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BAB IV 

WEB SERIES INDONESIA DAN IKLAN BUKALAPAK “MEDOK 

PENDEKAR JARI SAKTI” 

 

A. Web Series Indonesia 

Salah satu bentuk tontonan internet yang sedang banyak diakses adalah 

Web Series. Istilah Web Series juga dikenal sebagai Webpisode. Menurut Yozar 

(2013) format Web Series biasanya diproduksi dengan durasi konten yang cukup 

pendek, sekitar 5 hingga 15 menit, bentuk tayangan web series pun cukup 

beragam. Beberapa bentuk yang banyak diproduksi adalah film cerita ber-

episode, tutorial, berita, talkshow atau serial video diary (vlog). Sebuah Web 

Series biasanya dibuat dalam beberapa episode yang jumlahnya beragam, adapun 

waktu penayangannya atau lebih tepatnya waktu unggah pun dapat dikatakan 

cukup rutin hampir mirip dengan waktu tayang televisi. Akan tetapi jadwal 

tayang ini tidak menjadi baku, bergantung pada pembuat konten melihat situasi 

dan kondisi yang terjadi di lapangan.  

(https://tontonaninternet.wordpress.com/about/ diakses 15 Juni 2017). 

Dapat dilihat dari pendapat tersebut jika web series memiliki perbedaan 

dengan tayangan televisi dalam hal durasi dan jam tayang. selain itu, isi dan 

bentuk format acara yang disajikan web series hampir menyerupai akan tetapi 

dalam hal ini banyak ditemukan bahwa web series lebih menampilkan hal - hal 

yang cenderung sangat personal dengan pembuat ataupun penontonnya  

Dalam website komunitas web series Indonesia (2013) disebutkan bahwa 

di Indonesia web series mulai dipopulerkan oleh Dennis Adhiswara melalui 
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Komunitas Web Series Indonesia (KWSI) pada April 2012. Adapun salah satu 

web series  populer adalah “Malam Minggu Miko” yang kemudian diangkat 

menjadi serial TV oleh Kompas TV. Komunitas ini secara rutin mengadakan 

acara dan banyak aktif dalam forum sosial media Facebook, adapun acara yang 

dilaksanakan oleh komunitas ini menjadi ruang pertemuan dan diskusi sesama 

penggiat web series Indonesia, seperti melakukan pameran karya oleh para 

kreator lokal atau presentasi oleh beberapa pemateri yang disesuaikan dengan 

tema dan pembahasan acara. (http://id.webseries.wikia.com/wiki/Web_series 

diakses 15 Juni 2017) 

 

B. Tentang Bukalapak 

Dikutip dari DailySocial.id (2012) tentang awal mula Bukalapak.com. 

Bukalapak merupakan sebuah perseroan terbatas (PT) yang berbasis di Jakarta 

didirikan pada awal 2010 oleh Achmad Zaky,  hingga September 2011 status 

sebagai PT baru diterima oleh perusahaan ini, kemudian PT. Bukalapak berjalan 

dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh pendirinya Achmad Zaky 

sebagai CEO (Chief Executive Office) dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO 

(Chief Technology Officer), hingga saat ini Bukalapak masih eksis dengan 

bermacam inovasi mengikuti perkembangan teknologi. 

(https://dailysocial.id/post/bukalapak-online-payment diakses 15 Juni 2017) 

Dikutip dari Wikipedia.id, PT. Bukalapak menjalankan perusahaan 

dengan membuat sebuah platform situs jual beli online yang bernama 

Bukalapak.com, situs ini pun cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. 

Layanan jual - beli online ini menggunakan model bisnis customer-to-customer 

http://id.webseries.wikia.com/wiki/Web_series%20diakses%2015%20Juni%202017
http://id.webseries.wikia.com/wiki/Web_series%20diakses%2015%20Juni%202017
https://dailysocial.id/post/bukalapak-online-payment
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(C2C). Setiap orang dapat membuka toko online dan melakukan transaksi di situs 

ini hanya dengan melakukan pendaftaran melalui email atau akun sosial media 

lainnya untuk kemudian melayani calon pembeli kapanpun dan dari manapun, 

baik pembelian dalam jumlah satuan ataupun dalam jumlah banyak. Setiap 

pembeli tidak selalu dari perorangan bahkan sebuah perusahaan sekalipun dapat 

melakukan transaksi melalui situs ini, baik produk dengan kondisi baru maupun 

kondisi bekas, adapun produk yang dijual dalam platform ini sangat beragam 

mulai dari perlengkapan rumah tangga, busana, hingga barang elektronik, dan 

berbagai macam barang lainnya. (https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak diakses 

15 Juni 2017) 

Tertulis dalam website resmi Bukalapak.com (2015) visi dan misi dari 

pasar daring ini adalah, visi : Menjadi online marketplace nomor 1 di Indonesia, 

dan misi : Memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Dari 

visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bukalapak, sangat terlihat bahwa tak hanya 

mencakup pasar jualan yang eksklusif namun sangat terbuka bagi masyarakat 

luas. (https://www.bukalapak.com/about diakses 23 Mei 2016) 

Dikutip dari swa.co.id (2016) Selain itu berdasarkan data dari Alexa 

tahun 2016, traffic Bukalapak menduduki peringkat 9 dari seluruh website di 

Indonesia. Pada platform pengunduh aplikasi Android, Google Play Store, 

Bukalapak menjadi salah satu produk lokal yang berada di klasemen pemuncak 

aplikasi Indonesia, bersanding dengan aplikasi aplikasi lainnya. 

(https://swa.co.id/swa/trends/technology/wow-nilai-transaksi-bukalapak-naik-7-

kali-lipat diakses 15 Juni 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak
https://www.bukalapak.com/about
https://swa.co.id/swa/trends/technology/wow-nilai-transaksi-bukalapak-naik-7-kali-lipat
https://swa.co.id/swa/trends/technology/wow-nilai-transaksi-bukalapak-naik-7-kali-lipat
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Dalam perkembangannya Bukalapak tidak hanya fokus pada pembaruan 

platform, namun juga banyak dikatakan oleh warganet bahwa Bukalapak 

memiliki cara beriklan yang unik, salah satunya adalah dengan membuat web 

series “Medok Pendekar Jari Sakti” yang tayang pada Bulan Ramadhan. 

 

C. Medok Pendekar Jari Sakti 

“Medok Pendekar Jari Sakti” adalah web series yang diunggah oleh 

kanal Youtube Bukalapak, mulai mengudara sejak 17 Maret 2016 lalu, Web 

series ini berjumlah 8 episode ditayangkan selama bulan Ramadhan tahun 2016, 

terhitung hingga bulan Juni 2017 jumlah penonton yang telah menyaksikan setiap 

episodenya sekitar 1 juta penonton. 

Dikutip dari kanal youtube Bukalapak (2016), web series ini 

menceritakan seorang lelaki yang memiliki kesaktian pada jarinya, bernama 

Medok. Kekuatan yang dimilikinya ini digunakan untuk membantu oleh banyak 

warga di kampungnya, karena hal ini Medok dianggap sebagai pahlawan bagi 

banyak orang, Medok sendiri diperankan oleh Tri Handoyo.  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMtIVEHDtNo4snp0t4SjPTflPNyGY

LB9 diakses 12 Juni 2017) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMtIVEHDtNo4snp0t4SjPTflPNyGYLB9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMtIVEHDtNo4snp0t4SjPTflPNyGYLB9
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Tabel 1 : episode 1 – 8 Medok Pendekar Jari Sakti 

Sumber : Bukalapak/youtube.com 

Gambar Judul & Sinopsis 

 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 1 : 

Pendekar Cireng.  

Diunggah : 7 Maret 2016 

Sinopsis : Mas Medok membantu 

Sekar untuk melawan preman yang 

ingin memeras uang dari penjualan 

cireng di warung Sekar. Dalam 

usahanya tersebut, Medok berhasil 

mengalahkan preman itu. Para 

preman yang merasa kalah ini, 

akhirnya membantu Sekar dalam 

membuat cireng. 

 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 2 

: Ksatria Gudang Kayu. 

Diunggah : 7 April 2016 

Sinopsis : Jabrik adalah pemuda 

kampung yang gemar mencorat-coret 

tembok di kampung. Sehingga semua 

warga membencinya. Hanya Medok 

yang membela Jabrik. Medok 

meyakinkan warga untuk tidak 
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memberi hukuman kepada Jabrik. 

 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 3 

: Sang Penakluk Malam. 

Diunggah : 21 April 2016 

Sinopsis : Sukri selalu resah dengan 

perilaku Arum anak perempuannya 

yang sering keluar malam bersama 

pemuda tak dikenal. 

Ia pun mengeluh dan meminta 

bantuan Medok untuk ikut 

menyelidiki kegiatan Arum. Sukri 

dan Medok akhirnya menemukan 

Arum sedang berada di sebuah tempat 

yang tidak pernah mereka sangka. 

 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 4 

: Misteri Jembatan Keramat. 

Diunggah : 5 Mei 2016 

Sinopsis : Sebagai orang tua tunggal, 

Indah memiliki usaha jualan pakaian 

untuk menghidupi keluarganya. 

Suatu saat kegiatannya terganggu 

karena isu mistis di jembatan yang 

sering dilaluinya. Tidak ada tukang 

ojek yang mau mengantarnya 
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melewati jembatan tersebut. 

Mengetahui isu tersebut, Medok yang 

tak sengaja bertemu Indah langsung 

bertindak. 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 5 

: Meniti Jalan Pulang. 

Diunggah : 19 Mei 2016 

Sinopsis : Masa lalu adalah pelajaran, 

masa depan adalah harapan. Seorang 

yang memiliki masa lalu kelam bukan 

berarti tak bisa menggapai hari esok 

yang lebih baik. Dalam episode kali 

ini, Mas Medok membantu 

membukakan jalan bagi seseorang 

yang ingin kembali pulang, meniti 

jalan kebaikan, menjadi ayah yang 

bisa dibanggakan bagi anaknya. 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 6 

: Melompat Batas. 

Diunggah : 2 Juni 2016 

Sinopsis : Tidak semua kekurangan 

adalah ketidaksempurnaan. Boleh jadi 

itu adalah cara agar kita bisa melihat 

kelebihan lain yang kita punya.  
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Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 7 

: Pangkuan Ramadhan. 

Diunggah : 17 Juni 2016 

Sinopsis : Kebaikan tak pernah 

berdusta. Ia adalah cermin tanpa noda 

yang memantulkan banyak warna. 

Tak peduli seberapa gelap masa lalu, 

taubat yang sungguh akan menjadi 

penerang jalanmu. 

 

Judul : Medok Pendekar Jari Sakti 8 

: Kekuatan Tanpa Tanding. 

Diunggah : 1 Juli 2016 

Sinopsis : Sejauh-jauh langkah 

berpetualang, rumah adalah sebaik-

baiknya tempat untuk pulang. Sejauh-

jauh kaki berlari, ibu adalah alasan 

untuk kembali. 

 




