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Bergerak dari Efektif ke Intim: Jemaah LDII dalam Berkerabat 
dan Berperilaku Saleh

Yayuk Windarti
adalah seorang mahasiswa Pasca Sar-
jana kelahiran 1998 di Sukoharjo, Jawa 
Tengah. Saat ini penulis sedang dalam 
proses menyelesaikan studi Magister 
Antropologi di Universitas Indonesia. 
Dalam tesis penulis banyak berbicara 
tentang perubahan sosial dan keker-
abatan. Kontak surel: yayuk.windarti@

ui.ac.id

 

Kelompok Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia (selanjutnya disebut LDII) 
cukup unik di mata penulis. Posisi 

sebagai perempuan muslim yang tidak 
terafiliasi dengan kelompok keagamaan mana 
pun tampaknya membuka peluang besar bagi 
penulis untuk bisa menjalankan ibadah di 
masjid LDII. Anggota kelompok yang dikenal 
sebagai jemaah LDII dengan terbuka menerima 
kehadiran penulis yang mana ini bersebrangan 
dengan stigma eksklusif yang melekat pada 
mereka. Memang tidak dapat dipungkiri 
bahwa ada banyak stigma negatif lain yang 
dialamatkan kepada kelompok LDII, seperti 
tidak mau bersalaman dengan orang selain 
anggota kelompok LDII, menajiskan orang lain, 
tidak mau menerima pemberian orang lain, 

dan sebagainya (Furqon, 2014:46). 

 Terlepas dari berbagai stigma di atas, 
jemaah LDII melakukan berbagai kegiatan 
kolektif yang dipusatkan pada hal-hal religius. 
Uniknya, ketika berpartisipasi dalam salat 
maupun pengajian, penulis bisa melihat 
komposisi beberapa kelompok keluarga yang 
tergabung dalam struktur jaringan kekerabatan 
“jemaah LDII”. Penulis melakukan observasi dan 
wawancara pada beberapa jemaah LDII di Desa 
Karangwuni, Sukoharjo, Jawa Tengah untuk 
mengeksplorasi fenomena tesebut.

 Kedekatan relasi jemaah LDII dapat dilihat 
dari cara mereka menyapa dan bercengkrama 
selepas beribadah. Beberapa jemaah memang 
tinggal dekat dengan masjid. Sisanya ada 
yang tersebar di desa lain. Bagaimanapun juga 
ketika adzan berkumandang, mereka tidak 
menjalankan ibadah di masjid terdekat, tetapi 
rela berjalan maupun berkendara menuju 
masjid berplakat LDII. Maka, tidak heran jika 
jaringan kekerabatan jemaah ketika beribadah 
di masjid cukup mudah terbaca. 

 Berdasarkan hasil observasi, 
kebanyakan di antara jemaah LDII merupakan 
kerabat maupun pasangan yang memang 
terikat karena berasal dari lingkaran yang 
sama. Sekalipun ada yang menikah dengan 
orang di luar kelompok, jika dilihat dari kasus 
jemaah LDII di Desa Karangwuni, mereka turut 
beralih sebagai jemaah LDII. Ikatan pernikahan 
tersebut juga mengantarkan mereka untuk 
saling bekerja sama menjalankan kegiatan 
religius kelompok. Ini selaras dengan cara 
Heaton (1990) menggambarkan bagaimana 
pernikahan dengan keyakinan yang sama masih 
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_ 

sering ditemukan karena adanya anggapan 
tentang keterhubungan antara kehidupan 
keluarga dan kehidupan religius. 

 Di sisi lain, Akbar (2021) menggambarkan 
prinsip kafa’ah (kesetaraan) dalam pernikahan 
sesama jemaah LDII. Pernikahan sesama jemaah 
sah-sah saja dilakukan selama tidak membawa 
dampak buruk pada individu maupun 
kelompok. Akbar bahkan sempat menyebutkan 
bahwa pernikahan ini mampu memperluas 
jaringan dalam konteks diplomatis. 

 Gambaran di atas menyiratkan 
bagaimana jaringan kekerabatan jemaah LDII 
terbentuk. Selain itu juga berbicara tentang 
dominasi praktik keagamaan dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. Penulis melihat bahwa 
dimensi kekerabatan banyak berkaitan dalam 
proses tersebut. Oleh karena itu, penulis pun 
ingin mengeksplorasi tentang bagaimana 
pembentukan jaringan kekerabatan pada 
jemaah LDII serta siginifikansinya pada 
kehidupan spiritual mereka? Dalam argumen 
penulis, jemaah LDII memanfaatkan jaringan 
kekerabatan mereka untuk menyempurnakan 
perilaku saleh. Untuk menjawab pertanyaan 
utama tersebut, penulis akan menggunakan 
konsep kepentingan ideal milik Weber dan 
konsep jaringan oleh Jeremy Boissevain 
untuk menunjukkan bagaimana jemaah 
mentransformasikan jaringan yang luas 
menjadi jaringan intim demi kepentingan 
religius mereka.

Jaringan Kekerabatan pada Jemaah LDII

 Dalam praktiknya, jemaah LDII bukan 
hanya mengejar kepentingan material, 
melainkan juga mengejar apa yang disebut 
Weber dalam Rudyansjah (2020) sebagai 
kepentingan ideal. Kepentingan ideal 

yang dimaksud ialah upaya manusia untuk 
memperoleh makna hidup dan keselamatan 
diri. Upaya untuk mencapai keselamatan diri 
ini, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari 
maupun mengatasi problem of evil maupun 
universalitas penderitaan yang terus 
membayangi manusia. 

 Upaya ini juga disinggung oleh 
Geertz (1973) bahwa dalam hidup, kita selalu 
menghadapi masalah-masalah eksistensial. 
Geertz menyebutnya sebagai problem of 
meaning di mana ada kebingungan, rasa sakit, 
serta kekacauan yang berada di luar batas 
manusia. Ada-batas yang disebut dengan batas 
kapasitas analitiknya, batas kekuatan daya 
tahannya, dan batas-batas wawasan moral. 
Apabila manusia tidak bisa menghadapi batas-
batas tersebut maka mereka dapat terjatuh 
dalam kegilaan. Di sini agama pun hadir untuk 
merangkul manusia dalam menghadapi batas 
tersebut. Jemaah LDII sadar betul akan hal 
ini dan bisa dilihat dari praktik keseharian 
mereka yang didominasi dengan nilai religius, 
seperti pengajian rutin, membersihkan masjid, 
bersedekah yang dijalankan 

 Jika digambarkan kembali, motivasi 
praktik peribadatan jemaah LDII ialah untuk 
berperilaku saleh dan selamat dari problem of evil 
maupun problem of meaning. Dalam mengatasi 
berbagai ketakutan dan kekacauan lainnya, 
mereka menyandarkan diri lewat kegiatan 
kolektif religius jemaah LDII. Proses mereka 
mewujudkan ini semakin dapat dipahami jika 
memperhatikan jaringan kekerabatan mereka. 
Maka selanjutnya penulis akan memberi 
gambaran bagaimana jaringan kekerabatan 
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Menurut Brown (1940) dalam tulisannya 
yang berjudul On Social Structure, manusia 
hidup dengan saling terhubung oleh jaringan 
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hubungan sosial yang kompleks. Struktur 
sosial kekerabatan terbangun oleh jejaring 
hubungan antara individu satu dengan yang 
lain melalui hubungan silsilah. Dalam melihat 
jaringan kekerabatan pada jemaah LDII penulis 
pun banyak meminjam konsep jaringan miliki 
Jeremy Boissevain di mana ia mendefinisikan 
jaringan sosial atau pribadi sebagai rantai orang-
orang yang dengannya seseorang, ego, berada 
dalam kontak aktual, atau dengan siapa dia 
dapat mengadakan kontak (Boissevain, 2011). 
Jaringan setiap individu bisa menjalar dan 
saling tumpang tindih satu sama lain. Boissevain 
menjelaskan bahwa jaringan ini berupa matriks 
sosial yang mampu mengkristalkan maupun 
membangun suatu kelompok. 

 Dalam membangun kelompok, 
jemaah LDII memanfaatkan jaringan untuk 
bisa menikah dengan jemaah yang lain. 
Boissevain menggambarkan ada tiga zona 
dalam jaringan sosial, yaitu intimate network 
(jaringan intim), effective network (jaringan 
efektif ), serta extended network (jaringan luas). 
Dijelaskan bahwa dalam jaringan intim orang 
saling mengenal, saling berinteraksi, dan 
berhubungan dekat. Kerabat, teman dekat, 
maupun sahabat pun masuk dalam kategori ini. 
Selain itu, kategori jaringan efektif ialah kenalan, 
kerabat jauh, maupun temannya teman. 
Terakhir, jaringan luas yang mana tidak diketahui 
ego meskipun disadari keberadaannya. Jika 
dia membutuhkannya, dia dapat melakukan 
kontak pribadi dengan mereka melalui tautan 
di jaringannya (Boissevain, 2011). 

 Salah seorang ustaz dan seorang jemaah 
LDII yang penulis wawancarai, keduanya 
sama-sama menikah dengan jemaah LDII lain. 
Mereka juga memanfaatkan jaringan intim 
untuk mempertalikan hubungan kekerabatan. 
Selain didasarkan pada pertimbangan ekonomi 

dan sosial, mereka juga mempercayai adanya 
qadar bahwa perkara jodoh sebenarnya sudah 
digariskan sebelum manusia lahir. Jika bukan 
qadar-nya, pernikahan yang dilangsungkan 
tidak dapat berlangsung lama maupun berjalan 
dengan tidak harmonis. Ketidakharmonisan 
yang mendatangkan penderitaan dan 
kekacauan atau tepatnya problem of evil dan 
problem of meaning inilah yang coba dihindari 
maupun diatasi oleh mereka.
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Dibalik Aroma Wangi Kopi Balerante: Membaca Perjuangan 
Petani di Lereng Merapi

Djoko Puguh Wibowo
adalah Peneliti Utama pada Pusat Riset 
Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konek-
tivitas PR-KSDK), Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN).  Ketertarikan 
antara lain pada isu-isu pengemban-
gan pariwisata, ketahanan pangan 
dan kebencanaan. Tahun 2017 sampai 
sekarang sebagai  inisiator dan men-

dampingi Pemerintah Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, 
Kabupaten Klaten dalam pengembangan Kopi dan Ekowisata 
(mitigasi dan konservasi, wisata alam,  ekonomi lokal).

Harum khas aroma disertai kekayaan rasa 
kopi arabika dapat dinikmati sambil 
melihat keindahan panorama Gunung 

Merapi di Desa Balerante. Suasana asri dan 
ketenangan desa diselingi seruput kopi di pagi 
atau malam hari dapat menjadi pelepas penat 
dari hiruk pikuk kesibukan setiap harinya. 
Artikel ini bertujuan untuk menceritakan proses 
pengembangan komoditas kopi dan desa 
wisata di Desa Balerante disertai kesulitannya 
yang perlu ditengahi. Terdapat beberapa 
kesulitan yang dihadapi penulis mulai dari 
resistensi simbolik, kekhawatiran ketidakadilan, 
juga resistensi yang dilakukan sebagai bentuk 
kreativitas dalam mencari dukungan. Pada 
bagian akhir disampaikan beberapa kunci 
keberhasilan pengembangan kopi di Desa 
Balerante.

 Momentum mengembangkan kopi 
Balerante terjadi saat akhir diskusi tentang 
kebencanaan di mushola Desa Glagaharjo 
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman 
tahun 2017. Berbekal keaktifan dan permintaan 
sahabat saya yang juga perangkat Desa Balerenta 
untuk melakukan kajian pengembangan desa, 
dimana kami menemukan 4 aspek penting 

untuk hal tersebut. Kelima aspek penting 
tersebut adalah potensi kewanangan (hak asal-
usul dan skala desa), pendaan (dana desa), 
potensi pesona landskap Merapi yang dibalut 
budaya sebagai atraksi wisata, dan tanaman 
kopi yang tersebar di pekarangan masyarakat. 

 Berangkat dari  pemikiran  (Suansri, 
2003)  tentang ekowisata,  saya mengapdopsi 
konsep yang bersifat “ideologis” itu sebagai 
strategi untuk mengembangan Balerante 
sebagai destinasi wisata. Sebagai salah satu 
kawasan di di Lereng Merapi. Balerante 
dikepung oleh pesona dan keindahan 
bentang  lanskap Merapi, kesuburan tanah 
dan material erupsi Merapi. Ketiga hal tersebut 
dimaknai sebagai sumberdaya penghidupan 
dan dimanfaatkan secara arif untuk adaptasi 
terhadap dinamika ekologi. Di sisi lain, 
Balerante juga merupakan ruang pembelajaran 
bagi semua pihak (wisatawan) untuk belajar 
dan memahami tata kehidupan masyarakat di 
kawasan rawan bencana yang secara harmoni 
dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan 
Merapi. Pada pelaksanaannya akvitias utama 
ekowisata  Balerante ditopang oleh wisata 
alam, mitigasi dan konservasi, serta ekonomi 
lokal (Puguh Wibowo et al., 2018).  Di sisi lainnya 
komoditas kopi berperan sebagai pilar mitigasi 
dan konservasi (natural mitigation) sekaligus 
diversifikasi pendapatan masyarakat (economic 
mitigation). 

Perlawanan dan Jalan Tengah 

 Membaca ulang hasil kajian sebelumnya 
ada indikasi bahwa upaya mengajak petani 
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muda Belarante untuk mengembangkan 
kopi akan muncul resistensi dan perlawanan. 
Seperti karakteritik kawasan perdesan pada 
umunya, masyarakat Balerante mempunyai 
tipe modal sosial terikat (bonding social capital). 
Tipologi modal sosial demikian hanya  dapat 
ditingkatkan dalam waktu pendek melalui 
peningkatan kapasitas dan pendampingan 
(pemberdayaan) secara intensif dan setempat 
(Claridge, 2004)

 Tanda-tanda resistensi dan perlawanan 
dari masyarakat sudah muncul pada beberapa 
pertemuan dan tahapan proses awal budidaya 
tanaman kopi. Saat pertemuan awal saya 
menyampaikan akan memberikan bantuan 
7000 butir kopi jenis Arabika (coffee Arabica) 
yang cepat berproduksi, bagaimana cara 
budidaya kopi dan keuntungannya, dan 
meminta kesediaan mereka menjadi anggota 
kelompok pengelola. Sayangnya, mereka 
bersikap acuh, lebih sibuk memainkan 
handphone, ngobrol dengan sesama 
temannya. Demikian juga pada pertemuan 
membahas lokasi persemaian, dimana mereka 
menolak apabila persemaian ditempatkan di 
halaman rumah salah satu anggota kelompok   
dan terdapat sumber air. Sikap yang sama 
terjadi pada saat syarat untuk menyemai biji 
kopi harus menggunakan teknik hamparan 
maupun tidak mau melanjutkan pembelian 
kopi dari masyarakat dan mngolahnya menjadi 
biji kopi (green bean) sebagai pembelajaran. 
Sikap-sikap seperti uraian di atas adalah ragam 
bentuk resistensi perlawanan. Walaupun tidak 
diungkap dengan cara-cara yang lugas dan 
frontal bahkan mungkin ”tidak rasional” bagi 
kebanyakan orang. Saya membaca itu adalah 
perlawanan simbolik masyarakat perdesaan 
yang saya perhitungkan sebagai faktor 
penentu (determinant factor) keberhasilan 

dan harus diperdebatkan, dikompromikan 
hingga mencapai kesepakatan sebagai solusi/
jalan tengah. Sebaliknya  mengesampingkan  
perlawanan simbolik  justru akan memukul 
bailk dan membawa akibat-akibat yang tidak 
diperhitungkan sebelumnya (Siahaan, 1999).

 Dibalik sikap acuh, menolak teknik 
pembenihan, tidak mau membagikan kelompok 
bibit, menghentikan pembelian buah kopi 
dan meviralkan proses pengolahan ternyata 
mereka mempunyai argumen yang rasional.  
Belum percaya kepada orang luar yang tiba-
tiba punya ide dan gagasan mengembangkan 
tanaman kopi yang hasilnya baru bisa dirasakan 
kurang lebih 4 tahun kemudian adalah wajar. 
Terkait teknik pembibitan, mereka meyakini 
bahwa  pembibitan menggunakan polybag  
pada saatnya dapat langsung bisa ditanam, 
sehingga tidak membutuhkan tenaga 
tambahan.  Perlawananan lain yang mencuat 
adalah ketika mereka yang tergabung dalam 
kelompok pembibitan tidak bersedia menbagi/
mendistribusikan kepada masyarakat, dan 
diprioritaskan mengambil bibit sebanyak 
mungkin sesuai dengan luas kebunnya. Alasan 
yang dilontarkan cukup menakjubkan, pertama, 
mereka takut kalau dianggap berlaku tidak 
adil. Kedua, sudah bangga dan puas dengan 
kerja kelompoknya karena dapat melakukan 
pembibitan kopi sehingga tumbuh dengan 
subur dan tingkat kematian bibit kecil. 

 Perlawanan dalam bentuk lain juga 
diperlihatkan dan direspon masyarakat lokal 
dan mungkin masyarakat umum sebagai 
kreativitas.  Momen tersebut muncul saat 
kelompok pembibitan mereka  belajar usaha 
dengan membeli kopi dari masyarakat dengan 
jumlah cukup besar dan melakukan proses 
pengupasan kulit buah kopi tanpa peralatan. 
Mereka memasukkan buah kopi ke dalam 
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kantong plastik dan diinjak secara berulang. 
Belajar menyangrai biji kopi menggunakan 
kaleng bekas roti yang ujungnya dilas batangan 
besi sebagi ponopang dan memanggangnya 
di atas tungku.  Kedua aktivitas sederhana itu 
kemudian didokumentasikan menggunakan 
handpone dan ditransmisikan ke grup whatapp 
maupun sosial media sehinga menjadi bahan 
pembicaraan masyarakat desa maupun aparat 
desa. Perbuatan ini disatu sisi dimaknai sebagai 
bentuk kreativitas. Namun, tindakan mereka 
adalah  bentuk perlawanan simbolik yang 
intinya menuntut  diberi peralatan pengupas 
buah kopi dan peralatan sangrai yang dipasaran 
harganya tidak mahal.

 Dinamika resistensi dan perlawanan 
Balerante dapat diredam dan akhirnya 
membuahkan keberhasilan dimana kuncinya 
adalah mendampingi mereka secara intens 
dan berbasis bukti. Mendampingi mereka tidak 
diartikan sepanjang waktu bersama mereka. Di 
dalam prosesnya dapat dilakukan pada momen-
momen penting maupun melalui komunikasi 
digital menggunakan grup whatsapp. Cara 
demikian membantu mereka dapat mengatasi 
persoalan secara cepat. Sedangkan berbasis 
bukti bisa dilakukan dengan mengajak mereka 
berkunjung di berbagai warung kopi dan 
berdiskusi sehingga mereka dapat melihat 
secara nyata bagaimana industri kopi yang 
dikelola secara sederhana dapat menopang 
kehidupan. 

Membangun Narasi dan Ekosistem

 Estafet pengelolaan kopi dari kelompok 
pembibitan ke kelompok budidaya adalah 
keberhasilan awal pengembangan kopi di 
Balerante, namun bukan pekerjaan akhir dari 
kegiatan pendampingan.   Pada ekosistem 

industri kopi special (special coffee), petani 
dan budidaya adalah subsistem  hulu  
yang  mempunyai keterkaitan dengan 
subsistem hiilr, warung kopi dan rumah 
sangrai (artisan).  Masing-masing merupakan 
subsitem dari ekosistem industri kopi yang 
saling berhubungan. Subsistem hilir jelas 
mempunyai ketergantungan terhadap suplai 
kopi berkualitas sepanjang waktu. Sebaliknya 
substem hulu mempunyai kepentingan 
kelancaran pemasaran hasil dengan harga yang 
wajar. 

 Sejak awal, kopi Balerante dinarasikan 
sebagai kopi spesial (Special coffee), yang 
disusahakan tidak dalam skala luas, diproses 
dengan standar ramah lingkungan, dan 
diposisikan sebagai bagian kegiatan konservasi. 
Adanya karakteristik tersebut menjadikan 
biji kopi (green bean) dari Desa Balerante 
mempunyai nilai tinggi dan tidak dipasarkan 
secara bebas, tetapi dibeli oleh rumah sangrai 
di dalam jaringan pemasaran. Oleh sebab 
itu, membangun dan membentuk jaringan 
pemasaran dengan narasi nilai ekosistem 
merupakan salah kunci  dalam industri kopi  
Balerante. 

 Proses pembangunan jaringan 
pemasaran tidaklah dimulai setelah semua 
proses selesai, tetapi justru dilakukan 
bersamaan sejak dimulainya kegiatan 
pembibitan termasuk jaringan dengan 
beberapa warung/kafe kopi artisan di kota 
Klaten, Yogyakarta hingga ke DKI Jakarta.  Pada 
prakteknya,    kemitraan dalam industri kopi 
(artisan) tidak terbatas pada transaksi jual beli 
biji kopi, tetapi juga transformasi pengetahuan/
ketrampilan, terbukanya saluran  promosi 
maupun penguatan narasi kopi. Dalam kontek 
narasi, mereka selalu menginformasikan 
tentang karakeristik kopi yaitu: daerah asal 
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usul, cara pengolahan (pelaku dan teknik), 
rasa dan aroma pada label kemasan. Sehingga 
karakter  tidak akan hilang dan mudah ditelusur 
(traceability). Pada akhirnya prinsip itulah inilah 
yang saya pedomani untuk mengembangkan 
kopi Balerante di Lereng Merapi sejak tahun 
2017 dan berhasil mengisi ceruk pasar special 
coffee yang masih terbatas. 

 Belajar dari pengembangan kopi 
Balerante, bahwa keberhasilan pengenalan 
ide baru ditentukan kemampuan membaca 
dan memahami resistensi dan perlawanan 
simbolik dan melakukan negosisasi untuk 
menemukan jalan tengah sebagai kesepakatan 
kolektif. Penting untuk menumbuhkan aksi 
bersama dilandasi keyakinan dan kesadaran 
bahwa menanam kopi adalah tindakan nyata 
merawat alam Merapi sekaligus sebagai 
uupaya beradaptasi terhadap dinamika 
aktivitas Merapi. Disi Lain, pengembangan kopi 
dapat dibaca sebagai aksi elegan perjuangan 
petani Balerante melawan hagemoni  industri 
pertambangan yang sangat ekstraktif dan 
eksploitatif dan apabila tidak terkendali akan 
terwujud “tragedi kepemilIkan bersama” di 
Lereng Merapi.
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Mengutip Watson (2020), setidaknya era 
revolusi industri 4.0 menghasilkan 3 
warisan. Pertama, era ini membangun 

ekosistem kemajuan teknologi yang lebih 
cepat dan lebih luas jangkauannya. Kedua, 
perpaduan dinamis antara teknologi digital, 
fisik, dan biologis yang berujung pada lahirnya 
inovasi dan pergeseran norma kehidupan. 
Ketiga, kemunculan tantangan normatif baru 
yang membutuhkan perubahan besar dalam 
institusi pemerintahan untuk mengakomodir 
keberadaan teknologi yang semakin 
berkembang secara massif. 

 Saat ini, manusia dan teknologi 
memiliki hubungan yang sangat intim. 
Internet memberikan kebebasan bagi individu 
untuk menentukan preferensi informasi 
yang akan mereka konsumsi. Tidak hanya 
konsumsi, individu juga dapat memproduksi 

dan menyebarluaskan informasi berdasarkan 
pengetahuan yang mereka yakini (Prier, 2020). 
Pada konteks politik, internet merupakan arena 
baru bagi para politisi untuk meningkatkan 
pamornya di ranah publik. Media sosial sebagai 
produk internet menjadi salah satu media untuk 
mengukur ekspektasi publik dan menampung 
opini publik. (Schroeder, 2018). Reaksi yang 
muncul hanya menguatkan polarisasi atas dua 
hal: mereka yang mendukung dan mereka yang 
menolak. Produksi opini yang masif itu, lambat 
laun melahirkan post-truth sebagai konsekuensi 
dari kebutuhan publik terhadap informasi

 Kalpokas (2019) memaknai post-truth 
sebagai peniadaan batas antara kebenaran 
dengan kebohongan. Ketidakhadiran batas 
yang tegas antara kebenaran dan kebohongan 
ini menjadi titik area yang abu-abu. Pada area 
ini, kepercayaan publik terhadap informasi 
sebagai “pembenaran” lebih dipercaya 
daripada informasi sebagai “kebenaran dan 
fakta”. Keberadaan post-truth dilakukan dengan 
cara memproduksi informasi alternatif yang 
menguntungkan pihak tertentu. Informasi ini 
dibuat dan ditujukan kepada publik yang berada 
di “depan panggung” sebagai penonton tanpa 
mengetahui proses di “belakang panggung”.  
Pada akhirnya post-truth menyebabkan 
hilangnya kepercayaan kepada institusi otoritas 
maupun pada ranah akademik (Melville, 2017). 

 Media berperan secara signifikan 
dalam memberikan peluang bagi aktor 
politik untuk menampilkan diri dan kebijakan 
yang diusung. Namun, fungsi media bisa 
jadi tidak lebih dari sekadar mercusuar yang 
hanya menyorot aktivitas politik yang terjadi 
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dibanding menampilkan kritik dari publik 
(Elmelund-Præstekær & Wien, 2008). Salah 
satu media yang relevan untuk menyebarkan 
nilai-nilai adalah melalui film. Sebagai bahasa 
produk modernitas, film memiliki nilai dan 
visinya masing-masing yang disampaikan 
oleh pembuatnya. Oleh karenanya melalui 
film Don’t Look Up dilakukan analisis untuk 
melihat bagaimana produksi post-truth bekerja 
dan ilmu pengetahuan dipolitisasi, dalam 
hal itu melalui negara Amerika Serikat. Don’t 
Look Up menggambarkan pula bagaimana 
film ini menjadi sebuah kritik sosial terhadap 
skeptisisme kepakaran yang dilakukan oleh 
otoritas pemberintahan sebuah negara, media, 
bahkan masyarakat itu sendiri.

Sinopsis Film Don’t Look Up

 Kate Dibiasky secara tidak sengaja 
menemukan komet yang berukuran besar 
yang sedang melintasi antariksa. Setelah 
berkoordinasi dengan Profesor Randall, hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa meteor 
raksasa itu sedang menuju ke Bumi. Efek yang 
dapat ditimbukan dari tabrakan komet ini 
adalah kepunahan umat manusia mengingat 
ukuran komet yang disebutkan lebih besar 
daripada komet yang menyebabkan kepunahan 
dinosaurus di masa silam. Profesor Randall dan 
Kate bergegas untuk menyampaikan penemuan 
mereka kepada otoritas bidang antariksa dan 
pemerintah Amerika Serikat. Namun, reaksi 
dari Presiden Amerika Serikat menunjukkan 
ketidakseriusan penanganan khusus terhadap 
ancaman komet. Presiden bahkan menemukan 
celah keuntungan politis untuk menyelamatkan 
elektabilitasnya dalam menghadapi pemilu 
lanjutan dari ancaman komet yang sedang 
menuju Bumi. Usaha Profesor Randall dan Kate 
berlanjut dengan memberikan peringatan bagi 

masyarakat melalui acara televisi. Reaksi yang 
muncul di publik di luar ekspektasi mereka 
sebagai ilmuwan. Banyak pihak yang seolah 
menganggap remeh ancaman kepunahan 
manusia ini karena informasi ilmiah bukan 
menjadi perhatian utama publik saat itu. Publik 
di film Don’t Look Up dikisahkan terdistraksi 
perhatiannya oleh isu dunia selebritis dan 
skandal politik.

Post-Truth dalam Film Don’t Look Up

 Pada adegan dimana ilmuwan 
mempertanyakan apa maksud dari Presiden 
Amerika Serikat dalam mendesain cara 
memberikan pengumuman kepada publik 
bahwa akan ada ancaman tubrukan komet 
yang sedang mengarah ke Bumi. Pada 
adegan sebelumnya terjadi dialog bahwa 
elektabilitas presiden sedang menurun akibat 
beberapa skandal yang terjadi dalam proses 
pemerintahan yang sedang berlangsung. 
Presiden menganggap bahwa skema “bad news 
is good news” dapat terealisasi untuk mengubah 
persepsi publik terhadap dirinya yang sedang 
diterpa skandal. Presiden memandang bahwa 
krisis Ini merupakan kesempatan bagi dirinya 
untuk meningkatkan elektabilitas yang sedang 
menurun dan memperbaiki citra.

 Pemaknaan terhadap adegan ini 
adalah beberapa fakta cenderung didesain 
untuk mendukung kepentingan tertentu. 
Media dan politik ibarat dua kutub yang saling 
membutuhkan. Politik membutuhkan media 
untuk membangun citra dan mengampanyekan 
kebijakan, sedangkan media membutuhkan 
politik untuk peningkatan angka konsumsi 
publik terhadap media yang bersangkutan. 
Dalam ranah politik, informasi merupakan 
senjata utama yang bisa sangat menguntungkan 
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dalam mencapai kekuasaan. Sedangkan untuk 
memanfaatkan senjata ini secara optimal, 
media merupakan alternatif terbaik yang dapat 
digunakan untuk menggiring opini publik. 

 Adegan tersebut menunjukkan bahwa 
banyak politisi menganggap isu sensitif 
merupakan kesempatan untuk meningkatkan 
citra baik di mata publik. Sekalipun fakta yang 
disampaikan tidak sepenuhnya benar, tetapi 
proses politik menempatkan politisi untuk dapat 
mengambil keuntungan dari ketidakuntungan. 
Kelompok politik akan mengupayakan berbagai 
cara untuk semakin mengukuhkan dominasi 
kuasanya.. Rumus untuk melanggengkan 
kekuasaan adalah kebijakan politis, bukan 
kebijakan rasional. Produksi post-truth pada 
tahap ini dimanfaatkan sebagai cara untuk 
melanggengkan kekuasaan karena digunakan 
untuk meningkatkan citra dan elektabilitas 
positif di mata publik. Fakta ilmiah hanya 
digunakan untuk menyempurnakan citra 
yang sedang dibangun. Dengan demikian, 
opini publik sedang digiring untuk menerima 
keputusan politis demi keuntungan elit politik.

 Thompson (1994) menyatakan bahwa 
terdapat kesulitan untuk menguji etika 
dan politik jika disandingkan dengan sains. 
Tidak ada kepastian alat ukur yang mampu 
melakukan pengujian hipotesis dalam model 
kuantifikasi. Dalam ruang media, Thompson 
(1994) berbicara keterbatasan visibilitas 
publik terhadap proses politik di belakang 
layar. Kemajuan teknologi yang menyediakan 
alternatif media baru bahkan kesulitan untuk 
menemukan celah dalam menyediakan 
visibilitas yang lebih transparan bagi publik 
untuk mengetahui proses politik yang sedang 
terjadi.

 Dalam film Don’t Look Up, digambarkan 
elit politik turut menjadi pelaku produksi berita 

palsu. Presiden Amerika Serikat memanfaatkan 
ancaman tubrukan komet ke Bumi sebagai 
alat untuk menaikkan elektabilitasnya. 
Lingkungan Elit kemudian turut memproduksi 
berbagai berita palsu yang berkaitan dengan 
ancaman meteor tersebut dan disebarluaskan 
kepada publik. Beberapa adegan di film ini 
menunjukkan bahwa pada titik tertentu politik 
jauh lebih penting daripada fakta ilmiah. 
Keberadaan sains seolah tidak memiliki posisi 
tawar cukup baik apabila disandingkan dengan 
kepentingan politik di kalangan elit. Jika 
dihadapkan dengan kepentingan politik yang 
berpotensi menguntungkan elit, fakta ilmiah 
sekalipun dapat didiskreditkan. 

 Seringkali tindakan elit politik dimaknai 
publik sebagai sebuah sinyal afirmasi terhadap 
kebenaran. Padahal fakta ilmiah merupakan 
informasi yang telah melalui proses telaah 
berbasis ilmu pengetahuan dan riset. Artinya, 
kebenaran versi penguasa dan post-truth 
memiliki area abu-abu (grey area) di ranah 
publik. Posisi ilmu pengetahuan berada di 
area abu-abu ini. Perdebatan publik yang 
terbagi menjadi dua kubu terpecah untuk 
mendebatkan fakta ilmiah, bukan fakta politik 
yang menjadi sumber produksi post-truth.

Afirmasi Skeptisisme Terhadap Pengetahuan 
dalam Film Don’t Look Up

 Manusia sering keliru melihat dan 
mendengar. Seandainya pengamatan manusia 
itu benar, kebenaran itu hanya berlaku bagi hal-
hal yang lahiriah saja, bukan mengenai hakekat 
hal itu sendiri (Hadiwiyono, 1980). Skeptisisme 
adalah pelipur bagi manusia pemalas, karena 
seorang yang menganut aliran skeptisisme 
menganggap orang bodoh terkadang sama 
bijaksananya dengan cendikiawan yang benar-
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benar terpelajar. Skeptisisme memaksudkan 
dirinya sebagai penawar dari kecemasan, 
mereka cenderung tidak memusingkan diri 
mengenai masa depan. Masa depan sama 
sekali tidak pasti (Rusell, 2016)  

 Film Don’t Look Up menceritakan 
bagaimana skeptisisme pengetahuan 
dipertahankan melalui upaya politik di Amerika 
Serikat. Seperti yang dijelaskan bahwa kaum 
skeptis tidak sepenuhnya sebagai orang yang 
skeptis, kaum skeptis membantah secara 
dogmatis mustahilnya sebuah pengetahuan. 

 Di alur film, tentu bisa kita lihat dari 
pengambaran tokoh sentral berupa dua 
Astronom Profesor Randall Mindy yang 
diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan 
juga mahasiswi pascasarjana Ph.D Kate 
Dibiasky yang diperankan oleh Jennifer 
Lawrence berusaha meyakinkan sebuah 
kebenaran yang didasarkan pada kepakaran 
mereka. Terdapat beberapa bagian film 
yang secara tersirat menggambarkan bahwa 
skeptisisme pengetahuan dilakukan dengan 
dominasi kekuasaan pemerintahan Amerika 
Serikat melalui Presiden Orlean yang hanya 
mementingkan branding dan elektabilitas 
dirinya.

 Di bagian awal terdapat satir 
skeptisisme, dimana seorang presiden yang 
seharusnya menangani bencana tersebut 
dengan membuat keputusan yang bijak ketika 
diperingatkan oleh Profesor Randall, justru 
mencoba memperhitungkan ulang risiko yang 
telah dijelaskan oleh Profesor Randall terhadap 
bencana tersebut. Di mana ada bagian film 
yang memperlihatkan bahwa Presiden Orlean 
menghitung risiko kehancuran Bumi hanya 
70 persen saja dari 100 persen dan 99 persen 
kemungkinan komet menghancurkan Bumi 
yang telah dipaparkan oleh Dr. Randall dan 

juga Kate.

 Disini dapat dilihat bahwa demokrasi di 
Amerika yang diperankan oleh Presiden Orlean 
hanya mementingkan elektabilitasnya saja dan 
mengesampingkan masalah yang ada. Inilah 
yang dimaksud dengan skeptis itu sebenarnya 
dilakukan oleh orang-orang yang sepenuhnya 
tidak skeptis tetapi ia skeptis karena ada 
kepentingan di belakangnya.  Fakta ilmiah 
sekalipun tidak mendapatkan atensi yang 
seharusnya akibat kepentingan aktor politik.

 Masyarakat dan publik figur membuat 
sebuah kampanye online berupa look up atau 
yang dimaksud lihatlah ke atas bahwa komet 
itu benar terjadi. Sementara itu, Presiden 
Orlean menyerang kampanye itu dengan 
menyuarakan kampanye Don’t Look Up untuk 
menentang gerakan itu. Don’t Look Up yang 
berisi kebohongan bahwa gerakan Look Up 
hanya gerakan untuk merampok kebebasan 
sehingga seluruh dunia menjadi dua kubu yang 
berlawanan yaitu yang percaya adanya komet 
yang akan menghancurkan Bumi, dan ada juga 
kubu yang tidak percaya bahwa komet itu akan 
menghancurkan Bumi. 

 Setelah kampanye yang disuarakan oleh 
Presiden Orlean, banyak gelombang masyarakat 
yang mengikuti arahan dari Presiden Orlean 
untuk melakukan gerakan Don’t Look Up 
sebagai bentuk perlawanan dari gerakan yang 
dilakukan oleh Profesor Randall Mindy dan 
juga calon Ph.D Kate DiBiaskysehingga pada 
akhirnya gerakan ini tersebar melalui media 
sosial dan menciptakan kelompok yang skeptis 
terhadap kehancuran Bumi dikarenakan sebuah 
komet yang berujung kepada memperkuat 
hegemoni masing-masing kelompok terhadap 
pengetahuan yang dipercayainya.

Terdapat juga bagian film yang sebenarnya 
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mengandung satir terhadap skeptisisme 
sebuah pengetahuan. Terdapat bagian di 
mana untuk mengkampanyekan gerakan Don’t 
Look Up yang mengisyaratkan bahwa komet 
itu benar-benar ada dengan cara konser yang 
dilakukan oleh penyanyi terkenal. Disini penulis 
merasa bahwa gerakan yang dilakukan oleh 
ilmuan yang harus dibantu oleh sebuah konser 
membuktikan bahwa ilmu pengetahuan kalah 
pamornya dibanding sebuah budaya populer 
seperti industri musik, dan ilmuwan kalah 
kuasanya dibanding dengan seorang penyanyi 
terkenal. Skeptisisme terhadap ilmuan masih 
cukup besar sehingga harus dilakukan upaya 
dengan cara membuat lirik-lirik lagu yang 
menjelaskan fenomena yang saat itu terjadi. 

 Kemudian dapat dilihat juga sebuah 
lirik satir yang menyebutkan bahwa dengarkan 
apa yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan. 
Secara langsung menyebutkan bahwa banyak 
berita bohong di luar yang tanpa hasil sebuah 
kepakaran mengajak massa yang lebih banyak 
untuk percaya pada suatu hal yang jelas tidak 
didasarkan pada ilmu pengetahuan kepakaran.

 Sikap skeptis terhadap ilmuan juga 
dilihat dalam adegan media pemberitaan. 
Ketika Profesor Randell dan Kate menjelaskan 
adanya komet yang akan menghancurkan 
Bumi, media melalui dua pembawa acaranya 
membuka lelucon terhadap komet tersebut. 
Dimana mereka membahas sebuah komet yang 
akan menghancurkan Bumi dengan sebuah 
analogi apakah komet itu bisa menghancurkan 
sebuah rumah, jika iya sang pembawa acara 
laki-laki ingin rumah mantan istrinya saja 
dihancurkan oleh komet tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa informasi yang diberikan 
oleh Profesor Randell dan juga Kate yang saat 
itu menjadi narasumber tidak dianggap serius 
oleh media melalui pembawa acaranya. 

 Produksi wacana post-truth dapat dilihat 
pula pada propaganda politis yang dilakukan 
oleh kalangan kapitalis. Melalui pengusaha 
yang bernama Peter Isherwell propaganda 
dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan 
keuntungan politis. Kalangan kapitalis melalui 
perusahaan BASH melakukan hal itu agar 
mendapatkan keuntungan pribadi yang 
melimpah dari kandungan mineral berharga 
yang terkandung di komet.   

 Jadi, sangat jelas dari berapa bagian 
film yang mana terdapat bentuk afirmasi 
skeptisisme terhadap ilmu pengetahuan dan 
kepakaran dengan didukung oleh ekspansi 
kapitalistik oleh aktor ekonomi, sekalipun itu 
sebuah ilmu pengetahuan yang sudah mapan. 
Seperti yang dijelaskan oleh Nichols (2017) 
dalam “The Dead of Expertise”, memang saat 
ini kita hidup pada masa ketika kesalahan 
informasi menyingkirkan pengetahuan. 
Amerika serikat juga berdasarkan pandangan 
Alexis de Tocqueville yang merupakan 
seorang pengamat Prancis menyatakan bahwa 
warga Amerika Serikat tidak benar-benar 
terpikat kepada para pakar atau kecerdasan 
mereka. Setiap orang Amerika hanya tertarik 
kepada pemahamannya masing-masing. 
Hal ini dijelaskan oleh Tocqueville bahwa 
ketidakpercayaan kepada otoritas intelektual 
telah berakar dalam sifat demokrasi Amerika. 
Pada akhirnya, media memegang peranan 
penting dalam kehidupan digital yang sarat 
informasi, menjadi alat penyampai kebenaran 
ilmiah atau menjadi alat kebenaran penguasa. 
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Berdasarkan catatan tahunan periode 
2022, Komnas Perempuan menyebutkan 
bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis 

Gender Terhadap Perempuan (KBGTP) 
sepanjang 2021 sejumlah 338.496 kasus naik 
dari 226.062 kasus di tahun 2020 (Komnas 
Perempuan, 2022a, 2022b). Hasil Survei Lentera 
Sintas Indonesia dan Magdalene menyebutkan 
93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah 
melaporkan kasus mereka ke aparat penegak 
hukum (APH) dengan berbagai ragam alasan 
seperti malu, takut disalahkan, tidak cukup bukti, 
tidak didukung keluarga, dan intimidasi pelaku 
(Asmarani, 2016). Realita tidak melapornya para 
korban kepada APH merupakan bukti kuatnya 
isu patriarki yang ada di masyarakat. Isu 
patriarki mengemuka karena para korban yang 
mayoritas adalah kaum perempuan diminta 
untuk diam oleh sistem atau mekanisme 
yang ada di masyarakat. Beberapa contoh 
sistem atau mekanisme tersebut diantaranya 
adalah menyalahkan korban kekerasan 
seksual, dengan bentuk beragam misalnya 
menyalahkan si korban dari cara berpakaian. 
Hal ini termasuk juga adanya sistem di dalam 
keluarga yang tidak mau menanggung malu 
apabila ada anggota keluarganya yang menjadi 

korban kekerasan seksual.

 Data KBGTP sendiri pada tahun 2022 
masih didominasi oleh kekerasan di ranah 
personal dengan 2.527 kasus, dimana 771 kasus 
diantaranya adalah kekerasan terhadap istri dan 
212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan 
(Komnas Perempuan, 2022b). Survei Nasional 
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 
tahun 2018 (KPPPA, 2018) yang salah satu 
tujuannya untuk mengidentifikasi faktor risiko 
dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan 
menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan 
mengalami kekerasan seksual, dengan 
prevalensi usia 18-24 tahun sejumlah 83.2% 
mengalami kekerasan berbentuk sentuhan, 
dan 70% diantaranya berupa pemaksaan 
fisik. Sementara itu untuk pelaku kekerasan 
seksualnya 10.3% dilakukan oleh keluarga, 
15.7% oleh pasangan/pacar, dan 47.1% oleh 
teman/sebaya. Lagi lagi keluarga dan lingkaran 
terdekat korban lah yang menjadi pelaku tindak 
kekerasan ini, sebuah realita yang sangat miris.

 Banyaknya kekerasan di dalam rumah 
tangga menjadi isu yang seakan tidak pernah 
selesai dan menjadi lingkaran setan di dalam 
realita tingginya kasus kekerasan terhadap 
perempuan di lapangan. Budaya patriarki 
dimana kaum lelaki di rumah tangga adalah 
superior dan kaum wanita adalah inferior 
menjadi alasan klasik yang tidak akan selesai 
tanpa adanya kesepakatan dan kesepahaman 
bersama bahwa budaya patriarki yang banyak 
berdampak negative ini harus dihapus. Kaum 
wanita di dalam keluarga baik itu istri maupun 
anak adalah kaum yang harus dibela dan 
dilindungi dalam koridor kesetaraan gender di 
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dalam keluarga (Handayani, 2016; Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, 2020; Lubis, 2017; Muhajarah, 2016; 
Purwanti & Zalianti, 2018).

 Peningkatan dan penguatan 
pemahaman terhadap kesetaraan hak antara 
laki laki dan perempuan serta bentuk bentuk 
kekerasan terhadap perempuan bagi para 
pihak di dalam keluarga maupun lingkungan 
pendidikan menjadi salah satu poin krusial 
penyelesaian persoalan kekerasan ini. Dengan 
meningkatnya pemahaman serta menguatnya 
perhatian para pihak di dalam keluarga terhadap 
bentuk kekerasan terhadap perempuan akan 
menjadi batas atau dinding pemisah yang 
tegas antara melakukan tindak kekerasan 
ataukah melindungi hak-hak para perempuan 
dari kekerasan sekaligus menghancurkan relasi 
kuasa timpang antara keduanya yang telah 
membudaya selama ini.

Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia

 Dalam sebuah analisa di 14 negara 
Asia Pasifik tentang keamanan, kesehatan dan 
kesempatan untuk perempuan disebutkan 
bahwa Indonesia bersama Filipina dan India di 
ranking terendah dengan indikasi peraturan 
pemerintah tidak dapat meningkatkan kualitas 
hidup apabila berkebalikan dengan agama dan 
nilai budaya. Indonesia bersama Filipina dan 
India dianggap menjadi negara tujuan paling 
berbahaya bagi perempuan dimana salah satu 
faktor penyebabnya adalah perilaku patriarki 
yang didasarkan pada nilai budaya atau agama 
dimana perempuan takut akan keselamatannya 
dibanding dengan negara lain di Asia Pasifik 
(Dedees, 2016; Evlanova, 2019; Hannah, 2017). 
Penelitian diatas nampaknya menjadi penegas 
bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki 

laki dan perempuan didasarkan pada nilai 
atau dogma yang ada di masyarakat baik adat, 
budaya maupun agama.

 Budaya patriarki yang mengakar kuat di 
masyarakat menyuburkan pendekatan patriarki 
di setiap lini kehidupan, baik di ranah sosial, 
ekonomi, budaya, politik bahkan dalam ranah 
hukum pada saat penyusunan regulasi. Realita 
terakhir ini sudah seharusnya menjadi fokus 
perhatian dari pemerintah selaku pembuat 
kebijakan untuk dapat menemukan rumus 
terbaik dalam pencegahan perilaku kekerasan 
seksual terhadap perempuan di masyarakat. 
Permasalahan utama nya adalah ketimpangan 
di masyarakat ini terus dinarasikan menjadi 
sebuah kewajaran (Afifah, 2017; Indaryani, 
2019; Primagita & Riantoputra, 2019; Rosida, 
2018; Sumadi, 2017; Yusalia, 2014).

 Dibutuhkan energi yang sangat besar 
dan simultan serta dari semua sisi kehidupan 
untuk merubah budaya patriarki ini, sehinga 
hak hak asasi manusia para perempuan tidak 
lagi didesak dalam jurang ketimpangan dan 
diskriminasi diperbandingkan dengan para 
laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat di 
lapangan. Sebagai contoh, adat istiadat dan 
norma agama yang selalu dikaitkan dengan 
langgengnya ketimpangan relasi kuasa antara 
laki laki dan perempuan membutuhkan 
kemauan dari para pemuka adat dan agama 
untuk tidak menganggap peran perempuan 
hanyalah di dapur dan sekadar pemenuh 
kebutuhan biologis suami. Oleh karenanya 
peningkatan dan penguatan pemahaman 
terhadap pada pemuka adat dan pemuka 
agama secara umum ini merupakan sebuah 
kebutuhan mendesak demi hancurnya 
ketimpangan relasi kuasa antara perempuan 
dan laki laki yang sudah menjadi budaya di 
masyarakat.
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Dengan peningkatan dan penguatan 
pemahaman kesetaraan hak antara laki laki 
dan perempuan serta bentuk bentuk kekerasan 
terhadap perempuan bagi para pemuka adat 
dan pemuka agama sebagai salah satu pihak 
yang sering kali dijadikan acuan dalam hidup 
bermasayarakat, akan dapat melahirkan 
jawaban terbaik di lapangan. Sebutkanlah 
misalnya para pemuka agama saat sudah 
memiliki pemahaman yang kuat terhadap 
bentuk bentuk kekerasan akan memberikan 
masukan kepada para pasangan suami istri, 
khususnya para suami untuk tidak memaksakan 
kehendak terhadap istrinya, misalnya kehendak 
untuk berhubungan seksual padahal istrinya 
dalam kondisi haid.

 Sudah saatnya semua pihak menjadi 
kolaborator dari penjaminan hak hak asasi 
manusia dan mengikis habis ketimpangan relasi 
kuasa antara laki laki dan perempuan di dalam 
lingkungan manapun, baik di ranah keluaga, 
maupun dalam ranah dunia profesionalisme 
seperti di lingkungan pendidikan.

 Undang Undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual: Sebuah Oase Intervensi 
terhadap Kekerasan terhadap Perempuan 
dan Budaya Patriarki?

 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 
TPKS) adalah salah satu bentuk perlindungan 
derajat martabat manusia terhadap jaminan 
keamanan dan ketentraman serta keadilan di 
masyarakat (Sekretariat Negara, 2022). UU TPKS 
ini dielu-elukan oleh mayoritas masyarakat 
dan lembaga pemerhati perlindungan HAM 
khususnya hak perempuan setelah melewati 
proses yang panjang dan berliku, bak oase di 
tengah padang pasir. Pertanyaan mendasar 
kemudian adalah apakah UU TPKS ini bisa 
benar benar menjadi oase jaminan hak asasi 

manusia di tengah tindak pidana kekerasan 
berdasarkan relasi kuasa yang masih mengakar 
kuat sebagaimana sudah diungkap di depan.

 UU TPKS menegaskan ada 9 macam 
tindak pidana kekerasan seksual dan 10 
tindak pidana lain yang meliputi TPKS, sangat 
terkait tulisan ini khususnya dalam pasal 4 
ayat (2) huruf h yaitu kekerasan seksual dalam 
lingkup rumah tangga. Dengan disebutkannya 
kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga 
sebagai tindak pidana kekerasan seksual maka 
diharapkan runtuhnya budaya patriarki yang 
mengakar dan menjadi penyebab dari lahirnya 
kekerasan terhadap perempuan di ranah 
keluarga dapat terwujud sehingga anggota 
keluarga khususnya para perempuan akan 
memiliki jaminan perlindungan dan keamanan 
yang jelas serta terukur.

 UU TPKS sebagaimana diharapkan oleh 
banyak pihak akan mampu menjadi penegas 
batas dan dinding yang kokoh bagi penjaminan 
hak hak asasi perempuan khususnya di masa 
kini dimana ketimpangan relasi kuasa antara 
laki laki dan perempuan masih sangat terasa. 
Penegasan melalui adanya sanksi pidana baik 
pidana penjara maupun pidana denda sesuai 
dengan tindakan pelanggaran di dalam UU ini 
juga setidaknya akan membuat efek gentar bagi 
para pelaku maupun calon pelaku kekerasan 
terhadap perempuan. Sebuah keniscayaan 
yang harus terus dibangun bahwa meskipun 
klise kita masih membutuhkan regulasi 
sebagai seperangkat aturan untuk menjamin 
keteraturan di dalam kehidupan bersosial 
budaya dan bernegara demi terjaganya batas 
batas atau rambu rambu hak hak asasi manusia 
bagi para warga negara.

 Kekerasan terhadap perempuan sebagai 
hasil dari ketimpangan relasi kuasa antara 
perempuan dan laki laki yang mengakar dan 
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menjadi budaya patriarki bukan sesuatu yang 
tidak bisa dihilangkan. Kekerasan terhadap 
perempuan ini dapat dihilangkan melalui 
berbagai macam format atau cara penyelesaian 
yang saling bertautan satu sama lain yaitu 
melalui:

a. peningkatan dan penguatan 
pemahaman serta kesadaran masyarakat 
atas kesetaraan hak dan bentuk 
kekerasan terhadap perempuan  
 
Misalnya 1) di dalam ranah pendidikan 
melalui perbaikan kurikulum yang harus 
menyebutkan bentuk kekerasan terhadap 
perempuan kepada para peserta didik, dan 
2). di dalam ranah berkehidupan sosial dan 
bermasyarakat kepada para pemuka adat 
dan pemuka agama agar bersama sama 
menjadi panutan yang menjunjung tinggi hak 
hak asasi manusia khususnya perempuan di 
tengah pergulatan dogma dan norma yang 
ada di masyarakat;

b. penyebarluasan informasi dan 
diseminasi pemahaman kesetaraan 
hak dan bentuk kekerasan terhadap 
perempuan di semua ranah kehidupan 
 
Hal ini harus dilakukan baik kepada para 
laki laki maupun perempuan itu sendiri, 
baik terhadap masyarakat maupun aparat 
penegak hukum sebagai representasi negara.  
 
Semua pihak harus memiliki landasan 
pijak yang sama dalam memahami bentuk 
bentuk kekerasan terhadap perempuan 
dan cara untuk menyelesaikannya. 

c. penguatan regulasi payung hukum tindak 
pidana kekerasan terhadap perempuan.  
 
Hal ini harus dilakukan baik kepada 

peraturan yang sudah ada maupun turunan 
dari peraturan perundangan yang harus 
ada sebagai petunjuk pelaksanaan di 
lapangan dari institusi negara terkait. UU 
TPKS bisa jadi merupakan contoh oase yang 
dibutuhkan dalam penyelesaian persoalan 
kekerasan terhadap perempuan, meski 
masih membutuhkan waktu panjang untuk 
pembuktiannya.
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