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Mengulik Potensi Falsafah Peumulia Jamee Adat Geutanyoe 
Sebagai Daya Tarik Pariwisata

Rezya Agnesica Helena Si-
haloho 
adalah mahasiswa Magister pro-
gram studi Kajian Ketahanan Nasi-
onal di Universitas Indonesia. Ket-
ertarikan penulis antara lain dalam 
isu-isu resolusi konflik, perdamaian, 
geopolitik, dan isu non konvension-
al lainnya.

Aceh yang dikenal sebagai Tanoh 
Rencong merupakan salah satu provinsi 
yang memiliki banyak sub suku di 

dalamnya; Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, 
Kluet, Singkil, Simeulu, dan Tamiang. Di era 
modernisasi ini, masyarakat adat di tanah Aceh 
masih menjunjung tinggi tradisi dari indatu 
moyang (nenek moyang) mereka. Budaya yang 
masih dilestarikan oleh seluruh suku di Aceh 
adalah peumulia jamee (memuliakan tamu). 
Kegiatan peumulia jamee dilakukan dengan 
tarian dan hidangan makanan yang disediakan 
dan disesuaikan dengan momen acara. 
Peumulia Jamee biasanya dipentaskan pada 
acara-acara tertentu; pernikahan, peringatan 
keagamaan, dan penyambutan tamu penting. 
Namun dalam perkembangannya diadakan 
dalam berbagai acara, antara lain pameran dan 
pentas seni.

 Ajaran Islam menjadi fondasi bagi 
adat dan istiadat masyarakat aceh, salah 
satunya keberlangsungan budaya peumulia 
jamee. Ajaran memuliakan tamu tersebut 
merujuk pada hadist yang berkenaan dengan 
memuliakan tamu, yaitu:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia 
berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada 

Allah subhanahu wa ta’ala dan hari akhir maka 
hendaknya dia berbicara yang baik atau (kalau 
tidak bisa hendaknya) dia diam. Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
maka janganlah ia menyakiti tetangganya. 
Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka hendaknya dia memuliakan 
tamunya.” (HR. al Bukhari dan Muslim)

 Selain pengaruh ajaran Islam yang sangat 
kuat, peumulia jamee juga sesuai dengan letak 
geografis Aceh yang menampung gelombang-
gelombang migrasi dari berbagai Kawasan 
sejak zaman dahulu. Hal tersebut, dapat dilihat 
dari kisah penjelajah dunia dari Maroko, Ibnu 
Bathutah. Ketika pertama kali datang ke Aceh, 
Ia bersama rombongannya disambut oleh 
pihak kerajaan Aceh pada masa itu dengan 
mengirimkan beberapa ekor kuda dan disuguhi 
setapak sirih sebagai tanda kehormatan 
(Jazila, 2021). Penyelarasan budaya dengan 
ajaran agama menjadi landasan penting bagi 
masyarakat Aceh yang menerapkan syariat 
Islam. Ajaran-ajaran tersebut yang didukung 
oleh letak geografis dan kondisi masyarakat, 
menjadi rujukan utama budaya peumulia 
jamee. Terlebih lagi, Aceh juga terbentuk dari 
berbagai etnis migran atau merupakan titik 
temu dari perbedaan budaya antar migran. 
Sejak dulu, Aceh juga dijuluki sebagai “Serambi 
Mekkah” karena pengaruh agama dan budaya 
Islam yang begitu besar di sana dan tercermin 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. 
Hal lain yang mendukung pelestarian budaya 
ini, salah satunya adalah keberadaaN syair yang 
indah dan terkenal di masyarakat Aceh yang 
berjudul “Saleum”:
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Salem (Salam)

Salamu’alaikom warahmatullah Jaroe dua blah 
ateuh jeumala Jaroe lon siploh di ateuh ule 

Meuah lon lake bak kawom dumna Jaroe lon 
siploh di ateuh ubon Salamu’alaikom lon tegur 

sapa.

Jaroe lon siploh beu ot sikureng Syarat ulon khen 
tanda mulia Jaroe sikureng lon beu ot lapan 
Geunan to timphan ngon aso kaya Jaroe lon 

lapan lon beuot tujoh

Ranup lam bungkoh lon jok keu gata.

Salem (Salam)

Salamu’alaikum warahmatullah

Dua belah tangan menangkup bejana Sepuluh 
jari diatas kepala

Mohon maaf saya haturkan kepada semuanya 
Sepuluh jari diatas kepala Salam’alaikum saya 

menegur sapa.

Jariku sepuluh kuangkat sembilan Sebagai 
syarat tanda mulia

Jari sembilan kuangkat delapan Ganti timphan 
dengan isi srikaya Jariku delapan kuangkat 

tujuh Sirih dalam bungkus kuserahkan kepada 
Tuan.

Timphan – Makanan Khas Aceh dalam Peumulia Jamee

Sumber: Dokumentasi Penulis

 Tidak sedikit pemerhati budaya dan 
sarjana dari berbagai jurusan telah membahas 
budaya Aceh, khususnya tentang tradisi 
peumulia jamee. Artikel sebelumnya tentang 
hal itu akan menjadi referensi ide dan data bagi 
penulis. Namun, tulisan ini akan membawa 
ide atau menarasikan perspektif baru atau 
disebut juga kebaruan dalam penelitian. Apa 
yang disebut kebaruan penelitian, jika suatu 
penelitian dapat menjadi perbedaan studi 
kasus atau metodologi baru yang mengarah 
pada penemuan pengetahuan baru dan untuk 
menemukan kebaruan dalam penelitian perlu 
dilakukan studi pustaka dan menemukan celah-
celah yang perlu diperjelas (Cohen, 2017). Adat 
Peumulia jamee adat geutanyoe, didefinisikan 
oleh Hermaliza (2011), sebagai sebuah acara 
yang ditujukan untuk menghormati tamu di 
kalangan masyarakat Aceh. Hermaliza juga 
mengatakan  bahwa falsafah tersebut semakin 
populer sejak diterbitkan program pemerintah 
Aceh yang bertajuk “Visit Banda Aceh” pada 
tahun 2011. Hingga saat ini tradisi tersebut 
masih terus berjalan    dan berusaha dilestarikan, 
salah satunya melalui pembelajaran sejarah 
di Sekolah Menengah Atas   (SMA) Negeri 
Darul Makmur di Aceh. Pembelajaran tersebut 
digunakan sebagai sarana siswa untuk 
menghadapi kehidupan sosial yang dinamis 
dengan menjunjung tinggi nilai, ramah, santun, 
dan terlebih lagi menjalankan ajaran Islam itu 
sendiri (Susanto., Joebagio., & Riezal., 2018).

 Berdasarkan pengalaman penulis 
ketika pertama kali datang ke Aceh untuk 
melakukan penelitian selama 3 (tiga) bulan di 
Aceh, penulis merasakan korelasi antara makna 
budaya dan penyambutan wisatawan. Ukiran 
pinto Aceh dapat saya temui di berbagai sudut 
pintu kedatangan Bandara, hal tersebut dapat 
dimaknai bahwa orang Aceh sangat terbuka 
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bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh. 
Hal tersebut di konfirmasi oleh Bapak T Hendra 
Faisal, S.E., M.Si dalam wawancara pada bulan 
November 2021, bahwa orang Aceh memegang 
teguh falsafah penghormatan kepada tamu 
dan harus ditunjukkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Hendra juga menambahkan bahwa 
peumulia jamee juga biasa dilakukan dalam 
bentuk tarian dan menghidangkan makanan, 
hal ini sering menjadi tampilan yang sangat 
menarik bagi wisatawan.

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (2021)

 Hingga saat ini tarian peumulia 
jamee masih terus dikembangkan oleh Dinas 
Pariwisata Aceh, untuk meningkatkan angka 
pariwisata Aceh yang sempat menurun akibat 
pandemic COVID-19. Tarian peumulia jamee 
saat ini ditampilkan sebagai sambutan dalam 
pembukaan acara-acara pariwisata, hal ini 
disampaikan dalam wawancara penulis dengan 
Kepala Seksi Strategi Komunikasi dan Pemasaran 
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Aceh, Akmal Fajar SSTP, M.Si (2021). Antropolog 
dan pemerhati budaya Aceh, Dr. Otto 
Syamsuddin Ishak, meyakini bahwa peumulia 
jamee memiliki kolerasi dengan peningkatan 
pariwisata Aceh. Dilihat dari segi pelayanan, 
budaya peumulia jamee akan memberikan 
kenyamanan bagi wisatawan, karena budaya ini 
bukan hanya sekedar menjamu dengan tarian 
dan kuliner yang lezat tetapi juga memberikan 
perlindungan. Meskipun, menurut Otto, disisi 

lain Aceh telah mengalami banyak konflik dan 
bencana alam, juga perubahan generasi dan 
intervensi budaya kosmopolitan. Hal tersebut 
menyebabkan potensi adat Aceh tergerus 
menjadi sangat besar; tergerus budayanya 
maupun akar budayanya, yakni keislamannya 
(Ishak, 2022).

 Oleh karena itu, sebagai generasi muda 
Indonesia khususnya generasi muda Aceh 
dan pemerintah daerah di era modern ini, 
inovasi dan kemampuan beradaptasi dengan 
teknologi menjadi hal yang krusial untuk 
diperhatikan oleh pemerintah. Upaya kolektif 
antara pemerintah dengan generasi muda 
dalam melakukan promosi dan mencari inovasi-
inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisata 
akan lebih mudah meningkatkan kunjungan 
wisata. Melibatkan generasi muda dalam proses 
pengembangan pariwisata akan meningkatkan 
rasa kepemilikan dan kebanggaan akan budaya 
Aceh. Beberapa langkah-langkah yang dapat 
dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah 
dengan masyarakat adalah menampilkan 
peumulia jamee dalam berbagai kegiatan, dan 
bukan hanya sekedar itu menjelaskan akar 
budaya ini dan pentingnya bagi peningkatan 
ekonomi dari sektor pariwisata menjadi daya 
tarik lain bagi generasi muda.
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Pada  awal  Oktober 2022 yang lalu, majalah 
Tempo dalam artikel investigasinya 
bertajuk “Para Penunggang Hutan Sosial” 

sempat mengangkat isu mengenai dugaan 
terjadinya pungutan liar dalam program 
perhutanan sosial. Pungutan ini diduga 
dilakukan oleh oknum pendamping dengan 
dalih sebagai syarat administratif (bagi petani) 
untuk tetap diakui menjadi anggota Kelompok 
Tani Hutan (KTH).  Menurut Peraturan 
Menteri LHK No.9/2021 tentang Pengelolaan 
Perhutanan Sosial, menjadi anggota KTH 
memang diharuskan bagi petani (khususnya 
untuk skema Hutan Kemasyarakatan), karena 
dengan begitu mereka dapat diperbolehkan 
mengakses lahan yang telah disediakan. 
Namun dalam prakteknya, aturan ini malah 
menjadi peluang kejahatan bagi beberapa 
oknum pendamping yang bermaksud mencari 
keuntungan. Para oknum ini dengan sengaja 
mematok “membership cost” KTH kepada petani 
yang tetap mau bergabung dengan alasan 
untuk biaya operasional organisasi. Konon, 
pungutan yang telah dikumpulkan tersebut 
diprediksi dapat mencapai hingga 300 miliar 
rupiah (Hermawan, 2022). Sebuah “omset” 
pungutan yang bahkan mengalahkan korupsi 
Bansos Covid-19 ala Juliari Batubara. 

 Akibat kasus ini, banyak petani 
yang ramai-ramai mengeluh dan merasa 
dirugikan. Salah satunya adalah Ibu Sumila, 
seorang petani miskin yang dalam artikel 
investigasi Tempo tersebut dikisahkan harus 
pontang-panting mencari pinjaman untuk 
bisa dapatkan dana sebesar 500 ribu rupiah 
sebagai “mahar“ keanggotaan KTH (Hermawan, 
2022). Sungguh sangat ironis, dimana lahan 
perhutanan sosial yang seharusnya gratis 
untuk digarap, namun malah dikenakan tarif 
yang amat mencekik. Peristiwa ini tentunya 
sangat mencederai semangat yang terkandung 
dalam program Perhutanan Sosial. Program 
yang seharusnya menjadi gerbong terdepan 
pemberdayaan untuk menyejahterakan 
masyarakat petani miskin melalui pemberian 
akses atas pengelolaan hutan negara, malah 
justru menjadi beban baru yang tak semestinya 
dipikul oleh petani. 

 Meskipun sejauh ini baru ditemukan 
pada beberapa lokasi di pulau Jawa, kasus 
pungutan liar semacam ini bukan tidak mungkin 
sudah menyebar pula di tempat-tempat 
lainnya. Mengingat luasnya kawasan program 
Perhutanan Sosial dan tingginya tekanan 
kebutuhan masyarakat petani terhadap lahan.  
Adanya kasus ini juga turut menunjukkan 
bahwa aturan main Perhutanan Sosial masih 
berpotensi disalahgunakan oleh oknum 
tak bertanggung jawab, terlebih di tengah 
kondisi pengawasan terhadap pelaksanaan 
program yang secara riil dinilai masih sangat 
lemah eksekusinya di lapangan. Alih- -alih 
kita berharap petani dapat segera sejahtera 
dari mengelola hutan negara, pada konteks 

Perhutanan Sosial dan Akses yang Dijual

Moh. Andika Lawasi
adalah peneliti pada Kelompok Riset 
Dinamika Masyarakat dan Hutan, 
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, 
BRIN. Tertarik dengan isu-isu ke-
hutanan masyarakat, kearifan lokal, 
ekologi sosial-politik sumber daya 
hutan, serta isu kehutanan lainnya.
Kontak: andika.lawasi@gmail.com-

moha072@brin.go.id WA : 081356372536

https://pmb.brin.go.id/perhutanan-sosial-dan-akses-yang-dijual/
mailto:andika.lawasi@gmail.com
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ini meminta akses tehadap lahan pun terasa 
sulit dan birokratis. Sederhananya, bagaimana 
petani bisa mendapatkan penghasilan dari 
hasil menanam bila menginjakkan kaki ke 
lahan saja masih belum sempat karena terlalu 
kompleksnya permasalahan administrasi 
ditambah pungutan yang menghantui.

 Fenomena pungutan liar dalam 
program Perhutanan Sosial menunjukkan 
bahwa betapa rapuhnya aturan akses petani 
terhadap lahan, sehingga membuatnya 
bertransformasi menjadi sarana pemiskinan 
baru yang membuat petani semakin tidak 
berdaya.  Bilamana aksi-aksi pungutan seperti 
ini terus dibiarkan terjadi tanpa ada kontrol dan 
sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang, 
maka program perhutanan sosial mungkin akan 
kembali berjalan di tempat. Pada sisi lainnya, 
harapan untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani pun ibarat menegakkan sehelai benang 
yang basah. 

 Kasus pungutan liar di atas merupakan 
salah satu dari sekian banyak masalah yang 
dihadapi petani terkait program Perhutanan 
Sosial. Beragamnya masalah tersebut akhirnya 
turut pula berdampak terhadap belum 
tercapainya tujuan besar penyelenggaraannya, 
yakni menyejahterakan masyarakat sekitar 
hutan melalui pemberian akses lahan yang 
distributif dan proporsional.  Sejak digulirkan 
Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya 
sebagai salah satu program prioritas nasional, 
perhutanan sosial pada faktanya belum 
mampu berbicara banyak terkait sejauh apa 
masyarakat petani hutan berkembang dan 
sejahtera. Realitanya masih banyak persoalan 
yang dihadapi sekedar untuk mewujudkan agar 
program ini dapat berjalan, seperti mekanisme 
pemantapan batas kawasan yang masih ruwet, 
tata laksana perizinan yang sangat kompleks, 

kelembagaan petani hutan yang belum kokoh, 
rendahnya jumlah, dan terbatasnya kapabilitas 
penyuluh dan pendamping, serta masih 
menumpuknya persoalan administrasi lahan 
yang belum final. 

 Andaikata pemerintah dan seluruh 
stakeholder terkait benar-benar ingin melihat 
petani kita sejahtera, maka seyogyanya 
perlu memperkecil rintangan-rintangan 
administratif dan menghapus  kendala-kendala 
non-substantif seperti yang disebutkan 
sebelumnya. Terutama terkait pada hal-hal yang 
membelenggu akses langsung petani terhadap 
sumber daya hutan. Pemerintah juga perlu 
mendindak tegas dan “menghabisi” semua 
praktek-praktek penyelewengan para oknum 
di segala tingkatan pemerintahan (pusat-desa) 
yang coba memanen untung dari situasi yang 
menyulitkan petani.  Sebaliknya, pemerintah 
juga perlu merilis lebih banyak lagi instrumen 
kebijakan yang dapat mengakomodir 
kebutuhan-kebutuhan petani sehingga tujuan 
pemberdayaan dapat tersampaikan secara 
tepat kepada petani.  

 Faktanya keinginan petani terhadap 
perhutanan sosial sebenarnya tidaklah terlalu 
muluk. Harapan mereka adalah untuk bisa 
menggarap lahan dengan tenang tanpa 
terus-menerus terintimidasi baik oleh aturan 
kelembagaan yang rumit ataupun terancam 
oleh aksi-aksi maneuver aktor tertentu yang 
merasa punya kuasa terhadap lahan.  Kebebasan 
petani terhadap akses lahan adalah kunci 
mendasar pemberdayaan yang sesungguhnya 
(Damanik, 2019; Reski et al., 2017).  Bilamana 
petani dapat dengan bebas menggarap lahan, 
maka ketergantungannya pada pihak luar 
dapat berubah menjadi kemandirian (Soetomo, 
2011). Dalam masyarakat petani, apa yang kita 
sebut dengan modal sosial, kecerdasan kolektif, 

https://pmb.brin.go.id/perhutanan-sosial-dan-akses-yang-dijual/
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dan inisiatif lokal sesungguhnya telah built-in 
dalam diri masyarakat yang mana akan muncul 
dengan sendirinya manakala ekosistem sosial 
dan lingkungannya mendukung. Mka dari itu, 
tugas negara adalah menciptakan ekosistem 
sosial dan lingkungannya tersebut menjadi 
sehat, sehingga segala ide, inovasi, maupun 
prakarsa lokal petani dapat berkembang secara 
progresif untuk mencapai kesejahteraannya 
secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung 
pada bantuan pemerintah maupun dorongan 
external aid (bantuan pihak luar) lainnya. 

  Pada akhirnya dalam pembangunan 
kehutanan berkelanjutan dewasa ini, 
perhutanan sosial menjadi tema yang paling 
banyak ditantang. Tantangan tersebut adalah 
untuk membuktikan bahwa dengan membagi 
ruang kelola kawasan hutan kepada petani 
akan mensejahterakan petani yang sekaligus 
memberikan rasa adil. Perhutanan sosial, 
dengan 5 skemanya (Hutan Desa, Hutan 
Kemasyarakatan, Hutan Adat, Kemitraan 
Kehutanan, dan Hutan Tanaman Rakyat), 
diharapkan mampu menjadi pembeda dari 
sekian banyak dorongan eksternal yang selama 
ini kerap gagal mengangkat kesejahteraan 
masyarakat miskin, terutama terhadap mereka 
yang hidup secara subsisten dari hasil hutan. 

 Sudah saatnya kini perhutanan 
sosial benar-benar menjadi solusi sejati atas 
persoalan kemiskinan sekitar hutan, konflik 
tenurial, serta ketidakberdayaan komunitas 
pedesaan. Bukan lagi sekedar menjadi program 
seremonial belaka yang ikut berakhir bila 
rezim dan pejabatnya berhenti. Kita berharap 
bahwa akan ada kesungguhan dan komitmen 
yang nyata dari para elit (pusat-daerah-lokal-
dan komunitas) untuk mengawal program ini 
sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. 
Tentunya harus diiringi dengan perbaikan 

menyeluruh dari level regulasi hingga 
pengaturan di tingkat tapak. Bila perbaikan 
tersebut benar-benar dijalankan secara tepat 
dan efektif, maka mari menaruh harapan bahwa 
ekosistem perhutanan sosial kita ke depan 
bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan 
semoga apa yang kita sebut dengan tagline 
“membangun Indonesia dari pinggiran desa“ 
dapat tercapai secara nyata.
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Belakangan ini viral di media sosial 
mengenai tim nasional Jepang yang 
meninggalkan ruang ganti pemain 

dalam keadaan rapi dan bersih. Yang menarik, 
para pemain juga meninggalkan catatan 
ucapan terima kasih lengkap dengan origami 
berbentuk Tsuru (ツル) atau angsa yang 
menyimbolkan harapan dan semangat. Tak 
hanya para pemain, para suporter asal Jepang 
pun turut melakukan aksi yang sama dengan 
membersihkan tribun stadion setelah selesai 
menonton pertandingan Piala Dunia 2022.

 Aksi ini sebenarnya bukanlah hal yang 
baru. Pada Piala Dunia di Brazil (2014) dan 
Rusia (2018) pun, ruang ganti pemain Jepang 
ditinggalkan dalam keadaan yang penuh kilap. 
Lengkap dengan ucapan terima kasih. 

 Dalam kesempatan lain, tim nasional 
Jepang juga melakukan hal serupa dalam 
Final Asian Cup 2019 di Uni Emirat Arab. Kala 
itu, meskipun kalah dari Qatar para pemain 
tetap melakukan tradisi bersih-bersih. Tak lupa 
menuliskan pesan terima kasih dalam bahasa 
Arab, Jepang, dan Inggris. Sikap para pemain 
Jepang ini kerap mendapat apresiasi dari 
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan 

masyarakat internasional.

Tradisi Bersih-Bersih Jepang

 Pengunjung yang pertama kali datang 
ke Jepang mungkin akan terkejut dengan 
kebersihan negara tersebut. Sebab, jarang 
ditemukan ada sampah berserakan di pinggir 
jalan. Ketika menggunakan toilet umum seperti 
di stasiun pun, pengunjung pun tidak merasa 
jijik karena kondisinya yang layak pakai. Hal ini 
berbeda dengan kondisi toilet umum di Jakarta 
yang cenderung tidak terjaga kebersihannya.

 Kisah kebersihan Jepang sempat 
dicatat oleh William Adams, seorang navigator 
asal Inggris yang kemudian menjadi samurai 
sekaligus penasihat Tokugawa Ieyashu. Catatan 
Adams kemudian menjadi referensi dalam 
buku karya Giles Milton yang berjudul Samurai 
William: The Englishman Who Opened Japan 
(Milton, 2003). 

 Dalam buku tersebut disebutkan bahwa 
ketika Adams tiba di Jepang pada tahun 1600, 
ia terkejut dengan adanya kakus dan saluran 
pembuangan. Para bangsawan pun tampak 
sangat bersih dan kerap melakukan mandi 
uap dari kayu wangi. Kondisi ini mengejutkan 
Adams karena pada tahun yang sama, 
London bukanlah kota bersanitasi baik dan 
banyak penyakit. Wabah pes yang berasal dari 
gigitan kutu hewan pengerat bahkan pernah 
melanda London pada tahun 1665-1666 yang 
mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal 
(Haensch et al., 2010)Tradisi bersih-bersih 
Jepang yang telah berusia ratusan tahun itu 
berakar pada ajaran Buddhisme Zen. Dalam 
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Zen, kegiatan bersih-bersih dianggap sebagai 
latihan spiritual yang serupa dengan meditasi 
(Powell & Cabello, 2019). Saking pentingnya, 
tradisi ini dicatat dalam Engishiki (延喜式) atau 
buku prosedur hukum dan adat istiadat yang 
dibuat pada era Engi (901-923) (Yoda, 2021). 
Salah satu bab yang ada dalam Engishiki adalah 
instruksi cara membersihkan Istana Kekaisaran 
Kyoto. Sistem pembersihan ini kemudian 
diadopsi oleh kuil Buddha dan kuil Shinto.

 Tradisi bersih-bersih ini pun akhirnya 
diserap oleh masyarakat Jepang. Mereka 
melakukan kegiatan bersih-bersih pada akhir 
tahun yang disebut Oosouji (大掃除) atau 
pembersihan besar. Kegiatan ini biasanya 
dilakukan seminggu penuh oleh anggota 
keluarga untuk menyambut tahun baru. 
Pembersihan besar-besaran ini dianggap 
sebagai ritual membersihkan nasib buruk untuk 
menuju awal baru yang baik.

 Budaya bersih-bersih ini pun diajarkan 
di sekolah yang tidak hanya diterapkan dalam 
lingkungan keluarga. Setiap hari selepas 
pelajaran usai, para siswa membersihkan kelas, 
koridor, dan toilet baik dari siswa sekolah dasar 
hingga sekolah menengah atas. Rutinitas ini 
mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab 
membersihkan tempat dan barang yang 
digunakan, terutama di area publik. Lebih lanjut 
para siswa mengganti sepatu jalan dengan 
Uwagutsu (上靴 ) atau sepatu dalam ruangan 
untuk menghindari masuknya kotoran dari luar.

 Selain ajaran Zen, budaya bersih-bersih 
ini juga ada dalam ajaran Shinto yang menjadi 
jiwa identitas Jepang. Salah satu konsep kunci 
dari Shinto adalah Kagare (穢れ) yang berarti 
ketidakbersihan dan kekotoran batin. Dalam 
Shinto, penyebab Kagare adalah penyakit, 
kematian, kotoran fisik, tindakan bejat seperti 
pemerkosaan. Kagare dapat membawa 

malapetaka yang membahayakan masyarakat. 
Untuk itu, sangat penting untuk selalu menjaga 
kebersihan agar terhindar dari petaka.

 Masyarakat Jepang dalam bersikap pun 
memiliki konsep budaya bernama Meiwaku 
(迷惑) yang berarti menyusahkan dan 
mengganggu. Konsep Meiwaku pun menjadi 
salah satu dasar sikap kesopanan dalam 
budaya Jepang. Sebagai contoh, saat seseorang 
berada di ruang publik, maka ia tidak boleh 
mengganggu orang lain dengan cara tidak 
berbicara dengan suara keras dan menjaga 
lingkungan tetap bersih. Sayangnya konsep 
Meiwaku dapat menjadi pedang bermata dua 
(Geeraert, 2021). Sebagai contoh, para pekerja 
di Jepang sungkan mengambil cuti karena 
khawatir merusak harmoni kerja tim atau anak-
anak yang berisik dan bersikap aktif dianggap 
menggangu ketenangan lingkungan.

 Pada era modern ini, tradisi berbenah 
Jepang kembali mendapat perhatian 
internasional melalui metode KonMari yang 
diperkenalkan oleh Marie Kondo. Dalam 
bukunya yang berjudul The Life-Changing Magic 
of Tidying Up (Kondo, 2014), Kondo menjelaskan 
bahwa konsep berbenah tidak sekedar 
merapikan barang. Lebih dari itu, metodenya 
menumbuhkan kepekaan terhadap keinginan 
dan kebutuhan. Pada akhirnya metode ini 
dapat memberikan manfaat emosional menuju 
gaya hidup sehat dan membahagiakan jiwa. 

 Panjangnya tradisi bersih-bersih 
yang dimiliki Jepang, tak mengherankan jika 
warganya kerap melakukan aksi tersebut 
dalam berbagai kesempatan, salah satunya 
di ajang Piala Dunia. Sikap ini menunjukkan 
penghormatan kepada penyelenggara, pemain 
lawan, pelatih, dan penonton lain. Dalam hal ini, 
Jepang tidak hanya menampilkan sportivitas, 
tapi juga etika dan tata krama.
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Gerakan feminisme hadir sebagai respon 
kritis dari perlakuan diskriminasi 
terhadap perempuan. Salah satu 

tujuan kehadirannya adalah untuk menuntut 
kesetaraan hak dan kepentingan perempuan. 
Gerakan ini dapat berupa resistensi terbuka 
yakni resistensi yang ditandai dengan dengan 
adanya perlawan yang terorganisir, sistematis, 
dan berprinsip, bentuk perlawanannya juga 
secara terang-terangan atau tidak sembunyi 
(Susilowati & Indarti, 2018). Pada konteks 
Indonesia gerakan feminisme masih terus 
mengalami perkembangan. Setelah era gerakan 

perlawanan Kartini melalui bukunya Habis Gelap 
Terbitlah Terang, para feminis atau penggiat 
kesetaraan gender mulai memanfaatkan 
banyak media lainnya untuk mengangkat 
serta menyebarkan nilai-nilai feminisme salah 
satunya melalui film. Film sebagai bagian dari 
media massa dimana memiliki cakupan area 
dan sasaran yang luas, mampu mengubah 
pola pikir dan perilaku seseorang berdasarkan 
keberpihakannya. Film, sebagai sebuah 
praktik sosial, memiliki kemampuan dalam 
mengemas sebuah konsep, ide atau gagasan 
menjadi sebuah wacana yang diletakkan pada 
ruang publik melalui sinematografi. Selain itu 
ia merupakan suatu komoditas yang dapat 
disalin, didistribusikan, dan diputar berulang-
ulang sehingga dapat terus dikonsumsi dengan 
dampak substansial (Sheth, Jones & Spencer, 
2021).    Maka, film efektif digunakan sebagai 
alat untuk menyebarkan ideologi kepada 
massa dan juga sarana transformasi sosial dan 
individu dengan harapan dapat membentuk 
keyakinan, memengaruhi pendapat, dan 
mengubah sikap manusia terhadap suatu 
masalah sosial (Kubrak, 2020). Wulandari 
(2019) juga menjelaskan bahwa film memiliki 
fungsi representasi masyarakat dimana film 
membentuk dan menghadirkan kembali 
kenyataan berdasarkan kode-kode, konvensi 
dan ideologi dari kebudayaan.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, 
tulisan ini fokus untuk melihat representasi 
ketidaksetaraan gender dan resistensi pada 
Film Yuni.  Alasan memilih film ini, antara 
lain:  1). Film tersebut dianggap menarik 
karena secara khusus menggunakan latar 
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belakang masyarakat Serang dengan nilai-nilai 
budayanya secara holistik. 2) Latar belakang 
tokoh remaja yang memiliki hasrat gejolak masih 
membara. 3). Film ini mendapatkan perhatian 
mendalam oleh para penikmat film. Film yang 
dirilis pada tahun 2021 ini menarik perhatian 
para penikmat film, dilansir dari MPOTIMES.id 
yang mengutip beberapa tanggapan dari para 
penonton film Yuni, mereka merespon film 
ini dengan tanggapan positif.   Akun Twitter 
@runiarumdari memberikan tanggapannya 
bahwa film Yuni banyak memberikan informasi 
tentang dampak budaya patriarki. 

 Metode analisis yang digunakan dalam 
tulisan ini adalah Multimodal Discourse Analysis.  
Oyebode dan Unuabonah (2013) menjelaskan 
bahwa multimodal discourse analysis 
merupakan usaha untuk menemukan makna 
yang dimaksudkan dalam suatu peristiwa 
komunikatif yang melampuai bahasa dengan 
menggunakan bahan-bahan lainnya seperti 
warna, font, gambar, ikon, dll. Dengan kata 
lain bahwa multimodal discourse adalah studi 
mengenai berbagai metode yang digunakan 
manusia dalam berkomunikasi. Metode ini 
dapat dilakukan dengan banyak cara seperti 
menganalisis isi, percakapan, dan semiotika 
sosial yang dapat dilihat dari berbagai perspektif 
seperti warna, genre, tata letak, gambar, suara, 
tindakan dll. 

Ringkasan Film Yuni (2021)

 Film Yuni merupakan karya sutradara 
Kamila Andini.  Film ini berkisah tentang 
Yuni, seorang siswi kelas 3 SMA, yang ingin 
melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan 
tinggi melalui beasiswa. Namun cita-citanya 
tersebut harus mengalami kendala dikarenakan 
lamaran-lamaran pernikahan yang terus datang 

kepadanya. Permasalahan lamaran tidak begitu 
saja mudah dihadapi karena adanya tekanan 
dari budaya dalam masyarakat sehingga 
membuatnya tidak bisa mengambil keputusan 
secara bebas.

Representasi Ketidaksetaraan Gender dalam 
Film Yuni

 Film yuni secara jelas mengangkat 
isu mengenai ketidaksetaraan gender 
akibat budaya patriarki dari sudut pandang 
perempuan. Salah satu bidang dimana 
perempuan mendapatkan ketidaksetaraan 
adalah pada pendidikan. Permasalahan tersebut 
ditampilkan secara jelas dalam Film Yuni. Pada 
adegan 1.08.15 menampilkan percakapan 
antara kepala sekolah dan Bu Lies mengenai 
permasalahan pendidikan perempuan. Bu 
Lies merupakan seorang guru di sekolah Yuni 
yang memperjuangkan pendidikan tinggi 
bagi murid-muridnya. Namun kepala sekolah 
memiliki perbedaan pendapat dengannya. 
Kepala sekolah mengatakan “Iye, tapi paham 
Bu Lis kudu paham asal-usulle bocah kuwen. 
Apa maning bocah wadon, ugah wong tuwane 
pengene ngawinaken daripada sekolah.” yang 
berarti ia meminta Bu Lies untuk memahami 
kondisi anak perempuan yang orang tuanya 
lebih ingin menikahkan mereka daripada 
menyekolahkannya. Keinginan orang tua 
dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya 
dibandingkan menyekolahkan anaknya yang 
menjadi gambaran ketidaksetaraan yang 
dialami perempuan. Diskriminasi pada aspek 
pendidikan tak jauh dari stereotip tentang 
peran gender di ruang pribadi dan publik yang 
mutlak. Peran sebagai ibu rumah tangga yang 
fokus dan bertanggung jawab pada pekerjaan 
domestik membuat perempuan dianggap 
tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi 
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atau berkarir.  Padahal di sisi lain dengan jelas 
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa 
pendidikan merupakan hak asasi manusia 
yang dijamin oleh konstitusi dan undang-
undang. Melalui pendidikan seseorang dapat 
mengembangkan kemampuan dan potensi 
diri yang nantinya dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Pandangan mengenai pendidikan 
perempuan juga berkaitan dengan pernikahan 
usia dini pada perempuan. Pada film Yuni 
ditunjukkan bagaimana Yuni yang akan segera 
tamat sekolah sudah mendapatkan tiga 
lamaran pernikahan. Pertama, ia mendapatkan 
lamaran dari Imam seorang pekerja pabrik 
yang baru ia temui satu kali. Kedua, ia 
mendapatkan lamaran dari Mang Dodi untuk 
menjadi istri kedua. Ketiga, ia mendapatkan 
lamaran dari Pak Damar yang merupakan guru 
bahasa Indonesia di sekolahnya. Keluarga dan 
masyarakat di sekitar Yuni justru mendukung 
atau tidak mempermasalahkan jika Yuni 
hendak menikah setelah lulus SMA. Pernikahan 
perempuan usia dini tidak hanya dialami oleh 
tokoh Yuni melainkan juga oleh perempuan 
pada masyarakat Indonesia.  

 Selain usia, keperawanan merupakan hal 
lainnya yang menjadi penting bagi perempuan. 
Keperawanan seolah melekat dengan harga 
diri seorang perempuan. Hal tersebut juga 
ditampilkan secara tersurat dalam Film Yuni. 
Pada adegan ketika Mang Dodi melamar Yuni.
Terdapat dialog yang disampaikan oleh Mang 
Dodi kepada nenek dari Yuni, “Seniki nembe 
awalan teh, mengken umpami Yuni sampun 
sah sareng kula lan ning malem pertame maler 
perawan, kontan kula tambih maleh 25 juta”, 
yang berarti Mang Dodi menjanjikan mahar 
yang lebih tinggi jika pada malam pertama 
nantinya yuni terbukti masih perawan. 

Hal tersebut secara tersirat menunjukkan 
bahwa perempuan masih dinilai berdasarkan 
keperawanan. Perempuan yang masih perawan 
memiliki “nilai” lebih dibandingkan mereka 
yang sudah tidak perawan.

 Lamaran-lamaran yang diterima oleh 
Yuni tidak dapat dengan mudah diabaikannya. 
Film ini menggambarkan bahwa perempuan 
tidak memiliki kebebasan untuk melakukan 
sesuatu atas dirinya sendiri. Budaya masyarakat 
menciptakan tekanan dan batasan dalam 
perilaku perempuan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari bagaimana orang-orang disekitar Yuni 
mengatakan bahwa ia beruntung mendapatkan 
lamaran dari Imam. Selain itu teman-teman 
juga menjadikannya sebagai bahan gunjingan 
seperti yang terdapat pada adegan 21.47:

“… Ceunah mah ditolak yah kus Yuni. Nya 
jelema kan beda beda, mereun Yuni mah luhur 

kreteriana. Aing mah sina kana karma, mengges 
keiu anu ngalamar teu eui hade dibanding 
ditolak. Kumaha, keduhung jasa sina mah.” 

(Dengar-dengar, Yuni menolak lamaran itu. 
Selera setiap orang berbeda. Mungkin Yuni 
memiliki standar yang lebih baik. Kalau aku 

jadi dia, pasti aku akan menerimanya. Nanti dia 
akan menyesal”). 

 Selain itu, terdapat pula pamali yang 
membatasi tingkah laku perempuan. Pamali 
menjadi salah satu simbol otoritas kaum laki-laki 
atas perempuan dengan tidak menghendaki 
mereka menolak keinginan laki-laki untuk 
menikahinya. Penolakan yang Yuni lakukan 
terhadap lamaran-lamaran yang ditunjukkan 
kepadanya membuatnya harus menghadapi 
gunjingan dari masyarakat. Masyarakat 
digambarkan memiliki pamali bahwa tidak baik 
seorang perempuan menolak lamaran sampai 
dua kali. Hal tersebut ditunjukan dalam dialog 
“Ce kolot maneh yun ulah eta nolak almaran lueh 
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2 kali pamali” yang berarti “Kalau kata orang tua 
dulu Yun, tidak baik menolak lamaran lebih dari 
dua kali”. Respon orang-orang di sekitar secara 
tidak langsung menekannya untuk seharusnya 
ia menerima lamaran-lamaran yang datang.

 Film ini juga menampilkan resistensi-
resistensi yang dilakukan Yuni terhadap 
diskriminasi yang Ia alami. Bentuk dari 
resistensi ini adalah penolakan-penolakan 
yang Yuni lakukan. Pada lamaran pertama, Yuni 
dapat dengan tegas menolak secara langsung 
lamaran Imam karena ia ingin memperjuangkan 
beasiswanya yang mana memiliki syarat untuk 
tidak menikah. Yuni mengatakan dengan 
tegas keputusannya kepada Imam dengan 
mengatakan “Kite ora bisa nikah kare sireg, kita 
ora bisa nikah kare sireg” yang berarti tidak 
mau menikah. Kedua, pada lamaran Mang 
Dodi. Yuni menolak lamaran dari Mang Dodi 
dengan mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi 
perawan. Sebelumnya ia memutuskan untuk 
melakukan hubungan intim dengan Yoga, 
teman sekolahnya, agar ia tidak lagi perawan. 
Lalu pada lamaran ketiga, ia memutuskan 
untuk pergi tepat pada hari pernikahan. Akhir 
dari segala bentuk resistensi yang dilakukan 
oleh tokoh Yuni adalah ia tidak berhasil keluar 
dari kurungan budaya patrirki. Setelah ia 
berhasil membebaskan diri dari lamaran yang 
satu, ia harus menghadapi lamaran lainnya 
yang terus datang. Pada posisinya, lingkungan 
masyarakat tidak mendukung kebebasannya 
dan membuatnya semakin tenggelam dalam 
ketidaksetaraan. Melalui Film Yuni, masyarakat 
diharapkan dapat lebih terbuka mengenai 
pentingnya kesetaraan bagi setiap orang. 

Penutup    

Pada kesimpulannya, terdapat cuplikan-

cuplikan yang menunjukkan ketidaksetaraan 
gender yang dialami oleh perempuan serta 
resistensi yang dilakukan oleh tokoh Yuni 
terhadap budaya patriarki. Namun, dalam 
melakukan resistensinya, Yuni tetap masih harus 
berhadapan dengan tekanan masyarakat yang 
membatasi kebebasannya sebagai perempuan 
atas dirinya sendiri. Penulis berharap 
kedepannya akan lebih banyak film-film yang 
mengangkat isu ketidasetaraan gender dengan 
latar belakang budaya masyarakat daerah di 
Indonesia. (Editor: Anissa Meutia Ratri)
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