh petunjuk Tuhan. Dengan kata lain, kualitas 
satria pinandhita sinisihan adalah seorang 
pemimpin yang sudah mencapai rumangsa 
melu handarbeni (rasa kepemilikan komunal) 
dan telah meninggalkan rumangsa melu 
handuweni (rasa kepemilikan individu) bila 
kita menggunakan panduan kepemimpinan 
transformatif dari Mangkunegara I.

 Hari ini kita tiba di wolak-walik ing jaman 
(bolak baliknya jaman). Semua menjadi sudra 
pada waktunya. Pandita memperlakukan ilmu 
dan kebenaran dalam semangat transaksional 
yang menguntungkan dirinya, sama seperti 
sang satria yang menggunakan kewenangan 
pengelolaan untuk dirinya sendiri. Menumpuk 
keuntungan dan kuasa hanya untuk 

kepentingan pribadi. Nalar ekonomi telah 
memangsa nalar berilmu, beragama, dan 
bernegara. Robert Reich (2008) mengistilahkan 
kondisi demikian dengan supercapitalism. 
Kompas nilai yang menggerakkan hidup hanya 
tinggal satu: apa yang menguntungkan bagiku. 

 Demokrasi diciptakan setara untuk 
semua orang, tanpa menyandang status 
tertentu yang membatasi kesempatan. Hal ini 
dilakukan untuk kemaslahatan semua. Apabila 
semua orang tetap mawas diri  maka dengan 
sadar ia tidak mengambil putusan persoalan 
yang menyangkut kebenaran dan kewenangan 
dengan pertimbangan untung rugi semata. Hal 
ini karena kebenaran dan kewenangan milik 
semua orang dan tidak semestinya diperlakukan 
sebagai pertukaran mata uang. Kemerdekaan 
dalam kesetaraan hanya akan menghasilkan 
kemudaratan apabila kita tidak bersama-sama 
merasakannya. Semua orang merasa mampu 
dan berhak mengurus sesuatu yang berada di 
luar batas kemampuannya, terlebih hal yang 
dimediasi oleh internet dan media sosial. 
Setiap manusia tergoda menjadi rumangsa 
bisa (merasa bisa), alih-alih bisa rumangsa 
(bisa merasakan). Tidak mengherankan 
apabila kondisi matinya kepakaran (the 
death of expertise), seperti yang ditulis Tom 
Nichols (2018), berkembang. Pada titik ini, 
petruk sebaiknya tetap menjadi punokawan, 
tanpa perlu menjadi ratu, karena jalan petruk 
mewujudkan kemaslahatan bagi sesama 
adalah dengan menjadi punokawan. Dengan 
demikian, sikap tahu diri menjadi penting 
sehingga tindakan membohongi kemampuan 
diri sendiri sekadar untuk memuaskan 
hasrat menumpuk keuntungan tidak terjadi. 
Himbauan Soekarno (dalam Latif, 2009: 23) 
“marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata 
Indonesia tertipu oleh semboyan ‘demokrasi’ …, 
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yang akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka 
oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor 
‘demokrasi’-kemerdekaan, persamaan dan 
persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari 
kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan 
sendiri!” ini semakin menemukan relevansinya 
menghadapi perkembangan sosial politik yang 
dipenuhi muslihat dan inkompetensi.  

 Demokrasi yang termediasi oleh 
media komunikasi memberi kesempatan 
untuk mengaburkan ketidakmampuan 
atau ketidakjujuran pengelolaan itu melalui 
bahasa. Zen R. S. dalam cuitan Twitter-nya 
menggambarkan dengan tepat bahwa”untuk 
setiap aib yang tidak mungkin diakui, bahasa 
Indonesia menyediakan jalan keluar yang 
menyebalkan: oknum.” Kata oknum adalah 
bentuk pengalihan kesalahan kepada individu 
tertentu dan membersihkan unsur sistematis 
dari setiap kesalahan yang dilakukan. 
Sayangnya, kata oknum tidak sendiri karenakata 
mafia melengkapi sisi kesalahan terstruktur 
yang tidak mungkin ditimpakan pada individu, 
apalagi pada kesalahan yang bersifat makro. 
Kriteria individu seperti apa yang cukup logis 
untuk ditimpakan pada seseorang/instasi 
yang melakukan kesalahan yang berdampak 
luas dan menjalar? Individu seperti apa yang 
mampu melakukan transaksi ekspor minyak 
goreng yang mampu membuat kelangkaan 
di dalam negara dan kemudian menjalar pada 
penghapusan harga eceran tertinggi? Pada 
titik ini, kata mafia hadir menggantikan oknum. 
Mafia memiliki unsur kognitif konspiratif 
sehingga meski dia beroperasi sistematis, 
tetapi sulit dijamah. Kata mafia membuat kita 
mahfum jika negara tidak mampu menunjuk 
hidung orang yang menyengsarakan rakyat. 
Masalahnya, kita terlampau lumrah dengan 
istilah mafia migas, mafia beras, mafia peradilan, 

mafia tanah, atau mafia minyak goreng. Apakah 
mafia-mafia ini menguasai banyak sektor dan 
sendi bernegara? 

 Menafsirkan episode wayang petruk 
dadi ratu memang dapat dilihat dari dua sisi: 
pertama dari sudut pandang status, dan kedua 
dari sudut pandang peran. Pada sudut pandang 
pertama kita melihat bagaimana status 
kepemimpinan rentan digantikan oleh orang 
dengan status yang lebih rendah. Dalam konteks 
demokrasi, hal ini sangat dimungkinkan karena 
status pemimpin dapat diakses oleh siapa 
saja. Pendekatan kedua, menurut hemat kami, 
memiliki level yang lebih dalam karena bukan 
lagi siapa yang mendapatkan status apa, tetapi 
lebih pada bagaimana orang memerankan 
status tertentu. Cerita ini menunjukan bahwa 
Petruk, si rakyat jelata yang naik tahta menjadi 
raja, akhirnya membawa kekacauan karena 
adanya mal-manajemen.  Hal initerjadi karena 
petruk menjalakankan peranannya sebagai raja 
masih bersikap sama ketika ia menjadi rakyat 
jelata yang hanya bisa kaget atau marah melihat 
kerusakan yang terjadi. Dia lupa bahwa sekarang 
ia memegang palu yang dapat digunakan 
untuk memperbaiki. Akhirnya, sebaik apapun 
niat dan usaha petruk, ia tetap terperosok pada 
keadaan yang kacau juga. Hal ini menunjukan 
bahwa yang penting dalam mengubah suatu 
kekacauan bukan hanya mengubah status 
seseorang saja, melainkan juga kesesuaian 
antara peranan dan kemampuan. Singkatnya, 
seorang pemimpin atau rakyat jelata tidak akan 
memperbaiki keadaan hanya dengan bertukar 
posisi. 

 Masalahnya, di negara kita, orang masih 
sering lupa akan peran mereka. Seorang yang 
menjadi pemimpin harusnya membuat sebuah 
kebijakan untuk kepentingan orang banyak, 
tetapi yang terjadi justru berperan layaknya 
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mafia yang menggunakan kekuasaan untuk 
keuntungannya sendiri atau kelompoknya. Hal 
ini seperti seorang agamawan yang menjaga 
moral justru berperan sebagai pedagang yang 
mengobral dagangan untuk melipatgandakan 
kapitalnya atau seorang menteri yang 
seharusnya mengatur kesediaan minyak justru 
menjadi agen minyak keluar negri untuk 
keuntungannya sendiri. Fenomena tersebut 
tidak akan terjadi apabila mereka semua 
memahami makna cerita petruk dadi ratu, 
yaitu ketika tatanan yang jungkir balik yang 
membawa kesengsaraan bagi semua orang. 
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Curahan Hati Juru Mudi di Tengah Pandemi

Salimulloh Tegar 
Sanubarianto
adalah peneliti di Organisasi Riset 
Arkeologi, Bahasa, dan Sastra bagian 
dari Badan Riset dan Inovasi Nasion-
al. Fokus risetnya selama ini adalah 
linguistik kebudayaan dan forensik. 
Penulis sedang mendalami linguistik 
korpus dan komputasional untuk me-

lengkapi kerja riset yang selama ini telah dilakukan. Penulis 
dapat dihubungi melalui salimulloh@gmail.com. 

Bagi yang sering berkendara di jalur 
pantura, Anda tentu sudah kenyang 
dengan kutipan-kutipan asmara yang 

tercantum di bak truk. “Dua anak cukup, dua 
istri bangkrut”, “New Fear The Me is 3”, dan “Pergi 
dicari pulang dimarahi” adalah sedikit dari 
sekian banyak kutipan yang bisa anda temui. 
Meminjam istilah Agus “Magelangan” Mulyadi, 
pada bak truk terpatri ironi yang sebetulnya 
menyedihkan, namun terbaca menyenangkan 
(Mulyadi, 2019). 

 Pada mulanya tulisan pada bak truk 
adalah sebuah sandi (Kusumo, 2012). Sandi-
sandi itu didedahkan oleh para sopir sebagai 
tanda bahwa mereka telah membayar uang 
keamanan pada koperasi yang menyediakan 
“jasa pelindungan truk dari bajing loncat”. 
Lambat laun, tulisan pada bak truk berkembang. 
Mulai muncul lukisan dan tulisan atraktif di 
bagian belakang truk yang ditujukan untuk 
menghibur pengendara lain. Sampai pada satu 
titik, para sopir truk menyadari bak truk mereka 
bisa menjadi media komunikasi. Aspirasi sopir 
truk terwakili seperti pada tulisan: “Piye kabare 
penak jamanku, tho?”. Seperti yang 
dikatakan oleh Fairclough (Fairclough, 1995) 

bahasa adalah praktik sosial. Kemunculan 
bahasa sebagai sebuah tindak tutur, dapat 
dipastikan memiliki latar belakang sosial 
budaya. Tulisan pada bak truk (seperti halnya 
grafiti pada tembok bangunan di Amerika 
Serikat periode 1960-an atau jargon pekik 
kemerdekaan di gerbong-gerbong kereta 
Indonesia 1945 awal) memiliki konsep wacana 
yang ingin disebarluaskan. 

Kreativitas para sopir truk mendapat 
tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini dapat 
diamati dari respons masyarakat yang kerap 
mengunggah tulisan-tulisan tersebut ke media 
sosial. Masyarakat kerap kali merasa terwakili 
dengan tulisan tersebut. Upaya duplikasi 
tulisan-tulisan bak truk ini kerap ditemui dalam 
stiker, sablon kaos, bahkan lirik lagu. Artinya, 
upaya komunikasi para sopir truk mampu 
menjangkau masyarakat di luar komunitas 
mereka.

 Awal tahun 2020, tajuk kutipan pada bak 
truk memiliki tema baru. Pada periode itu angka 
sebaran virus Corona sedang tinggi-tingginya. 
Pemerintah pun menerbitkan pelabelan tiap 
wilayah yang masyarakat kenal dengan sebutan 
PPKM beserta aneka levelnya. Level-level PPKM 
ini menentukan mobilitas masyarakat pada dan 
di sekitar wilayah itu. Sebagai konsekuensi, laju 
mobilitas truk-truk pengangkut barang ikut 
dibatasi. Roda perdagangan tersendat. Truk-
truk nyaris mangkrak membuat materi kutipan  
bertambah terkait hal-hal seputar pandemi 
beserta efek ekonominya. Tulisan “Nuruti 
Corona Ora Nguntal” atau “Sepurane Sopir Ora 
Iso WFH” merupakan contoh respon para sopir 
atas kondisi ekonomi yang mendesak dan 
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situasi pandemi yang tidak kunjung membaik, . 

 Ditarik jauh ke belakang, tentu 
perubahan tulisan-tulisan pada bak truk 
tidak muncul sekonyong-konyong. Peristiwa-
peristiwa sosial yang terjadi selama pandemi 
berlangsung membuat “budaya” para sopir itu 
berubah. Yang paling mengerikan dari pandemi 
ini adalah kemampuannya merekonstruksi laku 
hidup manusia sebagai homo socius. Manusia 
diwariskan secara genetika untuk hidup saling 
berinteraksi dan membentuk komunitas 
sosial. Salin jejak genetika inilah yang diserang 
habis-habisan oleh pandemi Covid-19. Alih-
alih berpelukan dan bersalaman, manusia 
bahkan dilarang saling mendekat. Manusia, 
yang biasanya dengan mudah berpindah 
tempat, malah justru ruang geraknya dibatasi 
dan diawasi lewat aplikasi. Sampai di sini, 
sebetulnya manusia tidak kehilangan akal. 
Manusia menciptakan ruang-ruang maya yang 
memungkinkan untuk tetap saling bertegur 
sapa satu sama lain. Namun, mengingat manusia 
adalah homo socius, sehingga ruang-ruang 
maya yang dibangun tidak bisa menggantikan 
sepenuhnya pertemuan fisik. Tetap ada jarak 
pada ruang-ruang maya tersebut yang tidak 
bisa menggantikan sentuhan dan sensasi 
bersemuka. Lebih-lebih tidak semua orang 
bisa mengakses ruang maya tersebut. Untuk 
masuk ke sana, tetaplah dibutuhkan biaya. Dan 
masalah biaya adalah masalah krusial di tengah 
pandemi.   

 Masalah itu pula yang secara gamblang 
dapat terbaca lewat tulisan “Sepurane Sopir 
Ora Iso WFH”. Pandemi nyatanya semakin 
menebalkan kelas sosial yang selama ini ada 
di masyarakat. Sebagian kecil masyarakat 
memiliki keistimewaan tetap bisa di rumah 
saja tanpa perlu mengorbankan kestabilan 
ekonomi keluarganya. Kelompok kecil ini 

mampu meminimalisasi kemungkinan 
terpapar virus (meski tidak benar-benar steril 
dari virus) dan mendapatkan akses informasi 
dan pengobatan yang memadai. Sementara 
itu, sebagian besar yang lain tidak. Hal ini 
seperti yang diumpamakan Weber dalam teori 
kelas sosialnya (Giddens, 2009) bahwa semakin 
tinggi kelas sosial orang, semakin tinggi pula 
harapan hidupnya.

 Para juru mudi truk kita ini tentu tidak 
bisa bekerja dari rumah. Bagaimana caranya 
memindahkan bahan makanan dari pelosok 
Jawa Tengah ke ibu kota, jika sopir-sopir ini 
hanya buka laptop dan menyalakan Wifi saja? 
Mereka, mau tidak mau, harus menerobos 
kepungan pagebluk. Demi perut mereka 
sekeluarga, demi perut orang-orang yang 
masih bisa WFH. Sopir truk harus setiap saat 
menghadapi risiko tertular karena distribusi 
logistik masyarakat ada di tangan mereka

 Seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, tulisan bak truk memiliki 
kekontradiktifannya. Ada ironi dibalik komedi. 
Dalam “Sepurane Sopir Ora Iso WFH” sendiri 
sebetulnya ada harapan sopir-sopir ini. 
Jika keadaan tak mendesak, tentu mereka 
dengan senang hati saja tetap di rumah. Jika 
harapan bertahan hidup tiap penduduk dalam 
pandemi tetap sama, mereka akan senang 
hati menuruti keputusan pemerintah. Tulisan 
pada bak truk ini, dengan caranya sendiri, 
secara filosofis berhasil menemukan titik temu 
dengan semangat emansipasi Habermas. 
Habermas (Habermas, 1973) menyuarakan 
bahwa ilmu (termasuk bahasa) harusnya 
mampu membebaskan manusia dari segala 
sesuatu yang bersifat dominan. Ilmu bersama 
filsafat harusnya membentuk sebuah praksis 
yang membuka struktur dominansi yang 
mengukung kehidupan. Bagi para sopir, bak 
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truk mereka laksana megafon untuk berorasi. 
Mereka berupaya melarikan diri dari dua 
dominasi yang sedang mengimpit: kondisi 
ekonomi dan kebijakan pemerintah.  

 Sejalan dengan hal itu, tulisan pada 
bak truk akan senantiasa bertransformasi. 
Tulisan-tulisan itu adalah penanda zaman. 
Kita ingat dulu sempat muncul mural gambar 
presiden Soeharto sedang tersenyum sambil 
membisikkan: “Piye Kabare Penak Jamanku Tho” 
yang mewakili keresahan sebagian masyarakat 
yang membandingkan kondisi hidup di antara 
dua rezim pemerintahan. Lalu, muncul mural 
Didi Kempot yang menandai semaraknya 
perayaan patah hati. Saat ini, sambatan perihal 
Covid-lah yang menghiasi pantat-pantat truk 
pantura. Seperti yang sudah diuraikan panjang 
lebar di awal, setiap sambat pasti ada sebab-
musababnya. Tulisan pada bak truk adalah 
produk budaya yang menjadi refleksi kondisi 
masyarakat kelas menengah ke bawah di kala 
pandemi. 

Sumber: https://setia1heri.com/2020/03/29/tulisan-bokong-
truk-nuruti-corona-anak-bojo-ora-mangan. Diakses tanggal 12 

Desember 2021

 Pada akhirnya, mungkin para pembuat 
kebijakan harus sering melakukan observasi 
di jalanan pantura. Tempatkanlah petugas 
untuk mengamati bak-bak truk karena di 

sanalah kondisi masyarakat digambarkan lewat 
mural dan grafiti. Jika di sana sudah mulai 
bermunculan tulisan-tulisan baru seperti: “Papa 
Pulang Mama Digoyang” atau “Ramah di Jalan 
Ganas di Ranjang”, niscaya kondisi masyarakat 
telah kembali seperti semula. (editor: Jalu 
Lintang Y.A)         
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Roti sandwich dikenal sebagai jenis 
makanan yang lumayan enak, namun 
berbeda halnya dengan istilah sandwich 

generation yang memiliki makna jauh dari kata 
enak atau menyenangkan. Sandwich generation 
atau generasi roti lapis merupakan istilah 
yang digunakan untuk menjelaskan tentang 
keadaan dimana seseorang menanggung 
beban kebutuhan dirinya sendiri, generasi di 
bawahnya dan generasi di atasnya. Istilah ini 
dikenalkan oleh Dorothy Miller seorang Profesor 
pekerja sosial di California yang menulis tentang 
generasi sandwich di US tahun 1980-an. Orang-
orang yang menjadi bagian dari generasi ini 
cenderung mengalami stress yang berbeda 
karena ia harus menanggung beban ekonomi 
dan sosial  dari beberapa generasi. 

 Dalam artikel yang ditulisnya, orang-
orang dewasa dengan rentang usia 45 dan 
65 masih menanggung beban perekonomian 
generasi di atasnya yakni orangtua mereka 
dan anak-anaknya yang sesungguhnya sudah 
dewasa namun belum mampu ntuk mandiri 
(Miller, 1981).  Orang dewasa paruh baya ini 
dituntut untuk seimbang dengan perannya 

sebagai orangtua, anak dan pekerja. Banyak 
dari generasi sandwich ini merasakan kesulitan 
dalam menjalankan perannya sehingga 
dukungan dan pengertian dari keluarga 
menjadi hal yang sangat penting (Evans et al., 
2018). 

 Pada artikel ini akan dibahas sekilas 
tentang pandangan perantau batak terhadap 
istilah sandwich generation. Jika dalam 
penelitian Miller berfokus pada beban dan 
stress yang dialami oleh para pengemban 
sandwich generation di rentang usia paruh 
baya, maka dalam artikel ini akan dibahas 
makna sandwich generation terhadap orang 
batak di perantauan. Dalam hal ini adalah 
perantau yang menanggung beban ekonomi 
untuk pendidikan saudara/i-nya dan membantu 
penghidupan orangtuanya di kampung 
halaman.

Tanggungjawab dan Keinginan Merubah 
Nasib Keluarga

 Persebaran suku Batak tidak hanya ada 
di daerah Sumatera saja akan tetapi sudah 
tersebar hingga pelosok negeri. Hal ini terjadi 
karena masyarakat batak terkenal dengan 
istilah perantau tangguh yang akhirnya 
memilih menetap di perantauan. Orang-orang 
batak memiliki keinginan mencari rezeki di kota 
lain atas dasar keinginan merubah nasib karena 
menyadari penghidupan di kampung halaman 
tidak lagi menjamin (Riyadi, 2019)especially 
regarding differences in cultural background. 
As a Batak Angkola-Mandailing certainly faces 
the issue of identity as a Batak who must be 
able to adapt to the dominant Sundanese 
culture in the city of Bandung. As a Batak, 
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even though living abroad is still bound by the 
social system rather than with little concession. 
Choosing as a driver is the most possible choice 
because social networks are more likely. Life 
as a nomads is not the final choice but as a 
choice between, although not a few are also 
resigned because it is difficult to return to the 
area of origin.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”
family”:”Riyadi”,”given”:”Azhar”,”non-dropping-
particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”c
ontainer-title”:”Indonesian Journal of Social 
Science Education (IJSSE. Orang batak juga 
terkenal dengan sikap tidak memilih-milih 
pekerjaan ketika merantau, kesadaran betapa 
sulitnya kehdiupan di perantauan, kemudian 
keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
dan keluarga menjadi alasan (Nur et al., 2019). 

 Masyarakat batak sendiri memiliki 3 
falsafah hidup yaitu hamoraon (kekayaan), 
hagabeon (berketurunan dalam artian 
keturunannya sukses) dan hasangapon 
(kehormatan dalam status sosial). Untuk 
mencapai 3H ini, begitu banyak orangtua yang 
mendorong anaknya dalam dunia pendidikan 
karena para orangtua sadar, akan sulit 
mencapainya jika pendidikan anak-anaknya 
biasa saja (Dalimunthe & Lubis, 2019). Pada 
akhirnya, orang-orang batak akan berusaha 
memenuhi pendidikan anak-anaknya dan 
biasanya jika salah satu anak dari satu keluarga 
memiliki ekonomi yang cukup, ia akan memiliki 
kesadaran sendiri untuk membantu saudara/i-
nya untuk mencapai pendidikan yang lebih 
baik juga seperti dirinya. Ikatan marga dan 
kekeluargaan yang kuat menanamkan rasa 
tanggungjawab dan sikap saling membantu. 
Tidak harus keluarga inti, namun keluarga jauh 
yang memiliki ikatan marga juga harus dibantu 
jika memang ia memiliki rezeki yang berlebih. 
Hal tersebut juga berhubungan dengan falsafah 

batak yang mengatur tentang kekerabatan dan 
relasi marga yakni Dalihan Na Tolu (Tungku Nan 
Tiga). 

 Dalihan natolu ini diibaratkan seperti 
tungku berkaki tiga (tolu) dimana jika 
salah satunya tidak seimbang maka akan 
mempengaruhi yang lain. Dalihan natolu 
ini terdiri hula-hula (pihak keluarga dari 
perempuan/istri), dongan tubu (orang yang 
semarga dengan kita) dan yang terakhir boru 
(keluarga dari pihak lelaki/suami). Marga 
memiliki peran penting dalam menentukan 
posisi dalam suatu kegiatan. Selain itu, jika dua 
orang atau lebih memiliki marga yang sama 
namun tidak sedarah akan dianggap saudara 
(Berlian et al., 2019). Hal inilah yang menjadi 
alasan kekerabatan dan rasa saling menolong 
bagi orang batak tidak hanya berdasarkan 
ikatan darah tapi juga persaudaraan atas dasar 
marga.

 Selain itu, masyarakat batak juga 
mengenal istilah yang dipopulerkan oleh Alm. 
Raja Inal Siregar, mantan gubernur Sumatera 
Utara yaitu ‘Marsipature Hutana Be’ atau saling 
membenahi kampung halaman masing-masing. 
Istilah ini menjadi sebuat panggilan untuk 
masyarakat batak yang sukses di perantauan 
untuk membenahi kampung halamannya 
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 
terpenuhi. Perantau diharapkan dapat 
bergotong royong membangun kampung 
halamannya, terutama dalam hal pendanaan 
(Sibarani, 2018). 

 Terlalu luas jika dalam hal ini kita 
membahas konsep membangun kampung 
halaman maka dalam hal ini akan dianggap 
membangun keluarganya sebab perantau 
batak kerap menolong keluarganya dalam 
hal pendanaan. Biasanya orang batak yang 
sudah mapan secara ekonomi akan membantu 
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saudaranya menggapai pendidikan setinggi 
mungkin yang tentunya tak lepas dari 
pendanaan. Mereka menganggap jika dirinya 
sudah sukses maka ia memiliki kewajiban dan 
terpanggil untuk membantu keluarganya. 
Membalas kebaikan orangtua adalah kesadaran 
diri tanpa harus diperintah. Kemudian untuk 
mengangkat harkat dan martabat keluarga 
melalui pendidikan juga dianggap sebagai salah 
satu cara untuk memenuhi salah satu falsafah 
batak yaitu hagabeon (memiliki keturunan 
yang sukses secara ekonomi dan pendidikan) 
dan hasangapon (kehormatan). Hal tersebutlah 
yang mengacu banyaknya masyarakat batak 
yang telah sukses di perantauan lebih sering 
membantu saudara/inya di kampung halaman.

 3H sebagai falsafah hidup orang batak 
juga menjadi salah satu alasan orang batak 
memiliki jiwa saling menolong sesama keluarga 
hingga bisa meraih kesuksesan karena falsafah 
ini tidak hanya mencakup dirinya sendiri 
melainkan anggota keluarganya yang lain. 
Ketika ia mampu menghidupi dirinya sendiri 
dan membantu saudara-saudaranya tanpa 
harus diminta, maka ia akan lebih dihormati 
di dalam keluarganya dan di kampung 
halamannya. Namun bukan hanya perantau 
saja, nama orangtuanya juga akan harum di 
kampung halamannya sebab dianggap telah 
berhasil mendidik anaknya hingga sukses 
di perantauan dan telah banyak membantu 
keluarganya. Ketika hal tersebut terjadi maka 
hagabeon (keturunan yang sukses) dan 
hasangapon (kehormatan) yang merupakan 
bagian dari 3 nilai hidup yang diperjuangkan 
oleh masyarakat batak telah terpenuhi. 

 Bagi masyarakat batak, penjelasan 
terkait sandwich generation yang dijelaskan 
oleh Dorothy yang erat dengan beban dan 
stress akan berseberangan sebab pada dasarnya 

masyarakat batak akan menganggapnya 
sebagai salah satu cara pemenuhan falsafah 
3H sekaligus mengikat mereka dalam falsafah 
kekerabatan Dalihan Na Tolu. Saling menolong 
dalam keluarga telah dijalankan sejak dulu dan 
terbukti mampu membuat masyarakat batak 
eksis hingga sekarang. Hagabeon, hasangapon 
dan Marsipature Hutana Be ada untuk 
menjelaskan kenapa masyarakat batak yang 
mampu secara ekonomi pasti akan memilih 
untuk menolong saudaranya yang berada di 
kampung halaman. (Editor: Rusydan Fathy)
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Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Peran Penting Dukungan Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Harian Kompas (2022) mengulas tengang 
nilai penting internationalisasi bahasa 
Indonesia. Internasionalisasi bahasa 

adalah keinginan Indonesia untuk mengangkat 
bahasa Indonesia menjadi bahasa di panggung 

dunia. Keinginan tersebut terdapat di dalam 
UU no Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, 
Lagu Kebangsaan, dan pasal 32 menyatakan 
bahwa Bahasa Indonesia dipergunakan dalam 
ruang nasional dan internasional, sedang pasa 
44 menyatakan tentang internasionalisasi 
bahasa. Hurip Danu Ismadi, dalam situs 
resmi badan bahasa memaparkan isi pasal 
tersebut antara lain adalah “(1) Pemerintah 
meningkatkan fungsi bahasa Indonesia 
menjadi bahasa internasional secara bertahap, 
sistematis, dan berkelanjutan; (2) Peningkatan 
fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa 
internasional”.

 Sumber Kompas menekankan pada isu 
proses “bertahan, sistematis dan berkelanjutan” 
yang seyogyanya mendukung keinginan dan 
cita-cita ini, dengan menunjukkan beberapa 
agenda yang dapat dikembangkan seperti 
belum ada peta jalan/strategi implementasi/
peran lembaga atau stakeholders yang 
mampu mendukungnya. Lebih lanjut Kompas 
menunukkan bahwa secara umum, realitasnya 
adalah eksistensi bahasa Indonesia masih 
lemah, yang terlihat di dalam sinergi antar 
lembaga. Di dalam diskusi dalam bahasa Inggris, 
bahasa Indonesia, dikenal sebagai “bahasa”. 

 Tulisan ini mengulas situasi yang 
dihadapi oleh jurnal akademik di Indonesia, yang 
dikategorikan menjadi Sinta 1 (yang terindeks 
Scopus), Sinta 2 (akreditasi nasional), dan Sinta 
3 hingga Sinta 6 (akreditasi nasional). Banyak 
perdebatan tentang hal tersebut, namun yang 
akan difokuskan adalah dalam penggunaan 
bahasa Inggris, karena terdapat program untuk 
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meningkatkan level menjadi Sinta 1, dengan 
tujuan untuk eksistensi akademik di tingkat 
internasional yang umumnya menggunakan 
bahasa Inggris (walaupun kenyataannya 
terdapat bahasa lain yang juga tercantum 
dalam indeks Scopus). Mengapa harus Scopus 
itu adalah pertanyaan lain untuk kajian yang 
berbeda yang berkaitan dengan kapitalisasi 
dalam dunia akademik.

 Tantangan yang dihadapi oleh 
aglomerasi BRIN adalah jurnal ilmiah 
menjadi salah satu yang perlu dipikirkan dan 
dipertimbangkan. Perubahan kelembagaan 
tentunya mengubah landscape pengelolaan 
jurnal. Kini pengelolaan jurnal juga 
tidak lagi mendapatkan pendanaannya, 
dengan perubahan fungsi keuangan, yang 
menghasilkan kebingungan untuk membiayai 
kegiatan editing atau proofread bahkan review 
dan mitra bestari. Salah satu yang dianjurkan 
adalah berkolaborasi dengan asosiasi yang 
membuat jurnal yang tadinya tidak berbayar 
terpaksa mencantumkan APC (Article Processing 
Charge). Terlepas dari situasi ini landscape 
lainnya adalah jurnal yang perlu bertansformasi 
menjadi jurnal dalam bahasa Inggris demi 
terindeks dalam Scopus.

 Dalam keinginan ini tentu terdapat 
beberapa hal yang terpaksa dikorbankan 
diantaranya adalah penulis dan pembaca 
dalam bahasa Indonesia dan berbayar. 
Barangkali diasumsikan bahwa akademisi 
adalah kelas yang mampu mendapatkan hal 
tersebut, mengingkari adanya proses dimana 
penulis dan pembaca dalam bahasa Indonesia 
membutuhkan jurnal. Memang ada yang 
berkilah bahwa pembaca dan penulis jurnal 
jumlahnya terbatas, tentu saja tidak dapat 
dibandingkan dengan bentuk teks lainnya. 
Selain itu juga sebuah kenyataan berdasarkan 

catatan Kemendagri, berdasar rangking indeks 
literasi Indonesia berdasar pada Program for 
International Student Assessment (PISA) yang di 
rilis Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) pada 2019, menyebutkan 
bahwa literasi Indonesia terletak pada rangking 
62 dari 70 negara. Rendahnya indeks tersebut 
berkaitan dengan minat baca yang masih 
rendah, sehingga tentu tidak tepat untuk 
memojokkan keberadaan jurnal-jurnal tersebut 
terkesan sebagai pemborosan akademik.

Agenda bagi BRIN

 Aglomerasi BRIN menghadirkan 
harapan yang perlu dipikirkan beberapa hal 
untuk menyempurnakan reorganisasi lembaga 
penelitian yang ada. Memikirkan tentang 
eksistensi jurnal penting untuk tidak hanya 
sebagai konsekuensi logis dari reorganisasi 
yang terjadi, dimana lembaga penelitian 
yang ada memiliki satu atau beberapa jurnal 
dengan berbagai tingkatan. Selain itu ragam 
tingkatan yang berbeda-beda tersebut 
sebenanrnya memiliki fungsi juga yang sesuai 
dengan kebutuhan dan peran peneliti atau 
akademisi untuk menyuarakan pandangannya 
dan berharap memberikan dampak akademis 
bagi masyarakat. Jurnal tidak hanya sekedar 
corong untuk menyuarakan hasil pemikiran 
para peneliti dan akademisi pada umumnya, 
jurnal juga adalah eksistensi dari masyarakat 
akademisi Indonesia.

 Memosisikan jurnal sebagai 
eksistensi masyarakat akademisi Indonesia 
berkaitan dengan keinginan dan cita-cita 
internasionalisasi bahasa Indonesia. Salah satu 
caranya adalah membuat jurnal menjadi dua 
bahasa, untuk tetap memberikan akses dan 
manfaat, partisipasi dan juga kesempatan pada 
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masyarakat. Sejalan dengan perkembangan 
dunia akademis di Indonesia, terutama 
mahasiswa pascasarjana yang diharapkan 
memasukkan karya mereka dalam bentuk 
naskah jurnal sebagai syarat kelulusannya. 
Dengan demikian menggarap jurnal yang 
ada, menaikkan skala mereka sesuai dengan 
standart Sinta adalah salah satu hal yang 
penting. 

 Menjadikan jurnal menjadi bilingual 
tentu membutuhkan beberapa penyesuaian 
seperti adanya kebutuhan editor yang tidak 
hanya berbahasa Indonesia tetapi dalam 
Bahasa Inggris. Hal lainnya adalah apakah 
perlu penerjemahan dalam Bahasa Inggris. 
Berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan 
Jurnal Masyarakat Budaya (selanjutnya disebut 
JMB), reach out atau memberikan akses kepada 
penulis serius atau pemula sama pentingnya. 
Bahkan JMB juga melakukan webinar di 
dalam rangka launching tiap edisi dengan 
menghadirkan beberapa dari para penulisnya. 
Kegiatan diskusi dengan para penulis yang 
tidak banyak jurnal melakukannya adalah 
apresiasi kepada dunia akademisi yang tidak 
hanya sekedar menjadi penulis.

 Kembali pada isu transformasi jurnal 
menjadi Sinta 1 yang kelihatannya bertolak 
belakang dengan internasionalisasi bahasa 
Indonesia. BRIN memiliki fungsi dan peran 
yang sangat besar di dalam proses ini, dengan 
menerbitkan jurnal yang dalam proses 
transformasi tersebut dalam dua bahasa. 
BRIN adalah salah satu stakeholder penting di 
dalam internasionalisasi bahasa, sehingga tidak 
sekedar upaya tersebut dalam bentuk bahasa 
lisan tetapi juga dalam bahasa tulis. Selain itu 
masuknya jurnal Indonesia dalam dunia global 
dengan memosisikan peran penting reproduksi 
pengetahuan Indonesia untuk masyarakat 

global. Barangkali hal ini adalah agenda yang 
perlu dipertimbangkan di dalam pengelolaan 
jurnal di BRIN sebagai hub akademik yang 
penting (Santoso, 2018). Perkembangan ini akan 
meningkatkan posisi kegiatan akademis yang 
tidak berhenti di sebagai hub akademik tetapi 
juga menyumbang perkembangan diskusi 
akademik ilmu sosial sebagai paradigma, atau 
school of thought.

Tetap Mendayung Antara Dua Karang 

 Perkembangan kekinian patut diinsyafi 
yang mengarah ke corak asimilasi. Bahwa jurnal 
yang berkualitas harus mengubah bahasa 
pengantarnya menjadi bahasa Inggris untuk 
mengejar indeksasi internasional. Bila demikian 
apa alasan yang membuat bahasa internasional 
untuk konteks dunia ilmiah? 

 Seperti panduan dan contoh baik dari 
Mohammad Hatta (1952) mengenai posisi 
Indonesia di antara dua kekuatan dunia saat 
itu, selain berkiprah mengikuti kompetisi 
dan kolaborasi dengan standar internasional 
yang ditetapkan raksasa akademik. BRIN perlu 
mempelopori pemembentukan ekosistem riset 
yang mumpuni dan unggul dengan Bahasa 
Indonesia sebagai medium komunikasinya. 

 Perlu ada faktor ekstralingual yang 
menopang status Bahasa Indonesia di dunia 
internasional. Bila kita mengambil contoh 
bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keduanya 
memiliki faktor yang khas: bahasa Arab dipelajari 
di pesantren-pesantren karena dianggap syarat 
dasar mempelajari ilmu Agama Islam; bahasa 
Inggris yang tersebar bersama kolonialisme 
Inggris kini menjadi lingua academia dan 
bahasa politik internasional karena ditopang 
agensi dominan, baik universitas, negara, 
sampai lembaga global. 
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 Tidak pernah ada bahasa digunakan di 
luar wilayah penutur jatinya tanpa ditopang 
faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi 
yang kokoh. Bila internasionalisasi Bahasa 
Indonesia berarti pula pemartabatan bahasa 
dalam pergaulan ilmiah, BRIN adalah aktor 
kunci yang diharapkan dapat merancang peta 
jalan untuk menuju tujuan tersebut. Langgam 
ilmiah ini bisa mengokohkan martabat bangsa 
yang tidak hanya sekadar dipandang sebagai 
pangsa pasar potensial sebagaimana menjadi 
salah satu alasan Bahasa Indonesia dipelajari 
di banyak negara. Di masa mendatang orang-
orang global diharapkan perlu mempelajari 
bahasa Indonesia bila hendak mengakses 
pengetahuan berkualitas seperti yang terjadi 
dan saat ini kita lakukan dengan berbondong-
bondong mempelajari bahasa Inggris dan 
mengakses jurnal-jurnal internasional. (Editor: 
Dicky Rachmawan)
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Pada April 2022, Netflix mengeluarkan 
drama Korea (drakor) terbaru berjudul 
Green Mother’s Club. Drakor ini berkisah 

tentang para ibu muda yang berambisi dalam 
meningkatkan kemampuan akademis anak-
anaknya. Yang menarik, anak-anak tersebut 
masih berada di bangku sekolah dasar. Namun, 
mereka sudah mengalami sistem pendidikan 
Korea yang sangat kompetitif.

 Meskipun masih berusia muda, 
para siswa sekolah dasar digambarkan aktif 
mengikuti berbagai kursus dan kompetisi 
tingkat nasional. Mereka bahkan berlomba 
untuk diterima di sekolah khusus anak berbakat 
meskipun dengan seleksi masuk yang ketat. 
Berbagai intrik terjadi tidak hanya antara para 
ibu, namun juga anak-anak. Persaingan, ambisi, 
hingga gangguan psikologis turut mewarnai 
dalam perjalanan untuk menjadi nomor satu.

 Fokus cerita dalam Green Mother’s Club 
serupa dengan drakor Sky Castle yang rilis pada 
tahun 2018. Dalam Sky Castle, para orangtua 
dari keluarga elit berambisi untuk menjaga 
kesuksesan keluarga dengan membuat anak-
anak diterima di Fakultas Kedokteran Seoul 
National University (SNU). Berbagai cara 
dilakukan mulai dari memasukkan sang anak 
ke sekolah elit hingga merekrut mentor yang 

memiliki tingkat keberhasilan seratus persen.

Drakor satir ini merupakan gambaran umum 
keluarga Korea dalam upaya meningkatkan 
kesuksesan anak dan keluarga. Tak heran, Sky 
Castle menjadi drakor rating tertinggi kedua di 
Korea setelah The World of the Married (2020). 
Drakor ini juga menoreh banyak penghargaan 
seperti sutradara terbaik, artis terbaik, aktor 
pendukung terbaik, dan nominasi drama 
terbaik di penghargaan bergengsi Baeksang Art 
Award ke 55. 

Obsesi terhadap Pendidikan Tinggi

 Korea disebut-sebut sebagai negara 
dengan persaingan pendidikan tersengit di 
dunia. Dilansir dari YouTube Korean Unnie, 
proses pendidikan anak dimulai sejak usia 
empat tahun. Tidak hanya bersekolah di 
taman kanak-kanak, banyak anak yang sudah 
diikutkan berbagai les seperti bahasa Inggris. 
Selain menunjang masa depan, bahasa Inggris 
dianggap sebagai penanda kelas menengah 
atas yang berpendidikan tinggi dan elit.

Saat menjalani pendidikan formal di sekolah 
dasar dan menengah, sebagian besar siswa 
akan mengikuti kursus tambahan di bimbingan 
belajar atau hagwon 학원 hingga tengah 
malam. Semua itu dilakukan demi berhasil di 
ujian masuk universitas atau suneung 수능. 
Suneung dianggap sebagai ujian terpenting 
bagi siswa Korea karena dari situlah ditentukan 
universitas mana yang dapat mereka masuki. 

 Suneung diselenggarakan secara 
maraton selama delapan jam setiap bulan 
November. Ada lima subjek yang diuji yaitu 

Dari Drama Korea Kita Belajar: Mengapa Sistem Pendidikan di Korea Selatan 
Sangat  Kompetitif ?

Ranny Rastati
adalah peneliti Komunikasi Media di 
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya 
– Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(PMB – BRIN). Fokus kajiannya berupa 
budaya pop khususnya dari Korea dan 
Jepang. Ia dapat dihubungi melalui 
email ranny.rastati@gmail.com.

https://pmb.brin.go.id/dari-drama-korea-kita-belajar-mengapa-sistem-pendidikan-di-korea-selatan-sangat-kompetitif/


17 www.pmb.brin.go.id   Vol. 25. No. 9

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/dari-drama-korea-kita-belajar-mengapa-sistem-pendidikan-di-korea-selatan-sangat-kompetitif/

bahasa Korea, Matematika, bahasa Inggris, 
Sejarah Korea, dan ilmu alam/sosial/vokasi. 
Selain lima subjek, ada juga peserta ujian yang 
memiliki ujian tambahan bahasa asing kedua 
seperti bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, dan 
Arab. 

 Saking krusialnya, pemerintah Korea 
sampai menambah moda transportasi umum, 
melakukan rekayasa lalu lintas, menghentikan 
pekerjaan konstruksi, dan mengatur jadwal 
penerbangan agar tidak terbang di atas 
sekolah (Annique, 2021). Kantor-kantor 
bahkan memundurkan jam masuk kerja untuk 
memastikan para siswa tidak terjebak macet 
dan terlambat ikut ujian. 

 Eforia suneung juga sempat ditampilkan 
dalam drakor Twenty Five Twenty One (2022) 
saat Na Hee Do dan Moon Jin Woong akan 
mengikuti ujian masuk universitas. Dalam 
adegan tersebut, terlihat teman dan keluarga 
menyemangati peserta ujian dengan 
membentangkan spanduk, memberikan 
minuman, dan hadiah penyemangat. 

 Bagi siswa yang memiliki skor tinggi 
di suneung, mereka akan berkesempatan 
kesempatan besar untuk diterima di universitas 
bergengsi Korea yaitu Seoul National University, 
Korea University, dan Yonsei University. Ketiga 
universitas ini dikenal dengan akronim SKY. 

 Berhasil lulus dari universitas prestisius 
menjadi penanda status sosial di Korea. Orang-
orang yang lulus dari SKY akan lebih mudah 
mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di 
perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, 
dan LG. Pentingnya nama sebuah almamater 
ditunjukkan dengan apik dalam film Korea 
pemenang Oscar berjudul Parasite (2019). 
Dalam adegan, Kim Ki Jung mengaku sebagai 
lulusan Yonsei University agar mendapatkan 

pekerjaan sebagai tutor seni dari keluarga Park 
yang kaya raya. Berbekal ijazah palsu, Ki Jung 
berhasil menipu keluarga Park tanpa perlu 
pengecekan latar belakang.

 Krusialnya latar belakang pendidikan 
pun dinarasikan dalam Green Mother’s Club 
episode 10, ketika Kim Ju Seok menasehati 
anak-anaknya dengan berkata “Kalian harus 
bekerja keras jika tidak ingin diperlakukan seperti 
orang bodoh. Hal terpenting bagi orang Korea 
adalah latar belakang pendidikan. Mengerti?” 
Kompetisi ketat inilah yang membuat semua 
orang bekerja keras agar tidak tertinggal. 

Ironi Sistem Pendidikan

 Kelsey, seorang YouTuber dan 
mahasiswa Yonsei University, membagikan 
pengalamannya saat belajar di sekolah 
menengah dan mempersiapkan suneung. Ia 
akan melakukan belajar mandiri di sekolah pada 
jam 7-9 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan 
pelajaran sekolah akan berlangsung dari jam 
9 hingga 5.30 sore. Setelah makan malam 
dan istirahat, belajar mandiri akan kembali 
dilakukan pada jam 7-11 malam di sekolah. Hal 
ini lah yang membuat rata-rata siswa di Korea 
kekurangan jam tidur (Yonhap News, 2020).

 Selain bidang akademik, siswa di Korea 
juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
untuk meningkatkan resumenya, seperti 
klub Matematika dan debat. Melalui kegiatan 
itu, mereka juga berupaya memenangkan 
kompetisi bergengsi berskala nasional dan 
internasional. 

 Sistem pendidikan di Korea memang 
menghasilkan siswa yang pintar dan bekerja 
keras. Namun, tekanan yang dialami sejak usia 
muda pada akhirnya menimbulkan masalah 
sosial baru. Imbasnya, tingkat bunuh diri anak 

https://pmb.brin.go.id/dari-drama-korea-kita-belajar-mengapa-sistem-pendidikan-di-korea-selatan-sangat-kompetitif/


18 www.pmb.brin.go.id   Vol. 25. No. 9

ISSN 2723-0368 

https://pmb.brin.go.id/dari-drama-korea-kita-belajar-mengapa-sistem-pendidikan-di-korea-selatan-sangat-kompetitif/

dan remaja di Korea adalah salah satu yang 
tertinggi di antara negara-negara Organisasi 
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan 
(OECD) (Hong, Cho, Kim, Ju, & Kweon, 2017)7 
girls.

 Selain anak, orangtua pun merasakan 
beban yang berat. Sebab, untuk memberikan 
kualitas pendidikan yang baik, orangtua harus 
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk 
biaya bimbingan belajar akademik misalnya, 
jumlah yang harus dikeluarkan mencapai 
3-5juta rupiah per bulan. Biaya akan meningkat 
jika anak perlu dimasukkan ke bimbingan 
belajar lain untuk pengembangan musik dan 
seni.

 Drakor Green Mother’s Club pun 
turut menyoroti masalah tersebut dengan 
menampilkan upaya para orangtua dalam 
memenuhi biaya bimbingan belajar yang 
mencekik. Mulai dari melakukan kerja paruh 
waktu, mengurangi jatah makan, sampai 
menjual obat terlarang.

 Ironi lain pun masih menyelimuti para 
pelajar di Korea. Meskipun telah berhasil 
memasuki universitas top di Korea, namun 
mereka masih dibayangi keresahan terhadap 
masa depan. Dalam wawancara yang dilakukan 
oleh Asian Boss terhadap para mahasiswa 
SNU, hampir semua berpendapat bahwa asal 
universitas tidak menjamin akan mendapatkan 
pekerjaan yang baik. Apalagi saat ini kondisi 
ekonomi sedang menurun karena pengaruh 
COVID-19.

Menemukan Kebahagiaan

 Proses belajar kompetitif yang dilakukan 
sejak usia muda tentu hanya memberikan 
sedikit porsi waktu bermain untuk siswa. 
Kurangnya kegiatan relaksasi akan berpengaruh 

pada kebahagian siswa. Menurut survei indeks 
kebahagiaan OECD pada tahun 2018 (Chung & 
Nam, 2019), siswa Korea memang menempati 
performa akademik tertinggi, namun memiliki 
tingkat kebahagiaan terendah di dunia. 

 Dalam riset tingkat kebahagiaan 
siswa (Jang & Park, 2021) pada tahun 2019, 
skor kebahagiaan orang Korea di usia 20-an 
hanya berada di angka 52.64 dari 100 poin. 
Skor kebahagiaan kelompok usia 30-an tahun 
bahkan lebih rendah dan berada di angka 
55.23 poin. Rendahnya tingkat kebahagiaan 
tersebut disebabkan oleh tekanan dan stress 
dari masyarakat yang kompetitif, lingkungan 
pendidikan, dan masalah akademik.

 Sistem pendidikan Korea yang diangkat 
dalam drakor seperti Sky Castle dan Green 
Mother’s Club menjadi pembuka mata bagi 
penonton internasional, termasuk Indonesia. 
Melalui fenomena sosial yang diangkat oleh 
drakor tersebut, kita dapat belajar untuk 
mewujudkan lingkungan sekolah yang 
menyenangkan bagi siswa.

 Mengikuti kegiatan olahraga pun dapat 
meningkatkan kebahagiaan siswa. Menurut 
riset (Song, Song, & Lee, 2021), ditemukan ada 
hubungan signifikan antara mengikuti kegiatan 
olahraga dengan peningkatan harga diri positif, 
resiliensi, dan kebahagiaan di sekolah. Selain 
itu, sekolah dapat menyeimbangkan antara 
pelajaran akademik dan nonakademik. Misalnya, 
mengurangi jam belajar, melatih keterampilan 
hidup, fokus pada pengembangan bakat, dan 
menyediakan lingkungan sekolah yang asri.
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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)
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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-
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lum proses review.
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