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 Gig Economy menjadi model bisnis baru yang sedang ingin dicapai oleh Indonesia 

sebagai sebuah keniscayaan hadirnya era Revolusi Industri 4.0. Sebagai sebuah fenomena 

untuk merespon perkembangan teknologi, gig economy sangat menekankan efektivitas 

dan juga efisiensi. Selain karena faktor teknologi, kemunculan gig economy juga terkait 

erat dengan maraknya pekerja freelance atau juga sering disebut sebagai on-demand 

worker (buruh siap kerja); yaitu para pekerja yang direkrut dan dipekerjakan oleh 

perusahaan dalam waktu tertentu saja.  

 Gig Economy sebenarnya bukanlah hal yang baru di era Industri 4.0. Namun di 

beberapa negara, termasuk di Indonesia, gig ekonomi sedang mengalami pertumbuhan 

yang signifikan sehingga membuat perusahaan ingin melihat lebih jauh lagi terkait dengan 

gig workers. Gig Workers bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik menggunakan 

platform online maupun secara offline . Kita dapat melihat sudah banyak platform mobile di 

Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia jasa, misalnya Grab, Go-jek, dan platform 

lainnya yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Selain menawarkan peluang bagi para pekerja millenials yang lebih menyukai 

kebebasan dan fleksibilitas kerja, gig ekonomi juga memunculkan berbagai permasalahan 

para bagi pekerja yang terlibat di dalamnya. Permasalahan tersebut, misalnya, para pekerja 

yang terjun kedalam pusaran pasar tenaga kerja lepasan tentu tidak mendapat akses 

informasi terkait dengan kontrak kerja, tunjangan kesehatan, dan operasional. Berbagai 

resiko kerja akan ditanggung sendiri oleh para pekerja. Selain itu, para pekerja lepas yang 

bekerja pada platform digital ini selalu dikaitkan dengan otonomi dan fleksibilitas mereka 

dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi dalam realitasnya, citra tersebut nampaknya 

tidak selalu dapat diwujudkan di lapangan. Hal ini karena pada dasarnya secara struktural 

para pekerja tidak memiliki daya tawar yang setara dengan pemberi kerja. Kondisi yang 

demikian berdampak pada waktu penyelesaian pekerjaan yang ditentukan oleh 

perusahaan secara sepihak. Alhasil para pekerja gig ekonomi ini harus bekerja siang dan 

malam untuk mengejar target jadwal yang sudah ditetapkan tersebut. 

 Tentu saja masih banyak hal lain yang perlu dikaji terkait dengan Gig Workers dan 

environmental transformation. Program Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian 

kepada Masyarkaat yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Gadjah Mada diharapkan akan diperoleh berbagai temuan baru dan juga kajian 

kritis mengenai tenaga kerja di Indonesia, khususnya mereka yang terlibat dalam kegiatan 

gig ekonomi yang saat ini sedang berkembang. Kegiatan riset yang dilakukan oleh para 

akademisi FISIPOL-UGM yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder diharapkan 

dapat memberikan benang merah dan solusi dalam permasalahan ketenaga kerjaan. Hibah 

Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didukung oleh FISIPOL-

UGM ini tidak hanya menghasilkan karya akademik berupa publikasi riset, namun benar-

benar dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai masalah yang saat ini sedang 

dihadapi oleh masyarakat.  

 

 

Yogyakarta, 23 November 2020 

Erwan Agus Purwanto 

Dekan FISIPOL-UGM 
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ONLINE: ZOOM & GOOGLE MEET

Senin, 23 November 2020 

Sesi 1 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Kolaboratif Triple Helix &
Kolaboratif Internasional
( https://zoom.us/j/97301809863
Webinar ID: 973 0180 9863 )

Prof. Dr. T. K. Yeremias

Di Bawah Kendali Aplikasi: Dampak
Gig Economy terhadap Kelayakan Kerja
“Mitra” Industri Transportasi Online
di Indonesia 

The Myth of Flexibility and Work-life
Balance: Gendered Experiences of
Female Gig Workers in Indonesia 
Treviliana Eka Putri, M.Int.Sec.

Mengelola Pandemi: Konstruksi Risiko
dan Strategi Adaptasi-Transformasi
Masyarakat dalam Mengembangkan
Ketahanan Sosial
Dr. Nurhadi 
Agama Lokal dan Hak Kewargaan
di Indonesia 
Dr. Abdul Ga�ar Karim
Praktik dan Nilai Demokrasi Lokal
di Indonesia
Dr. Abdul Ga�ar Karim

Sesi 2 13.00 – 15.00 WIB (ZOOM) 
Diseminasi Hasil Riset Dosen Fisipol
https://zoom.us/j/97492674316
Webinar ID: 974 9267 4316

Selasa, 24 November 2020 

Place Making as a Discursive Practice:
Local Struggle for Place and Resistance
Against O�-Shore Tin Mining in Belitung
Island of Indonesia 
Dr. Nanang Indra Kurniawan 

Transforming Corporate Environmental
Citizenship in Indonesia: A Study
on Governing Transnational Mineral
Water Supply Chain 
Dr. Maharani Hapsari 

Sesi 1 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Kolaboratif Internasional
https://zoom.us/j/92716793184
Webinar ID: 927 1679 3184

Women Collective Action and
In�uencing Village Decision Making
Dr. Amalinda Savirani

Sesi 1 10.00 – 11.30 WIB (ZOOM) 
Diseminasi Hasil Riset Dosen Fisipol
https://zoom.us/j/97985306843
Webinar ID:   979 8530 6843

Menyimak dan Mendiskusikan Video
Online Terkait Sejarah sebagai Model
Alternatif Pembelajaran di Tingkat SMA 
Gilang Desti Parahita, M.A.

Sesi 1 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Hilirisasi Output PkM
https://zoom.us/j/93867528662
Webinar ID: 938 6752 8662

Morality Policies and the Prospect for
Inclusive Citizenship in Decentralized
Indonesia: A Study of West Java
Ayu Diasti Rahmawati, M.A. 

Sesi 2 13.00 – 14.30 WIB (ZOOM) 
Diseminasi Hasil Riset Dosen Fisipol
https://zoom.us/j/96053342786
Webinar ID: 960 5334 2786 

Rabu, 25 November 2020 
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Kamis, 26 November 2020 

Pembentukan Masyarakat Disiplin
(Disciplinary Society) pada Institusi
Pendidikan: Studi Kasus Pendidikan
Kewarganegaraan dan Multikulturalisme
di SMK Bakti Karya Parigi, Pangandaran
Asep Mulyana
Reassembling Norm Localization: 
Bagaimana Materialitas Sumber
Daya Alam Memengaruhi Praktek
Transparansi di Industri Minyak Bumi 
Indah Surya Wardhani 
Eclipse of Universe? 
Islam Nusantara sebagai Penanda
Epistemic Shift
Nuruddin Al Akbar 

Sesi 1 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Diseminasi Hibah Riset Mahasiswa S3
DPP https://zoom.us/j/98454333769
Meeting ID 984 5433 3769

Rational Choice Institutionalism dan
Problem Kelembagaan: Studi Kasus Kartel
Perdagangan Komoditas Bawang Putih
Tonny Timbul P Tampubolon

Korupsi pada Masyarakat Prismatik
(Studi pada Aras Lokal Lombok)
Iwan Tanjung Sutarna
Intervensi Negara dan Dinamika Kelas
Agraria (Studi Komparasi Dampak
Kebijakan Peningkatan Produktivitas
Pertanian di Era Joko Widodo terhadap
Ketimpangan Reproduksi Kelas Sosial
di Kabupaten Jember dan Kota Batu)
Sinergy Aditya Airlangga

Sesi 2 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Diseminasi Hibah Riset Mahasiswa S2 & S3
Dept MKP https://zoom.us/j/93111750757
Meeting ID 931 1175 0757

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020: 
Aplikasi Prinsip Fariness di Era Pandemi
Dr. Kuskridho Ambardi 
New Normal: Disrupsi Peradaban dan
Perubahan Kebudayaan Pasca Pandemi
COVID-19 
Dr. Rr. Siti Murtiningsih 

Efektivitas Vaksin untuk Penanggulangan
COVID-19
Dr. Yodi Mahendradhata

Sesi 1 10.00 – 12.00 WIB (ZOOM) 
Policy Responses to COVID-19 and Beyond
https://zoom.us/j/93412401668
Webinar ID: 934 1240 1668

Overview atas Pelaksanaan Riset Ilmu
Sosial dalam Konteks Pandemi 
Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni
Pemanfaatan Big Data Analytic dalam
Ilmu Sosial Saat Ini 
Dr. Novi Kurnia
Penelitian Survei dalam Situasi Pandemi 
Wahyu Kustiningsih, M.A

Sesi 2 13.00 – 14.30 WIB (ZOOM) 
Aktivitas Riset di Kala Pandemi
https://zoom.us/j/94275535072
Webinar ID: 942 7553 5072 

Jumat, 27 November 2020 

Etik Anjar Fitriarti 

Sistem Komunikasi Literasi Kesehatan
Mental (Studi Kasus Yayasan SATUNAMA
Yogyakarta)

Analisis Wacana Kritis Normal Fairclough
terhadap Perlawanan Marginalisasi
Perempuan dalam Islam pada Laman
Mubadalah.id
Aliftya Amarilisyariningtyas

Perubahan Beban dan Mode Kerja
Jurnalis di Era Konvergensi, Kualitas
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Relasi Informal dan Kapabilitas
Masyarakat Urban Indonesia: Sebuah
Pendekatan Narrative Literature Review
Pinurba Parama Pratiyudha
Inklusivitas Jaminan Sosial Kesehatan
bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia,
Filipina, dan Vietnam: Sebuah Pendekatan
Systematic Review
Kafa Abdallah Kafaa
Sengkarut Kon�ik dalam Penanganan
Krisis Pandemi Coronavirus Disease-19:
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Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna
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Produksi Dokumenter Virtual Reality 
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The Making of Corporate Environmental Citizenship in Indonesia: 
Transnational Mineral Water Supply Chain in a Hybrid Governance 

 
 

 Maharani Hapsari 1, Ana Nadhya Abrar 2, Wigke Capri Arti 3, Annisa Kirana Andaneswari 4 Qonitah 
Rohmadiena 4, B. Endo Gauh Permana 4, M. Ilham Nugroho 4, Khoo Ying Hooi 5 

 
 

1 Department of International Relations 
2 Department of Communication Studies 

3 Research Centre for Politics and Governance 
4 Institute of International Studies 

5 Universiti Malaya  
 
 

Widespread emergence of global environmental discourses such as climate change and 
its articulation on corporate practices have been debated by many scholars. We examine how 
contesting environmental narratives are produced in corporate relations with the state and 
their social communities as governing subjects embedded in hybrid authority and legitimacy as 
well as multiple identities and belonging. Learning from the case of Danone, a French 
transnational corporation expanding supply chain in Klaten Regency, Indonesia, we identify the 
presence of hybrid governance. There are plastic waste and water scarcity coalesced across top-
down and bottom-up forces that shape their multifaceted dimensions. This study examines how 
actors along the transnational supply chain engage in multiple contestations to redefine 
corporate environmental practices in Indonesia. This includes understanding how relations among 
corporate actors, government in host countries and affected communities. 

 
The production of environmental narratives involves struggles differentiating dominant and 

non-dominant narratives. However, there are marginalized groups whose stories are not 
represented within the mainstream channels of corporate and government programs. 
Therefore, these varied narratives have not transformed the corporate to be more responsive to 
salient issues at local level. The sense of belonging and sense that a company is part of citizens 
cannot be strengthened through those developed narratives. 

 

The adoption of Sustainable Development Goals (SDGs) has been encompassed in the 
national regulatory frameworks. However, in Klaten, there is a governance loop in implementing 
those laws as indicated by the absence of local laws (Regent Regulation) to accelerate and 
strengthen national frameworks. The presence of Aqua has accentuated and accumulated socio-
economic interests for government actors to embed the company. However, it does not 
necessarily enact the transformation of identities and belongings to localities of their business 
operations. 
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their social communities as governing subjects embedded in hybrid authority and legitimacy as 
well as multiple identities and belonging. Learning from the case of Danone, a French 
transnational corporation expanding supply chain in Klaten Regency, Indonesia, we identify the 
presence of hybrid governance. There are plastic waste and water scarcity coalesced across top-
down and bottom-up forces that shape their multifaceted dimensions. This study examines how 
actors along the transnational supply chain engage in multiple contestations to redefine 
corporate environmental practices in Indonesia. This includes understanding how relations among 
corporate actors, government in host countries and affected communities. 

 
The production of environmental narratives involves struggles differentiating dominant and 

non-dominant narratives. However, there are marginalized groups whose stories are not 
represented within the mainstream channels of corporate and government programs. 
Therefore, these varied narratives have not transformed the corporate to be more responsive to 
salient issues at local level. The sense of belonging and sense that a company is part of citizens 
cannot be strengthened through those developed narratives. 

 

The adoption of Sustainable Development Goals (SDGs) has been encompassed in the 
national regulatory frameworks. However, in Klaten, there is a governance loop in implementing 
those laws as indicated by the absence of local laws (Regent Regulation) to accelerate and 
strengthen national frameworks. The presence of Aqua has accentuated and accumulated socio-
economic interests for government actors to embed the company. However, it does not 
necessarily enact the transformation of identities and belongings to localities of their business 
operations. 

 
 

Aqua CSR is heavily influenced by Danone as the lead firm where majority of the actions are 
related to the issue of plastic waste since plastic waste contributes to global warming. However, 
what is considered as more prominent for Klaten's farmer is corporate practices on water issues. 
Klaten residents do not share the common ground when discussing Aqua’s externalities. Villagers 
who live in Wangen tend to give good impressions toward Aqua since majority of them benefit 
from Aqua.  On the contrary, local people who live in Trucuk, Kebonharjo, Keprabon tend to 
challenge Aqua’s operation (Interview with Local Resident, 2020). 

 
This study has presented an analysis of hybrid governance on how corporate environmental   

citizenship is a political project involving multifaceted emergence of environ-mental narratives. 
Corporate citizen is constructed in the myriads of fluid relations of state, market and civil society 
as governing subjects, which are shaping and are being shaped by hybrid authority and are made 
legitimate as they engage in the contesting top-down and bottom-up governance forces. 

Aqua CSR is heavily influenced by Danone as the lead firm where majority of the actions are 
related to the issue of plastic waste since plastic waste contributes to global warming. However, 
what is considered as more prominent for Klaten's farmer is corporate practices on water issues. 
Klaten residents do not share the common ground when discussing Aqua’s externalities. Villagers 
who live in Wangen tend to give good impressions toward Aqua since majority of them benefit 
from Aqua.  On the contrary, local people who live in Trucuk, Kebonharjo, Keprabon tend to 
challenge Aqua’s operation (Interview with Local Resident, 2020). 

 
This study has presented an analysis of hybrid governance on how corporate environmental   

citizenship is a political project involving multifaceted emergence of environ-mental narratives. 
Corporate citizen is constructed in the myriads of fluid relations of state, market and civil society 
as governing subjects, which are shaping and are being shaped by hybrid authority and are made 
legitimate as they engage in the contesting top-down and bottom-up governance forces. 
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This research discusses meaning-making and discursive practices in the process of production 

of place. Drawing on the case of the local struggle for a place in Belitung island, we investigate 
hegemonic discourse on mining play a role in shaping and framing local struggle for a place in 
Belitung. We argue that the resistance of hegemonic discourse by subordinated groups as a product 
of domination itself, which interact in a relentless interplay. 

 
This research seeks to understand the struggle against a hegemonic discourse which define 

Belitung as a mining place. Belitung Island, along with Bangka, is one of the main tin producing 
islands in Indonesia where offshore and onshore tin production has been practised since the Dutch 
colonial period. This process continued after independence of Indonesia when state-owned 
company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made the local economy severely 
disrupted. 

 
This severe economic problem, yet, change since the end of 2000-s when Belitung succeeds in 

developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for the local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from the local 
community who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining 
will harm the marine life. 
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By challenging dominant literature under institutionalism and materialism approaches which 
see the struggle for a place in objectivist and essentialist ways, this research seeks to contribute to 
the debate by emphasizing the importance of meaning and seeing a production of place as a 
discursive practice in the processes of place-making. Deploying spatialization of hegemony by Laclau 
and Mouffe’s account of discourse and the production of place by Lefebvre, we posit hegemonic 
discourse, and its resistance is understood as relational, in which the emergence of resistance in the 
meaning-making process is situated by, and also a part of hegemonic discourse. 

 
We process the data through making-use of discourse analysis to the data collected from 

observation, documents, focus group discussion, and depth-interviews. The research found that: a) 
Mining and tin mining has become a hegemonic discourse which is shaping the economy, culture, 
and politics of local people. This implies the embeddedness of discourse of Belitung as a tin island 
and place of tin; b) Dislocation and the emergence of the new/alternative discourse, in this term 
tourism and environmentalism, interlinked with the withdrawal of PT Timah in Belitung due to the 
economic turbulence in the 1990s; c) The resistance to offshore mining while onshore mining is still 
accepted, and the reframing idea of Belitung as tin mining in the practices of tourism demonstrate 
the interplay between hegemonic and alternative discourse. (*) 
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The gig economy has transformed the landscape of work for the past few years. Within this 
system, demands and supplies for work are connected through platforms and get delivered either 
remotely or in-person after the agreement has been reached by all parties (Huws et al., 2016). Gig 
work, therefore, can be considered as a ‘non-standard employment’ (Kalleberg, 2000) with 
platforms recruiting independent contractors instead of full-time employees (De Stefano, 2015). 
Gig's work also offers what Mäntymäki et al. (2019) billed as digital temporality. Gig workers are 
not bound by the traditional notion of the temporal dimension in labor relations, which is 
characterized by rigid working hours determined by employers. In other words, gig workers are 
afforded the convenience of deciding their work time, depending on their schedule and other 
responsibilities that they may have. This high degree of flexibility is proven to be a major incentive, 
especially for those juggling multiple responsibilities (Wu et al., 2019). 

 
The digital temporality offered by gig work has allowed women to have flexible and 

autonomous working arrangements (Hunt & Samman, 2017), thus creating a more inclusive 
workforce for women who also bear the burden of domestic responsibility. In Indonesia, major 
platforms such as Grab and Gojek have launched several campaigns to increase the number of 
female drivers by promising work flexibility. This research will critically discuss the working 
experience of female ojek drivers in Indonesia and the notion of flexibility that is often discussed 
as an advantage of working in the gig economy. This study would assess the concept of flexibility 
and work-life balance and how it is perceived and experienced by these women as 
online ojek drivers. 

 
This study uses phenomenology as an approach to understanding the common experiences 

of female online ojek drivers in Indonesia. The data collection process was carefully conducted by 
applying the essence of phenomenological research. Face-to-face in-depth interviews were 
conducted in five cities, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Makassar, and Medan, in Indonesia from 
July until October 2020. 
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In assessing women experience as online ojek driver, we would use Lehdonvirta’s (2018) 
assessment of the structural constraints in the gig economy, namely: the availability of work 
(algorithm-based distribution of work) and the workers’ dependence on income from the work 
(gig work as the main source of income). Deriving from Lehdonvirta’s work, this study will assess 
the notion of work flexibility and how it applies to the experience of the female online motorbike 
taxi (ojek) drivers in Indonesia. 
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sering menolak orderan, dan mendapat penilaian jelek dari konsumen, maka mereka akan 
“dihukum” menjadi “sepi order” sehingga pendapatannya harian yang mereka terima menjadi 
lebih sedikit. 

Kerentanan yang lain terkait stabilitas dan jaminan pekerjaan dalam jangka panjang. 
Kemitraan semu yang dijalankan antara perusahaan platform dan “mitra”, menempatkan 
perusahaan platform sebagai pihak dominan yang dapat mengatur segala sesuatu terkait 
pekerjaan transportasi/kurir online tanpa perlu berdiskusi dengan “mitra”. Hal itu membuat 
pekerjaan gig menjadi pekerjaan yang tidak stabil, oleh karena alasan tertentu, “mitra” kapan saja 
dapat “dihukum” oleh perusahaan platform dengan disuspend, dibuat sepi order, bahkan diputus 
sebagai mitra. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pekerjaan gig adalah pekerjaan yang rentan, sehingga 
sewaktu-waktu kondisi hidup layak dari “mitra” dapat terancam. Kerentanan ini berpengaruh pada 
panjangnya jam kerja, pendapatan yang tak menentu, ketiadaan jaminan hari tua hingga jaminan 
kesehatan, kaburnya hak libur, “mitra” yang dapat kehilangan pekerjaan kapan saja, tidak 
dimilikinya kontrol terhadap perusahaan platform, hingga berujung pada rapuhnya kondisi kerja 
dan kondisi hidup yang layak. 
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Fokus penelitian ini adalah untuk memeriksa dampak dari pekerjaan ekonomi gig (di industri 
transportasi/kurir online) terhadap kondisi “mitra” atau ojek online (ojol). Pandangan arus utama 
menggambarkan bahwa para “mitra” dalam ekonomi gig cenderung mencapai kesejahteraan 
dengan menikmati kondisi dan hasil kerja yang mereka jalankan. Dengan relasi kerja yang fleksibel 
dan informal, diklaim telah membuat “mitra” dapat bebas menentukan jam hingga hari kerja, 
menyesuaikan pendapatan, dan tidak terikat dengan perusahaan. 

Namun, temuan dari hasil survei yang kami lakukan terhadap 218 Ojol yang “bermitra” 
dengan Gojek, Grab, dan Maxim di tiga provinsi, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali, 
menunjukan hal yang berbeda dengan klaim di atas. Hubungan kerja yang fleksibel dan informal 
dalam gig economy justru membuat tekanan pada “mitra” untuk bekerja lebih lama dan lebih keras 
dengan resiko pekerjaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab “mitra”.  

Kondisi tragis dialami oleh “mitra” ketika terjadi pandemi COVID-19, pendapatan mereka 
menurun drastis sehingga berpengaruh terhadap kelayakan hidup keluarga mereka. Rata-rata 
pendapatan “mitra” mengalami penurunan drastis sejak pandemi COVID-19 (lihat dari Desember 
2019 ke April-Mei 2020) dan kemudian relatif datar ketika kebijakan new normal diterapkan di 
Indonesia. Bahkan sebelum pandemi, pendapatan dari “mitra” sudah mengalami penurunan (lihat 
tahun 2018 ke Desember 2019) oleh karena adanya pemotongan besaran bonus, tarif, dan semakin 
sedikitnya jumlah order yang diterima oleh rata-rata responden. 

Penurunan jumlah pendapatan, beriringan dengan naiknya rata-rata jam kerja dari “mitra”, 
terutama saat pandemi COVID-19. Dengan pendapatan rata-rata yang mengalami trend penurunan 
dan tidak menentu, maka pekerjaan sebagai “mitra” dapat disebut sebagai pekerjaan rentan. Hal 
yang sama dapat terlihat dari jam kerja dari “mitra” yang pada Juli 2020 rata-rata adalah 13,9 jam 
kerja/hari, sehingga alih-alih memberi ruang kebebasan menentukan jam kerja, para pekerja gig ini 
justru ditekan untuk semakin bekerja lebih lama lagi. Kondisi kerja yang lama ini terjadi karena 
sistem yang dikembangkan oleh perusahaan platform menerapkan aturan bahwa “mitra” yang 
lebih rajin dan lebih disiplin bekerja, maka akan lebih dipilih untuk menerima orderan. Sementara 
itu, “mitra” yang dinilai tidak rajin dan tidak disiplin, karena jam kerja dan hari kerja lebih sedikit, 



sering menolak orderan, dan mendapat penilaian jelek dari konsumen, maka mereka akan 
“dihukum” menjadi “sepi order” sehingga pendapatannya harian yang mereka terima menjadi 
lebih sedikit. 

Kerentanan yang lain terkait stabilitas dan jaminan pekerjaan dalam jangka panjang. 
Kemitraan semu yang dijalankan antara perusahaan platform dan “mitra”, menempatkan 
perusahaan platform sebagai pihak dominan yang dapat mengatur segala sesuatu terkait 
pekerjaan transportasi/kurir online tanpa perlu berdiskusi dengan “mitra”. Hal itu membuat 
pekerjaan gig menjadi pekerjaan yang tidak stabil, oleh karena alasan tertentu, “mitra” kapan saja 
dapat “dihukum” oleh perusahaan platform dengan disuspend, dibuat sepi order, bahkan diputus 
sebagai mitra. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pekerjaan gig adalah pekerjaan yang rentan, sehingga 
sewaktu-waktu kondisi hidup layak dari “mitra” dapat terancam. Kerentanan ini berpengaruh pada 
panjangnya jam kerja, pendapatan yang tak menentu, ketiadaan jaminan hari tua hingga jaminan 
kesehatan, kaburnya hak libur, “mitra” yang dapat kehilangan pekerjaan kapan saja, tidak 
dimilikinya kontrol terhadap perusahaan platform, hingga berujung pada rapuhnya kondisi kerja 
dan kondisi hidup yang layak. 
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Sejumlah kegiatan berlangsung sejak April-Oktober 2020. Kegiatan-kegiatan itu adalah survei mini 
terhadap siswa-siswi SMAN 1 Depok Sleman dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta di DIY, seri webinar 
publik pada 17-18 Juli 2020, kajian pustaka untuk topik penggunaan film dalam pendidikan sejarah tingkat 
menengah, dan penyusunan policy paper. 

 
Kita belajar sejarah karena sejarah adalah peristiwa masa lalu yang perlu kita pahami sebagai 

referensi penting bagi masa kini serta masa depan. Masihlah sangat relevan untuk menumbuhkan nilai-
nilai cinta pada tanah air dan beberapa nilai kemanusiaan melalui belajar sejarah Indonesia maupun 
dunia. Nilai-nilai kemanusiaan seperti seperti Hak asasi manusia, gender, lingkungan, kebebasan, 
keberagaman dan toleransi itu banyak diangkat dalam berbagai genre film, termasuk film sejarah. 
Menggunakan film sebagai bagian dari pembelajaran adalah hal yang tidak dapat dihindari. 

 
Belajar sejarah di sekolah tingkat menengah di Indonesia dapat menjadi menyenangkan apabila 

melibatkan media dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan film. Film yang lekat 
dalam kehidupan anak muda berpotensi melibatkan (engaging) siswa lebih jauh dalam pembelajaran 
sejarah, sekaligus mengembangkan daya pikir kritis siswa. Belajar sejarah tak lagi menjadi sesuatu yang 
membosankan, apalagi jauh dari kehidupan pribadi siswa-siswi sekolah menengah. 

 
Policy paper ini merangkum literatur akademik yang berkaitan dengan penggunaan film sebagai 

bagian dari proses belajar-mengajar sejarah di dalam kelas. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi tahap 
persiapan yaitu guru memperluas referensi film, serta tahapan penyertaan film dalam proses belajar-
mengajar di dalam kelas. 

 
Apa yang tercantum dalam paparan rekomendasi ini dapat diterapkan di berbagai sekolah 

menengah di Indonesia terutama untuk mata pelajaran Sejarah.  Rekomendasi kebijakan ini sekaligus 
menegaskan masih pentingnya mata pelajaran Sejarah pada pendidikan menengah di Indonesia. 

 
Kegiatan pengabdian kepada tersebut didukung oleh hibah pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM dan kesediaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah se-DIY 
sebagai mitra pengabdian.
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Sebagai bangsa yang majemuk, sebenarnya Indonesia memiliki deposit nilai-nilai demokrasi 
yang sangat kaya. Hanya saja, nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan-tindakan dan relasi kuasa di 
tingkat lokal cenderung tenggelam di balik narasi besar tentang demokrasi prosedural yang 
liberalistik. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, sebagaimana lazimnya pemilu di negara-negara 
lain, ditegakkan di atas prinsip demokrasi liberal: one person, one vote, one value (OPOVOV). Dalam 
setting seperti ini, praktik demokrasi di Indonesia cenderung bersifat formalistik-elitis (Bayo & 
Samadhi, 2017; Santoso, 2017; Savirani, 2017), dan berpotensi menundukkan praktik-praktik 
demokrasi substantif yang beragam di tingkat lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami 
kegelisahan tersebut, dan menggali nilai serta praktik demokrasi substantif di tingkat lokal yang 
dapat menyumbang pada penguatan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan 
menguraikan sejumlah aspek material (tipe sumber daya ekonomi, historis, dan ada/ tidaknya 
institusi lokal) di sejumlah daerah, yakni Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

Penelitian ini menganalisis praktik demokrasi lokal yang beragam dan menjajaki peluang 
penerapan model demokrasi asimetris, sebagai bagian dari usaha penguatan demokrasi di 
Indonesia. Penelitian ini mengasumsikan bahwa bentuk rezim lokal yang berbeda akan 
menunjukkan watak deliberatif yang berbeda; bagaimana kontrol publik dilakukan, bagaimana 
public affairs diformulasikan, dan seperti apa kesetaraan politik dibangun. 

Selama ini nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan-tindakan dan relasi kuasa di tingkat lokal 
di Indonesia cenderung tenggelam di balik narasi besar tentang demokrasi liberal yang bersifat 
formal-universal. Demokrasi liberal cenderung melakukan generalisasi nilai lokal berdasarkan 
indikator-indikator nilai universal yang  seragam. Padahal di sisi lain, nilai-nilai universal selalu 
berada dalam konteks spesifik di tingkat lokal dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonominya. 

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa proses demokratisasi Indonesia menunjukkan 
kemajuan dalam aspek prosedural, namun ada juga stagnasi bahkan kemunduran dalam aspek 
substansial. Perkembangan demokrasi di level lokal juga menunjukkan berbagai tantangan. 
Tantangan tersebut tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai demokrasi universal yang seringkali 
tidak memperhatikan konteks lokal. Pemetaan awal di tujuh daerah penelitian menunjukkan 
adanya beragam konteks lokal yang mempengaruhi praktik demokrasi dan proses demokratisasi 
di masing-masing daerah. Alih-alih melihat lokal sebagai masalah, penelitian ini akan menganalisis 
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Riset ini menggali permasalah-permasalahan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para 
penganut agama lokal dalam memperoleh pemenuhan hak-hak sipil mereka oleh negara. Selama ini, 
negara memberikan ruang yang sangat terbatas dan sumir bagi para penganut agama lokal untuk 
memeluk agama lokal serta menjalani kehidupan sosial yang utuh di atas dasar keyakinan mereka. 
Negara melakukan dua lapis pembatasan: lapis pertama dengan mereduksi agama lokal itu 
menjadi adat semata; lapis kedua dengan membatasi pemenuhan hak sipil para penganut agama lokal 
itu.  

Untuk mendalami hal itu, riset ini direncanakan untuk mendalami kasus-kasus penganut Sunda 
Wiwitan di Jawa Barat dan Marapu di Nusa Tenggara Timur (khususnya Sumba) dalam hal pelayanan 
hak-hak sipil mereka sebagai warga negara sekaligus sebagai kelompok minoritas agama lokal. Riset 
ini akan digunakan untuk merumuskan peran ideal negara (khususnya di lingkup lokal) dalam 
memenuhi hak-hak sipil penganut agama lokal. 

 
Riset ini dilakukan oleh tim gabungan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan 

Universitas Padjadjaran. Dalam riset ini, yang dimaksud agama lokal adalah agama yang lahir di suatu 
area dan berkembang di area tersebut dengan konteks ekologis dan sosiologis yang kuat. Lawan kata 
agama lokal yang paling lazim digunakan adalah world religion (agama dunia), agama yang lahir di 
suatu area dan berkembang ke luar area itu melampaui konteks-konteks sosiologis dan ekologisnya. 

 
Di Indonesia, agama-agama lokal entah diberi ruang gerak semu, atau dihilangkan sama-sekali 

ruang geraknya oleh negara. Para penghayat Sunda Wiwitan di Sunda sudah mulai menikmati ruang 
untuk mengekspresikan keyakinan, namun masih sebatas pada ekspresi permukaan, ketimbang 
pengakuan yang lebih substantif tentang hak sipil mereka sebagai penganut keyakinan yang 
sebenarnya bersifat keagamaan. Sementara itu, agama lokal Marapu di Sumba justru masih tetap 
tenggelam sebagai ekspresi adat. Meski sangat berpengaruh dalam aktivitas sosial dan budaya, 
namun Marapu kini adalah adat, bukan dihormati sebagai agama. Perilaku orang menurut nilai-
nilai Marapu diperlakukan oleh negara sebagai ekspresi adat, bukan agama.    

  
Data yang diperlukan untuk melakukan penyimpulan akhir dalam riset ini masih belum cukup 

lengkap karena hambatan untuk melakukan pekerjaan lapangan selama masa pandemi. Pada bulan 
September lalu sudah dilakukan penelitian lapangan di Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah 
satu pusat penting penghayat Sunda Wiwitan. Riset ini masih memerlukan turun lapangan ke lokasi 
penghayat Marapu di Sumba. 
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Sebagai bangsa yang majemuk, sebenarnya Indonesia memiliki deposit nilai-nilai demokrasi 
yang sangat kaya. Hanya saja, nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan-tindakan dan relasi kuasa di 
tingkat lokal cenderung tenggelam di balik narasi besar tentang demokrasi prosedural yang 
liberalistik. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, sebagaimana lazimnya pemilu di negara-negara 
lain, ditegakkan di atas prinsip demokrasi liberal: one person, one vote, one value (OPOVOV). Dalam 
setting seperti ini, praktik demokrasi di Indonesia cenderung bersifat formalistik-elitis (Bayo & 
Samadhi, 2017; Santoso, 2017; Savirani, 2017), dan berpotensi menundukkan praktik-praktik 
demokrasi substantif yang beragam di tingkat lokal. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami 
kegelisahan tersebut, dan menggali nilai serta praktik demokrasi substantif di tingkat lokal yang 
dapat menyumbang pada penguatan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan 
menguraikan sejumlah aspek material (tipe sumber daya ekonomi, historis, dan ada/ tidaknya 
institusi lokal) di sejumlah daerah, yakni Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan 
Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

Penelitian ini menganalisis praktik demokrasi lokal yang beragam dan menjajaki peluang 
penerapan model demokrasi asimetris, sebagai bagian dari usaha penguatan demokrasi di 
Indonesia. Penelitian ini mengasumsikan bahwa bentuk rezim lokal yang berbeda akan 
menunjukkan watak deliberatif yang berbeda; bagaimana kontrol publik dilakukan, bagaimana 
public affairs diformulasikan, dan seperti apa kesetaraan politik dibangun. 

Selama ini nilai-nilai yang terwujud dalam tindakan-tindakan dan relasi kuasa di tingkat lokal 
di Indonesia cenderung tenggelam di balik narasi besar tentang demokrasi liberal yang bersifat 
formal-universal. Demokrasi liberal cenderung melakukan generalisasi nilai lokal berdasarkan 
indikator-indikator nilai universal yang  seragam. Padahal di sisi lain, nilai-nilai universal selalu 
berada dalam konteks spesifik di tingkat lokal dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonominya. 

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa proses demokratisasi Indonesia menunjukkan 
kemajuan dalam aspek prosedural, namun ada juga stagnasi bahkan kemunduran dalam aspek 
substansial. Perkembangan demokrasi di level lokal juga menunjukkan berbagai tantangan. 
Tantangan tersebut tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai demokrasi universal yang seringkali 
tidak memperhatikan konteks lokal. Pemetaan awal di tujuh daerah penelitian menunjukkan 
adanya beragam konteks lokal yang mempengaruhi praktik demokrasi dan proses demokratisasi 
di masing-masing daerah. Alih-alih melihat lokal sebagai masalah, penelitian ini akan menganalisis 
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company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made local economy severely 
disrupted. 
 

This severe economy problems, yet, change since the end of 2000s when Belitung succeeds in 
developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from local community 
who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining will have a 
negative impact for the marine life. 
 
 
 
 
 

praktik demokrasi lokal yang beragam dan menjajaki peluang penerapan model demokrasi 
asimetris, sebagai bagian dari usaha penguatan demokrasi di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia di berbagai daerah telah lama hidup dalam multiple nationhood yang 
didalamnya terdapat multiple identities dan juga multiple affiliations . Keberadaan keberagaman 
antara daerah yang saling beririsan tersebut justru yang selama ini menjadi simpul dan 
memperkuat keutuhan Indonesia. Sejalan dengan itu, seharusnya praktik demokrasi juga harus 
mengakomodasi keberagaman tersebut. Dari sudut pandang ini, Indonesia dapat menjajaki sistem 
maupun tatanan yang lebih polycentric untuk mengakomodasi kekhasan setiap daerah. Dengan 
menempatkan lokal sebagai pusat dan memperkuat simpul antar daerah, pada akhirnya akan 
memperkuat demokrasi secara lebih luas; bottom-up. Maka dari itu, penjajakan atas potensi 
demokrasi lokal yang asimetris diharapkan dapat menjadi alternatif solusi atas kekhasan setiap 
daerah. 
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Meski memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Demokrasi Indonesia yang 
relatif tinggi, Jawa Barat secara konsisten menempati posisi tiga teratas provinsi dengan kasus 
intoleransi dan kekerasan terhadap minoritas kepercayaan seperti agama Kristen dan Ahmadiyah. 
Laporan Indeks Kota-Kota Toleran (2018) oleh SETARA Institute juga menunjukkan bahwa 5 dari 9 
kota di provinsi ini memiliki indeks nilai di bawah rata-rata nasional tahun 2018 karena maraknya 
kebijakan daerah yang bersifat eksklusif. Dibingkai sebagai “morality policies” atau kebijakan 
moralitas, kebijakan-kebijakan ini seringkali digunakan untuk mengeksklusi minoritas kepercayaan 
dan minoritas gender yang dilihat sebagai anomali yang mengancam ‘tatanan’ sosial dan kultural.  

Terdapat dua aliran pemikiran dalam studi-studi sebelumnya mengenai isu ini. Pertama, studi 
dengan pendekatan sikap (attitudinal) percaya bahwa tren peningkatan kekerasan terhadap 
minoritas kepercayaan muncul akibat minat baru terhadap konservatisme Islam di Indonesia pasca-
reformasi. Kedua, studi dengan pendekatan struktural percaya bahwa kebijakan-kebijakan 
eksklusif adalah konsekuensi desentralisasi di Indonesia (Crouch, 2009). Namun, kedua aliran 
pemikiran ini memiliki keterbatasannya masing-masing. Menyalahkan faktor attitudinal seperti 
konservatisme religius atau homonegativitas semata sebagai dasar perumusan kebijakan 
diskriminatif belum menjelaskan variasi spasial yang ada di Indonesia. Misalnya, terdapat kota-kota 
di Indonesia yang meskipun menghadapi peningkatan konservatisme agama tetapi tidak 
mengadopsi kebijakan eksklusif. Sebaliknya, ada kota-kota yang masih memiliki kantong-kantong 
(enclave) inklusif meskipun pemerintahnya telah mengadopsi kebijakan-kebijakan eksklusif. Studi-
studi sebelumnya yang mengasosiasikan isu ini dengan desentralisasi belum melihat proses 
pembuatan kebijakan yang spesifik dalam sistem yang kemudian menghambat daerah tersebut 
untuk menjadi inklusif.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) mengapa pemerintah daerah 
mengadopsi kebijakan berbingkai moralitas? 2) mengapa kebijakan berbingkai moralitas di 
beberapa kota/ kabupaten berujung pada kekerasan? 3) mengapa kebijakan non moralitas di 
beberapa tempat diterjemahkan secara moralis dan berujung pada kekerasan? Pertanyaan-
pertanyaan ini akan dijawab melalui studi komparasi tentang proses pembuatan kebijakan berbasis 
moralitas di empat kota/ kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, 
Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sebagai provinsi dengan populasi terpadat dan jumlah pemilih 
terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat memiliki peran signifikan dalam menceritakan corak 
demokrasi Indonesia. Lebih dari itu, beberapa kota di Jawa Barat menunjukkan sikap yang 
antagonis terhadap kelompok yang termarjinalkan—tercermin dari beragam kebijakan dan kasus 
diskriminatif. Kajian ini penting sebagai bekal untuk menentukan elemen-elemen yang diperlukan 
demi membangun kota/ kabupaten yang inklusif.  

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengambilan data, yaitu 1) kajian kebijakan dan 
literatur, 2) survei dan 3) studi pendalaman kasus, untuk menjelaskan bagaimana proses-proses 
pembuatan kebijakan berinteraksi dengan faktor dan/ atau kondisi lain yang memberi insentif 
ataupun disinsentif pada pemerintah lokal untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan berbasis 
moralitas yang bersifat eksklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan memetakan 
peraturan/kebijakan nasional dan daerah yang diskriminatif dan melihat bagaimana dampaknya 
terhadap status kewargaan kelompok minoritas di kota-kota yang dipilih. Terakhir, penelitian ini 
akan menggunakan temuannya sebagai basis advokasi untuk pengembangan kota-kota inklusif 
yang dapat menjamin ruang kolaborasi dengan kelompok minoritas.  
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Studi ketahanan sosial penting untuk memproyeksikan seberapa jauh kemampuan 
masyarakat untuk mengatasi krisis sekaligus membantu pemangku kebijakan dalam mendesain 
intervensi sosial yang diperlukan (Walker, 2019). Merujuk pada studi-studi yang telah berkembang 
(Fitzpatrick & McWilliam, 2013; Kaufman, 2006; Koos, Vihalemm, & Keller, 2017), ketahanan sosial 
didefinisikan sebagai kemampuan individu atau masyarakat untuk ‘beradaptasi’ dengan berbagai 
tekanan eksternal dan internal seperti perubahan sosial, politik, lingkungan, atau ekonomi. 

  
Agar suatu komunitas dapat beradaptasi, studi ini berasumsi bahwa ada tiga hal utama yang 

harus dimiliki masyarakat: pertama, kemampuan dalam mendefinisikan risiko sosial; kedua, 
kemampuan mengidentifikasi dan mengorganisir modal sosial untuk mengelola sesuatu yang 
mereka persepsikan sebagai risiko; dan terakhir adalah strategi yang diperlukan untuk 
mengeliminasi risiko yang ada untuk kemudian melihat peluang baru melakukan inovasi sosial 
(Mulunga & Yazdanifard, 2014).  

 
Studi ini (sedang) dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul 

dengan informan meliputi pemerintah desa, pengelola BUMDES dan anak usahanya, kelompok 
pemuda, kelompok difabel, kelompok perempuan dan keluarga. Pengambilan data dilakukan 
melalui interview secara daring.  

 
Pandemi dipahami sebagai risiko kesehatan (health risk) dan risiko ekonomi (economic risk). 

Berbeda dengan risiko kesehatan yang dipahami sebagai risiko yang akan menimpa individu, risiko 
ekonomi dilihat sebagai risiko yang dapat mengancam pada level individu, keluarga, maupun 
komunitas. Ancaman pada pada level individu misalnya berupa penurunan pendapatan; sedangkan 
pada level keluarga dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari (terutama pangan). 
Pada level komunitas, risiko ekonomi dilihat terkait dengan ancaman pandemi bagi 
keberlangsungan usaha-usaha BUMDES. 
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Konstruksi tersebut melahirkan upaya-upaya komunitas dalam menghadapi pandemi. Sesuai 
jenis risikonya, upaya komunitas dalam menciptakan ketahanan masyarakat dilakukan dalam dua 
bentuk, yaitu strategi kesehatan dan strategi ekonomi. Strategi Kesehatan dilakukan dengan 
melakukan asesmen kesehatan (online assessment), menciptakan protokol kesehatan pada level 
desa dan dusun, penggalangan relawan professional (dokter, perawat, akuntan) maupun non-
profesional, dan penggalangan APD.   

 
Strategi ekonomi dilakukan dengan memastikan masyarakat pada level individu dan 

keluarga tercukupi kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan melalui fase asesmen ekonomi (online 
assessment), penggalangan relawan, penggalangan donasi dalam bentuk uang dan barang/ 
sembako, dan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Salah satu upaya yang 
bersifat lintas sektor adalah pembuatan platform pasardesa.id yang berupaya mempertemukan 
petani, buyer dan pembeli melalui platform digital. Hal ini penting bagi ketahanan ekonomi 
masyarakat sekaligus sebagai mekanisme mencegah penularan COVID-19, masyarakat tetap dapat 
melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus bertatap muka secara langsung. 

 
Terbentuknya mekanisme ketahanan masyarakat dalam bidang kesehatan dan ekonomi 

tersebut tidak lepas dari peran kepemimpinan kepala desa, kerja sama antar elemen desa, 
voluntarisme para pemuda, dan partisipasi masyarakat yang secara institusional diwadahi dalam 
SATGAS C-19 Desa Panggungharjo. Pemerintah desa responsif dan inovatif dalam menghadapi 
pandemi. Pandemi juga disikapi dengan bekerja sama antara pemerintah desa, BUMDES, pemuda, 
kelompok perempuan dan masyarakat. Solidaritas sosial yang kuat menjadikan masyarakat lebih 
kuat bertahan terhadap guncangan pandemi. Berbagai upaya tersebut telah mencakup empat 
dimensi resiliensi: technical dimension, organizational dimension, social dimension dan economic 
dimension. 
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Permasalahan ekonomi kelompok termarginalkan kerap menyebabkan sulitnya akan akses 
terhadap sumber-sumber kesejahteraan sosial. Terlebih krisis yang diakibatkan oleh pandemi 
Covid-19 menambahkan hambatan bagi kelompok termarginalkan dalam melakukan pekerjaan 
kesehariannya. Data oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada Maret 2020 menyatakan terdapat 
peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 
2019 (Fauzia, 2020). Terbatasnya keuntungan material menjadi alasan bagi kelompok 
termarginalkan mendapati kendala untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu diperlukan 
program pemberdayaan yang dapat memberikan keuntungan material salah satunya dengan 
kewirausahaan. Pada era krisis moneter tahun 1997, peranan UMKM mampu memberikan 
kontribusi dalam memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM melalui 
kewirausahaan menjadi sebuah alternatif dan peluang dalam penyediaan lapangan kerja. 

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang pesat dapat dijadikan peluang bisnis 
yang menjanjikan. Dengan adanya permasalahan dan peluang yang ada maka penulis 
mengembangkan sebuah wadah yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi dan melatih 
skill baru bagi kelompok termarginalkan. Setelah dilakukan pendalaman terdapat perubahan 
fokus dari pengembangan platform bisnis digital menjadi platform untuk diseminasi 
pengetahuan. Hal ini dikarena banyaknya masyarakat dan berbagai komunitas kelompok 
termarginalkan yang membutuhkan ide baru untuk mengembangkan produk dalam 
meningkatkan inovasi serta kolaborasi. Bentuk dari platform ini sendiri adalah sebuah website 
dengan beberapa fitur yang menyertai.  

Terdapat 3 fitur pokok yang saling berkaitan dalam pelaksanaan nantinya. Fitur volunteer 
yang dapat digunakan oleh kelompok mitra guna mencari bantuan ekstra dalam coaching 
maupun fasilitasi dari luar kelompoknya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pengguna platform 
dari kalangan masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dengan mengisi identitas 
dan profil diri. Fitur video edukatif yang dapat diakses kelompok mitra sebagai media 
pembelajaran untuk meningkatkan skill/ keterampilan secara daring. Video edukatif diperoleh 
dari penjalinan kerja sama dengan pengrajin atau komunitas terkait, serta pengguna platform 
yang ingin membagikan ilmunya. Fitur donasi dapat digunakan sebagai media untuk 
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pengumpulan dana oleh para pengguna yang merupakan penyandang dana dalam membantu 
kebutuhan modal kelompok mitra. Pengumpulan dana tersebut bisa berupa donasi maupun 
investasi. 

Program ini dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan kelompok termarginalkan ke 
bidang entrepreneurship/ kewirausahaan. Platform ini akan memberikan ruang bagi berbagai 
aktor untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Pokok tujuan dari program ini tetap berada 
pada fokus untuk memastikan pelaksanaan pemberdayaan pelatihan mendapatkan tindak lanjut 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan finansial dari kelompok termarginalkan melalui praktik 
bisnis dan menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang. Pengembangan program bergerak 
dalam mengatasi kendala akan akses informasi dan sumber-sumber modal serta teknologi oleh 
kelompok termarginalkan dalam berwirausaha. Platform ini nantinya akan menjadi wadah untuk 
mempertemukan berbagai komunitas dan organisasi oleh kelompok termarginalkan dengan 
masyarakat secara umum yang berniat untuk turut berkontribusi dalam membantu 
pemberdayaan kelompok termarginalkan.  
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Subjek punk dan anak jalanan dalam kajian citizenship di Indonesia masih tergolong minim. 
Sebagai subjek masyarakat yang marjinal kelompok punk dan anak jalanan perlu mendapat 
perhatian khusus. Melalui penelitian tersebut kami mencoba memberikan bagaimana dinamika 
punk dan anak jalanan dalam proses-proses kewargaan (citizenship). Dalam kehidupan sehari-hari 
kita melihat bagaimana ketidakadilan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik dapat 
melindungi dan mampu melayani berbagai pihak. Tidak inklusifnya sistem sosial dan sistem 
layanan publik menjadi latar belakang kami untuk melakukan riset tersebut terutama dalam kasus 
anak punk. Melalui organisasi LEBAH (laskar berani hijrah) kami melihat adanya gap dalam 
pemenuhan kebutuhan terhadap layanan publik yang lebih adil. LEBAH sebagai organisasi 
berperan menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak anak punk dan jalanan sebagai warga 
negara.    

Riset tersebut dilakukan menggunakan studi kasus dengan wawancara online kepada 
beberapa pihak LEBAH untuk mengetahui metode serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan 
kepada anak punk dan anak jalanan. Melihat LEBAH tentu tidak lepas dari sejarah komunitas 
SENTER (seniman terminal) yang berlokasi di Depok. Komunitas tersebut menjadi cikal bakal dari 
organisasi LEBAH, dengan membawa visi dan misi yang sama yakni menjadi wadah bagi anak 
punk dan anak jalanan menyuarakan haknya. Perpindahan tersebut melebarkan jangkauan 
wilayah yang disasar dimana tidak hanya terbatas di terminal-terminal melainkan di jalan-jalan 
kota Depok, Jakarta. Organisasi LEBAH yang telah berjalan kurang lebih satu tahun menjadi salah 
satu organisasi yang ikut serta di dalam permasalahan anak punk dan anak jalanan di kota Depok. 
LEBAH saat ini berkembang menjadi ruang bagi sebagian anak punk dan anak jalanan untuk dapat 
mengekspresikan diri. Melalui wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa masalah 
stigma merupakan masalah yang sering melekat pada anak punk dan anak jalanan. Citra kumuh, 
nakal, dan dekat dengan dunia kriminal membatasi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka 
sebagai bagian dari masyarakat maupun sebagai warga Negara untuk memperoleh hak-hak 
kewargaan mereka. Atas hal tersebut LEBAH melakukan proses destigmatisasi dengan 
mengambalikan anak jalanan serta punk kepada masyarakat dengan melakukan solidaritas sosial 
serta ikut dalam acara komunitas seperti berbagi nasi. Perlahan stigma tersebut mulai terhapus 
dengan adanya aktivitas sosial tersebut tentu saja jauh dari kata selesai dalam melakukan 
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pemberdayaan terhadap anak punk dan anak jalanan. Atas hal tersebut permasalahan ini perlu 
dibahas oleh berbagai pihak sebagai usaha kita melindungi anak punk dan anak jalanan serta 
menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif. 

Sebagai penutup riset tersebut menawarkan bahwa kajian citizenship perlu terus 
berkembang dengan terus menelusuri subjek-subjek yang tereksklusi dan termarginalisasi. Hak-
hak sebagai warga negara perlu dipenuhi secara adil tanpa melihat latar belakang. Masyarakat 
dan sistem pemerintahan yang inklusif perlu diwujudkan oleh berbagai pihak. Selain hal tersebut 
penelitian ini juga  untuk memperluas kajian mengenai citizenship juga terutama dalam mahzab 
admnistrasi publik baru.  
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Politik Emosi, Pendidikan Multikultural, dan Toleransi 
 
 

Asep Mulyana 
Departemen Politik dan Pemerintahan 

 
 
 

Dalam 50 tahun terakhir, riset-riset tentang emosi merebak dalam berbagai disiplin ilmu, baik 
filsafat, sosiologi, psikologi, sejarah antropologi, dan politik. Dalam studi-studi politik, emosi 
menempati posisi penting, terutama dalam satu dekade terakhir. Emosi yang sebelumnya 
dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat irasional kemudian dibalik menjadi sesuatu yang 
memiliki watak kognitif.  Tak hanya itu, emosi juga dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk secara 
kolaboratif dan bersifat publik, dan bukan bersifat individu, privat, dan otonom. 

 
Emosi dipandang penting dalam pembentukan subjek diri yang tak hanya dapat mengubah 

sikap dan perilaku, tapi bahkan menggerakkan individu dan komunitas untuk melakukan aksi politik. 
Gerakan sosial di berbagai belahan dunia dan dipercaya hadir karena menguatnya emosi yang 
terkoneksi antarsubjek dan kemudian mengemuka menjadi aksi politik menuntut apa yang 
dirasakan secara kolektif. 

 
Emosi juga dipandang penting dalam pendidikan. Ia memiliki peran penting dalam 

membentuk subyek siswa dalam praktik pembelajaran. Penulis menjadikan Sekolah Menengah 
Kejuruan Bakti Karya Parigi, Pangandaran (SBK) sebagai kasus, riset ini bertendensi untuk menguji 
pernyataan ini. Kelas multikultural sebagai program unggulannya, mereka menghadirkan siswa dari   
berbagai penjuru nusantara. Benturan-benturan nilai yang terjadi melalui beragam aktivitas pada 
akhirnya melahirkan perjumpaan rasa. Interaksi dan aktivitas melahirkan pengalaman emosi yang 
produktif. Praktik diskursif tersebut kemudian membentuk subyek siswa yang toleran, 
sebagaimana tujuan pendidikan multikultural. Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai 
strategi riset dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. 
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Politik Emosi, Pendidikan Multikultural, dan Toleransi 
 
 

Asep Mulyana 
Departemen Politik dan Pemerintahan 

 
 
 

Dalam 50 tahun terakhir, riset-riset tentang emosi merebak dalam berbagai disiplin ilmu, baik 
filsafat, sosiologi, psikologi, sejarah antropologi, dan politik. Dalam studi-studi politik, emosi 
menempati posisi penting, terutama dalam satu dekade terakhir. Emosi yang sebelumnya 
dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat irasional kemudian dibalik menjadi sesuatu yang 
memiliki watak kognitif.  Tak hanya itu, emosi juga dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk secara 
kolaboratif dan bersifat publik, dan bukan bersifat individu, privat, dan otonom. 

 
Emosi dipandang penting dalam pembentukan subjek diri yang tak hanya dapat mengubah 

sikap dan perilaku, tapi bahkan menggerakkan individu dan komunitas untuk melakukan aksi politik. 
Gerakan sosial di berbagai belahan dunia dan dipercaya hadir karena menguatnya emosi yang 
terkoneksi antarsubjek dan kemudian mengemuka menjadi aksi politik menuntut apa yang 
dirasakan secara kolektif. 

 
Emosi juga dipandang penting dalam pendidikan. Ia memiliki peran penting dalam 

membentuk subyek siswa dalam praktik pembelajaran. Penulis menjadikan Sekolah Menengah 
Kejuruan Bakti Karya Parigi, Pangandaran (SBK) sebagai kasus, riset ini bertendensi untuk menguji 
pernyataan ini. Kelas multikultural sebagai program unggulannya, mereka menghadirkan siswa dari   
berbagai penjuru nusantara. Benturan-benturan nilai yang terjadi melalui beragam aktivitas pada 
akhirnya melahirkan perjumpaan rasa. Interaksi dan aktivitas melahirkan pengalaman emosi yang 
produktif. Praktik diskursif tersebut kemudian membentuk subyek siswa yang toleran, 
sebagaimana tujuan pendidikan multikultural. Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai 
strategi riset dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. 

Tales of two-oil producing villages in East Java, Indonesia: complexities in 
localizing global governance norm in the extractive sector 

 

 

Indah Surya Wardhani 
Department of Politics and Government 

 
 

This paper discusses the phenomenon of norm localization - defined as a process by 
which global norm is transmitted, translated, and adapted through shared belief, the 
standard of appropriation, social practices, networks to meet local practices, and 
institutional arrangements (Acharya, 2004). This concept has been frequently explored 
with various emphasizes on enhancing factors in the adaptation process at the national 
and sub-national level, among others are grafting mechanism (Acharya, 2004; Capie, 
2008), reputational concern (Gillies, 2010), interests of local people (Ginty & Richmond, 
2013), selective compliance due to hierarchy of global norm (Hatcher, 2020) and local 
political leader (Winanti & Hanif, 2020). 

 
Despite the significant explanation, those major studies of localization denote 

contrasting streams between the constructivist approach and persistent structuralist 
approaches (Zimmermann, Deitelhoff, & Lesch, 2018; Winanti & Hanif, 2020). The former 
approach highlights grafting efforts by transna tional actors to conditionate norm 
congruence with the structure of local value and indigenous cultural customs whereas the 
last highlights the local power of elites’ corporatism. 

 
While not denying significant contributions of actors and structures perspe ctives in 

politics of norm localization, this paper seeks alternative explanation by exploring 
spatiotemporal of natural resource material, which is understudied within existing norm 
localization study but significant for discussion of extractive industry governance 
(Zimmermann, 2016; Lujala, 2018, pp. 370). These paper inquiries to draw on how and to 
what extent oil materiality affects the translation of ‘transparency’ norm in the extractive 
sector. Deploying a new-materialism approach of post-structuralist perspective, this paper 
posits materiality of natural resource plays a significant element in norm translation by 
associating complex networks of agencies (such as villagers, governments, oil companies, 
village cooperatives), material (capital investment, technologies, land), and non-material 
elements (objectives, motivation, discourse, imagination) in shaping pattern of 
localization (Müller, 2015). 

 
This paper was built upon the findings from the case of two oil -producing villages in 

Bojonegoro, East Java, Indonesia. These two villages are selected to represent two ways 
of oil production in general: traditional and modern. Both villages are part of the area that 
is geologically called the Cepu oil-and-gas-block of the stratigraphy of Rembang in the 
North East Java Basin (Van Bemmelen, 1949 in Tryon, 2015).  
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company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made local economy severely 
disrupted. 
 

This severe economy problems, yet, change since the end of 2000s when Belitung succeeds in 
developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from local community 
who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining will have a 
negative impact for the marine life. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The discussion of information disclosure is based on empirical data collected during 
three field research sessions during 2017-2019. This paper concludes the biophysics of oil 
shape spaces and political fields, which influenced the actors informing different 
standards of appropriateness in translating the norm of governance. 
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Islam Nusantara and Multiversity: Reflection from Covid-19 Pandemic? 
 
 

Nuruddin Al Akbar 
Department of Politics and Government 

 
 

This study seeks to read the Covid-19 pandemic politically. Politics in this context refers to 
studies that have been developed by Zizek and Mouffe, which focus on the potential that a 
pandemic might create an alternative world order that does not work under the logic of capitalism. 
Alternative word order can be a new possibility because the pandemic reopens discourse about 
the idea of protection. For Zizek and Mouffe, with the reopening of the discourse on the idea of 
protection, it is possible to have other articulations outside the protection scheme within the 
framework of neoliberalism. 

 
This study agrees with the position of Zizek and Mouffe but underlines the limitations of the 

studies conducted by the two academics. The studies carried out by the two did not elaborate on 
the "context" that allows these alternative ideas to get a place parallel to the ideas developed by 
capitalism. The "context" in question is the existence of an epistemological system that tends to 
reduce the public's view of the pandemic as merely a "technical" issue. The presence of such an 
epistemology has the potential to prevent the public's imagination from the very beginning to 
think of radical alternative options as, for example, Zizek and Mouffe tried to discuss. 

 
Agamben realized the existence of this political epistemology. He had been discussing the 

possibility of the current capitalistic order creating a mass discipline by exploiting the public's fear 
of a pandemic. For Agamben, this disciplinary strategy is centered on efforts to narrow the public's 
horizon in seeing the pandemic. This study is in line with Agamben's position. Still, this study also 
looks at the weaknesses of Agamben's argument, which does not elaborate more systematically 
on how the strategy of narrowing public horizons through exploiting the fear of the pandemic is 
carried out. This study seeks to fill the void left by Agamben by elaborate on the epistemological 
level. 

 
This study draws inspiration from the approach developed by Bauman. Bauman talks about 

modern-scientific epistemology which tends to see problems technically. This study also drew 
inspiration from Mignolo's critique of modern-scientific epistemology. Mignolo discusses the 
development of an alternative epistemology based on the spirit of the multiverse (recognizing 
plurality of logic). Mignolo himself specifically stated that this alternative epistemological practice 
tends to be strong in the non-western world. This study attempts to elaborate on the response of 
the Santri in Indonesia in dealing with the pandemic. This study believes that Santri response to 
the pandemic can be seen as the practice of the "epistemology of multiverse."  
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This study concludes that the logic of movement of the Santri in response to the pandemic 
is resting on a relational epistemology, where religious logic and medical logic are possible to exist 
simultaneously. The effect of the application of relational epistemology is the emergence of a 
plurality of responses from the Santri. In the context of facing a pandemic, for example, the 
Santri develop a theology that is sensitive to the latest medical developments (for example in the 
form of a fatwa on worship in mosques during the pandemic); strengthening activism based on 
the logic of social solidarity, to enhancing the spirit of awareness through cultural movements. 
Likewise, in the context of the possibility of rethinking the post-pandemic world order, the 
contribution of the Santri, for example, can be seen from the efforts to criticize the ideas of 
scientism and technological society. 
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Korupsi pada Masyarakat Prismatik  

Studi pada Aras Lokal Lombok  

 

Iwan Tanjung Sutarna 

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik  
 

 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi korupsi pada aras lokal. Ada dua diskursus utama 

yang melatari. Pertama, korupsi sebagai akibat desentralisasi yang membuka struktur politik lokal. 

Kedua, korupsi sebagai akibat dari pergeseran masyarakat pada kontinum prismatik. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan teori masyarakat prismatik dan teori strukturasi sebagai pisau analisis 

dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menemukan tautan diantara desentralisasi 

sebagai dalil baru bagi tumbuh kembang korupsi pada aras lokal karena terdapat struktur prismatik 

yang memberdayakan elit penguasa mereproduksi korupsi.      

Struktur prismatik membuka kesempatan bagi terciptanya korupsi berkelanjutan. Struktur 

sosial berwajah poli-komunalisme dan poli-normativisme mengahasilkan asimilasi yang buruk 

sebagai suatu entitas kolektif. Struktur prismatik tidak memungkinkan bagi tumbuhnya 

pengawasan publik yang efektif dalam pemerintahan, kondisi ini diperburuk oleh asimiliasi elit yang 

sulit dilakukan. Desentralisasi dan struktur masyarakat prismatik adalah dualitas yang berpengaruh 

terhadap korupsi berkelanjutan pada aras lokal. Dua struktur yang memberikan kesempatan 

kepada elit politik lokal untuk terus menerus menciptakan sistem pemerintahan yang korup pada 

aras lokal.      
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Rational Choice Institutionalism dan Problem Kelembagaan:  
Kasus Kartel Impor Komoditas Bawang Putih di Indonesia 

 
 

Tonny Timbul Tampubolon  
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik  

 
  
 

Beberapa penelitian tentang kartel menunjukkan bahwa pentingnya institusi dalam 
mencegah kartel seperti menerapkan anti-trust, leniency program dan pengawasan oleh lembaga 
yang dibentuk oleh otoritas (Nikodym,2014; Levenstein & Suslow, 2006,2012; Connor, 2003; Klein, 
2019). Sementara, penelitian lain menyebutkan bahwa adanya kebijakan dan lembaga yang dibuat 
oleh otoritas belum efektif dalam menekan kartel (Frübing & Polk, 2016; Dijkstra & Frisch, 2018; Bos 
& Harrington Jr, 2015; Vilakazi & Roberts; 2018).  

 
Penelitian ini melakukan kajian kartel menggunakan pendekatan rational choice 

institutionalism. Pendekatan tersebut untuk melihat bagaimana aturan dan pengaturan 
kelembagaan mengatur tindakan individu dan bagaimana aktor individu berusaha mengubah 
aturan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan keuntungan individu.  

 
Untuk memahami perilaku kartel dalam perspektif ekonomi kelembagaan maka penelitian 

ini melakukan analisis terhadap 2 kasus kartel impor bawang putih. Dalam studi ini, terdapat 2 kasus 
kartel terkait impor bawang putih yaitu (a) Kasus kartel 19 importir tahun 2014 dan (b) Kasus I 
Nyoman Dhamantra tahun 2019. Dalam kedua kasus ini aktor akan termotivasi atas imbalan dan 
biaya yang terjadi atas tindakannya serta keuntungan yang mereka dapatkan (Scott, 2000) dan ada 
“actor-centered institutionalism” yang mengindikasikan peran penting yang diberikan kepada 
individu (Peters, 1999). 

 
Dalam kasus (a), ada interaksi antara sesama pengusaha dan interaksi pengusaha dalam 

membangun hubungan dengan birokrat yang saling menguntungkan. Para importir memilih untuk 
saling bekerja sama yang mana seharusnya mereka berkompetisi dalam perdagangan bawang 
putih dengan cara membentuk afiliasi, melakukan pengurusan dokumen Surat Persetujuan Impor 
(SPI) oleh pihak yang sama.   Antara pengusaha dan birokrat juga terjadi persekongkokolan 
perpanjangan SPI di luar jangka waktu RIPH dan   ketidaksesuaian antara masa berlaku 
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan masa berlaku SPI. Sedangkan kasus (b), aktor 
pengusaha membangun hubungan dan mempengaruhi politisi selanjutnya politisi karena 
jabatannya akan mempengaruhi birokrat dalam kebijakan kuota impor bawang putih. Kedua kasus 
tersebut memiliki aspek yang sama. Namun ada perbedaan yang signifikan yaitu terdapat variasi 
yang mencolok dalam hal keterlibatan aktor dalam kartel. 
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Dalam kedua kasus tersebut ada peran lembaga dalam interaksi strategis antara aktor dan 
dalam penentuan hasil (Hall dan Taylor, 1996) yang mengindikasikan peran penting 
yangdiberikan kepada individu (Peters, 2012).  Aturan diperdebatkan sehingga satu kelompok aktor 
dapat memperoleh dampak dari tindakan aktor lain (Ishiyama & Breuning, 2015). Aktor rasional, 
secara agregat, dapat memilih untuk tidak berfungsinya institusi bahkan ketika sebagai individu, 
mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Hasil paling mendasar dalam pilihan rasional telah 
memberi kita alasan yang cukup untuk mengharapkan dysfunctional results dari pilihan individu yang 
rasional (Miller, 2000). Hal ini yang merupakan problem bagi kelembagaan tersebut. 

 
Temuan lain dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan kuota impor yang 

seharusnya bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri ternyata sangat rawan dan dapat 
disalahgunakan untuk korupsi karena kurangnya transparansi dalam pemberian kuota kepada 
importir. 



Hibah Mahasiswa S2



Sinopsis Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fisipol UGM 202037

Political Linkage Politisi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019 di 
Kabupaten Karimun  

 
 

Adelia Fitri  
Departemen Politik dan Pemerintahan  

 
 
Studi ini akan mengeksplorasi model political linkage yang dikembangkan politisi perempuan 

yang terpilih menjadi anggota legislatif dengan para pemilih dalam kontestasi pemilihan umum 
2019 khususnya di Kabupaten Karimun. Kajian akan berfokus pada politisi perempuan yang telah 
terpilih dua periode yakni Nyimas Novi dan Rohani dalam mengkonsolidasikan dukungan politik 
ditingkat lokal. Kedua politisi menjadi objek penelitian karena kedua politisi merupakan politisi 
perempuan yang berhasil melakukan linkage dengan kelompoknya dan memenangkan pemilihan 
legislatif di tingkat lokal selama dua periode. 

 
Perlu dikaji secara teoritis yang menyatakan bahwa selama ini kajian yang dilakukan 

mengenai politisi perempuan dilakukan dengan melihat partisipasi perempuan dalam politik, 
perempuan dan negara, namun diantara beberapa kajian tentang politisi perempuan belum 
mengisi kajian yang melihat model political linkage. Teori ini biasa dikaitkan dengan hubungan 
politik yang dilakukan oleh aktor intermediary seperti gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan 
partai politik. Dalam konteks ini terdapat politisi perempuan yang menjadi petahana   
melanggengkan kekuasaan dengan melakukan pertautan politik dengan pemilih untuk 
membangun basis dukungan Pileg 2019. 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini 

“Bagaimana model political linkage yang dikembangkan oleh Nyimas Novi Ujiani dan Hj Rohani 
dalam membangun basis dukungan dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Karimun.” 
Masing-masing politisi berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Karimun pada tahun 2014 
dan mendapatkan kembali kursi pada tahun 2019. Awalnya   politisi   Hj.   Rohani   membangun   
relasi   dengan   masyarakat melakukan kandidasi atas dasar  mengisi  kuota  perempuan  pada  
partai Golkar pemilihan legislatif tahun 2014 dengan mengembangkan model kharismatik linkage. 
Selama menjadi anggota DPRD politisi Hj. Rohani membangun relasi dengan masyarakat melalui 
beberapa aksi dan program sehingga masyarakat percaya dan memilih atas dasar program yang 
diusung politisi. Seperti membuat jalan, pelabuhan, pembangunan pasar serta perbaikan aliran 
listrik agar menyala hingga 24 jam. Namun pola ini juga bisa disebut dengan pork barrel projects di 
tingkat lokal.  
 

Sementara, politisi Nyimas awalnya mengembangkan beberapa program dan 
memperhatikan isu perempuan, daerah termarjinalkan serta membangun organisasi didikan. 
Namun pasca pemilu 2014, politisi Nyimas tidak menampakan diri secara aktif di masyarakat hingga 
menjelang pemilihan umum 2019, politisi kembali mendatangi masyarakat dan ikut berpartisipasi 
di masyarakat. Melihat model relasi yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan keuntungan 
suara pemilu maka politisi mengembangkan model klientelistik linkage. 



Dukungan konstituen dalam pemilihan legislatif diperkuat oleh peran-peran aktor baik 
dalam masing-masing politisi perempuan, maupun konstituen yang terhimpun dalam organisasi-
organisasi, broker atau tim sukses serta masyarakat yang gerakan yang bersifat spontan yang 
secara kolektif mampu berkontribusi terhadap suara pemilihan legislatif. Adapun tipologi model 
linkage Herbert Kiltshelt bukan saja tautan relasi dengan konstituen sebelum pemilihan legislatif 
namun model ini berproses jangka panjang bahkan setelah pemilihan legislatif. Kehadiran politisi 
dalam prosesnya mampu membentuk dukungan dari konstituen melalui peran aktor sebagai 
penyampai, pendengar dan penyalur aspirasi yang melebarkan panggung model relasi. Politisi Hj. 
Rohani yang awalnya mengembangkan model kharismatik. Sementara, hasil dukungan konstituen 
terhadap politisi Nyimas Novi Ujiani melakukan relasi berdasarkan keuntungan yang bisa diperoleh 
hubungan patron klien (klientelistik linkage). Sumber daya dan latar belakang politisi turut menjadi 
faktor kesuksesan masing-masing politisi semakin mewarnai arena kontestasi demokratisasi dalam 
pemilihan legislatif. 

Sinopsis Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fisipol UGM 202038



berdasarkan arkeo-genealogi yang baru atau berbeda dengan sistem pengetahuan pengulamaan 
konvensional. Dengan arkeo-genealogi, penelitian ini menyingkap diskontinuitas yang 
memisahkan pengulamaan transmisi dengan bentuk pengulamaan non-transmisi. Yang tidak 
kalah penting adalah elemen apa saja yang semakin menguatkan proses pembentukan 
pengulamaan dalam GNPF-Ulama melalui ijtima, misalnya peneguhan ijtima atau ijma itu sendiri, 
pembingkaian narasi “ke-habib-an”, pendefinisian situasional tertentu seperti pemimpin non-
muslim atau kriminalisasi ulama, dan sederet retorika-retorika ketimpangan ekonomi sebagai 
marketing morality kelahiran pengulamaan dalam GNPF-ulama. Penelitian ini mengungkap 
bagaimanakah arkeo-genealogi keulamaan GNPF-Ulama terbentuk.  

Terlepas dari genre baru keulamaan, pendakuan keulamaan GNPF-Ulama menempatkan 
posisi forum tersebut dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini membuktikan 
bahwa bukan sekadar mengatakan ada pertarungan antarulama atau antarlembaga ulama dalam 
arena politik nasional, tetapi lebih pada kemunculan dan reproduksi pengulamaan baru yang 
berbeda dengan pengulamaan sebelumnya. 
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company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made local economy severely 
disrupted. 
 

This severe economy problems, yet, change since the end of 2000s when Belitung succeeds in 
developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from local community 
who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining will have a 
negative impact for the marine life. 
 
 
 
 
 

PENGULAMAAN: ARKEO GENEALOGI ULAMA BERBASIS IJTIMA 

 

Dian Dwi Jayanto 
Departemen Politik dan Pemerintahan  

 

 

Dari perjalanan waktu ke waktu, predikat ke-ulama-an senantiasa menempati kedudukan 
penting di negeri ini, utamanya sebagai subjek sumber otoritas religius yang bisa merambah pula 
dalam upaya mempengaruhi pendisiplinan sosial di bidang politik. Mengingat signifikansi 
politiknya tersebut, terdapat kepentingan untuk terus-menerus mengkonstruksi ulang predikat 
keulamaan agar dapat mengisi jaringan kekuasaan di dalamnya. Hal ini ditunjukkan oleh kiprah 
sebuah forum keulamaan yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Nasional Pengawal 
Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) melalui event bertajuk “ijtima”.   

Menariknya, fenomena diskursif yang berlangsung di balik kegiatan GNPF-Ulama melalui 
Ijtima Ulamanya bukan sekadar sebagai wujud kekuatan politik agama baru semata, seperti yang 
dibahas banyak ilmuan sosial, namun terdapat konstruksi realitas yang terjadi dengan hadirnya 
subyek beratribut ulama melalui momen tersebut. Secara literal, frase 'ijtima' ulama sebetulnya 
hanya merujuk pada forum berkumpulnya sejumlah orang. Secara kebahasaan, orang-orang yang 
terlibat dalam acara itu bisa dipersoalkan legitimasi keulamannya sebagaimana bantahan Said 
Aqil Siradj selaku ketua umum PBNU, organisasi keulamaan terbesar di negeri ini. Terlepas dari 
penyangkalan tersebut, hanya saja, penggunaan diksi ijma' ulama dikaitkan dengan fatwa ulama. 
Keulamaan lahir pada saat diusungnya agenda. Subyek 'ulama' terlahir dari perwacanaan, lahir 
dari keputusan untuk mengusung apa yang disebut sebagai fatwa. Dengan kata lain, forum 
tersebut bukan sebagai black box maupun input dari keulamaan sebagaimana lazim dipahami 
dalam diskursus ijma, namun forum itu bertindak sebagai output yang melahirkan ulama.   

Untuk menelaah persoalan seputar diskursus keulamaan tersebut, penelitian ini 
menggunakan arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan (yang kemudian disebut arkeo-
genealogi) baik sebagai teori maupun metodologi. Penelitian ini menggunakan metode studi 
pustaka dengan arkeo-genealogi untuk menemukan jaringan semesta diskursus di dalamnya. 
Melalui analisis genealogi kekuasaan Foucault, kita bisa melihat dua dimensi dalam proses 
pembentukan keulamaan tersebut. Pertama, decomposition, yakni adanya keterputusan proses 
konstitutif di masa tertentu. Kedua, concomitant, yakni suatu proses yang terjadi bersamaan 
menjadi kontruksi dari hubungan eksternal yang mengakibatkan sesuatu menjadi mudah 
diterima.   

Sebagai catatan penting, pengulamaan dalam penelitian di sini diperlakukan sebagai 
sebuah konstruksi sosial, bukan sebagai tinjauan keagamaan. Pengulaman yang dihadirkan oleh 
GNPF-Ulama dalam penelitian ini disebut sebagai “Pengulamaan Non-transmisi”. Genre ini 
menunjukkan adanya keterputusan epistemik dan diskontinuitas pola keulamaan transmisi 
memiliki riwayat keilmuan yang bersanad—sebagai syarat baku menjadi ulama. Singkat kata, 
terjadi keterputusan rezim pengulamaan sekaligus munculnya reproduksi pengulamaan 



berdasarkan arkeo-genealogi yang baru atau berbeda dengan sistem pengetahuan pengulamaan 
konvensional. Dengan arkeo-genealogi, penelitian ini menyingkap diskontinuitas yang 
memisahkan pengulamaan transmisi dengan bentuk pengulamaan non-transmisi. Yang tidak 
kalah penting adalah elemen apa saja yang semakin menguatkan proses pembentukan 
pengulamaan dalam GNPF-Ulama melalui ijtima, misalnya peneguhan ijtima atau ijma itu sendiri, 
pembingkaian narasi “ke-habib-an”, pendefinisian situasional tertentu seperti pemimpin non-
muslim atau kriminalisasi ulama, dan sederet retorika-retorika ketimpangan ekonomi sebagai 
marketing morality kelahiran pengulamaan dalam GNPF-ulama. Penelitian ini mengungkap 
bagaimanakah arkeo-genealogi keulamaan GNPF-Ulama terbentuk.  

Terlepas dari genre baru keulamaan, pendakuan keulamaan GNPF-Ulama menempatkan 
posisi forum tersebut dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Penelitian ini membuktikan 
bahwa bukan sekadar mengatakan ada pertarungan antarulama atau antarlembaga ulama dalam 
arena politik nasional, tetapi lebih pada kemunculan dan reproduksi pengulamaan baru yang 
berbeda dengan pengulamaan sebelumnya. 

Sinopsis Hibah Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Fisipol UGM 202040



Politik Tubuh Interseks di Indonesia:  
Relasi Kuasa Dokter dan Pasien dalam Proses Normalisasi Seksualitas 

 
 
 

Fita Nofiana 
Departemen Politik dan Pemerintahan  

 

 
Merujuk data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu dari 2000 bayi lahir di dunia 

tergolong sbeagai individu interseks. Kondisi interseks merupakan keragaman seksual dengan 
keadaan ambiguitas genital yang sulit diidentifikasikan sebagai penis atau vagina. Pada individu 
interseks, karakteristik seksual dan identitas gender mereka tak familiar bagi masyarakat umum, 
bahkan bagi tenaga medis. Hal ini membuat seksualitas individu interseks harus terbentur dengan 
normalisasi dari konstruksi seksual heteronormatif yang telah terbangun lama, yakni hanya 
mengakui identitas seksual laki-laki dan perempuan. Akibat normalisasi tersebut, individu-individu 
interseks harus mengahadapi berbagai tantangan seperti penindasan, perundungan, diskriminasi, 
disforia gender hingga eksklusi sosial. 

 
Di Indonesia, identitas gender secara umum diidentifikasikan menjadi dua variasi, yakni laki-

laki dengan penis sebagai penanda dan perempuan dengan vagina. Interseks yang tak familiar dan 
tak masuk di antara kedua identitas gender mainstream sering kali diidentifikasikan saat lahir 
sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, negosiasi seksual pertama yang harus dihadapi 
individu interseks adalah dengan praktisi medis di saat kelahiran. Para praktisi medis yang 
membantu orangtua dari bayi-bayi interseks memiliki pengaruh besar karena mereka berperan 
sebagai penentu karakteristik seksual atau jenis kelamin. 

 
Sama halnya dengan masyarakat luas yang menganggap bahwa gender hanya terdiri dari dua 

biner, yakni antara laki-laki dan perempuan, perspektif medis di Indonesia pun tak jauh berbeda. 
Hal ini terlihat pada anak-anak interseks yang saat lahir diidentifikasikan menjadi laki-laki atau 
perempuan, mereka tidak diberi pilihan untuk tak memiliki alternatif di luar keduanya. Proses 
feminisasi atau maskulinisasi pada saat kelahiran individu interseks sering kali dikaitkan dengan 
kekhawatiran bila bayi yang dilahirkan akan menjadi waria atau sering disebut transphobia. Proses 
ini tidak perlu terjadi jika ada kesadaran di antara dokter dan orangtua akan keberagaman gender 
pada awal kelahiran. Identifikasi medis yang terlalu dini pada individu interseks berdasar pada apa 
yang disebut feminis Judith Butler sebagai “pengutipan performativitas” atau pervormativity as 
citational. Pandangan Butler menekankan bahwa gender yang bersifat performatif berusaha 
menunjukkan apa yang umum dianggap sebagai esensi internal gender dibuat melalui serangkaian 
tindakan berkelanjutan yang diajukan melalui pengutipan tubuh berdasarkan gender. 

 
Binarisme gender yang ada di lingkungan para praktisi medis yang‒mau tak mau‒akhirnya 

membawa individu interseks pada tahap normalisasi dengan cara evaluasi seksual melalui proses 
bedah medis atau medikalisasi. Pada proses medikalisasi individu interseks ada dua macam, yakni 
mengalami bedah kelamin yang mengacu pada perubahan identitas gender dan kontrol hormonal 
seumur hidup untuk menguatkan karakteristik seksualnya (menjadi terlihat lebih perempuan atau 
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laki-laki). Sayangnya individu interseks tak hanya didisiplinkan jenis kelaminnya saja, namun dokter 
juga mencapuri ekspresi seksual mereka untuk berpenampilan feminim atau maskulin. Bahkan 
terkesan memaksa individu interseks untuk melakukan normalisasi jenis kelamin dan gender 
mereka. Dalam hal ini terlihat bahwa perebutan kuasa atas tubuh terlihat pendisiplinan dan 
normalisasi individu interseks di mana wacana biomedis mendominasi dan dianggap paling valid 
dalam mengklasifikasikan tubuh. Mereka memiliki wewenang yang diamini oleh masyarakat untuk 
mengatur dan mendisiplinkan kelamin serta peran gender individu interseks. 
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Regional Production Networks of Palm Oil:  
 The Making of Regional Governance in Indonesian Palm Oil Industry 

 
 

B Endo Gauh Perdana  
Department of International Relations 

 
 

Due to decentralized political systems, the dynamics of value chain governance is 
determined by the confluence of multiple stakeholders at many levels. The challenges remain as 
Indonesia suffers from structural problems that tend to hamper industrial development policy. 
Indonesia decided to liberalize investment regimes on compelling circumstances from 
International Monetary Fund (IMF) all industrial sectors including the agricultural sector allowing 
many Indonesian indebted firms to be taken over by Singaporean and Malaysian entities just after 
the financial crisis in 1997 (Varkkey, 2016) (Cramb & McCarthy, 2016). The result is that today top 
ten largest Malaysian palm oil companies that own plantations outside Malaysian territory have 
86% of their plantation estates in Indonesia (Tong, 2017). In this regard, there is approximately 25-
50% of Malaysian interests present in the Indonesian palm oil industry. This paper employs the 
Global Production Network (GPN) theory formulated by Yeung and Coe in 2015 to explain how 
structural competitive dynamics and actors’ specific strategies determine industrial development 
trajectories. 

 
The regionalization dimension of the palm oil industry is overlooked in previous research on 

the topic due to the unit of analysis ignore transboundary aspects of the palm oil industry. 
Attempting to fill the gap, this research is keen to investigate the internationalization strategy of 
Malaysian enterprises in the Indonesian palm oil industry landscape. It then argues that 
internationalization strategy is inevitable and beneficial for both home and host countries. 
However, the political dimension of palm oil developmental agendas should not be undermined as 
those corporate actors seem to enjoy privileged access through their extensive patronage network 
at national and local domains (Brad et al., 2015) (Cramb & McCarthy, 2016). This status quo also 
highlights a poor regulatory framework and lack of institutional capacities in protecting the 
interests of smallholders and transformation of better governance. In light of this, the regionalized 
alliance has been presented with opportunities to be strengthened through the amplification of 
CPOPC roles and the inclusion of Singapore in the frameworks. 

 
This research, then, argues that regional production networks of palm oil that primarily 

constituted Malaysia and Indonesia respectively emerge, as Malaysian enterprises' intra-firm 
strategies dominate development trajectories of the industry in Indonesia. To a certain extent, this 
process has been institutionalized through the establishment of the Council of Palm Oil Production 
Countries (CPOPC). The roles of Singapore as a regional hub are also discussed in the context of 
regional governance. This research contributes to GPN framework analysis that offers a systematic 
review of multifaceted economic and political dimensions of actors in palm oil production 
networks.  
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Regional production networks of palm oil are created through a market mechanism intra-
firm and inter-firm - in which unleveled playing fields hamper the process of policy harmonization 
at the regional level. Therefore, multi-scalar governance needs to facilitate theIndonesian 
government to amplify the roles and capacities of institutions, corporations, and communities to 
gain more leverages to cater to a sustainable value chain of palm oil. 
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Sistem Komunikasi dalam Literasi Kesehatan Mental 
(Studi Kasus Yayasan SATUNAMA Yogyakarta Periode Tahun 2017-2020) 
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Departemen Ilmu Komunikasi 

 
 
 
 

Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) hingga saat ini masih mendapatkan stigma dan 

perlakuan buruk dari masyarakat. Menurut Riskesdas Kemenkes RI tahun 2018 prevalensi 

gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 7 per mil. Salah satu provinsi dengan prevalensi 

gangguan jiwa berat terbanyak adalah DI Yogyakarta. SATUNAMA merupakan satu-satunya 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta yang bekerja untuk isu kesehatan mental 

dengan dua jenis pendekatan yaitu rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) dan rehabilitasi berbasis 

institusi (RBI).  

 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem komunikasi dalam literasi kesehatan mental 

SATUNAMA pada program kesehatan jiwa. Penelitian ini menggunakan tradisi sibernetika dengan   

pendekatan teori sistem Niklas Luhmann yaitu selection of information, selection of utterance, 

selection of understanding dan diferensiasi terkait informasi yang berkaitan dengan komponen 

literasi kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus intrinsik. Pengumpulan 

data dengan menggunakan wawancara (open- ended), observasi partisipan dan dokumentasi yang 

relevan dengan kasus untuk mendukung data primer.  

 

Selection of information SATUNAMA yaitu dengan memaknai permasalahan kesehatan 

mental yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan dan 

pengetahuan tentang masalah kesehatan mental. SATUNAMA menyeleksi informasi 

permasalahan kesehatan mental yang diperoleh dari kader desa yang melakukan deteksi dini di 

DSSJ (Desa Siaga   Sehat   Jiwa) dan dinas sosial melalui camp assessment untuk menampung ODGJ 

yang perlu diberikan rehabilitasi di RPKJ (Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa). Selection of 

utterance SATUNAMA yaitu mengembangkan program- program penanganan masalah kesehatan 

mental dengan menggunakan pendekatan RBM dan RBI. Dalam pendekatan RBM, SATUNAMA 

melaksanakan pelatihan, sosialisasi, lokakarya, seminar dan rapat evaluasi/ koordinasi dengan 

pihak kader dan perangkat desa DSSJ (desa Sumberadi dan desa Sendangadi) dan puskesmas 

(Mlati I dan Mlati II).  
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Selain itu SATUNAMA bekerja sama dengan media massa dan organisasi swasta untuk 

memperkenalkan program kesehatan jiwa SATUNAMA dan memanfaatkan media sosial seperti 

Instagram, YouTube dan website untuk komunikasi dan  masyarakat yang lebih luas. SATUNAMA 

melaksanakan program pada pendekatan RBI yaitu dengan memberikan lokakarya kepada ODGJ 

sebagai warga dampingan di RPKJ   dan   memberikan   edukasi   berupa   cara   menangani   

kekambuhan gangguan jiwa, mengontrol minum obat dan memberikan pengetahuan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang dapat diakses untuk menangani gangguan jiwa. 

 

Selection of understanding SATUNAMA berupa diferensiasi struktur yang terjadi dalam 

internal yayasan SATUNAMA dengan membentuk departemen kesehatan jiwa dan membangun 

RPKJ untuk merespon permasalahan kurangnya kesadaran kepedulian masyarakat terkait 

penanganan kesehatan jiwa dan kurangnya tempat rehabilitasi untuk ODGJ. Departemen   

kesehatan   jiwa   SATUNAMA   ini   masih   memilik i kekurangan sehingga SATUNAMA memerlukan 

banyak rujukan informasi maupun pengetahuan tentang perawatan ODGJ selain dari RS Jiwa 

Grhasia. 

 
Selain itu SATUNAMA perlu memperluas wilayah kerja sehingga tidak terbatas  pada  dua  

desa  DSSJ  di  wilayah  kecamatan  Mlati.  SATUNAMA dalam merespon permasalahan kesehatan 

mental di masyarakat masih terkendala dengan kompetensi para kader DSSJ. SATUNAMA juga 

dalam merespon permasalahan kurangnya lembaga rehabilitasi ODGJ belum sepenuhnya berhasil. 

Sementara itu di luar lingkungan SATUNAMA masih banyak   ODGJ yang terlantar. Oleh karena itu 

dalam konteks masalah kesehatan mental tersebut, diferensiasi struktur SATUNAMA berupa RPKJ 

belum berhasil merespon kompleksitas lingkungan yang masih  mengalami kekurangan tempat 

rehabilitasi ODGJ. 
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Perubahan Beban dan Mode Kerja Jurnalis di Era Konvergensi, Kualitas 
Produk Mereka, dan Faktor-faktor yang Memengaruhi  

(Studi Kasus Media Konvergen di Yogyakarta) 
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Konvergensi membawa perubahan pada jurnalis. Sekarang mereka dituntut untuk 
multitasking. Namun, tidak semua jurnalis rupanya mengikuti perubahan ini. Lantas bagaimana 
perubahan pada beban dan mode kerja jurnalis di era konvergensi saat ini? Apa dampaknya pada 
kualitas berita mereka? Serta faktor-faktor apa saja yang membuat perubahan-perubahan 
tersebut?  Setidaknya ada 16 jurnal yang mengaji tentang konvergensi, mulai dari pengertiannya, 
bagaimana media beradaptasi dengan konvergensi, model bisnis di era konvergensi, dampaknya 
pada ruang redaksi, jurnalis, dan berita. (Deuze, 2004; Singer, 2004; Thurman & Lupton, 2008; 
Quinn, 2004; Sutu, 2011; Adzkia, 2015; Huang et al., 2004). 

 
Konvergensi membuat media menerapkan multiplatform, sehingga jurnalis harus membuat 

konten yang beragam untuk platform yang beragam pula. Sementara dalam proses kerjanya ada 
tiga tahapan yang dilakukan jurnalis, dari pengumpulan informasi (liputan), produksi dan 
agregasi, serta distribusi (Quandt & Singer, 2009). Namun, tidak semua jurnalis mengikuti 
perubahan yang terjadi, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini. Seperti status 
pekerjaan (Lestari et al., 2018; Santoso & Lestari; 2017), kompetensi pribadi (Berkowitz, 2009), 
kesejahteraan (Huang et al., 2004), dan media sosial (Alejandro, 2010). Riset ini menggunakan 
metode studi kasus, dengan mengambil lokus di Yogyakarta. Ada delapan jurnalis yang 
diwawancara secara mendalam dengan memperhatikan keragaman (asal media, status 
pekerjaan, keanggotaan organisasi jurnalis). Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan 
dengan observasi dan dokumen berita yang dibuat oleh kedelapan jurnalis yang menjadi informan. 

 
Dari hasil riset didapatkan bahwa beban kerja jurnalis memang meningkat seiring dengan 

adanya konvergensi media ini, karena media membuat platform yang beragam, bahkan tak jarang 
jurnalis mengembangkan media sosial pribadi seperti instagram dan youtube. Sementara mode 
kerja mereka juga berubah karena harus multitasking, tetapi jurnalis di lapangan saling membantu 
dengan berbagi informasi (pack journalism). Kualitas berita mereka sementara itu tidak terdampak 
oleh konvergensi ini. Berbagai faktor membuat mempengaruhi perubahan tersebut dan 
memungkinkan jurnalis untuk menentukan derajat perubahan yang mereka alami. Sehingga 
konvergensi terbukti berdampak pada perubahan beban dan mode kerja jurnalis di era 
konvergensi, tetapi hal itu tidak berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Sejumlah faktor 
yang membuat hal ini dimungkinkan adalah status pekerjaan, kompetensi pribadi, teknologi, dan 
kultur organisasi media tempat jurnalis bekerja. 
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Indonesia, Filipina, dan Vietnam: Sebuah Pendekatan Systematic Review 

 
 

Kafa Abdallah Kafaa 
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan  

 
 
 

Penyandang disabilitas (PD) merujuk pada seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang 
lemah, memiliki keterbatasan aktivitas, mengacu pada aspek negatif dari kondisi internal individu 
(kondisi tubuh atau kesehatannya), dan faktor eksternal lainnya dari individu tersebut (lingkungan 
sekitar). Bahkan PD termasuk pada kelompok rentan termiskin di dunia dan yang paling 
termarjinalkan dari segi sosial dan ekonomi. Sehingga sebagai konsekuensinya, negara pun harus 
memformulasikan dan menjalankan sebuah strategi jitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 
dihadapi oleh PD ini, salah satunya ialah melalui program jaminan sosial kesehatan yang inklusif. 
Namun pada pelaksanaannya, berbagai program jaminan sosial kesehatan yang telah ada masih 
belum benar-benar mencakup PD secara lebih inklusif. Berangkat dari permasalahan tersebut, 
maka pembahasan mengenai program jaminan sosial kesehatan yang inklusif bagi PD ini menjadi 
penting dan menarik untuk diteliti secara lebih lanjut. Adapun dalam penelitian ini, program jaminan 
sosial kesehatan untuk PD yang akan diteliti berasal dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, 
yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, National Health Insurance 
Program (NHIP) di Filipina, dan program Social Health Insurance (SHI) di Vietnam. 

 
Guna mengetahui inklusivitas untuk PD yang diimplementasikan pada program jaminan 

sosial kesehatan tersebut, maka digunakanlah konsep jaminan sosial inklusif sebagai pisau analisis 
untuk mendalami beberapa kriteria inklusivitas, seperti spesifikasi sasaran, manfaat layanan, fungsi 
layanan, keterlibatan multi-stakeholders, dan dampak dari program itu sendiri. Lebih lanjut lagi, 
studi ini mengambil penelitian secara kualitatif pada program-program jaminan sosial kesehatan di 
tiga negara tersebut dengan mendasarkannya pada desain kajian literatur melalui systematic 
review. Adapun literatur yang dijadikan sebagai data analisis utama pada penelitian ini berjumlah 25 
literatur dari jumlah total sebanyak 51 literatur pada awal tahapan seleksi. 

 
Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tidak ada skema dan mekanisme 

khusus dari program JKN, NHIP, dan SHI yang menyasar secara langsung dan spesifik kepada PD. 
Kedua, program JKN, NHIP, dan SHI belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan PD 
secara spesifik. Ketiga, implementasi program JKN, NHIP, dan SHI telah melibatkan tiga aktor 
pemangku kepentingan (stakeholder), yakni negara (state), swasta (private), dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) (Non-Governmental Organization/NGO). Keempat, dampak program 
JKN, NHIP, dan SHI terhadap peningkatan kualitas kesehatan, terutama dalam hal pemenuhan 
kebutuhan kesehatan PD masih belum dapat dikatakan positif. Akhirnya, berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa program jaminan sosial kesehatan di 
Indonesia, Filipina, dan Vietnam masih belum mengimplementasikan program yang benar-benar 
inklusif untuk PD. 
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Intervensi Negara dan Dinamika Kelas Agraria  
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Agraria menjadi kajian fundamen untuk melihat struktur kelas sosial. Pertanian sebagai salah 

satu sektor yang berpengaruh dalam penggerak roda sosial-ekonomi di pedesaan menjadi mata 
pencaharian utama bagi masyarakat pedesaan. Namun, fenomena kemiskinan dan ketimpangan 
sosial masih menjadi isu yang terus muncul hingga kini. Intervensi negara melalui kebijakan 
pertanian ingin mengentaskan permasalahan ketimpangan sosial di pedesaan dan memberikan 
kesejahteraan pada ‘petani’. Artikel ini hendak melihat intervensi negara di sektor pertanian 
berupa kebijakan peningkatan produktivitas pertanian yang justru menjadi salah satu faktor yang 
mendorong diferensiasi dan ketimpangan kelas sosial pertanian di pedesaan.  

 
Tulisan ini berisi tentang pembacaan kondisi struktur kelas sosial pedesaan. Kondisi tersebut 

tidak hanya memotret berapa besar dan dominannya kelas sosial yang ada, namun hendak melihat 
kondisi kehidupan masing-masing kelas sosial dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, 
tulisan ini juga menunjukkan kekuatan sosial dominan yang memiliki pengaruh besar dalam 
kebijakan dan menjadi bangunan sistem produksi pertanian. Dialektika sejarah perkembangan 
agraria dan pertanian menjadi salah satu jalan untuk melihat kekuatan sosial yang memiliki 
pengaruh dominan saat ini. Tulisan ini menjabarkan proses produksi-reproduksi masing-masing 
kelas sosial pertanian. Melalui pendekatan pertanyaan kunci ekonomi politik agraria dari Henry 
Bernstein tentang Who Owns What? Who Does What? Who Gets What? What Do They Do With it?, 
akan dapat membedah pembedaan corak produksi dan reproduksi masing-masing kelas sosial 
pertanian. Pembahasan seputar produksi-reproduksi adalah pendiskusian tentang penguasaan 
akses dan kepemilikian alat produksi (mode of production), relasi kerja atau relasi perburuhan, 
pembagian hasil produksi pertanian, akumulasi hasil produksi atau reproduksi sosial. Fenomena 
diferensiasi kelas sosial pertanian menjadi pembeda cara produksi-reproduksi masing-masing kelas 
sosial pertanian.  

 
Kebijakan peningkatan produktivitas pertanian belum melihat heterogenitas kelas sosial 

pertanian, sehingga kebijakan yang bertujuan memberikan bantuan input pertanian hanya 
memberikan keuntungan terbesar bagi kelas petani yang memiliki akses terhadap lahan (tuan 
tanah, Pengusaha pertanian, dan petani produsen skala kecil). Berbeda dengan kelas pekerja yang 
tidak menikmati dampak signifikan dari kebijakan tersebut. Hal demikian yang mengindikasikan 
bahwa kebijakan peningkatan produktivitas pertanian yang tidak menggunakan analisis kelas 
justru mendorong fenomena ketimpangan reproduksi kelas sosial terus-menerus. 
 



Inklusivitas Jaminan Sosial Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di 
Indonesia, Filipina, dan Vietnam: Sebuah Pendekatan Systematic Review 
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Penyandang disabilitas (PD) merujuk pada seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang 
lemah, memiliki keterbatasan aktivitas, mengacu pada aspek negatif dari kondisi internal individu 
(kondisi tubuh atau kesehatannya), dan faktor eksternal lainnya dari individu tersebut (lingkungan 
sekitar). Bahkan PD termasuk pada kelompok rentan termiskin di dunia dan yang paling 
termarjinalkan dari segi sosial dan ekonomi. Sehingga sebagai konsekuensinya, negara pun harus 
memformulasikan dan menjalankan sebuah strategi jitu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 
dihadapi oleh PD ini, salah satunya ialah melalui program jaminan sosial kesehatan yang inklusif. 
Namun pada pelaksanaannya, berbagai program jaminan sosial kesehatan yang telah ada masih 
belum benar-benar mencakup PD secara lebih inklusif. Berangkat dari permasalahan tersebut, 
maka pembahasan mengenai program jaminan sosial kesehatan yang inklusif bagi PD ini menjadi 
penting dan menarik untuk diteliti secara lebih lanjut. Adapun dalam penelitian ini, program jaminan 
sosial kesehatan untuk PD yang akan diteliti berasal dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, 
yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, National Health Insurance 
Program (NHIP) di Filipina, dan program Social Health Insurance (SHI) di Vietnam. 

 
Guna mengetahui inklusivitas untuk PD yang diimplementasikan pada program jaminan 

sosial kesehatan tersebut, maka digunakanlah konsep jaminan sosial inklusif sebagai pisau analisis 
untuk mendalami beberapa kriteria inklusivitas, seperti spesifikasi sasaran, manfaat layanan, fungsi 
layanan, keterlibatan multi-stakeholders, dan dampak dari program itu sendiri. Lebih lanjut lagi, 
studi ini mengambil penelitian secara kualitatif pada program-program jaminan sosial kesehatan di 
tiga negara tersebut dengan mendasarkannya pada desain kajian literatur melalui systematic 
review. Adapun literatur yang dijadikan sebagai data analisis utama pada penelitian ini berjumlah 25 
literatur dari jumlah total sebanyak 51 literatur pada awal tahapan seleksi. 

 
Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, tidak ada skema dan mekanisme 

khusus dari program JKN, NHIP, dan SHI yang menyasar secara langsung dan spesifik kepada PD. 
Kedua, program JKN, NHIP, dan SHI belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan PD 
secara spesifik. Ketiga, implementasi program JKN, NHIP, dan SHI telah melibatkan tiga aktor 
pemangku kepentingan (stakeholder), yakni negara (state), swasta (private), dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) (Non-Governmental Organization/NGO). Keempat, dampak program 
JKN, NHIP, dan SHI terhadap peningkatan kualitas kesehatan, terutama dalam hal pemenuhan 
kebutuhan kesehatan PD masih belum dapat dikatakan positif. Akhirnya, berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa program jaminan sosial kesehatan di 
Indonesia, Filipina, dan Vietnam masih belum mengimplementasikan program yang benar-benar 
inklusif untuk PD. 
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Relasi Informal dan Kapabilitas Masyarakat Urban Indonesia:  

Sebuah Pendekatan Narrative Literature Review 
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Pembangunan urban dan urbanisme di Indonesia sedari awal terjebak dalam dua kutub 
besar dalam ruang diskusinya. Pertama adalah kutub yang berfokus pada logika teknokratis dan 
kutub yang kedua ialah glorifikasi romantisme urbanisme masyarakat perkotaan menengah ke 
bawah. Kedua logika berpikir tersebut memiliki kesenjangan ketika tidak mampu menjelaskan 
informalitas serta tarik-menarik individu dalam komunitas perkotaan. Tulisan ini berusaha 
membawa diskusi melalui pendekatan kapabilitas dalam menjelaskan kedua hal yang luput 
tersebut terutama melihat konteks urbanisme di Indonesia. Pendekatan kapabilitas adalah 
pendekatan yang mengedepankan pembangunan dengan tujuan pada kebebasan manusia, 
melalui pemosisian manusia sebagai entitas yang memiliki akses luas dan efisien dengan tetap 
memenuhi kadar harkat dan martabatnya. 

 
Melalui pendekatan kapabilitas tulisan ini membawa pertanyaan: bagaimana dinamika 

urbanisme masyarakat urban Indonesia terhadap pembangunan ditinjau dalam pendekatan 
kapabilitas? Pertanyaan besar ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam tiga pertanyaan utama 
yang menjadi dasar dalam pembahasan tulisan ini: 1) bagaimana informalitas masyarakat urban 
Indonesia dipandang dalam pendekatan kapabilitas? 2) Bagaimana proses individu di dalam 
masyarakat menciptakan kapabilitas? 3) Bagaimana kontestasi kapabilitas individu di dalam struktur 
masyarakat urban di Indonesia? 

 
Melalui metode kajian literatur naratif, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan 

mengacu pada ketiga rumusan masalah yang dibangun. Pertama urbanisme di Indonesia tidak 
dapat dilepas dari informalitas yang berkembang sebagai bagian dari keberfungsian. Kedua, 
dalam relasi pembangunan urban keberadaan kapabilitas individu sangatlah berperan erat dalam 
mendorong kolektivitas komunal dengan nilai sebagai agensi individu dalam membangun 
kapabilitas di level komunitas. Ketiga, konteks urbanisme tidak bisa dipisah dari kontestasi 
kapabilitas antar individu. Melalui elite capture dan keberadaan individualitas yang kuat, individu 
dalam ruang kota saling berkontestasi satu dengan lainnya sebagai bentuk kontestasi diri. 
Berdasarkan ketiga jawaban tersebut, tulisan ini berargumen bahwa keberfungsian dan 
kapabilitas informal telah mendominasi urbanisme di Indonesia dan menggeser keberfungsian dan 
kapabilitas formal. Pergeseran inilah yang menciptakan terhambatnya pembentukan kapabilitas 
di level urbanisme perkotaan secara luas. 
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company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made local economy severely 
disrupted. 
 

This severe economy problems, yet, change since the end of 2000s when Belitung succeeds in 
developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from local community 
who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining will have a 
negative impact for the marine life. 
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Pembangunan urban dan urbanisme di Indonesia sedari awal terjebak dalam dua kutub 
besar dalam ruang diskusinya. Pertama adalah kutub yang berfokus pada logika teknokratis dan 
kutub yang kedua ialah glorifikasi romantisme urbanisme masyarakat perkotaan menengah ke 
bawah. Kedua logika berpikir tersebut memiliki kesenjangan ketika tidak mampu menjelaskan 
informalitas serta tarik-menarik individu dalam komunitas perkotaan. Tulisan ini berusaha 
membawa diskusi melalui pendekatan kapabilitas dalam menjelaskan kedua hal yang luput 
tersebut terutama melihat konteks urbanisme di Indonesia. Pendekatan kapabilitas adalah 
pendekatan yang mengedepankan pembangunan dengan tujuan pada kebebasan manusia, 
melalui pemosisian manusia sebagai entitas yang memiliki akses luas dan efisien dengan tetap 
memenuhi kadar harkat dan martabatnya. 

 
Melalui pendekatan kapabilitas tulisan ini membawa pertanyaan: bagaimana dinamika 

urbanisme masyarakat urban Indonesia terhadap pembangunan ditinjau dalam pendekatan 
kapabilitas? Pertanyaan besar ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam tiga pertanyaan utama 
yang menjadi dasar dalam pembahasan tulisan ini: 1) bagaimana informalitas masyarakat urban 
Indonesia dipandang dalam pendekatan kapabilitas? 2) Bagaimana proses individu di dalam 
masyarakat menciptakan kapabilitas? 3) Bagaimana kontestasi kapabilitas individu di dalam struktur 
masyarakat urban di Indonesia? 

 
Melalui metode kajian literatur naratif, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan 

mengacu pada ketiga rumusan masalah yang dibangun. Pertama urbanisme di Indonesia tidak 
dapat dilepas dari informalitas yang berkembang sebagai bagian dari keberfungsian. Kedua, 
dalam relasi pembangunan urban keberadaan kapabilitas individu sangatlah berperan erat dalam 
mendorong kolektivitas komunal dengan nilai sebagai agensi individu dalam membangun 
kapabilitas di level komunitas. Ketiga, konteks urbanisme tidak bisa dipisah dari kontestasi 
kapabilitas antar individu. Melalui elite capture dan keberadaan individualitas yang kuat, individu 
dalam ruang kota saling berkontestasi satu dengan lainnya sebagai bentuk kontestasi diri. 
Berdasarkan ketiga jawaban tersebut, tulisan ini berargumen bahwa keberfungsian dan 
kapabilitas informal telah mendominasi urbanisme di Indonesia dan menggeser keberfungsian dan 
kapabilitas formal. Pergeseran inilah yang menciptakan terhambatnya pembentukan kapabilitas 
di level urbanisme perkotaan secara luas. 
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Persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 12,60 persen. Pemerintah berkomitmen kuat 
dengan membuat kebijakan pembangunan di level desa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 
6/2014 tentang Desa dan mendorong kesejahteraan desa melalui Kebijakan Dana Desa. Pada masa 
pandemi Covid-19, Dana Desa mengalami perubahan prioritas sesuai dengan munculnya Peraturan 
Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap krisis 
yang timbul akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan Dana Desa untuk merespon hal 
tersebut yaitu hadirnya program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Dalam 
implementasinya, BLT DD menuai konflik di masyarakat Desa Padarincang. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis konflik yang timbul dalam masyarakat pada proses pelaksanaan 
BLT DD, mengetahui bentuk konflik yang muncul dan strategi pemerintah desa dalam mengatasi 
konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penelitian 
menggunakan analisis interaktif. 

 
Konflik dalam distribusi bantuan sosial utamanya disebabkan oleh distribusi yang tidak adil 

dan distribusi yang salah sasaran. Lebih dari itu, konflik pada masa pandemi Covid-19 di Desa 
Padarincang disebabkan karena turunnya daftar nama penerima manfaat BST dari DTKS (pusat) 
yang bukan merupakan data mutakhir sehingga banyak penerima yang tidak sesuai. Bentuk 
konflik yang muncul berupa aksi protes langsung (manifest) berupa ancaman, dan protes tidak 
langsung (laten) berupa sindiran. Dinamika konflik dalam masyarakat Desa Padarincang di masa 
krisis pandemi Covid-19 berlangsung dalam beberapa bulan hingga akhirnya mengalami 
penurunan konflik. Pemerintah Desa Padarincang membenarkan bahwa konflik tersebut 
sebetulnya menurun dengan sendirinya. Disamping itu, Kepala Desa Padarincang memiliki strategi 
khusus dalam menghadapi aksi protes, ancaman, dan sindiran dari masyarakat terkait isu 
penyaluran bantuan yang tidak adil.  

 
Berikut strategi Kepala Desa Padarincang dalam meredam konflik di dalam masyarakat: 1) 

memodifikasi kebijakan BLT DD dengan mengganti seluruh KPM di tahap pertama, 2) 
menghimpun aspirasi masyarakat dan cepat merespon masalah tersebut, 3) mengelola dengan 
bijak seluruh bantuan yang masuk ke desa baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sehingga semua masyarakat dapat merasakan bantuan dari pemerintah, 4) melakukan edukasi 
dan sosialisasi terkait informasi bantuan apa saja yang dapat diterima oleh masyarakat mulai dari 
uang tunai, sembako, dan lainnya, dan 5) Kepala desa datang langsung ke rumah masyarakat 
dengan memberikan bantuan yang sumbernya dari uang pribadi kepala desa. 
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Konflik pada program BLT DD di Desa Padarincang merupakan konflik yang dipicu oleh 
psikologis individu masyarakat yang sama-sama ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah di 
masa Covid-19 ini. BLT DD dan bantuan sosial lainnya akhirnya dibagikan secara universal dan 
merata. Hal ini menjadi efektif dalam mengatasi konflik, namun jika dilihat lebih jauh, sistem 
universalitas dalam BLT DD telah menyalahi regulasi yang sudah diatur sebelumnya.   

 
Rekomendasi bagi program bantuan langsung tunai berikutnya baik pada konteks pandemi 

maupun lainnya yakni yang terpenting adalah tentang data penerima bantuan. Jika data 
masyarakat miskin bersumber dari masyarakat sendiri yang mengusulkan melalui musyawarah, 
mungkin tidak akan terjadi kecurigaan terhadap aparat desa dan tidak ada perselisihan antar 
masyarakat. 
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Teks/Tubuh; Dekolonisasi Teks-Teks Kanon dan Wacana Tubuh sebagai 
Epistemologi Selatan bagi Ilmu Sosial Indonesia dalam Lanskap Global 

South 
 
 
 

Hartmantyo Pradigto Utomo 
Departemen Sosiologi  

 

 
Secara garis besar bagian latar belakang terdiri dari tiga bagian: diagnosa problem, krisis, 

dan intervensi. Bagian problem merupakan pemaparan terhadap dua persoalan mendasar ilmu 
sosial Indonesia yang diajukan, yaitu tesis kebergantungan akademis dan hegemoni dari modus 
kekuasaan struktural yang selalu diposisikan oleh sebagian besar kajian sebagai wacana dominan. 
Pada bagian krisis menempatkan dua kondisi kontekstual dari ilmu sosial Indonesia yang 
merupakan imbas dari dua persoalan mendasar, yaitu minimnya wacana alternatif dan 
ketidakhadiran dari sejarah keilmuan sosial. Bagian intervensi merupakan pokok argumentasi yang 
ditawarkan bagi upaya merespon problem dan krisis keilmuan dengan memosisikan ilmu sosial 
Indonesia pada kajian Global South. Posisi yang didasarkan pada dua upaya: melakukan kritik 
terhadap teks-teks kanon dan mewacanakan konsep epistemologi selatan (epistemologies of the 
south). 

 
Terdapat dua belas teks kanon yang membentuk fondasi sosiologi modern di Indonesia: 

Setangkai Bunga Sosiologi, Sosiologi; Suatu Pengantar, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma 
Ganda, Invitation to Sociology; A Humanistic Perspective, Sistem Sosial Indonesia, The Social 
System, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Metode Penelitian Survai, Metoda Logika Ilmu 
Sosial, Sosiologi; Suatu Pengantar, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Teori Sosiologi Klasik 
dan Modern 1, Sociological Theory. Terdapat lima intensi sebagai struktur dari teks-teks kanon: 
androsentrisme, Amerikasentrisme, klaim universal teori dan metode, kolonialisme/modernisme, 
dan penulisan serta penerapan tunggal. Terdapat lima gejala dari epistemisida: pendefinisian 
saintifik, universalisasi basis epistemik, dominasi ilmuwan sosial, universalitas, dan legitimasi teori 
serta justifikasi eksternal.  

 
Dialektika antara intensi struktur dengan gejala epistemisida melalui proses dekolonial turn 

yang menempatkan wacana tubuh menghasilkan delapan cara penggeseran epistemologi dengan 
menekankan peristiwa inderawi: (1) mengakui pengalaman tubuh dalam merekam dan 
memproses peristiwa inderawi sebagai basis produksi pengetahuan, (2) membalikkan model 
produksi gagasan diskursif yang semulanya berawal dari struktur konseptual menuju pembuktian 
empiris menjadi telaah peristiwa inderawi menuju kritik terhadap struktur konseptual, (3) 
mendasarkan validasi internal dari peristiwa inderawi untuk menentukan format produksi  
pengetahuan bagi perjuangan melawan penindasan dan kekerasan, (4) menggeser 
kecenderungan relasi penelitian dari knowing-with sebagai relasi tanpa proses liberasi menuju 
being-with sebagai bentuk keterlekatan, (5) menggeser basis epistemik dari rasionalitas struktural 
menuju rasionalitas tubuh melalui posisi subaltern bodies sebagai risiko tak terhindarkan dari 
modernisasi, (6) mendorong kontekstualisasi bagi penciptaan relevansi teoretis sesuai dengan 
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problem, situasi, dan kondisi empiris di Indonesia melalui peristiwa inderawi, (7) mewacanakan 
tubuh melalui subaltern bodies dengan merekognisi model produksi bahasa kontekstual sebagai 
proses penciptaan solidaritas untuk perjuangan melawan penindasan, (8) memosisikan 
kebungkaman sebagai struktur produksi bahasa bagi pewacanaan tubuh. 

 
Pada penggeseran tersebutlah disiplin sosiologi modern yang direpresentasikan melalui 

teks kanon dapat dijadikan konteks kritik bagi pemutakhiran model produksi pengetahuan yang 
menekankan relevansi epistemic anti-imperial south di Indonesia. Penggeseran epistemologi 
dengan begitu membuka peluang untuk mengeliminasi lima intensi struktur teks kanon yang 
mendominasi sepanjang perkembangan sosiologi di Indonesia. 
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Secara garis besar bagian latar belakang berisi mengenai dasar pijakan penelitian yang 
mengambil pergeseran makna penggunaan kartu pos di era digital di masyarakat Indonesia, 
khususnya yang dilakukan dalam situs Postcrossing Indonesia. Melalui berbagai alasan akan 
ketertarikan postcrosser Indonesia masih melakukan pertukaran kartu pos dan bergabung dalam 
situs Postcrossing, serta korespondensi mereka dengan postcrosser Eropa, kemudian menjadi sebuah 
kajian guna menemukan bentuk legitimasi dan pelanggengan atas wacana kolonialisme di Indonesia. 
Keberadaan wacana kolonialisme yang ada dalam aktivitas tukar menukar kartu pos, lalu digunakan 
untuk melihat relevansi hubungan yang terjalin antara postcrosser Indonesia dan postcrosser Eropa 
dengan keberadaan kuasa kolonialisme menggunakan bingkai teori Orientalism milik Edward W. Said 
guna menemukan cerminan postcrosser Indonesia dalam mengidentifikasi identitas dirinya sebagai 
“the Orient” dan identitas postcrosser dari Eropa sebagai “the Occident”. 

 
Berdasarkan hasil penelitian, wacana kolonialisme muncul dari dua diantara alasan yang 

mendasari postcrosser Indonesia tertarik bergabung dengan Postcrossing. Alasannya kedua alasan 
tersebut melanggengkan anggapan bahwa dengan mememiliki hubungan pertemanan dengan 
orang yang berasal dari luar negeri yang diposisikan sebagai Barat, seolah dapat mengubur rasa 
inferioritas diri yang dimiliki oleh postcrosser Indonesia sebagai Timur. Selain itu wacana kolonialisme 
lain muncul melalui pilihan kartu pos gambar yang dikirim oleh postcrosser Indonesia. Postcrosser 
Indonesia yang masih melegitimasi dan melanggengkan anggapan bahwa masyarakat Indonesia dan 
masyarakat Asia adalah “Timur” dengan satu karakteristik budaya dan alam yang serupa membuat 
postcrosser Indonesia tidak mengirimkan kartu pos dengan gambar persawahan kepada mereka. 
Sedangkan untuk masyarakat Eropa sebagai “Barat” yang memiliki karakteristik budaya dan alam 
yang dianggap jauh berbeda dengan “Timur”, serta mereka juga didefinisikan sebagai kelompok 
yang tidak terlalu paham akan Timur karena jarak negara yang terlalu jauh, kartu pos yang dikirimkan 
postcrosser Indonesia kepada postcrosser Eropa cenderung mengambil kartu pos dengan gambar 
yang lebih bebas dan tidak terbatas apapun itu asalkan mengandung unsur Indonesia. Kemudian, 
pelanggengan atas pengetahuan barat yang memandang Timur sebagai satu entitas tunggal dapat 
ditemukan dari anggapan postcrosser Indonesia yang membedakan antara kartu pos yang dikirim ke 
negara Asia dan Eropa. Terakhir, wacana kolonialisme yang ada pada kegiatan tukar menukar kartu 
pos melalui Postcrossing nampak melalui dialektika postcrosser Indonesia dengan postcrosser Eropa 
mereka memilih menjelaskan identitasnya sebagai bangsa Indonesia, yaitu kartu pos gambar 
kekayaan budaya dan alam Indonesia karena mudah ditemukan dan dapat merepresentasikan 
Indonesia sebagai negara yang ramah dan terbuka terhadap dunia luar, dengan bentang alam yang 
indah nan eksotik. Kartu pos gambar ini mengandung legitimasi akan wacana kolonialisme karena 
mengandung persetujuan akan Timur sebagai objek konsumsi kultural Barat yang di dalamnya 
terdapat pelestarian ambivalensi Timur atas Barat sehingga Barat terus tertarik mengkonsumsi 
budaya Timur. 
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Pada kegiatan pertukaran kartu pos tersebutlah wacana kolonialisme sebagai bentuk 
legitimasi dan pelanggengan atas kuasa kolonialisme di Indonesia ada. Kendati kini sebenarnya telah 
banyak kartu pos yang beredar dengan tema yang lebih beragam bahkan seseorang memiliki 
kebebasan untuk mencetak kartu pos yang akan mereka kirim secara mandiri dengan gambar yang 
mereka dapatkan sendiri, namun apabila tujuan berkirim kartu pos narasi dan yang mengikutinya 
masih diikuti perasaan inferior yang kekal bersemayam di dalam benak mereka sebagai seorang 
Indonesia maka hal itu tak mengubah representasi identitas bangsa Indonesia selayaknya bangsa 
kolonial dahulu memandang Indonesia. 
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Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Era Digital:  
Studi Kasus di Sektor Transportasi Ojek Online  

 
Triyono 

Departemen Sosiologi  
 
 
Salah satu jenis pekerjaan yang muncul akibat revolusi 4.0 adalah pekerja ojek online. Adanya 

perubahan industri ini berimplikasi pada perubahan pola hubungan kerja, cara produksi yang berbeda, 
penghitungan upah yang berbeda serta perubahan skema jaminan sosial. Jaminan bagi pekerja ojek 
online sangat mendesak karena risiko pekerjaan yang tinggi. Di sisi lain partisipasi jaminan sosial pada 
pekerja ojek online masih rendah. Padahal semua semua pekerja oleh pemerintah diwajibkan menjadi 
peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Melihat permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan, hubungan kerja, sikap, dan pemenuhan hak distribusi 
keadilan ojek online di dalam kepesertaan jaminan sosial. Tujuan penelitian Ingin mengetahui bagaimana 
pengetahuan, hubungan kerja, sikap, dan pemenuhan hak distribusi keadilan pekerja ojek online di dalam 
kepesertaan jaminan sosial. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode yang dipakai adalah studi 
kasus. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus intrinsik untuk menyajikan situasi yang unik dan 
memiliki prosedur analitis kasus yang terperinci yang ditetapkan dalam konteks. Adapun teknik 
pengumpulan data primer dengan observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD), 
sedangkan data sekunder dengan mencari sumber dari jurnal, buku, media cetak dan intern et. Lokasi 
penelitian di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020. 

 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pekerja ojek online belum seluruhnya mengetahui 
skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian hubungan kemitraan yang dipahami oleh pekerja ojek 
online belumlah seimbang timpang dan penuh dengan eksploitasi. Hal tersebut misalnya dari jam kerja 
yang semakin panjang, sharing ekonomi yang selalu berubah dan tidak adanya cover age jaminan sosial 
yang ditanggung penuh oleh perusahaan. Di sisi lain peran pemerintah masih sangat minimal dan tidak 
adanya perlindungan terhadap pekerja ojek online untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan 
dan pengawasan yang sangat lemah terhadap pekerja ojek online. Hal ini karena masih terbentur oleh 
undang- undang ketenagakerjaan dengan status kemitraan yang belum diakui dalam bentuk hubungan 
kerja. Padahal seharusnya tanpa melihat status hubungan, pemerintah harus mengambil inisiatif untuk 
memberikan hak bagi pekerja ojek online untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai 
representasi distribusi keadilan sosial bagi rakyat.
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Di era digital ini perubahan hubungan kerja berdampak terhadap upah dan jaminan sosial yang 
diterima oleh pekerja. Begitupun juga yang terjadi di pekerja ojek online. Pekerja ojek online tidak memiliki 
bargaining posisi yang kuat di dalam berunding. Disisi lain hak jaminan sosial tidak diberikan dan menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya bagi pekerja ojek online. Pihak PT Gojek hanya memberikan santunan ketika 
terjadi kecelakaan dan dalam posisi mengantarkan pelanggan. Oleh karena itu distribusi keadilan jaminan 
sosial belum sampai menyentuh ke seluruh level pekerja ojek online. Disisi lain istilah kemitraan yang 
muncul ini menguntungkan bagi perusahaan namun bagi mitra khususnya pekerja ojek online ini merugikan 
dari sisi jaminan sosial. 

 

Kemudian intervensi pemerintah pun juga masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan produk 
undang-undang pun juga masih belum mampu mendukung perkembangan perubahan pola hubungan 
kerja akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu pemerintah pun juga belum mampu beradaptasi 
terhadap jaminan sosial di era digital ini. Diperlukan komitmen stakeholder terkait agar pekerja ojek 
online ini mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan 
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Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Perlawanan 

Marginalisasi Perempuan dalam Islam pada Laman Mubadalah.id 
 

 
Aliftya Amarilisyariningtyas 

Departemen Ilmu Komunikasi  
 

 
Gerakan hijrah atau arus pasang religiusitas masyarakat semakin berkembang beberapa tahun 

belakangan ini. Meski bukan lagi menjadi hal baru, keberadaannya saat ini tak ubahnya sebagai tren 
tersendiri bagi kelas menengah di Indonesia. Oleh sejumlah kalangan, fenomena ini lantas 
dimanfaatkan untuk mengkampanyekan beragam hal terkait isu keagamaan dengan berbagai 
kepentingan. Permasalahannya, kampanye-kampanye berkedok agama tersebut kerap kali 
diskriminatif bagi perempuan. Dengan memaksakan logika konstruksi sosial gender sebagai kodrat, 
mereka menggunakan tren hijrah untuk mempersempit ruang gerak perempuan di ranah publik. 
Ironisnya, industri media di Indonesia tanpa sadar turut memberikan kontribusi terhadap gerakan 
kampanye tersebut.  Sementara itu, tak banyak media arus utama yang memunculkan wacana 
tandingan. Kritik atas fenomena tersebut justru ditemui secara sporadis di media “alternatif”, seperti 
Mubadalah.id. Berangkat dari persoalan tersebut, riset ini mencoba menguraikan bagaimana 
Mubadalah.id memunculkan wacana perlawanan isu marginalisasi perempuan dalam Islam. 

 
Teks dalam riset ini dikaji menggunakan analisis wacana kritis. Dengan menggunakan 

perspektif Norman Fairclough, peneliti melakukan analisis melalui tiga level, yakni teks, praktik 
kewacanaan, dan praktik sosiokultural. Hasil menunjukkan bahwa Mubadalah.id merepresentasikan 
bentuk marginalisasi sebagai wacana yang bertentangan dengan kesetaraan gender dalam Islam. 
Melalui teks yang ada, Mubadalah.id ingin menyudahi segala bentuk marginalisasi perempuan dengan 
menunjukkan bahwa perempuan berhak menempuh pendidikan setinggi-tingginya serta memiliki 
karier. Di sisi lain, ia juga memberikan wacana tandingan bahwa pekerjaan domestik bukanlah 
tanggung jawab perempuan, melainkan juga laki-laki. Selanjutnya, resistensi tersebut pun turut 
didukung dalam tataran praktik diskursus. Dalam hal ini, Mubadalah.id dengan tegas menyatakan diri 
sebagai media alternatif berperspektifkan Islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan 
gender. Ia membangun proposisi bahwa Alquran dan hadis mendudukan perempuan dan laki-laki 
secara setara. Oleh sebab itu, ia menilai marginalisasi peran perempuan sebagai sesuatu yang 
bertentangan dengan kesetaraan gender dalam Islam. 

 
Sementara itu, pada level praktik sosiokultural, artikel dalam riset ini diproduksi sebagai 

respons atas sebuah kondisi di mana kontributor mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan 
ketika  mengutarakan  keinginannya  untuk  bersekolah  dan  berkarier.  Pada konteks sosial budaya, 
pandangan miring itu bersumber dari budaya patriarki yang mana tidak saja memunculkan dikotomi 
wilayah domestik-publik bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga menginternalisasi pola pikir 
seseorang. Dalam kaitannya dengan konteks keagamaan, pola pikir yang patriarkis tersebut turut 
memengaruhi ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat di Alquran. Pembacaan Alquran yang dilakukan 
dari sudut pandang laki-laki semata ini lantas menghadirkan pemahaman agama yang bias gender. 
Alhasil, praktik marginalisasi atas perempuan ini pun menjadi makin terlanggengkan dan 
tersakralisasi. 
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Produksi Dokumenter Virtual Reality: 
Studi Kasus terhadap Proses Produksi Dokumenter Virtual Reality dalam 

program The Feelings of Reality Forum Film Dokumenter 
 

Anas A. H.  
Departemen Ilmu Komunikasi 

 

 

 
Meski kehadirannya mulai populer di kalangan praktisi, festival film, dan kritikus dunia, belum 

ada kaidah dan panduan produksi dokumenter Virtual Reality (VR) yang bisa dijadikan referensi baku. 
Penelitian ini menelusuri praktik lokakarya dan proses produksi dokumenter VR dalam program The 
Feelings of Reality, kegiatan lokakarya pertama tentang dokumenter VR di Indonesia yang digelar 
tahun 2019. Dokumenter VR dalam penelitian ini dipahami sebagai media baru yang diambil dari –dan 
dibangun berdasarkan– konvensi dokumenter secara umum. 

 
Program The Feelings of Reality merupakan proyek lokakarya dan produksi dokumenter VR 

terkait isu disabilitas yang diselenggarakan Forum Film Dokumenter di empat wilayah target; DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Pertama, penelitian ini 
menggambarkan proses lokakarya yang disediakan oleh Forum Film Dokumenter untuk 
mengedukasi filmmaker yang terlibat terkait karakter, bentuk, dan cara kerja teknologi VR dan 
kaitannya dalam memuat konten dokumenter. Observasi   mencakup bagaimana materi lokakarya 
disusun sekaligus keterlibatan institusi mitra dan mentor produksi yang ditunjuk di dalamnya. 

 
Selanjutnya, proses produksi dokumenter VR digambarkan melalui hasil observasi terhadap 

pelaksanaan proyek di di salah satu daerah target program, yaitu Bandung, Jawa Barat. Pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik produksi. Subjek 
penelitian yang dipilih mencakup tiga lapisan; Tim Forum Film Dokumenter sebagai penyelenggara, 
mentor sebagai fasilitator, serta dua sutradara sebagai peserta program dan sosok kreatif inti. 
Penelitian ini, pada akhirnya, melihat proses lokakarya dan produksi dokumenter VR yang diinisiasi 
Forum Film Dokumenter masih dijalankan dari barometer produksi dokumenter layar dua dimensi. 
Sedangkan, teknologi VR diperlakukan sebatas “ruang baru” yang diadaptasi berdasarkan prinsip- 
prinsip yang ada; sehingga susunan kerangka maupun sistem lokakarya dan produksi terkesan 
meraba-raba serta perlu dikembangkan lebih jauh lagi. 
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Selanjutnya, proses produksi dokumenter VR digambarkan melalui hasil observasi terhadap 

pelaksanaan proyek di di salah satu daerah target program, yaitu Bandung, Jawa Barat. Pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik produksi. Subjek 
penelitian yang dipilih mencakup tiga lapisan; Tim Forum Film Dokumenter sebagai penyelenggara, 
mentor sebagai fasilitator, serta dua sutradara sebagai peserta program dan sosok kreatif inti. 
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Forum Film Dokumenter masih dijalankan dari barometer produksi dokumenter layar dua dimensi. 
Sedangkan, teknologi VR diperlakukan sebatas “ruang baru” yang diadaptasi berdasarkan prinsip- 
prinsip yang ada; sehingga susunan kerangka maupun sistem lokakarya dan produksi terkesan 
meraba-raba serta perlu dikembangkan lebih jauh lagi. 

Media Komunitas Tanggap Bencana 
(Studi Kasus Media Komunitas Speaker Kampung dalam Praktik Jurnalisme 

Bencana saat Peristiwa Gempa Bumi di Kecamatan Sambelia, Lombok 
Timur, Periode 29 Juli – 31 Oktober 2018) 

 
Diatami Muftiarini 

Departemen Ilmu Komunikasi 
 
 

Keberadaan media komunitas memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga 
saluran komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up) tetap berjalan lancar saat bencana jika 
dibandingkan dengan media-media arus utama.  Kekurangan media arus utama saat 
meliput bencana dapat dilihat dari intensitas pemberitaan yang dilakukan media arus 
utama yang cenderung banyak meliput hanya sebatas saat bencana terjadi, dan terlihat 
berkurang intensitasnya saat melakukan pengawasan terhadap jalannya proses 
rekonstruksi sampai proses mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana di 
masa yang akan datang. 

 

Keistimewaan speaker kampung dibandingkan media arus utama berskala nasional 
ketika meliput bencana, terletak pada unsur kedekatan hubungan dengan daerah Lombok 
Timur. Dikarenakan wilayah cakupannya yang terbatas memungkinkan speaker kampung 
unggul dalam isi berita yang bersifat lokal. Mereka dapat dengan cepat menggapai tempat-
tempat yang muskil dicapai oleh media arus utama yang datang saat kejadian dan belum 
tentu ahli mengenali medan lokasi. Speaker Kampung yang sudah hafal medan dengan baik 
dan memiliki hubungan dekat antar warga setempat akan jauh lebih mudah dalam 
mengumpulkan informasi mengenai perkembangan bencana. 

 

Pada peristiwa gempa pertama tanggal 29 Juli 2018 dengan magnitudo 6,4 SR dan 
berpusat di Taman Nasional Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Fikri 
(editor Speaker Kampung) langsung berkeliling mengumpulkan informasi terkini pasca 
gempa di sekitar wilayah Lombok Timur. Dikarenakan keterbatasan alat, sumber daya 
listrik dan internet di saat gempa, Fikri meminta bantuan kepada Eros (pendiri Speaker 
Kampung) untuk membantunya menulis berita. Informasi dan data dari lapangan 
kemudian ditulis Eros untuk diunggah ke Fan Page Facebook Speaker Kampung. 

 
Liputan gempa yang dilakukan Speaker Kampung terus berlanjut. Pada hari- hari 

berikutnya, kegiatan Speaker Kampung ditujukan untuk memperbarui informasi dari para 
warga. Kebanyakan berita yang diterbitkan Speaker Kampung berisi informasi daerah yang 
terdampak, keluhan penyintas yang belum mendapatkan bantuan dan kondisi terbaru dari 
desa-desa terdampak. Eros bercerita, sebuah video hasil liputan Speaker Kampung tentang 
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company PT Timah monopolized the production of tin in this island. Tin activities created jobs for 
people in Belitung which made tin as the main economic sources in the island. However, PT Timah 
suddenly decided to stop its operations in 1990 from Belitung with an argument that the onshore tin 
deposits were declining and it was no longer financially profitable (Bangka Pos 2016). Thousands of 
people in Belitung who relied on tin suddenly lost their jobs which made local economy severely 
disrupted. 
 

This severe economy problems, yet, change since the end of 2000s when Belitung succeeds in 
developing tourism. With its beautiful beaches and marine life, tourism has created new 
opportunities for local economy. However, in 2015 PT Timah and its sub-contractors set a plan to 
conduct offshore tin mining in Belitung following its relatively successful offshore mining projects in 
Bangka which operate without significant resistance from communities. PT Timah argued that tin 
mining has been conducted in Belitung for decades and tin mining contributes to local economic 
development. This attempt by PT Timah in Belitung has triggered resistance from local community 
who see Belitung as a place for a tourism-based livelihood and where offshore tin mining will have a 
negative impact for the marine life. 
 
 
 
 
 

warga yang mengungsi di bukit daerah Obel Obel, yang lokasinya terpencil dan sulit 
terjangkau bantuan, dijadikan rujukan donatur untuk mengirim bantuan. 

 

Tidak hanya berkutat pada kebutuhan pangan dan tenda, mereka juga menginisiasi 
hunian sementara bagi para penyintas dengan memanfaatkan bahan baku alam seperti 
kayu, bambu dan daun kelapa. Bahan baku dibeli dari sisa penggalangan dana yang 
dilakukan Speaker Kampung. Gerakan mereka ini diunggah di Facebook pada 8 September 
2018. “Enam unit hunian sementara telah dibangun Speaker Kampung. Dengan 
memanfaatkan bahan lokal, tentu biayanya sangat murah. Untuk satu bangunan biayanya 
Rp200.000-Rp500.000,” tulis Speaker Kampung dalam liputan mereka. 

 

Informasi-informasi spesifik, akurat dan lokal yang diterbitkan oleh Speaker 
Kampung selama siklus manajemen bencana, menempatkan posisi sentral yang 
menengahi dan menghubungkan antara warga dengan pemerintah, lembaga mitigasi, 
donatur, relawan dan komunitas yang lebih luas. Telepon seluler sangat berguna saat 
mereka mobilitas ke lokasi-lokasi bencana dan koordinasi dengan tim. Telepon seluler yang 
terhubung dengan internet memudahkan mereka untuk menyebarkan berita gempa 
melalui Fan Page Facebook Speaker Kampung secara real-time, luas dan instan. 

 

Keterbatasan Speaker Kampung dalam penulisan jurnalistik dan wawasan terhadap 
konsep jurnalisme bencana seharusnya tidak dilihat sebagai sebatas kelemahan, tetapi 
sebagai bagian dari usaha warga biasa untuk dapat mandiri dan berdaya dalam mengatasi 
masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Karakteristik yang ada di media komunitas 
membuat gaya pelaporan mereka berbeda dari media arus utama dan berciri khas dengan 
menonjolkan sisi keaslian, sudut pandang warga, dan tanpa direkayasa. 



Media Resistance dalam Detoksifikasi Digital 
(Studi Kasus Pembatasan Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Tengah 

Pandemi COVID-19) 
 
 

Fina Nailur R. 
Departemen Ilmu Komunikasi 

 
 

Media resistance digunakan sebagai istilah luas untuk mendiskusikan berbagai sikap dan aksi 
negatif terhadap media. Konsep tersebut—sekaligus yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 
konsep Syvertsen, di mana kategorisasi motif resistensi mencakup moralitas, budaya, pencerahan, 
demokrasi, komunitas, dan kesehatan. Bentuk resistensi terhadap media juga menyesuaikan periode 
media secara historis, seperti perlawanaan di era cetak dilakukan terhadap buku, era penyiaran 
terhadap televisi, serta era digital terhadap media sosial. 

 
Kehadiran media sosial, utamanya di tengah situasi krisis seperti pandemi COVID-19 tentu saja 

memberi harapan, seperti halnya bertukar berita, dukungan mental dan behavioral, ekspresi emosi, 
maupun diskusi antarkomunitas.  Sayangnya, media sosial juga memberi ancaman, sehingga berjarak 
dengan media sosial di tengah krisis COVID-19 menjadi salah satu pilihan. Sebagaimana pembatasan fisik 
(physical distancing), pembatasan media sosial—populer dengan istilah social media distancing 
didefinisikan sebagai menjaga jarak dan mengurangi intensitas penggunaan. Sikap tersebut sebenarnya 
bermuara pada istilah yang tidak asing, yakni detoks digital. 

 
Detoks digital banyak disinggung dalam studi psikologi, tetapi sangat jarang dibahas dalam 

konteks media, terkhusus perlawanan terhadap media. Oleh karenanya, melihat detoks digital dalam 
konteks sosial dan kultural yang lebih luas menjadi penting karena praktik ini pada akhirnya bukan 
sekadar sebagai upaya menolak perkembangan teknologi, bukan juga sekadar praktik dengan alasan 
kecanduan. 

 
Penelitian ini berusaha mengeksplorasi motif dan praktik pembatasan penggunaan media sosial di 

tengah pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metode studi kasus dan sumber data primer melalui 
wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat tiga motif utama, antara lain (1) 
kesehatan mental, (2) hoaks, dan (3) algoritma media sosial. 

 
Ketiga motif tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam latar belakang resistensi menurut 

Syvertsen, di mana kesehatan mental termasuk dalam kategori kesehatan, hoaks menjadi bagian dari 
kategori pencerahan, dan algoritma media sosial sebagai kategori komunitas. Adapun ragam praktik 
informan yang dapat disorot dan dilihat sebagai kecenderungan pola adalah peningkatan kontrol diri, 
pemanfaatan fitur senyap media sosial, bantuan aplikasi eksternal yang memuat unsur gamifikasi (dalam 
hal ini aplikasi Your Hour), serta penggunaan fake account. 
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Selanjutnya, penulis membagi tiga fase pandemi yang dirumuskan melalui pemberitaan media dan 
klasifikasi komunikasi krisis oleh Crisis and Emergency Risk Communication (CERC), di antaranya fase awal 
(bulan Maret), fase pertengahan (bulan April-Mei), dan fase transisi (dimulai pada awal bulan Juli). 
Klasifikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah melihat dinamika praktik informan. 

 
Dari klasifikasi tersebut, motif kesehatan mental ternyata banyak ditemukan di fase awal pandemi 

dan hanya pada informan perempuan. Dengan alasan kesehatan mental pula praktik membatasi 
keseluruhan  informan ada di  Instagram. Hal ini tentu tidak lepas dari arsitektur Instagram sebagai 
situs jejaring sosial (SNS) yang unggul dalam visual. Sementara alasan lain, yakni hoaks dan algoritma 
media sosial banyak dilakukan informan di platform Instant Messagging dan Social Messaging. Seperti 
halnya karakter kedua platform tersebut yang memudahkan pengguna dalam berbagi konten. 

 
Sepanjang praktiknya, tidak ada satupun informan yang benar-benar tidak mengakses media 

sosial yang bersangkutan. Setiap dari mereka terus menerus bernegosiasi dengan dirinya sendiri 
mengenai sejauh mana mereka mengakses dan seberapa besar porsi aksesnya. 



Evaluasi Pelaksanaan Komunikasi Krisis Humas Pemerintah BPBD DIY pada 
Fase Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Merapi 

 
Abdul Basith Ramadhan 

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik    
 

 

Humas pemerintah telah menjadi bagian penting dari administrasi publik modern. Melalui 
humas pemerintah, celah informasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dipersempit 
terutama dalam menghadapi situasi bencana. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu 
provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Gunung Merapi menjadi salah 
satu ancaman nyata yang harus ditangani oleh BPBD DIY. Dengan peningkatan aktivitas vulkanik 
setiap tahunnya pasca erupsi besar tahun 2010, tidak menutup kemungkinan erupsi yang lebih besar 
dapat terjadi. Penelitian ini berusaha melakukan evaluasi komunikasi krisis yang dijalankan oleh 
humas BPBD DIY pada fase kesiapsiagaan. 
 

Dengan menggunakan instrumen penilaian komunikasi krisis sektor publik CBRN Crisis 
Communication Scorecard, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan 
komunikasi krisis yang dijalankan oleh humas BPBD DIY selama fase kesiapsiagaan kepada tiga 
pemangku kepentingan utama, yaitu jaringan penanggap, masyarakat, dan media masa. Total 
terdapat 6 tugas komunikasi dengan 18 indikator penilaian yang digunakan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 
Pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa komunikasi krisis yang dijalankan oleh humas BPBD 
DIY mendapatkan nilai terbaik ketika menyasar pada jaringan penanggap, lalu disusul oleh 
masyarakat, dan terakhir media masa. Terdapat beberapa faktor yang menguatkan pelaksanaan 
komunikasi humas BPBD DIY antara lain telah dilakukannya pelibatan berbagai pihak dalam 
perencanaan komunikasi krisis, modal sosial di setiap pemangku kepentingan, dan aktor berpengaruh 
di masyarakat. Sementara itu beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan komunikasi humas 
BPBD DIY antara lain tidak adanya anggota humas BPBD DIY yang memiliki pendidikan formal 
komunikasi yang menyebabkan beberapa pelaksanaan komunikasi krisis belum tersistematisasi 
dengan baik, kurangnya riset ilmiah untuk dijadikan bahan pertimbangan pelaksanaan kebijakan, 
terbatasnya jumlah sumber daya manusia di bidang humas BPBD DIY, dan hambatan aturan hukum 
yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak humas BPBD DIY. 
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Isomorphic Mimicry dan Inklusi Sosial: Analisis Kapabilitas Pemerintah 
Kabupaten Wonosobo Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
 

Fernandito Dikky M 
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan  

 

 
 

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya 
untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dalam literatur mengenai 
pendidikan inklusif, studi terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan tema 
repetitif. Salah satu topik yang kerap menjadi pembahasan adalah permasalahan dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif. Namun, hasil studi mengenai implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif berada pada titik jenuh, sebab hanya menjelaskan adanya gap antara kebijakan dengan 
praktik implementasi. 

 
Sebagai upaya untuk  keluar  dari  titik  jenuh  yang  ada,  penelitian  ini  mencoba menawarkan 

alternatif sudut pandang baru. Dengan menggunakan kerangka konseptual mengenai disabilitas, 
inklusi sosial, serta isomorphic mimicry dan kapabilitas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus 
dengan analisis deskriptif. 

 
Penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang membuat anak penyandang 

disabilitas rentan untuk tereksklusi dalam memperoleh layanan pendidikan. Selain mendapat stigma 
dan label “berbeda”, kebijakan pendidikan inklusif hanya sekadar formalitas belaka, alih-alih terlihat 
fungsional. Penelitian ini berargumen bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo berada 
dalam posisi yang terbatas atau lemah. Sehingga, kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten 
Wonosobo justru melanggengkan eksklusivitas terhadap anak penyandang disabilitas, alih-alih 
mewujudkan inklusivitas. 
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Menjadi Laki-laki: Diskursis Maskulinitas dan Praktik Feminis Laki-laki 
dalam Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru 

 
 

Suci Trianingrum 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 

 
 

Konstruksi sosial gender antara laki-laki dan perempuan membuat keduanya dituntut untuk 
berlaku sesuai kaidah dalam masyarakat: laki-laki harus kuat, tegas, perkasa sementara perempuan 
harus lemah lembut, penuh kasih sayang, penyabar. Karena keterpisahan nilai patriarki tersebut, 
munculah ordinasi dan subordinasi seperti kekerasan, kekuasaan serta dominasi relasi laki-laki dan 
perempuan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan (2018), ketidakadilan gender 
yang dialami oleh perempuan meningkat setiap tahunnya. Data menyebutkan bahwa, sebanyak 
71% (9.609) kasus terjadi pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disusul sebanyak 26% 
(3.528) merupakan kasus kekerasan seksual di ranah publik yang menimpa perempuan 
(Perempuan, 2018). 

 
Menilik kebelakang, pendoktrinan tubuh laki-laki sebagai suatu yang maskulin dilakukan 

secara kultural, sejarah dan terus menerus dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan adanya 
satu kriteria mengenai tubuh laki-laki. Hal itu seolah dilihat sangat alamiah, bahwa laki-laki adalah 
sosok yang kuat padahal maskulinitas yang telah terbentuk tersebut tidak tetap dan dapat 
bertransformasi dalam sebuah proses sosial karena tubuh laki-laki tumbuh dan berkembang, 
menetap atau mengubah maskulinitas mereka. Melihat hal tersebut, Aliansi Laki-laki Baru 
mencoba mengambarkan bahwa maskulinitas itu beragam, ia tidak tunggal. Tidak ada batas yang 
jelas, sebab maskulinitas dan feminitas adalah sebuah proses yang dibentuk oleh masyarakat, ia 
adalah hasil budaya yang ditempelkan kepada jenis kelamin. Kemudian dari mekanisme budaya 
yang telah terbentuk tersebut mendisplinkan tubuh-tubuh, baik itu bagi laki-laki juga perempuan. 
Mekanisme budaya telah membuat sebuah norma, hingga pada akhirnya maskulinitas yang 
menempel pada laki-laki menjadi tolok ukur berkehidupan (masculinity norm) yang berujung pada 
sifat dominan. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk membongkar praktik diskursif maskulinitas yang ada dalam 

Gerakan sosial Aliansi Laki-laki Baru. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori poststruktural– 
diskursus Michel Foucault dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis diskursus a la 
Foucauldian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang berasal dari anggota Aliansi 
Laki-laki Baru, aktivis gerakan perempuan dan mahasiswa aktivis. Hasil Penelitian ini menunjukkan 
bahwa: 1) Aliansi Laki-laki Baru merupakan gerakan untuk mendekontruksi maskulinitas 
tradisional menjadi maskulinitas baru yang non-violence, non-dominative dan egaliter, 2) praktik 
diskursus maskulinitas baru yang dilembagakan oleh Aliansi Laki-laki Baru dilakukan dengan media 
sosial, website, Instagram, twitter, dan diskusi sehingga Gerakan Aliansi Laki-laki baru sangat 
sporadis, 3) melihat keberadaan laki-laki yang aktif dalam aktivisme gender, maka laki-laki bisa 
menjadi seorang feminis, yaitu menjadikan feminisme yang inklusif. 



Biopower dalam Rehabilitasi Fisik di Pusat Rehabilitasi Yakkum 
Yogyakarta 

 

 
Annisa Nur Rohmah  

Departemen Sosiologi  
 

 
 

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana model medis bekerja pada penyandang 
disabilitas paraplegia di Pusat Rehabilitasi YAKKUM. Pelayanan rehabilitasi model medis sendiri 
merupakan salah satu cara normalisasi tubuh atau yang biasa disebut dengan biopower. Pusat 
Rehabilitasi YAKKUM sebagai lembaga sosial telah meminjam model medis dari rumah sakit dalam 
memberikan pelayanan rehabilitasi dalam bentuk intervensi tahapan-tahapan rehabilitasi yang 
ditujukan kepada penyandang paraplegia. Bahasan ini menjadi penting, karena model medis dalam 
pelayanan rehabilitasi menunjukkan posisi penyandang disabilitas sebagai objek rehabilitasi. Maka 
dari itu, pertanyaan kunci dari tulisan ini adalah 1) Bagaimana cara kerja aparatus medis Pusat 
Rehabilitasi YAKKUM dalam melakukan rehabilitasi tubuh penyandang disabilitas paraplegia? 2) 
Bagaimana respon individu penyandang disabilitas paraplegia dalam menjalani pelayanan 
rehabilitasi yang diberikan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM? Dan 3) Bagaimana hambatan fisik dan 
sosial penyandang disabilitas paraplegia setelah melakukan rehabilitasi dan kembali ke 
masyarakat? Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

 
Selanjutnya dalam tulisan ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan rehabilitasi, 

aparatus medis memberikan intervensi tahapan-tahapan yang harus dilalui penyandang disabilitas 
paraplegia. Dalam melakukan pelayanan rehabilitasi ini, Pusat Rehabilitasi YAKKUM juga 
bekerjasama dengan pihak pemerintah misalnya BPJS Ketenagakerjaan, yang artinya dalam 
pemberian pelayanan rehabilitasi ini ada struktur besar yang melanggengkan kegiatan tersebut. 
Dan juga struktur besar tersebut ikut andil dalam normalisasi tubuh penyandang paraplegia. 
Meskipun demikian, intervensi tidak hanya diterima oleh penyandang disabilitas paraplegia, tim 
medis juga mendapatkan intervensi untuk memberikan capaian yang baik ketika menjalankan 
pelayanan rehabilitasi. Padahal, klien/ pasien yang mereka hadapi memiliki hambatan dalam 
menjalani tahapan rehabilitasi. 

 
Penyandang disabilitas paraplegia memberikan berbagai macam respon ketika melakukan 

rehabilitasi sebagai bentuk bahwa dia berdaya atas dirinya sendiri. Respon tersebut berupa 
perasaan nyaman karena merasa dirangkul oleh tempat rehabilitasi mereka. Respon lainnya 
adalah kelelahan fisik yang berimbas pada tidak dilakukannya beberapa latihan. Selain itu, keadaan 
psikis penyandang disabilitas yang tidak baik dianggap tim medis sebagai penghambat rehabilitasi. 

 
Setelah selesai melakukan rehabilitasi dan kembali ke masyarakat, penyandang disabilitas 

menghadapi hambatan fisik dan sosial yang berasal dari luar dirinya. Hambatan fisik berupa 
bangunan dan transportasi yang tidak aksesibel. Sedangkan hambatan sosial berupa stigma 
negatif dan kurangnya pengetahuan masyarakat ketika berinteraksi dengan penyandang 
disabilitas. Rasa khawatir yang berlebihan dari keluarga juga menyebabkan terhambatnya aktivitas 
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sosial penyandang disabilitas. Maka dari itu, dalam melakukan rehabilitasi penyandang disabilitas 
paraplegia tidak hanya berfokus pada pendekatan medis yang melakukan normalisasi tubuh 
penyandang disabilitas. Namun, dibutuhkan model sosial yang bisa membuat berbagai pihak 
menerima kehadiran penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Menakar Ulang Gelora Aktivisme Mahasiswa: 
Produksi Pengetahuan dan Terbentuknya Jejaring Pergerakan 

(Studi Kasus Aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta) 
 

 
Arya Malik N 

Departemen Sosiologi  
 
 

Mahasiswa sebagai generasi muda, yang juga merupakan warga negara, mengartikulasikan 
politik kewargaan melalui cara-cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti yang 
terjadi pada aksi #GejayanMemanggil. Akan tetapi, realita yang dihidupi generasi muda hari ini 
erat dengan stigma yang tidak merekognisi eksistensinya sebagai warga negara. Studi ini berusaha 
melihat aksi #GejayanMemanggil melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, untuk 
menunjukkan kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda, dalam sebuah aktivisme gerakan 
sosial. Melalui bangunan pengetahuan dan jejaring sosial, studi iniberusaha mengksplorasi 
terhadap keberadaan mahasiswa pada aksi #GejayanMemanggi. Bahasan dalam studi ini memiliki 
limitasi atas cakupan data yang dipaparkan, hal ini berdasarkan subjek penelitian yang menjadi 
informan adalah lima orang mahasiswa yang terlibat secara aktif pada penyelenggaraan dan 
pengelolaan aksi #GejayanMemanggil. 

 
Pengalaman aktivisme dan konteks sosial yang bergulir, menjadi proses bagi informan 

mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan pada dimensi kosmologis sebagai intelektual 
gerakan. Pengetahuan pada dimensi kosmologis memungkinkan mahasiswa sebagai intelektual 
gerakan merespon kondisi sosial dan membentuk pengetahuan pada dimensi organisasional, 
sebagai pengetahuan kolektif dalam mengelola pergerakan aksi #GejayanMemanggil. 
Implementasi pengetahuan gerakan dari dimensi organisasional tersebut, menjadi proses 
reproduksi dari pengetahuan yang muncul pada aksi #GejayanMemanggil, dan membentuk 
seperangkat pengetahuan baru dalam dimensi teknologis. Jejaring mahasiswa berhubungan 
dengan relasi personal kalangan mahasiswa yang terbentuk melalui keterlibatan kolektif dalam 
ranah aktivisme dan pergerakan sebelum aksi #GejayanMemanggil, yang mana hal tersebut 
menjadi salah satu sumberdaya dalam pembentukan jejaring sosial pada aksi #GejayanMemanggil. 
Proses memperluas jejaring berhubungan dengan upaya merebut bassis massa dalam membuka 
relasi sosial yang baru, yang memungkinkan jejaring sosial kalangan mahasiswa dikembangkan 
secara lebih luas untuk mencakup relasi-relasi sosial di luar jejaring mahasiswa. Jejaring sosial dari 
mahasiswa dikembangkan melalui konsolidasi aksi #GejayanMemanggil untuk memperhitungkan 
cakupan relasi sosial tiap-tiap individu dan posibilitas ekskalasi massa, untuk kemudian dilakukan 
manajemen sumberdaya dari modal sosial tiap-tiap relasi sosial individu guna membangun jejaring 
pergerakan yang lebih luas. 

 
Terdapat karakteristik yang membedakan pergerakan aksi #GejayanMemanggil, dan 

berhubungan dengan konteks generasi sosial, yang mencakup perbedaan konteks lokasi, 
aktualisasi, dan unit generasi. Terdapat kesenjangan antargenerasi dan intragenerasi, yang 
berpotensi menghambat pergerakan dalam keberlanjutannya. Namun, kenyataan di lapangan 



yang kompleks, menjadi salah satu alasan mengapa kesenjangan tersebut menjadi keniscayaan 
yang selalu hadir. Konteks Yogyakarta dan konteks kehidupan dari generasi muda memberikan 
dampak terhadap pembentukan substansi, terkait permasalahan sosial dan isu dari wacana 
kebijakan, yang kemudian bertemu dengan konteks historis-sosial-kultural. Hal ini berhubungan 
dengan pemilihan aksi di Jalan Gejayan, metode nir-kekerasan, dan manifestasi budaya populer 
generasi muda. 

 
Narasi    keterlibatan    warga    negara    merupakan    inti    dari    pelaksanaan    aksi 

#GejayanMemanggil, yang diartikulasikan melalui wacana demokrasi, di mana warga negara 
memiliki hak untuk bersuara di ruang publik. Melalui narasi tersebut, diskursus pengetahuan 
bekerja dalam penyadaran masyarakat dengan proses diseminasi, yang berjalan melalui struktur 
jejaring sosial pergerakan dalam bangunan relasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Fakta 
bahwa kalangan mahasiswa merupakan unsur yang paling banyak menyusun demografi massa aksi 
#GejayanMemanggil, tidak berdampak pada munculnya bias egosektoral dari kalangan mahasiswa. 
Ditunjukkan dengan narasi keterlibatan sipil, pada artikulasi identitas warga negara yang inklusif. 
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Saminisme Dalam Sengketa Pembangunan Pabrik Semen:  
Analisis Semiotik Film Sikep Samin Semen 
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Ketegangan antara masyarakat penolak pabrik semen dengan pemerintah daerah serta 

perusahaan semen di Pegunungan Kendeng masih terjadi hingga sekarang. Ketegangan ini bermula di 
Pati pada 2006 yang kemudian menjalar ke Kabupaten Rembang karena berhasil dihadang oleh warga 
sekitar. Penolakan terus dilakukan oleh warga dari kedua wilayah karena pembangunan pabrik semen 
akan mengancam kelestarian alam yang bergaris lurus dengan penghidupan mereka. Penolakan 
termanifestasi dalam bentuk aksi jalanan hingga aksi saling lapor di meja peradilan. Salah satu unsur 
dari masa penolak yang memiliki peran sangat signifikan adalah mereka pengikut ajaran Samin atau 
secara umum dikenal dengan nama Sedulur Sikep. Namun, keikutsertaan mereka menimbulkan pro 
dan kontra baik dari dalam pengikut ajaran Samin sendiri dan dari luar. Pro dan kontra ini salah satunya 
termanifestasi dalam bentuk film, dari pihak kontra pabrik semen di wakili Film Samin vs Semen 
sementara dari pihak pro di wakili oleh Film Sikep Samin Semen. Film Sikep Samin Semen mengklaim 
diri sebagai yang paling berhak mendefinisikan ajaran samin dan menegasikan pengikut ajaran samin 
yang ada pada Film Samin vs Semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Film 
Sikep Samin Semen membentuk makna atas Sedulur Sikep dalam sengketa pembangunan pabrik 
semen di Pegunungan Kendeng. Penelitian ini menggunakan metode Semiotik dari Roland Barthes 
guna mendapatkan data dari relasi tanda pada tahap pertama (denotasi) dan relasi tanda pada tahap 
kedua (Konotasi). Barthes juga memberikan tuntunan pengumpulan data dari teks lain yang dinilai 
penulis relevan (Korpus). Guna mempermudah dan memperdalam analisis penelitian ini akan 
mengelaborasikan konsep mitos dari Roland Barthes dan Representasi dari Stuart Hall. Penelitian ini 
menemukan Sedulur Sikep dalam Film Sikep Samin Semen merupakan orang-orang pendukung 
privatisasi ruang dan barang publik yang berakhir pada akumulasi kapital oleh perusahaan semen. 
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Kisah Adaptasi Anak-anak Tuli  

(Sebuah Studi Etnografi Pengalaman Belajar Anak-anak Tuli di Pesantren 
Abata Temanggung) 
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Penelitian ini tidak menempatkan anak-anak Tuli sebagai objek dari kisah, akan tetapi 
menempatkannya sebagai subjek sosial yang memiliki kesadaran insani dalam membangun kisah-
kisahnya sendiri tentang dunia sosial di mana mereka tinggal. Termasuk bagaimana mereka 
membangun sebuah kisah melalui karya seni berupa gambar. Tidak seperti penelitian arus utama yang 
selalu terobsesi untuk merepresentasikan dunia anak-anak Tuli secara sepihak, penelitian ini memiliki 
niat untuk menegosiasikan ‘suara’ anak-anak Tuli dalam produksi pengetahuan yang kontekstual 
melalui aktivitas menggambar. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang melihat aktivitas 
menggambar anak-anak Tuli di Pesantren Abata berkaitan dengan mekanisme coping dan negosiasi 
identitas terutama dalam ruang lingkup mind, behaviour, dan peer relations. Melalui sebuah penelitian 
drawing-based ethnography, narasi anak-anak Tuli tentang pengalaman belajarnya dipotret secara 
naratif. Pendekatan yang berfokus tidak hanya pada apa yang anak-anak Tuli gambar, tetapi fokus 
terhadap apa yang anak-anak Tuli ceritakan tentang apa yang mereka gambar.  

 

Tasya, Shana, Fahira, dan Dhefa mampu mengartikulasikan kehendak dan potensi dirinya secara 
bebas saat memanfaatkan waktu-waktu luang dalam kegiatan belajarnya. Aktivitas menggambar bagi 
anak-anak tidak memiliki tujuan untuk menggambarkan alternatif dari dunia yang mereka alami sehari-
harinya. Mereka tidak berusaha untuk mewakili ras alien ketika mereka menggambar seorang laki-laki 
berbentuk berudu; dan mereka juga tidak membayangkan dunia tanpa gravitasi ketika mereka 
menggambarkan benda yang melayang di atas meja. Artinya kegiatan menggambar bagi anak-anak 
Tuli merupakan bentuk lain dari ‘suara’/narasi mereka tentang pengalamannya sendiri. ‘Suara’/narasi 
otentik yang memiliki potensi menarasikan ulang pandangan dominan atau wacana utama yang 
melingkupi proses perkembangannya. Pada tahap pembacaan lebih lanjut, penelitian ini berhasil 
mendokumentasikan narasi menggambar pada pengalaman belajar anak-anak Tuli di Pesantren Abata 
dalam tema mekanisme coping dan negosiasi diri terutama dalam ruang lingkup mind, behaviour, dan 
peer relations. Terdapat tiga kisah yang berhasil terdokumentasikan dalam penelitian ini terkait 
aktivitas menggambar bagi anak-anak Tuli dalam lingkungan pendidikan yang terobsesi dengan 
oralism, (i) emotional coping; (ii) manipulation of the environment itself, dan (iii) negosiasi pelajar Tuli 
dalam pendidikan. 
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Narasi seni dari karya gambar anak-anak Tuli tentang kisah pengalaman belajarnya yang berhasil 
didokumentasikan dalam penelitian ini memiliki potensi untuk mendorong narasi alternatif bagaimana 
dunia anak-anak Tuli yang sebenarnya. Kisah reflektif dari proses produksi pengetahuan ini bercerita 
bahwa disaat penelitian ini melakukan analisis terhadap kisah pengalaman belajar anak-anak Tuli 
secara behavioristik, apa yang penulis pahami sebagai kemampuan adaptasi adalah bagian dari 
retorika yang kuat dalam membangun citra masa kanak-kanak Tuli yang bias, atau menjadi resep yang 
dianggap manjur bagi keseluruhan sistem kerja produksi pengetahuan dalam memahami dunia anak-
anak Tuli. Tentu saja penulis tidak ingin penelitian ini terjebak dalam situasi yang sama yaitu situasi 
yang selalu memposisikan dunia anak-anak Tuli dalam bayangan dunia non-Tuli. Kisah-kisah semacam 
ini menuntut dunia anak-anak Tuli untuk dibayangkan dalam narasi yang berbeda yaitu berkaitan 
dengan kompleksitasnya yang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan dunia anak-anak non-Tuli. 
Melalui refleksi inilah penulis berpandangan bahwa kita perlu membuka kembali pintu diskusi untuk 
memikirkan ulang konsep pendidikan yang mampu mendorong cognitive justice tentang realitas dunia 
anak-anak Tuli. 
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Customer Engagement dalam Praktik Public Relations Grab Indonesia:  

Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Daring oleh Grab Indonesia 

 

M Dimas Faruq Hakiki 

Departemen Ilmu Komunikasi  

 

Media sosial daring saat ini merupakan pemain penting dalam lingkup sosial. Hal ini didukung 
dengan temuan riset dari We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite bahwa 150 juta dari 
268,2 juta penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial daring. Berbagai perusahaan dan 
organisasi saat ini aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan publik salah satunya yaitu 
pengguna media sosial daring. Perusahaan sangat terlibat di media sosial daring karena 
penggunaan media daring jauh lebih efektif daripada acara dan iklan konvensional (Li et al., 2013: 
97). Penampilan organisasi dan perusahaan di media sosial daring juga memengaruhi citra dan 
reputasi dari perusahaan itu sendiri. Lebih lanjut, salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Grab 
Indonesia memiliki pendekatan tertentu untuk meningkatkan jangkauan, keterlibatan, dan 
loyalitas audiens melalui media sosial daringnya dan menugaskan professional untuk mengelola 
sistem media sosial daring sebagai bagian dari strategi komunikasi mereka. Dalam konteks 
penggunaan media sosial daring Grab Indonesia, upaya peningkatan jangkauan dan loyalitas ini 
merupakan salah satu tujuan dari customer engagement.  

Penelitian ini memaparkan temuan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan 
sebanyak 15 orang yang merupakan bagian dari Grab Indonesia, mitra, dan konsumen Grab. Grab 
Indonesia merupakan bagian dari Grab Holdingd Co. yang berpusat di Malaysia. Struktur 
kepengurusan dari Grab Indonesia cukup kompleks. Divisi Media Sosial merupakan salah satu tim 
yang di payungi oleh divisi marketing sebagai divisi besar. Terdapat dua tim yang berada dalam 
divisi social media Grab Indonesia yaitu Social Media Care Grab Indonesia yaitu tim yang mengurus 
keluhan konsumen yang berada di media sosial dan Social Media Content Grab Indonesia yaitu tim 
yang mengurus konten dari media sosial Grab Indonesia.  

Dalam bidang hubungan masyarakat, Grab Indonesia pun memiliki proses terencana untuk 
memengaruhi opini publik hal ini sesuai dengan definisi public relations oleh Fraser P. Seitel (2017) 
dimana public relations atau hubungan masyarakat merupakan proses terencana untuk 
memengaruhi opini publik, melalui karakteristik yang sehat dan kinerja yang baik, berdasarkan 
komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Dalam penggunaan customer engagement, Grab 
Indonesia juga menggunakan berbagai strategi dan taktik di media sosial mereka. Evans (2010) 
menyatakan bahwa kehadiran brand di media sosial pada dewasa ini semakin diharuskan untuk 
menciptakan dan membangun outpost dengan dilakukan secara sistematis.  

Dengan berbagai strategi yang ada untuk membangun engagement, Grab Indonesia juga 
tidak lupa mencantumkan pengelolaan kritis untuk menjaga engagement positif yang terjadi di 
media sosial yaitu dengan mempunyai sentiment guidelines yang memuat bagaimana menanggapi 
sentimen yang ada di publik baik sentimen positif maupun sentimen negatif.  
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Berbasis temuan dan analisis mengenai customer engagement dan praktik hubungan 
masyarakat Grab Indonesia melalui media sosial daring, maka dapat ditarik simpulan antara lain 
bahwa divisi media sosial Grab Indonesia melakukan praktik hubungan masyarakat dengan 
menggunakan strategi customer engagement dalam beberapa taktik untuk memengaruhi opini 
publik ke arah positif terhadap merek Grab.  
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Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Desa 
Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul 

 
Mei Kurniati 

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik  
 
 

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu wujud dari pembangunan sektor pariwisata 
yang diperlukan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Tentunya 
pengembangan pariwisata tidak terlepas dari para stakeholder atau pemangku kepentingan seperti 
dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat 
stakeholder yang terlibat secara aktif dan memiliki tanggung jawab yang besar atas keberhasilan 
pengembangan pariwisata. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di 
Indonesia yang memiliki beragam kekayaan alam serta budaya yang menjadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan untuk berkunjung. 

 
Desa Potorono merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang mengembangkan 

potensi pariwisata yang dimilikinya. Pada tahun 2017 pemerintah desa menginisiasi pembentukan 
kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Cindaimas sebagai penggerak utama kegiatan pariwisata di 
Desa Potorono dan memulai rencana untuk mengembangkan pariwisata di desa. Pemerintah desa 
merencanakan untuk menjadikan Desa Potorono sebagai desa wisata karena melihat adanya 
potensi yang bisa dikembangkan. Desa Potorono kini menjadi rintisan desa wisata yang sudah 
dimulai sejak tahun 2017. Usaha untuk mewujudkan desa wisata tersebut dilakukan oleh 
pemerintah desa, Pokdarwis Cindaimas, dan masyarakat desa yang saling bersinergi dan bekerja 
sama dalam mengembangkan pariwisata di Desa Potorono. 

 
Desa Potorono merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Bantul yang menjadi rintisan desa 

wisata dan mengembangkan potensi pariwisatanya diantara desa lain yang mendapat bantuan 
pembangunan telaga desa pada tahun 2017 oleh Pemda DIY. Pengembangan pariwisata di Desa 
Potorono dilakukan secara masif oleh stakeholder yang terlibat dengan melakukan pembangunan 
atraksi wisata serta fasilitas umum di sekitar, selain itu Desa Potorono juga mengadakan berbagai 
macam acara kesenian dan tradisi untuk menarik wisatawan berkunjung. Berkat usaha yang 
dilakukan tersebut membuat Desa Potorono mulai dikenal dan menjadi salah satu destinasi wisata 
di Kabupaten Bantul.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Potorono berada pada tahap kedua dalam 

pengembangan pariwisata yaitu tahap keterlibatan masyarakat. Pada tahap pertama yaitu 
eksplorasi, stakeholder yang terlibat adalah Pemerintah Desa Potorono dan Dinas Lingkungan 
Hidup DIY. Pemerintah desa memiliki peran sebagai inisiator, implementer, dan koordinator, 
sedangkan Dinas Lingkungan Hidup DIY berperan sebagai fasilitator. Pada tahap kedua stakeholder 
yang terlibat lebih banyak yaitu: 1) Pemerintah Desa Potorono berperan sebagai regulator, 
koordinator, dan implementer, 2) Pemerintah Kabupaten Bantul berperan sebagai fasilitator, 3) 
Pokdarwis Cindaimas berperan sebagai fasilitator, implementer, koordinator, dan 4) Masyarakat 
dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai akselerator. Terdapat masa transisi dari tahap 
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Masyarakat dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai akselerator. Terdapat masa transisi 
dari tahap eksplorasi menuju tahap keterlibatan, hal tersebut ditandai dengan semakin banyak 
stakeholder yang terlibat dan peran yang dimiliki juga beragam. Perlu adanya penyesuaian pada 
masa transisi tersebut sehingga para stakeholder bisa menjalankan perannya masing-masing. 
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