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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini banyak orang yang senang memelihara hewan. Manusia 

tertarik memelihara hewan karena mereka bisa dijadikan teman. Banyak pilihan 

hewan agar bisa dijadikan peliharaan, terutama memelihara hewan reptil. 

 Masyarakat Indonesia sendiri yang berminat untuk memelihara reptil 

kurang jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kepemilikan hewan 

peliharaan itu sendiri pada umumnya memelihara kucing dan anjing. Padahal 

tidak semua hewan reptil sulit dijinakkan dan sulit dipelihara. Faktor penyebab 

kurangnya minat masyarakat untuk memelihara hewan reptil adalah karena pola 

pikir masyarakat yang sudah menganggap bahwa reptil itu hewan yang buas dan 

ganas di habitat aslinya. Contoh reptil yang biasa ditakuti ialah reptil pemakan 

daging seperti ular, buaya, biawak, komodo, dan hewan reptil lainnya. 

 Namun, sekarang ini sudah banyak yang mulai memelihara hewan reptil. 

Diantara kelebihan memelihara hewan reptil, disamping perawatan yang mudah 

juga tidak seperti hewan peliharaan yang lain, perawatan reptil hanya menjaga 

pola makan dan kebersihan kandang. Reptil yang biasa dipelihara oleh orang pada 

umumnya yaitu kadal, biawak dan ular. Jenis kadal yang biasa dipelihara orang 

yaitu Iguana, Bearded Dragon, Leopard Gecko. Untuk jenis ular  Ball Phyton 

karena ular jenis Phyton tidak berbisa dan mudah untuk diijinkan. Tetapi ada juga 

yang memelihara reptil buas, berbisa dan sulit untuk dijinakkan seperti biawak 

liar, ular Cobra, ular King Cobra, ular tanah, dan masih banyak lagi. 
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 Sama dengan hewan peliharaan lainnya, reptil bisa menjadi salah satu 

bidang yang potensial, selain berpotensi dalam bidang ekonomi yaitu sebagai 

sumber penghasilan bagi para pedagang hewan reptil, memelihara reptil juga 

berpotensi dalam bidang sosial yaitu menyatukan individu yang memiliki hobi 

yang sama sebagai pemelihara reptil atau biasa disebut reptilr. Mengutip Iman 

Achdiat (https://www.airmagz.com/30202/komunitas-pecinta-reptil-jakarta-kprj-

agar-masyarakat-bersahabat-dengan-reptil.html, akses 25 Januari 2020 ), awal 

mula tren memelihara reptil menurut ketua komunitas Pecinta Reptil Jakarta, yaitu 

Sentot mengatakan  bahwa “hanya berkembang dikalangan hobiis saja, namun 

hingga saat ini  peminat hewan reptil meningkat pesat, ini terlihat dengan 

munculnya berbagai klub atau komunitas pecinta reptil di berbagai daerah di 

Indonesia”. 

 Penggemar reptil sekarang ini banyak didominasi oleh para anak muda dan 

kaum urban, biasanya anak muda mempunyai jiwa tantangan dan waktu luang 

yang banyak, karena sejatinya reptil itu hewan berdarah dingin dan sangat 

membutuhkan cahaya matahari untuk mengatur metabolisme tubuh dan 

memproses pencernaan makanannya. Maka dari itu, kaum urban yang 

dominannya di perkotaan sebagai mahasiswa dan pekerja sangat cocok untuk 

memelihara hewan reptil tersebut.  

 Semenjak era digital yang semakin maju, penggunaan media sosial 

sekarang menjadi faktor yang sangat penting. Ditambah tentang pengetahuan 

reptil agar masyarakat awam tidak berasumsi bahwa reptil itu hewan yang 

berbahaya dan tidak bisa dijadikan hewan peliharaan. Melalui salah satu channel 
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youtube yaitu Panji Petualang, disana banyak konten tentang reptil yang sangat 

mengedukasi untuk masyarakat awam maupun para penggemar hewan reptil  

untuk tidak beranggapan bahwa reptil itu buas dan ganas. Bahkan berkat edukasi 

dari youtuber tersebut banyak masyarakat awam yang mulai untuk memelihara 

berbagai jenis reptil. 

 Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena sejatinya manusia tidak 

bisa hidup sendiri dan dapat dipastikan akan selalu membutuhkan orang lain. 

Dengan demikian, secara tidak langsung manusia akan selalu mencari individu 

lainnya untuk saling berinteraksi dan berbaur dengan yang lainnya. Maka tidak 

heran jika memelihara reptil menjadi hobi yang sangat populer di negeri ini, 

muncullah kesadaran dari para reptiler untuk membentuk sebuah komunitas yang 

sama, mulai dari sana individu akan saling berinteraksi dengan individu lain yang 

memiliki kesamaan minat maupun hobi. Untuk menjalani keadaan tersebut 

individu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang ia 

kehendaki dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya (Soekanto, 

2012: 100). Sehingga para individu dapat berbaur dan menyatu dengan kelompok 

masyarakat yang di kehendaki. 

 Interaksi sosial pasti sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena, jika 

tidak ada intertaksi, berarti tidak akan ada kehidupan bersama. Interaksi sosial 

merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan 

antara orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun orang perorangan 

dengan kelompok individu (Soekanto, 2009: 55). 
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Proses interaksi yang terjadi dengan baik akan menghasilkan sebuah 

solidaritas. Menurut Graham Crow dalam buku sociology: the key concept, 

menjelaskan bahwa solidaritas didasarkan atas hubungan masyarakat yang 

ditujukan sebagai kekuatan moral yang mengatur individu, dalam waktu 

bersamaan memiliki aspek kesukarelaan dan karakter asli (Scott, 2011: 270). 

Dapat diartikan juga, bahwa solidaritas bisa diinterpretasikan sebagai suatu 

keadaan emosional yang disebabkan oleh adanya kesamaan “rasa” yang 

menjadikan kelompok tersebut  lebih intensif dalam berinteraksi dan memiliki 

rasa kebersamaan yang tinggi. 

 Bandung sendiri terdapat berbagai macam komunitas dan organisasi reptil 

tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat baik yang mengikat atau tidak. 

Kelompok sosial tersebut muncul dengan berbagai kepentingan dan juga memiliki 

tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan warna tersendiri di dunia per-

reptil an. Salah satu komunitas yang berdiri di kota Bandung dan berada di 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah Komunitas Exotic 

Pet In Campus atau yang dikenal dengan singkatan EPIC UIN SGD. 

 EPIC UIN SGD merupakan salah satu komunitas reptil di Kota Bandung 

yang berdiri pada 20 Oktober 2017. Pada awal kiprahnya, komunitas ini didirikan 

atas dasar kesamaan hobi memelihara reptil dan menjadikan dirinya sebagai 

wadah bagi para reptilr untuk saling bertukar pengalaman, informasi dan juga 

menjalin silahturahmi dalam naungan komunitas di lingkungan kampus UIN SGD 

(Suherman, Hasil Wawancara: Bandung, 24 Januari 2020). 
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 Sejak awal berdirinya hingga sekarang EPIC UIN SGD sudah memliki 

anggota yang lumayan banyak, diperkirakan jumlah anggota yang bergabung 

dengan komunitas ini berjumlah 30 orang mahasiswa/i UIN SGD. Hal ini sangat 

menarik perhatian karena pada awal berdirinya komunitas ini hanya berisikan 

orang-orang terdekat saja. 

 Kegiatan EPIC UIN SGD pada awalnya hanya sebatas gathering 

komunitas, bertukar pikiran, dan silahturahmi disatu titik didalam kawasan 

kampus. Namun saat ini kegiatannya sudah mulai bervariasi, mulai dari kegiatan 

yang berlandaskan kemanusiaan seperti bakti sosial maupun kegiatan yang 

bersifat edukasi, seperti: pengenalan jenis-jenis hewan reptil, cara penanganan jika 

bertemu reptil, cara pemeliharaannya, dan kegiatan lainnya.  

 Sebuah kelompok sosial, hubungan antara setiap anggota kelompok 

merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal ini karena 

kekompakan setiap anggota merupakan hal penting dan bakal menjadi modal 

utama untuk mengembangkan suatu komunitas. Jika hal tersebut dihiraukan maka 

tidak menutup kemungkinan rencana program kerja atau kegiatan yang sudah 

direncanakan ataupun keutuhan dari suatu organisasi dapat terhambat hingga pada 

akhirnya kelangsungan komunitas untuk jangka panjangnya akan terganggu atau 

terhambat, terutama dalam hal kegiatan yang direncanakan ataupun keutuhan 

dalam organisasi itu sendiri. 

 Hubungan suatu kelompok dapat terjalin dengan baik jika adanya interaksi 

antar anggota dari kelompok tersebut. Interaksi adalah hal yang penting karena 

suatu proses sosial yang akan melahirkan sebuah organisasi tidak akan terjadi 
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apabila interaksi sendiri tidak pernah dilakukan dalam suatu kelompok. Interaksi 

yang dilakukan oleh orang-orang yang menyukai hewan reptil memiliki gaya 

interaksi yang dibilang khas. Misalnya seperti ketika ada komunitas reptil yang 

sedang melakukan gathering disuatu tempat, lalu ada seseorang yang belum atau 

pun sudah memelihara reptil sedang berada di lokasi gathering komunitas 

tersebut, maka secara otomatis orang tersebut langsung menghampiri orang-orang 

yang sedang melakukan gathering tersebut untung saling sapa dan bertukar 

informasi tentang keberadaan hewan apa saja yang ada dikomunitas tersebut, 

sehingga muncullah keluarga baru dalam komunitas di dunia per-reptil an. 

 Sikap keterbukaan yang dilakukan oleh para reptiler dan rasa persaudaraan 

yang melekat jika memiliki ataupun hanya sekedar menyenangi reptil menjadikan 

mereka (reptiler) dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa solidaritas. Namun 

pada kenyataannya interaksi dari komunitas EPIC UIN SGD sudah mulai 

berkurang, karena jarang bahkan tidak sama sekali melakukan kegiatan-kegiatan 

yang biasanya dilakukan seperti gathering atau kumpulan di lingkungan kampus 

UIN SGD Bandung sehingga timbul rasa kurangnya solidaritas pada komunitas 

tersebut. 

 Komunitas EPIC UIN SGD merupakan komunitas yang bergerak pada 

kegiatan pecinta reptil untuk memperkenalkan, menjelaskan, atau mengedukasi 

kepada para masyarakat bahwa hewan reptil dapat bersahabat dan keberadaannya 

juga memiliki manfaat untuk manusia. Disisi lain, tidak menutup kemungkinan 

karena berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi manusia di bumi, 

habitat alami dari hewan reptil akan terganggu dan tidak jarang juga mulai 
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memasuki kawasan permukiman warga.  Fungsi keberadaan dengan adanya 

komunitas pecinta reptil salah satunya yaitu EPIC UIN SGD sendiri untuk 

memberikan arahan, edukasi dan cara penanganan jika ada hewan jenis reptil 

berkeliaran di permukiman warga. 

 Komunitas EPIC UIN SGD memiliki potensi sebagai sebauah komunitas 

berupa rasa kecintaan dari anggotanya terhadap hewan reptil dimana hal ini bisa 

di transformasikan ke dalam bentuk militansi anggotanya kepada komunitas, 

potensi lainnya adalah dari segi kebermanfaatan dimana banyak sekali manfaat 

yang didapatkan di dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas EPIC UIN 

SGD ini yang dapat menjadi daya tarik untuk orang di luar komunitas dapat 

bergabung ke dalam komunitas EPIC UIN SGD.  

 Dengan segala potensi yang dimilikinya pada awal pembentukan 

komunitas ini dengan mudahnya membentuk rasa solidaritas sosial di dalam 

komunitas EPIC UIN SGD dengan memontum dimana rasa semangat untuk 

berkomunitas yang masih tinggi serta intensitas kegiatan yang dilakukan dapat 

membentuk rasa solidaritas di dalam komunitas EPIC UIN SGD. Namun pada 

perjalananya proses mempertahankan solidaritas sosilan di dalam komunitas ini 

tidaklah mudah, ada banyak hambatan yang dihadapi sampai pada penurunan rasa 

solidaritas yang dimiliki oleh anggota komunitas EPIC UIN SGD. 

Hal ini yang memubuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai pola interaksi yang digunakan oleh komunitas EPIC UIN SGD dalam 

meningkatkan kembali rasa solidaritas sosial di dalam komunitas EPIC UIN SGD. 

Peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai solidaritas yang ada pada 
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komunitas Exotic Pet In Campus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

yang Peneliti tuangkan dalam judul : Pola Interaksi Komunitas EPIC UIN SGD 

Bandung Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Sebagai komunitas yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, EPIC 

yang bergerak di dunia reptil diharapkan akan membantu masyarakat yang berada 

diluar atau di dalam lingkungan kampus tentang pengetahuan dunia reptil. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah Peneliti uraikan di atas, identifikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Interaksi sosial yang tidak berjalan dengan baik dalam sebuah komunitas 

reptil. 

2. Menurunnya rasa kebersamaan di dalam komunitas reptil menyebabkan 

berkurangnya solidaritas sosial di dalam komunitas tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola interaksi anggota komunitas EPIC UIN SGD Bandung? 

2. Bagaimana cara komunitas EPIC UIN SGD Bandung dalam meningkatkan 

solidaritas anggotanya? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat solidaritas antar anggota 

komunitas EPIC UIN SGD Bandung? 
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1.4. Tujuan Penelelitian 

1. Untuk mengetahui pola interaksi anggota komunitas EPIC UIN SGD 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui cara komunitas EPIC UIN SGD Bandung dala 

meningkatkan solidaritas anggotanya. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat solidaritas antar 

anggota komunitas EPIC UIN SGD Bandung. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar memiliki dua kegunaan. 

Kegunaan tersebut yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan peran serta 

dalam penelitian dibidang ilmu sosial. Disamping itu,penelitian ini bisa dijadikan 

titik tolak maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

Serta dapat memperkaya asset pengetahuan dalam bidang sosiologi terlebih yang 

ingin mempertajam perspektif interaksionisme simbolik dan solidaritas sosial. 

2. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai ssumbangsih 

pemikiran bagi komunitas terkait, terutama bagi komunitas EPIC UIN SGD, 

dalam rangka tinjauan teoritis yang nantinya bisa dijadikan referensi yang berguna 

bagi organisasi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

motivasi untuk menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok. 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

 Interaksi bisa dikatakan sebagai tahapan awal dari sebuah komunikasi dan 

juga menjadi tindakan seorang individu. Interaksi juga bisa dikatakan menjadi 

awal dari terbentuknya suatu masyarakat yang ideal. Maka dari itu, interaksi 

menjadi sebuah kebutuhan bagi seseorang untuk menjalankan kehidupan 

sosialnya. Banyak macam cara individu untuk berinteraksi, dimulai dengan 

menggunakan bahasa yang banyak dimengerti oleh individu lainnya hingga 

menggunakan gerakan atau gesture maupun dengan simbol yang hanya sebagian 

individu saja yang mengerti. 

 Didalam bukunya Soekanto (2013: 55) menjelaskan bahwa interaksi yaitu 

suatu hubungan sosial yang bersifat dinamis menyangkut antara hubungan orang 

perorangan, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dengan 

kelompok manusia. 

Pola interaksi sosial merupakan proses komunikasi dalam menyampaikan 

sebuah pesan dari anggota satu kepada anggota lain didalam suatu kelompok. 

Komunitas EPIC (Exotic Pet In Campus) UIN SGD Bandung melakukan suatu 

pola interaksi sosial untuk mempertahankan solidaritas sosial kelompoknya, 

karena dengan menjalin suatu hubungan yang baik dan solid diperlukan 

komunikasi yang efektif sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan 

kelompoknya. 

Komunitas sendiri berasal dari bahasa Latin (communire) atau communia 

yang berarti memperkuat. Dari kata ini, dibentuk istilah komunitas yang artinya 

persatuan, persaudaraan, kumpulan, masyarakat. Komunitas sosial adalah suatu 
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kelompok teritorial yang membina hubungan para anggotanya dengan 

menggunakan saranasarana yang sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Komunitas merupakan kelompok sosial yang memiliki ciri tersendiri dalam hal 

kebersamaannya. Komunitas merupakan bagian dari masyarakat, tetapi berbeda 

dengan kolektivitas atau kerumunan. 

Banyak pendekatan untuk mempelajari suatu interaksi sosial didalam ilmu 

sosiologi. Interaksionisme simbolik menjadi salah satunya. Simbol bisa menjadi 

salah satu interaksi yang dijelaskan oleh George Herbet Mead, seorang tokoh 

sosiologi yang berasal dari Amerika Serikat. Menurutnya simbol bisa menjadi 

suatu pembeda antara manusia dengan binatang. Mead juga menjelaskan bahwa 

manusia berkomunikasi langsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan dari 

simbol tersebut (Sunarto, 2004: 35). Seseorang pasti membutuhkan interaksi 

dengan orang lain maka dari itu terciptalah simbol-simbol tersebut, terciptanya 

suatu interaksi dengan menggunakan simbol dapat dilihat salah satunya dalam 

sebuah komunitas EPIC UIN SGD. Dimana pecinta reptil adalah simbol dari 

interaksi tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi simbolik. 

 Interaksi dan solidaritas adalah hal yang sederhana tetapi banyak memiliki 

arti. Jika tidak adanya interaksi dalam masyarakat pasti juga tidak akan timbul 

rasa solidaritas itu sendiri. Karena pada proses komunikasi sendiri bisa 

menghasilkan respon kedepannya jika interaksi berjalan dengan baik. Kesadaran 

dari setiap individu akan menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki atau 

solidaritas itu sendiri. Dimana solidaritas bisa terjadi jika adanya stimulus dan 

respon dari suatu kelompok. 
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 Solidaritas sendiri menurut Durkheim dalam Soedijati (1995: 25) 

menjelaskan bahwa “solidaritas merupakan perasaan saling percaya antaranggota 

dalam suatu kelompok atau komunitas”, dari penjelasan tersebut seseorang bisa 

menjalin persahabatan, saling menghormati dan memiliki rasa tanggung jawab 

bahkan memperhatikan kepentingan sesamanya jika didasarkan oleh rasa saling 

percaya.  

 Durkheim menjelaskan pada bukunya The Division of Labour in Society 

dalam bahwa solidaritas dibagi menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan 

organik. Solidaritas mekanik ada karena kesadaran kolektif diantara anggotanya, 

hubungan sosial yang bersifat kebersamaan dan adanya kesamaan kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap anggota. Sebaliknya solidaritas organik timbul karena 

berkurangnya kesadaran kolektif akibat diferensiasi, hubungan sosial lebih 

bersifat rasional dan lebih ke arah individual (Scott, 2011: 268). Konsep yang 

dilakukan Peneliti pada dasarnya untuk memudahkan dalam pengelolaan 

penelitian untuk menjelaskan tentang kelompok sosial agar bisa lebih jauh dalam 

mengenal tentang keberadaan kelompok sosial secara umum. 

Namun kenyataannya sekarang ini komunitas EPIC UIN SGD mengalami 

penurunan pada solidaritasnya, dikarenakan masing-masing anggota komunitas 

sudah memiliki kesibukan diluar dari kegiatan komunitas itu sendiri.  Solidaritas 

sosial dalam kelompok atau komunitas akan berjalan dengan selaras apabila 

kekuatan interaksi didalam kelompok yang bersangkutan berjalan dengan baik.  

Dengan timbulnya ego individu dalam komunitas maka akan 

mengakibatkan kurangnya keselarasan dalam komunitas tersebut sehingga banyak 
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fungsi dari adanya komunitas EPIC UIN SGD yang tidak berjalan dengan 

semestinya dan sangat disayangkan apabila solidaritas dari komunitas EPIC UIN 

SGD tidak kembali seperti waktu awal-awal terbentuknya komunitas tersebut. 

Karena kembali lagi ke pengertian solidaritas menurut Durkheim yaitu bahwa 

solidaritas timbul atas dasar rasa saling percaya antaranggota dalam suatu 

komunitas. 


