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sambutan dekan Fakultas Komunikasi 
universitas Tarumanagara

Salam kebajikan bagi kita semua. 
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku Komunikasi Anak Muda un-

tuk Perubahan Sosial dapat dipublikasikan bagi masyarakat luas.
Buku ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional Komunikasi Hu-

manis (KNKH) ke-4 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Tarumanagara pada November 2021. KNKH kali ini juga meru-
pakan rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun Universitas Tarumana-
gara ke-62. 

Tema “Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial” ditetapkan 
mengingat perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, 
membuka peluang bagi anak muda untuk makin berperan di tengah-
tengah masyarakat. Ketika pandemi melanda dunia, interaksi antarma-
nusia makin berpusat pada teknologi digital yang memang merupakan 
“arena bermain” mereka. Disadari maupun tidak, anak muda berperan 
penting dalam perubahan sosial, khususnya perubahan dari masyarakat 
yang analog ke masyarakat digital. Dalam konteks ini, mengetahui karak-
ter mereka dalam berkomunikasi menjadi kunci kesuksesan dalam mem-
bangun perubahan sosial secara keberlanjutan.  

Publikasi buku ini dapat terwujud oleh dukungan berbagai pihak. 
Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 
para penulis yang telah berkontribusi menuangkan buah pikirnya dalam 
buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada panitia dan seluruh pihak 
yang telah berperan serta sehingga publikasi buku ini dapat terealisasi.

Akhirnya, besar harapan kami buku ini memberikan manfaat bagi ma-
syarakat, sebagai masukan akademis dari bidang ilmu komunikasi bagi 
pengembangan generasi muda, khususnya dalam konteks perubahan so-
sial. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. 

dekan Fakultas Komunikasi universitas Tarumanagara





ix

Kata Pengantar Ketua Panitia

Meskipun pandemi belum usai, kegiatan berdiskusi, berkomunikasi, 
dan berbagi informasi akan terus bergerak. Para ahli dan penggem-

bira, termasuk anak muda dan mereka yang berjiwa muda, bersua di ber-
bagai arena, membincangkan pengetahuan dan berdebat tentang geliat 
tenunan zaman. Era digital membawa perubahan terhadap cara manusia 
melakukan retorika, tukar sapa, serta upaya melanjutkan hidup dan mem-
peroleh laba.

Buku ini adalah salah satu ikhtiar untuk memahami perubahan yang 
terjadi, khususnya di dunia ilmu komunikasi, relasi publik, periklanan, dan 
media massa yang berkelindan dengan isu-isu hukum, sosial, dan budaya 
terkini. Kumpulan artikel ini merupakan rajutan gagasan para pembicara 
dalam Konferensi Nasional Komunikasi Humanis 2021 yang mengusung 
tema “Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial”. Meski KNKH dise-
lenggarakan secara daring seperti tahun sebelumnya, gairah bersilat kata 
dan pemikiran segar para peserta sama sekali tidak berkurang.

Kami berharap karya sederhana ini menjadi jendela untuk melihat per-
ubahan sosial di tengah pandemi yang tidak jelas kapan berakhir. Pemba-
ca bisa mengintip apa yang terjadi di dunia komunikasi dan menemukan 
inspirasi serta kemungkinan berkolaborasi, suatu kata yang terus dimun-
culkan di era disrupsi. Kolaborasi harga mati!

Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Tak ada buku yang tak koyak. 
Kami mohon beribu maaf atas semua salah. Selamat membaca!

Ketua Panitia KnKh 2021
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Keterlibatan organik opini sebagai 
realitas Virtual

Sinta Paramita1, Roswita Oktavianti2, Gregorius 
Genep Sukendro3

1,2,3 Universitas Tarumanagara 
Jalan Letjen S. Parman, No. 1, Jakarta Barat, Jakarta, 11440

Pendahuluan
Dalam kajian teknologi komunikasi, gerakan opini digital atau Digital 
Movement of Opinion (DMO) merupakan sebuah teori bercerita tentang 
media sosial yang menciptakan jaringan virtual antara pengguna media 
sosial secara spontan dan tidak terorganisasi. Secara spontan biasanya 
membahas topik tertentu dengan durasi yang tidak terlalu lama dan akan 
beralih ke masalah yang lain (Eriyanto, 2020). Biasanya bentuk Gerakan 
Opini Digital seperti memberikan komentar, meme atau ejekan visual, 
atau membalas postingan. Barisione & Ceron mengidentifikasi empat ka-
rakteristik Gerakan Opini Digital (Eriyanto, 2020), yaitu:

1. Bersifat spontan dan tidak teratur. Pengguna media sosial secara 
spontan memberikan pendapat atau opini, baik positif maupun 
negatif, terhadap suatu isu yang populer atau ramai diperbincang-
kan publik.

2. Dari segi waktu, masa waktu Gerakan Opini Digital relatif tidak 
lama. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat spontan. 

3. Bersifat homogen, pengguna media sosial secara jelas menentu-
kan sikap mereka, apakah memberikan dukungan atau kritik terha-
dap suatu peristiwa.

4. Lintas sektoral karena banyak kelompok atau sektor yang terlibat 
dalam memberikan opini pada suatu topik sehingga menciptakan 
jaringan virtual (Eriyanto, 2020)

Gerakan opini digital tentu berbeda dengan gerakan sosial yang bi-
asanya terjadi dalam realitas sosial di mana gerakan sosial dilakukan se-
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kelompok orang untuk tujuan solidaritas atau tujuan tertentu. Gerakan 
opini digital merupakan yang terjadi dalam ruang virtual, misalnya dalam 
petisi online atau hashtag.

Hashtag atau tagar yang disimbolkan dengan (#) merupakan teknologi 
jejaring yang populer digunakan pada media sosial saat ini. Pengguna me-
dia sosial biasanya menggunakan hashtag untuk memberikan dukungan 
atau opini pada isu tertentu. Teknologi hashtag mengelompokkan opini 
pengguna internet tersebut dalam sebuah kata kunci. Kepopuleran hash-
tag berawal dari tweet Chris Messina dengan akun @factoryjoe pada 23 
Agustus 2007. Tweetnya tersebut berbunyi tentang “How do you feel about 
using # (pound) for group. As in #barcamp?” (Iskandar, 2014). Dengan me-
nentukan afiliasi opini dalam hashtag tertentu, diharapkan dapat muncul 
kekuatan besar yang dapat memengaruhi kebijakan atau kepentingan 
tertentu.

Twitter telah mengembangkan hashtag sebagai inovasi media so-
sial. Saat ini hashtag menjadi tolok ukur opini atau percakapan apa saja 
yang ramai diperbincangkan dalam media sosial, khususnya Twitter. Isti-
lah trending topic menjadi barometer popularitas opini atau percakapan 
tersebut. Trending topic merupakan metode pendeteksi topik apa yang 
sedang banyak dibicarakan (Maria Aiello et al., 2013). Trending topic Twit-
ter dapat menarik perhatian dari pengguna Twitter lain, baik di tingkat 
lokal maupun global. Fitur sederhana tersebut dapat menjadi sarana per-
cakapan tentang peristiwa terkini (Dindar & Dulkadir Yaman, 2018). Saat 
ini hashtag juga digunakan banyak media sosial seperti Instagram dan 
YouTube. Karakteristik hashtag menjadi trending topic di Twitter adalah 
topik tertentu ramai diperbicangkan dan menjadi reaksi kritis masyarakat 
(Winatmoko & Khodra, 2013). Biasanya topik mengarah kepada peristiwa 
besar yang terjadi, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ber-
ikut ini adalah gambar cuplikan hashtag yang diperoleh dari Instagram:

myanmar
Terkenal dengan sebutan Negara Pagoda Emas, Myanmar menjadi negara 
yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Penangkapan secara paksa 
Presiden Myanmar Win Wynt dan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi 
oleh militer pada 17 Februari 2021 lalu membuat suasana politik di Myan-
mar kian hari kian tidak menentu, terlebih lagi suasana ini terjadi di saat 



166

Komunikasi Anak Muda dan Perubahan Sosial

Pandemi Covid-19 yang masih dalam proses penanganan. Ramai diberita-
kan di media online terjadi demonstrasi di sudut-sudut kota Myanmar. De-
monstrasi tersebut menyerukan agar militer membebaskan presiden dan 
tokoh penting Myanmar lainnya. Demonstrasi berubah menjadi kisruh 
yang mengakibatkan banyak korban kehilangan nyawa. Menurut pen-
demo, militer dianggap bertindak kejam. Kekejaman tersebut dipotret 
dalam gambar dan video yang diunggah masyarakat Myanmar melalui 
berbagai media sosial. Dengan bantuan hashtag atau tagar #savemyan-
mar, #justiceformyanmar, #saveburma, #prayforMyanmar, dan lain-lain. 
Masyarakat Myanmar berusaha menyerukan keadilan, kedamaian, sekali-
gus pertolongan dari negara lain untuk membantu Myanmar. 

Upaya yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan sebuah gerak-
an opini digital. 

Gambar 1 Keterlibatan organik Warganet

Gambar (kiri) merupakan kumpulan hashtag yang menunjukkan ge-
rakan opini masyarakat Myanmar. Gambar (kanan) menunjukkan sosok 
yang diangkat dalam beberapa hashtag. Sosok tersebut bernama Kyal Sin, 
seorang anak 19 tahun, yang mengenakan baju hitam bertuliskan “Every-
thing will be ok”, menjadi salah satu korban tewas dalam kerusuhan ter-
sebut. Kyal Sin merupakan simbol semangat masyarakat Myanmar yang 
tanpa henti menyuarakan opini keadilan, kedamaian, dan pertolongan.

Gerakan Opini Digital Myanmar menjadi peranan penting dalam 
menginformasikan kepada dunia tentang keadaan Myanmar saat ini. 
Gerakan ini diharapkan masyarakat Myanmar mendapatkan simpati dan 
bantuan dari negara-negara sekitar, termasuk Indonesia untuk memban-
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tu perdamaian Myanmar. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Re-
publik Indonesia telah mengupayakan perdamaian Myanmar, walaupun 
saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Hal tersebut menu-
jukan Indonesia tetap berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

all england
Kasus selanjutnya adalah All England, ajang pertandingan bulu tangkis 
paling bergengsi di dunia. Para atlet bulu tangkis dari berbagai negara 
berkompetisi untuk meraih kemenangan. Tak jarang atlet yang meraih 
kemenangan dalam kompetisi tersebut menjadi atlet yang paling tang-
guh dan disegani oleh atlet lain. Tim Merah Putih Indonesia merupakan 
salah satu tim yang disegani. Tercatat Indonesia meraih 48 gelar di ajang 
Turnamen All England yang menempatkan Indonesia di posisi keempat 
dalam daftar negara yang meraih gelar terbanyak di ajang All England. 
Tentu saja All England menjadi buruan atlet bulu tangkis Indonesia yang 
haus akan prestasi. 

Larangan Badminton World Federation (BWF) terhadap Tim Merah 
Putih untuk bertanding di All England 2021 berawal dari dugaan ada-
nya penumpang pesawat yang tumpangi oleh Tim Merah Putih berserta 
dengan tim dari negara lain terindikasi positif Covid-19. Simpang siur in-
formasi dan perlakuan yang kurang baik yang dialami atlet Merah Putih 
memicu komentar-komentar kekecewaan dari para atlet yang diunggah 
di media sosial. Komentar tersebut langsung disambar oleh “Smash” war-
ganet Indonesia yang mulai marah mengetahui kejadian tersebut. Salah 
satu kekuatan dari “Smash” tersebut adalah berujung pada ditutupnya 
akun Instagram @allenglandofficial oleh Instagram. Penutupan akun In-
stagram bisa terjadi jika sebuah akun dilaporkan sebagai it’s spam atau it’s 
inappropriate. 

dewa Kipas
Beberapa waktu yang lalu viral di jagat maya Indonesia pertarungan 
Dewa Kipas Dadang Subur dengan Women Grand Master (WGM) Irene 
Iskandar. Pertandingan tersebut disiarkan secara langsung oleh akun You-
Tube Deddy Corbuzier pada 22 Maret 2021. Sampai saat ini pertandingan 
tersebut sudah dilihat 7,7 juta penonton. Pada dasarnya, pertandingan 
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merupakan hal yang biasa dalam olahraga. Namun, ada yang berbeda 
dari pertandingan kali ini. Sebelum kita membahas keunikan pertanding-
an tersebut, kita tengok ke belakang mengapa kasus ini menjadi ramai.

Keramaian ini berawal dari pertandingan antara Dewa Kipas dengan 
Levy GothamChess, seorang master catur internasional asal Amerika Se-
rikat pada platform Chess.com. Pertandingan kali ini berujung pada ke-
kalahan GothamChess. Namun, kekalahan yang dialami GothamChess 
bukan merupakan kekalahan murni. Diduga Dewa Kipas melakukan kecu-
rangan. GothamChess melaporkan kecurangan Dewa Kipas melalui Chess.
com yang berujung kepada pemblokiran akun Dewa Kipas. Kekecewaan 
Dewa Kipas mendapat respons dari netizen Indonesia. Dari sinilah “sekak” 
untuk GothamChess diluncurkan warganet Indonesia dari berbagai me-
dia sosial, khususnya Twitter. Menurut (WGM) Irene Iskandar dalam wa-
wancara pada Podcast Corbuzier, Dewa Kipas terindikasi melakukan ke-
curangan dalam melakukan pemain catur. Sebagai bentuk pembuktian, 
Podcast Corbuzier menggelar pertandingan Dewa Kipas melawan WGM 
Irene Iskandar yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Deddy 
Corbuzier. Hasil dari pertandingan ini dimenangkan oleh (WGM) Irene Is-
kandar dengan skor 3-0.

Berkaca dari kasus All England dan Dewa Kipas, yang menarik dari sini 
adalah pola perilaku warganet Indonesia dalam memanfaatkan media 
sosial. Menurut Laporan Microsoft Digital Civility Index (DCI) yang dilansir 
Kompas.com, warganet Indonesia masuk dalam klasifikasi paling tidak so-
pan se-Asia. Artikel tersebut membahas tiga alasan mengapa warganet 
Indonesia begitu tidak sopan. Pertama, ketidakpastian. Warganet Indone-
sia tidak mendapatkan informasi yang benar, sehingga menjadikan apa 
yang mereka dapatkan melalui media sosial sebagai sebuah kebenaran. 
Kedua, kesulitan ekonomi. Masa pandemi Covid-19 menambah masalah 
ekonomi yang dihadapi warganet Indonesia. Ketiga, respons rasa frustrasi 
melalui kebencian di media sosial merupakan pelampiasan atas apa yang 
dialami pada masa pandemi. 
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Gambar 2 Kasus all england dan dewa Kipas

Dalam gerakan opini digital atau Digital Movement of Opinion (DMO), 
upaya yang dilakukan warganet Indonesia bersifat spontan dalam me-
nanggapi hal yang sedang terjadi. Dalam kasus All England 2021, penu-
tupan akun @allenglandofficial dan komentar negatif merupakan efek 
dari gerakan opini digital. Begitu pula kasus Dewa Kipas berujung pada 
perundungan kepada GothamChess, dan belakangan kekalahan Dewa 
Kipas dari WGM Irene Iskandar juga menciptakan ejekan-ejakan kepada 
Dewa Kipas. 

Kesimpulan
Kekuatan gerakan opini digital warganet Indonesia tidak sepenuhnya 
mengarah pada hal negatif. Ada juga yang mengarah pada hal positif. 
Kerumitan yang tergambar sebelumnya sebetulnya merupakan kekuatan 
perhatian warganet Indonesia terhadap isu-isu nasionalitas yang ingin di-
tunjukkan dalam ruang virtual. Misalnya, dukungan terhadap Tim Merah 
Putih dengan tagar #pitahitammelawan di media sosial, khususnya Insta-
gram. Kekuatan Digital Movement of Opinion dapat menjadi keunggulan 
Indonesia dalam menciptakan reputasi bangsa Indonesia yang baik dalam 
bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum di mata internasional. 

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari bidang ilmu komu-
nikasi dan berbagai ilmu lain. Dapat dikuak lebih dalam karakter warganet 
Indonesia, apa yang menyebabkan gerakan opini digital terjadi dan ba-
gaimana fenomena terjadi, serta seperti apa upaya penanggulangannya. 
Riset yang dihasilkan dari fenomena komunikasi saat ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dan bagi masyarakat 
Indonesia untuk menciptakan dunia virtual yang humanis, berintegritas, 
sehat, dan bermartabat.
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