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KATA SAMBUTAN KETUA ASPIKOM  

KORWIL JABODETABEK  

Sejak Maret 2020 hingga Januari 2021 masyarakat 

Indonesia terus berjuang untuk tetap dapat beraktivitas 

dalam situasi pandemic Covid-19 yang begitu mem-

pengaruhi serta merubah bentuk dan kebiasaan sebelum-

nya. Adaptasi masyarakat atas perubahan yang terjadi 

memaksa semua komponen masyarakat menciptakan 

kenormalan baru dalam tata kehidupan di berbagai 

bidang, seperti aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

pariwisata, dan lain sebagainya. 

Salah satu poin penting dalam aktifitas masyarakat itu adalah aktifitas 

komunikasi, selama pandemi Covid-19 kebutuhan masyarakat atas pesan dan 

informasi begitu mendapatkan perhatian yang sangat tinggi, pertukaran pesan 

dan informasi di berbagai platform media meningkat tajam, walau mobilitas 

mereka terbatas tetapi kebutuhan untuk tetap terhubung dengan lingkungan luar 

tidak dapat dibendung. 

Akademisi bidang komunikasi yang berada di Perguruan Tinggi 

mempunyai peran yang sangat strategies dalam berkontribusi kepada 

masyarakat dalam situasi pandemi ini. Khususnya memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai pengelolaan informasi pandemi yang banyak beredar. 

Akademisi bidang komunikasi perlu memberikan kepada kita beragam 

perspektif dalam pengelolaan komunikasi dalam situasi pandemi dan krisis, 

tentu dengan harapan dapat memberikan pengetahuam dan pengalaman bagi 

kita semua dalam menghadapi situasi pandemi dan krisis di masa mendatang. 

Buku ini menjabarkan dan menjelaskan aktifitas komunikasi yang 

mencakup tema-tema yang berkaitan dengan situasi pandemic Covid-19, seperti 

Komunikasi Publik; Komunikasi Politik; Komunikasi Massa, Media Baru, 

Digitalisasi; Komunikasi Lingkungan; Komunikasi Kesehatan; Komunikasi 

Pemasaran, Event; Komunikasi Pariwisata; Kajian Gender dan Komunikasi 

Virtual. Bagaimana keterbatasan aktiftas masyarakat menimbulkan fenomena 

normal baru dalam berbagai konteks komunikasi masyarakat itu sendiri.  

Buku ini adalah hasil pemikiran akademisi bidang komunikasi dalam 

kegiatan Jambore Nasional Komunikasi 2020 dan akan sangat bermanfaat bagi 

mahasiswa dan dosen Ilmu Komunikasi; pemerhati Komunikasi; serta 

masyarakat yang memiliki minat dengan aktifitas komunikasi. 

 

Salam, 

 

Deddy Irwandy, M.Si  
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KATA SAMBUTAN DEWAN PAKAR ASPIKOM  

KORWIL JABODETABEK 

Komunikasi untuk Adaptasi Kebiasan Baru 

Selamat untuk para penulis buku ini! Artikel yang mereka buat dan dimuat di 

sinia dalah 30 tulisan yang telah lolos seleksi dalam ajang 

Jambore Nasional Komunikasi 2020, yang dihelat oleh 

ASPIKOKM Jabodetabek. Temanya beragam komuni-

kasi publik, komunikasi politik, media massa, media 

baru, komunikasi digital, komunikasi lingkungan, komu-

nikasi kesehatan, komunikasi pemasaran, komunikasi 

pari-wisata, komunikasi virtual, dan sebagainya. 

Benang merahnya adalah isu adaptasi kebiasaan 

baru. Pada setiap artikel, masing-masing penulis me-

nunjukkan betapa pentingnya peran komunikasi dalam 

mengenal, memahami, dan melaksanakan praktik-praktik kehidupan dalam era 

normal baru. 

Dari aspek komunikasi, tak berlebihan jika dikatakan bahwa adaptasi 

kebiasan baru dalam berbagai bidang kehidupan hanya terjadi bila ditopang oleh 

komunikasi. Mengapa? Karena ciri, cara dan contoh kebiasaan baru tersebut 

mesti diperkenalkan, dikampanyekan, ditumbuhkembangkan agar masyarakat 

sadar, mendukung dan akhirnya melakukan kebiasaan baru; dan semuanya itu 

sudah pasti ditempuh dengan komunikasi. 

Sebagai sebagai sebuah produk dalam bentuk gagasan, adaptasi kebiasan 

baru seperti kita ketahui memiliki banyak komponen: nama, ide dasar, tujuan, 

karakteristik, bentuk, fungsi, manfaat, kelebihan, kekurangan dan sebagainya. 

Semuanya itu perlu dikomunikasikan kepada khalayak. Semakin baik me-

ngenalnya, semakin berpeluang mereka untuk mengamalkannya. Begitu pula 

sebaliknya. 

Faktanya kita menyaksikan kegiatan kampanyeadaptasi kebiasan baru di 

banyak tempat dan melalui ragam media massa, media baru maupun media 

sosial. Boleh dipastikan pula, tiada tempat apalagi ruang publik yang tidak 

memasang pengumuman cara hidup dengan mekanisme adaptasi kebiasan baru. 

Kampanye produk adaptasi kebiasaan baru ini pun menyentuh semua aspek 

kehidupan sebagaimana menjadi tema-tema tulisan dalambukuini: relasisosial, 

ajang politik, media massa,  media baru, komunikasi digital, isu lingkungan, 

protokol kesehatan, humas dan  pemasaran, kegiatan pariwisata, pertemuan 

virtual, dan sebaginya. 

Beruntungnya, beberapa tahun sebelum terjadinya pandemic Covid 19, 

piranti keras dan piranti lunak komunikasi yang menopang diadopsinya adatasi 

kebiasaan baru sudah banyak tersedia.  Mudah dan murahnya aneka aplikasi 

komunikasi virtual membuat kampanye adaptasi kebiasaan baru berhasil hingga 
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level piskomotorik. Masyarakat bukanhanya mengetahui dan menyadari tetapi 

juga melakukannya. Salah satu kegiatan adaptasi kebiasaan baru yang paling 

gampang dilihat adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 

Mengingat pentingnya kita untuk saling melindungi dalam arti tidak 

menulari dan tidak mau tertular Covid 19, serta mengingat mudah lengahnya 

kita dalam arti merasa sudah sehat dan sudah aman, maka peran komunikasi 

untuk memelihara cara hidup dalam pola adaptasi kebiasaan baru ini perlu terus 

dilanjutkan, didengungkan. Jangan dibuat kendor kampanye produk adaptasi 

kebiasaan baru ini hingga kita semua benar-benar menghayati dan mengamalkan 

kebiasaan baru dalam hidupnya: selalu mengikuti protocol kesehatan. (^-^) 

 

Salam, 

 

Ibnu Hamad, Profesor IlmuKomunikasi FISIP UI 

Email: ihamad966@gmail.com, WA: 08118705166 
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SAMBUTAN KETUA PELAKSANA  

JAMBORE NASIONAL KOMUNIKASI 2020 

Salam komunikasi! 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Jambore Nasional Komunikasi – yang merupakan 

sebuah tradisi baik dari kepengurusan ASPIKOM 

Korwil Jabodetabek dapat terlaksana dengan baik dan 

cukup lancar dalam kondisi keterbatasan karena 

pandemi COVID-19. 

Jambore Nasional Komunikasi tahun 2020 

(JNK2020) merupakan hasil kerja keras seluruh panitia 

dan kepengurusan ASPIKOM Korwil Jabodetabek 

masa bakti 2019-2022. Semangat saling berbagi dan saling mendukung 

dalam masa pageblug menjadi salah satu unsur terkuat yang merekatkan 

seluruh panitia untuk dapat terus mengembangkan keilmuan komunikasi, 

khususnya untuk dunia Pendidikan tinggi di wilayah Jabodetabek. 

Salah satu kegiatan yang tetap dipertahankan dalam JNK2020 adalah 

mengabadikan buah pemikiran pada akademisi dan tokoh ilmu komunikasi 

dalam tulisan akademik melalui sebuah buku. Beragam tulisan tersebut 

merupakan buah pemikiran dan juga hasil penelitian pada akademisi dan 

tokoh ilmu komunikasi pada masa pandemic COVID-19. Sesuai dengan 

tema JNK2020 yaitu “Adaptasi Disiplin Ilmu Komunikasi di Masa Normal 

Baru” maka seluruh tulisan yang dikumpulkan merujuk pada berbagai 

aktivitas komunikasi pada masa pandemi. 

Berbagai buah pemikiran tersebut terdiri dari berbagai tema seperti 

komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi massa, media baru, 

komunikasi digital, komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan, 

komunikasi pemasaran, manajemen acara, komunikasi pariwisata, isu gender 

dan juga komunikasi di ruang virtual. Seluruh tulisan tersebut diharapkan 

dapat menjadi suatu pembelajaran dan studi kasus untuk berbagai aktivitas 

dan juga riset komunikasi di masa mendatang, khususnya masa kenormalan 

baru (new normal). 

Akhir kata kami ucapkan selamat kepada para akademisi dan tokoh 

ilmu komunikasi yang buah pemikirannya terpilih dan diabadikan dalam 

buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus Call 

for Book Chapter JNK2020 – yang dikomandani oleh Dr. Lasmery RM 

Girsang, S.IP., M.Si & tim– yang telah bekerja keras untuk mewujudkan 

terpublikasinya buku ini. 

Salam, 

Inco Hary Perdana, M.Si 
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KATA SAMBUTAN  

KOORDINATOR KEGIATAN 

Rasa syukur tak terhingga dengan telah selesainya karya 

dari para akademisi komunikasi dengan terbitnya buku 

“ADAPTASI DISIPLIN ILMU KOMUNIKASI DI 

MASA NORMAL BARU’ ini. Tentunya, rakhmat 

Tuhan YME lah yang memberikan hikmat dan ke-

mampuan kepada para penulis dalam menyelesaikan 

hasil penelitian dan telaah ilmiah kedalam buku ini. 

Proficiat ! 

Dalam kesempatan ini, selaku koordinator, 

menjadi suatu kehormatan untuk mempersiapkan dan merampungkan salah satu 

ciri khas dari kegiatan Jambore Nasional Komunikasi (JNK) yang berlangsung 

setiap tahun yakni publikasi ilmiah. Pada JNK 2020 ini, kegiatan publikasi ini 

disesuaikan ke dalam format e-book yang mengusung beragam sub tema yang 

berelevansi dengan tema besar.  

Akhir kata, Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh 

pihak yang terlibat: 

- Pimpinan dan pengurus ASPIKOM Korwil Jabodetabek 

- Dewan pakar Korwil Jabodetabek 

- Panitia JNK 2020 

- Para penulis 

Semoga bermanfaat,  Selamat Menikmati … 

 

Salam, 

 

Dr. Lasmery RM Girsang, S.IP., M.Si 
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SOCIAL LISTENING SEBAGAI LANGKAH ADAPTIF KORPORAT 

DI ERA NORMAL BARU: MERUBAH TANTANGAN MENJADI 

PELUANG 

 

Nisrin Husna 

Public Relations Department - Binus University 

nisrin.husna@binus.edu 

 

I. PENDAHULUAN 

Sejak WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, perilaku 

konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-

hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha menjaga diri untuk sebisa 

mungkin tetap bertahan di situasi ini. Data dari Global Web Index menjelaskan 

bahwa atas dampak dari resesi ekonomi akibat COVID-19, konsumen berharap 

bahwa tidak hanya pemerintah, namun juga korporat dan brand bisa turut 

bergerak untuk berusaha menghadirkan solusi. Konsumen berharap, brand tidak 

hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan perusahaan, namun juga dapat 

mendengarkan kebutuhan konsumen yang selama ini menjadi pihak loyalis 

dalam keberlangsungan korporat. Pendekatan tersebut tentu tidak hanya 

menguntungkan konsumen, namun jika brand jeli dalam menangkap apa yang 

dibutuhkan pasar dalam menghadapi sebuah tatanan kehidupan baru ini, 

kesempatan korporat untuk merubah berbagai tantangan menjadi peluang tentu 

juga akan meng-untungkan bagi keberlangsungan perusahaan.  

Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah social listening, yakni proses 

aktif mendengarkan, mengamati, menafsirkan, dan menanggapi berbagai 

rangsangan melalui saluran mediasi, elektronik, dan sosial saluran media digital 

untuk menyusun strategi yang akan lebih mempengaruhi konsumen. Informasi 

diperoleh langsung dari tempat-tempat dimana konsumen mereka berpartisipasi 

untuk kemudian digunakan dalam melihat perilaku konsumen, menentukan 

sentimen publik mereka, dan perbandingan antara perusahaan dan pesaing 

(TrackMaven, 2015). 

Meskipun terminologi social listening baru popular akhir-akhir ini, 

namun sebetulnya pendekatan ini sudah dilakukan oleh berbagai brand saat 

pandemi di era 1900-an. Di era tersebut, Spanish flu sempat menggemparkan 

dunia, pun dengan serentetan pandemi berimbas krisis yang beberapa kali 

pernah terjadi hingga sampai di pandemi berimbas krisis kali ini. Seringkali  
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krisis dipahami sebagai akhir segalanya, atau sebagai sebuah kekacauan. Tapi 

ternyata sejarah mencatat ada berbagai brand yang justru berhasil untuk tidak 

sekedar bertahan, namun juga bangkit, bahkan tumbuh dari krisis. Menariknya 

adalah, korporat dan beragam brand berhasil memanfaatkan krisis sebagai 

peluang kesuksesan, salah satunya adalah berkat pendekatan social listening 

yang dilakukan. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

SOCIAL LISTENING: Getting to Response 

Social listening adalah proses aktif menghadiri, mengamati, 

menafsirkan, dan menanggapi berbagai rangsangan melalui saluran mediasi, 

elektronik, dan sosial (Stewart & Arnold, 2018). Sebelum digital analytics tools 

berkembang seperti saat ini, beberapa metode social listening dilakukan melalui 

proses benchmarking, Focus Group Discussion (FGD), brains-trorming, in 

depth in interview, observasi, survey, dan mystery shoppers. Social Listening 

memungkinkan organisasi untuk lebih terlibat dengan audiens mereka dan 

mendengar percakapan seputar apa yang mereka lakukan dengan benar dan 

bagaimana mereka dapat meningkatkan brandperformance (Pomputius, 2019). 

Brand menggunakan strategi social listening untuk mengikuti tren diantara 

kompetitor, mempelajari minat audiens dalam topik yang berhubungan dan 

relevan dengan brand tersebut, dan segera mengatasi keluhan atau umpan balik 

pengguna. 
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Gambar 1: The social listening process in organization and interpersonal contexts 

(Steward & Arnold, 2017) 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa hasil yang diinginkan 

dari social listening adalah untuk menghasilkan tanggapan terhadap stimulus-

stimulus yang muncul. Para expert bersepakat bahwa seiring dengan 

berkembangannya era, saat ini social listening telah berkembang menjadi proses 

pemantauan saluran media digital untuk menyusun strategi yang akan lebih 

mempengaruhi konsumen (TrackMaven,2015). TechTarget (2015) dan Jaume 

(2013) mendefinisikan social listening sebagai proses umum mengidentifikasi 

dan menilai apa yang dikatakan tentang perusahaan, orang, produk, atau brand 

secara online.  

Dalam social listening, informasi diperoleh langsung dari tempat-tempat 

dimana konsumen brand berpartisipasi secara online. Perusahaan kemudian 

dapat menggunakan informasi-informasi tersebut untuk menganalisis perilaku 

konsumen, menentukan sentimen publik mereka, dan perbandingan antara 

perusahaan mereka dan pesaing (TrackMaven, 2015). 
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Walters (2013) kemudian berusaha memadukan konsep business intelligence 

dengan social intellegence, atau kombinasi data media sosial konsumen yang 

akan mendorong keputusan bisnis. Beberapa manfaat menggunakan social 

intellegence meliputi:  

1. Meningkatkan visibilitas dan pemahaman serta pengembangan advokasi 

pelanggan yang lebih baik;  

2. Secara proaktif melindungi dan meningkatkan reputasi merek dengan 

memantau dan mengelola sentimen, persepsi,dan tren. 

3. Memacu inovasi produk atau layanan dengan memanfaatkan wawasan 

pasar yang diperoleh dengan mendengarkan, menganalisis, dan terlibat 

dengan pelanggan melalui media sosial.  

Untuk mendapatkan hasil social intellegence yang tepat maka 

ditbutuhkan proses social listening. Melalui proses tersebut memungkinkan 

brand untuk melihat gambaran tren dan percakapan, sehingga berdasarkan hal 

tersebut dapat membuat langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dan 

perhatian audiens sehingga berdasarkan hal tersebut dapat membuat langkah 

strategis untuk memenuhi kebutuhan dan perhatian audiens (Parker, 2017). 

Social listening saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan analytical tools 

yang membantu untuk mendapatkan consumer insight dengan lebih cepat, 

seperti yang saat ini popular diantaranya adalah Keyhole dan Social Blade.  

 

III. METODOLOGI 

Artikel ini merupakan hasil kajian dari proses observasi, dan studi 

literatur. Artikel ini berupaya untuk menelaah langkah adaptif korporat melalui 

proses social listening dalam upaya merubah tantangan menjadi peluang di era 

normal baru. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara Induktif. 

Validasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengkroscek data dari 

berbagai sumber data yang diperoleh. Data-data kemudian dianalisis 

berdasarkan tujuan penelitian kemudian disusun menjadi artikel hasil penelitian.  

 

IV. DISKUSI  

Social Listening di Masa Pandemi SARS (awal tahun 2000) 

Meskipun terminologi social listening baru popular akhir-akhir ini, 

namun sebetulnya pendekatan ini sudah dilakukan oleh berbagai brand saat 

pandemi di era 1900-an. Di era tersebut, Spanish flu sempat menggemparkan 

dunia, pun dengan serentetan pandemi berimbas krisis yang beberapa kali 
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pernah terjadi hingga sampai di pandemi berimbas krisis kali ini. Seringkali 

krisis dipahami sebagai akhir segalanya atau sebagai sebuah kekacauan. Tapi 

ternyata sejarah mencatat ada berbagai brand yang justru berhasil untuk tidak 

sekedar bertahan, namun juga bangkit, bahkan tumbuh dari krisis. Menariknya 

adalah perusahaan-perusahaan ini berhasil memanfaatkan krisis sebagai peluang 

kesuksesan, salah satunya adalah berkat pendekatan social listening yang 

dilakukan. Berikut adalah beberapa brand yang justru tumbuh dan berkembang 

pesat pada epidemi SARS tahun 2003: 

1. ALIBABA GROUP 

Alibaba didirikan tahun 1999 oleh 18 pendiri yang dipimpin oleh Jack 

Ma di sebuah apartemen kecil nan kumuh di Kota Tiongkok, bernama 

Apartemen Hangzhou. Situs pertama yang diluncurkan adalah Alibaba.com, 

sebuah grosir daring berbahasa Inggris. Pada tahun yang sama, Alibaba juga 

meluncurkan pasar grosir domestik dan terus berkembang. Sampailah pada 

tahun 2003, Tiongkok diserang oleh SARS yang menjangkit hingga 8000 

masyarakat Tiongkok termasuk beberapa pekerja Alibaba. Otomatis dengan 

adanya pekerja yang positif SARS maka kantor harus di-lockdown, semua 

karyawan dikarantina dan melakukan home quarantine. Management Alibaba 

kemudian merapkan sistem work from home (WFH). Dalam masa ini, 

manajemen tidak tinggal diam, melewati proses social listening, Alibaba justru 

kemudian membaca peluang dan berinovasi mencetuskan Taobao, sebuah situs 

berbelanja daring dalam bahasa Mandarin. Sebagai awal, Taobao muncul karena 

melihat kebutuhan pasar akan bahan makanan yang sulit diperoleh. Sehingga 

awalnya Taobao mengantarkan bahan makanan dari rumah ke rumah saat warga 

Tiongkok sulit keluar tempat tinggalnya akibat lockdown. Itulah mengapa 

hingga kini, Alibaba memiliki acara yang disebut sebagai family date (Alibaba 

Day) di setiap tahunnya, hal tersebut karena barang- barang yang dijual pada 

saat itu diantar oleh keluarga, murid-murid Jack Ma, dari rumah ke rumah. Dan 

oleh karenanya Taobao justru  

kemudian hidup dan berkembang besar karena  proses social listening yang 

dilakukan pada saat SARS di tahun 2003.Laporan keuangan tahunan Alibaba 

pada 2015 mencatat, volume barang dagang bruto Taobao mencapai 1,59 triliun 

yuan atau USD223,9 miliar, dan bertumbuh menjadi 3,11 triliun yuan pada 

laporan keuangan 2020 (Alibabanews, 2020). 
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2. JD.com 

JD.com didirikan pada 1998 oleh Richard Liu Qiang. Ia memulai bisnis 

ini dengan menjadi distributor produk optik dengan nama Jingdong Century 

Trafing Co., Ltd. Bisnis dengan toko offline ini dijalaninya dengan ketekunan 

serta kerja kerasnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Hingga tahun 2003, 

Liu Qiang telah membuka 12 toko di Beijing, China. Namun nasib yang sama 

dengan Alibaba terjadi, di tahun 2003 ia juga harus menghadapi fenomena 

SARS. Rupanya, persis seperti Alibaba, Richard menyadari bahwa ia tidak 

dapat mengandalkan bisnis offline nya untuk bertahan, dan membaca peluang 

besar untuk mendirikan bisnis online dalam pemenuhan kebutuhan target 

marketnya. Berdasarkan customer insight yang ia peroleh melalui proses social 

listening, akhirnya pada Bulan Januari Tahun 2004, Liu memindahkan bisnisnya 

secara online dengan mendaftarkan diri dengan domain pertamanya bernama 

JDlaser.com, lalu berganti menjadi 360buy.com di 2007, dan ditetapkan 

menjadi JD.com pada Maret 2013. Satu tahun kemudian, ia memutuskan untuk 

menutup seluruh toko offline-nya dan 100% menjalankan bisnis melalui 

platform bisnis online. Perkembangan  platform tersebut terus menerus meningkat 

dengan valuasi pasar sekitar USD 67 miliar atau sekitar Rp 913,7 triliun. pada 

tahun 2019 (Detikinet, 2019). 
 
Social Listening di Masa Pandemi Covid-19 

Sejak WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, perilaku 

konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen menjadi sangat berhati-

hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha menjaga diri untuk sebisa 

mungkin tetap bertahan di situasi ini. Data dari Global Web Index menjelaskan 

bahwa atas dampak dari resesi ekonomi akibat COVID-19, konsumen berharap 

bahwa tidak hanya pemerintah, namun juga korporat dan brand bisa turut 

bergerak untuk berusaha menghadirkan solusi. Konsumen berharap, brand tidak 

hanya fokus pada bagaimana menyelamatkan perusahaan, namun juga dapat 

mendengarkan kebutuhan konsumen yang  

selama ini menjadi pihak loyalis dalam keberlangsungan korporat. Berikut 

adalah beberapa Customer insight yang diperoleh melalui proses social 

listening: 
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1. Consumer’s Behavioral & Attitudinal Changes 

 
Gambar 2: Behavioral & Attitudinal Changes (Kantar.com) 

 

Data social listening tersebut menunjukan bahwa, setelah pertama kali 

Covid-19 diumumkan pada bulan Februari 2020, memasuki bulan ke-3 pandemi 

yakni Bulan April, kesadaran masyarakat untuk “stay at home” meningkat. 

Dengan konsep “stay at home” yang terus disosialisasikan oleh pemerintah, 

maka terjadi beberapa pergeseran perilaku terhadap konsumen. Beberapa 

fenomena yang kemudian muncul diantaranya adalah konsumen berbelanja, 

menempuh pendidikan, kursus, meeting, dan melakukan beberapa aktivitas 

primer secara online. Beberapa consumers insight yang diperoleh melalui social 

listening diatas, akhirnya membuat beberapa brand kemudian mengambil 

langkah gesit dalam menyesuaikan diri di tatanan kehidupan baru. Berikut 

adalah beberapa brand yang dengan sigap merubah tantangan menjadi peluang 

di era pandemi Covid-19: 

a. Zoom 

Meningkatnya kebutuhan pasar akan online video conference menjadi 

peluang yang dimanfaatkan oleh Zoom untuk mendorong bisnisnya. Grafik 

menunjukkan pada awal 2020 bulan Januari, penggunaan zoom masih di angka 

0,2%.  Perlahan saat mulai berjalan ke Bulan Februari, permintaan mulai 

meningkat, dan angkanya terus melejit pada Bulan Maret, setelah Covid-19  

ditetapkan sebagai pandemi global. Sempat terkena isu tentang tingkat 

keamanan yang rendah, Zoom terus berbedah dan memperbaiki fitur-fiturnya. 

Zoom kini menjadi platform telekonferensi yang popular dengan saham yang 

meroket hingga 250% tahun 2020 ini. Nilai saham Zoom saat ini mencapai  
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67,43 miliar dollar AS (Rp 956,8 triliun). Nilai pasar Zoom bahkan melampaui 

perusahaan hardware AMD yang punya nilai pasar 64 miliar dollar AS (Rp 908 

triliun). Pada awal bulan Juni, Zoom melaporkan pendapatannya pada kuartal 

pertama 2020 naik 169 persen dari tahun lalu ke angka 328 juta dollar AS. 

Zoom mengklaim ada 256.400 perusahaan di mana lebih dari 10 karyawan dari 

perusahaan tersebut telah menggunakan Zoom sebagai media telekonferensi 

sehari-hari. (Kompas, 2020). 

b. Telkomsel dan Ruangguru 

Telkom menawarkan free paket data untuk murid sekolah dan 

mahasiswa. Kuota gratis ini dibagikan sebagai tanggapan atas kebijakan 

pemerintah yang meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Paket 

tersebut bisa dipakai untuk mengakses sejumlah platform e-learning popular. 

Katadata mencatat lebih dari 1 juta pengguna Ruangguru memanfaatkan 

fasilitas kuota gratis 30 Gigabyte (GB) dari Telkomsel hingga Selasa (17/3). 

Perusahaan telekomunikasi milik negara itu pun mencatat trafik internet untuk 

belajar online melonjak. Kuota gratis diberikan dalam rangka mendukung 

belajar dari rumah guna menekan penyebaran virus Covid-19. Secara 

keseluruhan, trafik komunikasi payload untuk layanan berbasis data dan digital 

alias internet meningkat 5% dibanding periode sebelum pengumuman kuota 

gratis. Khusus untuk belajar online saja, trafik datanya melonjak 236% 

(Katadata, 2020). 

c. Starbucks : 1-litre coffee to cater to in-home consumption 

Menjawab hasil social listening mengenai konsumen yang melaku-kan 

aktivitas-aktivitas primer dari rumah, seperti menempuh pendidikan, kursus, 

meeting, membuat beberapa kedai Kopi termasuk Starbucks untuk pertama 

kalinya mengeluarkan kopi dengan kemasan literan. Hal tersebut sekaligus 

didasarkan pada asumsi bahwa kemasan literan yang dihadirkan akan lebih 

dapat menjawab kebutuhan konsumen agar dapat menikmati kopi dirumah 

bersama dengan keluarga.  

d. Gojek: Contactless delivery 

Demi  meminimalisir  penyebaran  virus  Corona  (COVID-19)  dan  

menghimbau pembatasan sosial (social distancing),  pihak Gojek menganjur-

kan opsi pengantaran barang tanpa kontak langsung (contactless 

delivery)  dengan driver. Hal tersebut sebagai response dari kebutuhan 

masyarakat akan pemenuhan kebutuhan secara online, dan memperoleh sense of 
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safety secara maksimal dengan kampanye nya yang berbunyi “Stay safe when 

you #StayATHome with Gojek‟s Contatcless Delivery”. 
 

2. Consumer’s hardest thing to give up in daily life 

 
Gambar 3: Consumer‟s hardest thing to give up in daily life (Kantar.com) 

 

Masyarakat telah menyadari bahwa phisychal distancing, dan social 

distancing menjadi hal wajib yang harus dilakukan di era normal baru. Namun 

berdasarkan social listening diatas, ternyata ada beberapa hal yang tidak 

berbanding lurus dengan kebijakan tersebut. Beberapa diantaranya adalah 

bahwa masyarakat masih membutuhkan social interaction, kebebasan dalam 

menjalankan rutinitas, menjalankan rencana-rencana besar, dan lain sebagainya. 

Berikut adalah beberapa brand yang secara agile merespon consumers insight di 

atas:  

a. WhatsApp : Video Call hingga 8 orang 

Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang merasa terisolasi dari 

teman dan keluarga, itulah mengapa “social interaction” disebut sebagai hal 

yang dirasa paling susah ditinggalkan pada hasil social listening di Gambar 1.3. 

WhatsApp melihat pengguna di seluruh dunia menggunakan panggilan video 

dan panggilan suara di WhatsApp lebih dari sebelumnya. Khususnya panggilan 

grup telah sangat membantu dalam situasi ini, bahkan pengguna aplikasi 

semakin memperlihatkan permintaan agar dapat terhubung dengan lebih banyak 

orang sekaligus. Atas dasar itulah, WhatsApp kemudian menggandakan jumlah 

peserta dalam panggilan video atau panggilan suara WhatsApp dari 4 menjadi 8 

orang. 
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Selama satu bulan terakhir, seluruh pengguna menghabiskan secara rata-rata 

lebih dari 15 miliar menit per hari untuk berbicara dengan satu sama lain 

melalui panggilan WhatsApp, jumlah yang jauh melebihi hari biasa sebelum 

terjadinya pandemi.  

WhatsApp mengetahui bahwa pengguna menginginkan berbagai cara 

untuk terhubung selagi diam di rumah, itulah sebabnya WhatsApp juga 

tersedia pada Portal (tidak tersedia di Indonesia), hal tersebut semakin 

menjawab kebutuhan berbagi kebersamaan dan interaksi dengan 

keluarga selama masa karantina. 

b. Netflix : Netflix Party 

Netflix Party merupakan sebuah extension untuk browser Chrome yang 

memungkinkan dua pelanggan Netflix atau lebih untuk menikmati tayangan 

secara bersamaan, tanpa harus berada di ruangan yang sama. Berada di rumah 

masing-masing, namun dapat menonton film yang sama dan pemutarannya juga 

berlangsung secara sinkron. Begitulah skenario yang ditawarkan Netflix Party 

untuk menjawab kebutuhan konsumen akan interaksi sosial di masa pandemi 

Covid-19. Selagi menonton, juga bisa chatting tanpa harus mengalihkan 

perhatian dari tayangannya. Acara “nonton bareng” pun terlaksana tanpa 

mengharuskan penikmat film saling bertatap muka. 
 
3. Consumer’s Expectation 

 
Gambar 4: Consumer‟s Expectation (Kantar.com) 

 

Consumers expectation pada data social listening diatas menunjukkan bahwa 

konsumen tidak keberatan dan tetap menginginkan brand untuk melakukan 

aktivitas advertising. Namun secara konten, konsumen berharap bahwa pada 

konten advertising yang dihadirkan, brand dapat memenuhi beberapa unsur 

berikut: 

https://portal.facebook.com/
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1. Brand dapat menghadirkan perspektif positif. 

2. Brand dapat menunjukkan bagaimana pihaknya dapat menjadi solusi bagi  

konsumen.  

3. Brand menunjukkan usahanya dalam membantu konsumennya menghadapi 

tatanan kehidupan di era normal baru. 

Hal tersebut kemudian sejalan dengan apa yang dilakukan oleh brand 

Detol: 

 
Gambar 5: How detol communicates the brand on the pandemic era (Kantar.com) 

 

Kantar.com menyebut Detol sebagai salah satu brand yang hadir dengan 

konten advertising yang dapat memperlihatkan sisi manfaat dalam kehidupan, 

dan membangun persepsi positif di benak konsumen. 

Selain berkaitan dengan konten advertising yang menunjukkan solusi dalam era 

pandemi, konsumen juga menaruh ekspektasi pada brand untuk terlibat dalam 

aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang tersirat pada data 

hasil social listening berikut : 

 
Gambar 6: Demonstrate Corporate Social Responsibility on the pandemic era 
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Konsumen menginginkan brand terlibat aktif dalam melindungi 

kesehatan para pekerja, memberikan donasi kepada rumah sakit, dan 

memberikan support penuh kepada pemerintah berkaitan dengan penanganan 

Covid-19. Menjawab hasil social listening tersebut, berikut adalah response 

tanggap yang dilakukan oleh CottonInk, Gojek, dan Wardah: 

a. CottonInk : 10.000 APD 

Brand fashion lokal Cottonink, menggalang dana untuk menjahit 10 ribu 

hazmat suit yang merupakan bagian dari APD (Alat Pelindung Diri) untuk para 

tenaga medis.Dengan menggunakan situs Kitabisa.com, pihaknya 

mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk menjahit APD ini. Seluruh APD 

yang terjahit akan disumbangkan ke IDI dan akan didistribusikan ke rumah sakit 

yang memerlukan. Setelah mencapai target sejumlah Rp500 juta, donasi akan 

diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. 

b. Gojek : Bantuan kepada mitra 

Co-CEO Gojek Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo mengumumkan akan 

menberikan dana bantuan kepada para mitra Gojek, baik mitra driver, maupun 

mitra merchant. Pemberian bantuan dilakukan karena ratusan ribu mitra Gojek 

mengalami penurunan pendapatan akibat wabah virus corona (Covid-19). Ini 

seiring dengan berkurangnya mobilitas orang yang mengikuti imbauan 

pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Hal tersebut kemudian mendapat 

respons positif dari publik. 
 

c. Wardah : Sumbang 40M untuk hadapi Corona di Indonesia 

Wardah menjadi trending di media sosial terkait sumbangan sebesar Rp 

40 miliar untuk penanganan virus corona Covid-19. Dana tersebut dibelikan 

peralatan kesehatan mulai dari alat tes corona, ventilator, mobile X-Ray, dan 

yang lainnya. Peralatan kesehatan ini diberikan ke sejumlah rumah sakit, antara 

lain RS Persahabatan, RS Pelni, dan RS Sulianti Saroso. Aksi Wardah ini tidak 

hanya positif bagi pihak yang dibantunya, langkah gesitnya dalam merespons 

social listening ini juga mendapatkan exposure yang luar biasa dari media. 

 

V. KESIMPULAN 

Covid-19 dan segala tatanan kehidupan baru di dalamnya mengharuskan 

brand untuk terus bergerak menyesuaikan diri. Social listening menjadi jawaban 

efektif untuk menentukan strategi adaptif yang harus ditempuh. Beberapa hal 

yang dapat diperoleh melalui pendekatan tersebut diantaranya adalah 
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mengetahui persepsi konsumen terhadap kompetitor dan efektivitas strategi 

kompetitor, mengetahui persepsi dan penerimaan pasar atas produk, mengetahui 

harapan konsumen yang belum terpenuhi, dalam rangka untuk memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan lebih baik, sehingga brand atau korporat 

tetap mendapat tempat dalam preferensi konsumen. Hal tersebut akan menjadi 

penentu bagaimana korporat atau brand berhasil merubah tantangan menjadi 

sebuah peluang di era normal baru. 
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I. PENDAHULUAN 

 Berkurangnya aktivitas manusia di luar rumah member dampak yang 

signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup, hal ini terkonfirmasi dari 

berbagai berita tentang perubahan kualitas udara, Sejakdiberlakukannya 

pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruang karena pandemi, diberitakan 

kualitas udara hampir di seluruh dunia berubah lebih baik. Ketidak-hadiran 

manusia dengan segala teknologi transportasi yang digunakannya membawa 

beberapa binatang keluar dari persembunyiannya. Saluran air mengalir jernih 

dimana-mana, Ketika Italia memberlakukan lockdown, berita tentang bersihnya 

kanal-kanal di Venesia viral di internet, perhatian publik terhadap penjualan 

satwa liar meningkat, karena diberitakan bahwa virus Covid-19 berasal dari 

penjualan binatang liar di China.  

 Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga meningkatkan sampah plastik, hal 

ini terjadi karena adanya kewajiban menerapkan protokol kesehatan sebagai 

sebuah kebiasaan baru yang mewajibkan semua orang tanpa terkecuali selalu 

menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, atau 

saat menerima tamu di dalam rumah. Demikian juga dengan kewajiban 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang umumnya 

menggunakan bahan sekali pakai. Kondisi ini yang berkontribusi pada 

peningkatansampahdari masker dan APD sekalipakai.  

Kebiasaan baru lain yang harus dipatuhi adalah ketentuan untuk 

menjaga jarak khususnya ketika berada di luarrumah, salah satu konsekuensinya 

mendorong sebagian besar aktivitas harus dilakukan dari rumah. Ketentuan ini 

menjadi pendorong meningkatnya aktivitas penggunaan internet, baik untuk 

berinteraksi dengan sesama, berbelanja kebutuhan sehari-hari, bahkan bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa 

RSCM FK UI, menemukan bahwa ketergantungan  orang dewasa pada internet  

selama masa pandemi ini meningkat 5 kali lipatdari 3% menjadi 14.4%dengan  
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rata-rata aksessekitar 10 jam setiapharinya. Pada kelompok remaja ketergan-

tungan ini meningkat lebih tinggi yakni 19,3% dengan rata-rata pemakaian 

selama 11,6 jam (Puspa, 2020). Situs yang paling banyak diakses adalah media 

social seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Line hinggaYoutube. 

Akses terhadap Youtube menurut hasil penelitian yang diliris media 

Indonesia.com ini bahkan dinilai cenderung tidak terkendali.  

Salah satu kekuatan utama media sosial adalah sifatnya yang bisa 

diakses kapanpun dan dimanapun, tidak seperti koran, TV, atau radio yang 

menayangkan program pada jam-jam tertentu(Lestari & Purnama, 2017).Sifat 

media sosial yang sangat fleksibel ini jauh lebih disukai oleh kaum muda, 

apalagi di era pandemi seperti sekarang ketika mereka memiliki banyak waktu 

luang yang bisa dihabiskan dengan mencari informasi dan hiburan melalui jenis 

media baru ini.Terkaitdenganisulingkungan, media sosial pun memiliki 

kontribusi yang cukup besar dalam menyebarkan data dan informasitentang 

masalah-masalah lingkungan. Kondisi ini seharusnya menjadi peluang bagi para 

penggiat lingkungan untuk meningkatkan aktivitas literasi lingkungan bagi 

seluruh lapisan masyarakat.  

 Literasi lingkungan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan pengetahuan dan keteram-

pilandalam memelihara kesehatan lingkungan. Menurut Jurin (2010), seseorang 

yang memiliki persepsi dan interpretasi yang tepat tentang kondisi kesehatan 

lingkungannya dan menunjukkannya dalam aksi yang tepat melalui upaya 

pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan kualitas ling-kungannya maka orang 

tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang literer lingkungan (environmentally 

literate). Aktivitas literasi lingkungan merupakan peristiwa komunikasi, dimana 

pesan-pesan dikonstruksi untuk merubah pengetahuan, dan keterampilan 

sehingga berperilaku ramah lingkungan. 

 Konsep literasi lingkungan menjadi penting karena kita di seluruh dunia 

sedang menghadapi permasalahan perubahan iklim yang sangat genting. Lebih 

dari 30 tahun lalu, di tahun 1997, Nkemdirin (Nkemdirin, 1997) telah 

menyampaikan bahwa bumi telah masuk ke ambang akhir era perubahan iklim 

global, dan manusia adalah penyebab utama perubahan zat-zat pada atmosfer 

bumi yang akhirnya memicu perubahan iklim global (IPCC, 2007).Perbaikan 

kualitas lingkungan ini, tentunya juga menjadi tanggungjawab semua manusia  

termasuk mahasiswa sebagai generasi yang akan memegang kendali di masa 

depan. Mahasiswa dituntut untuk memiliki tingkat literasi lingkungan sekurang-
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kurangnya pada level functional environmental literacy dimana ia memiliki 

pengetahuan tentang hubungan interaksi manusiadenganalam, memiliki 

kesadaran dan peduli tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil 

interaksi manusia dengan alam, mampu melakukan evaluasi terhadap informasi-

informasi tentang lingkungan, mampu mengkomunikasikan sikap dan 

pandangan tentang lingkungan dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah lingkungan yang dihadapinya (Siswantini, 2017). 

 Berkaca dari kondisi tersebut, artikel ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran tentang literasi lingkungan melalui media sosial di era 

kebiasaan baru khususnyadi kalangan mahasiswa. Kebiasaan baru merupakan 

transformasi dari new normal, yakni proses bertahap yang tergantung pada 

situasi perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing 

(covid19.go.id). Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

pengembangan ilmu komunikasi dan literasi lingkungan, khususnya untuk di era 

konvergensi media. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 
KebiasaanBaru, Media Sosial dan Komunikasi Lingkungan 

Kebiasaan Barumerupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh 

pemerintah Indonesia dalam menghadapi tingginya penyebaran Covid-19 di 

tanah air yang diadaptasi dari konsep new normal.  Konsep ini didefinisikan 

secara beragam sesuai dengan sudut pandang dari lembaga yang mengem-

bangkannya, secara umum pemerintah melalui Satgas Covid-19 menter-

jemahkan kebiasaan baru ini sebagai kebiasaan masyarakat dalam menerapkan 

protokol kesehatan melalui penggunaan masker, menjaga jarak dan menghindari 

kerumunan serta sering mencuci tangan. 

Para pemerhati lingkungan melihat sisi positif dari pandemi Covid-19 

yang menyebarsecara global, tetapi juga menyimpan kekhawatiran apakah 

kualitas kesehatan dan kondisi lingkungan yang membaik ini akan berubah 

ketika kehidupan kembali tanpa pandemik (Saadat, 2020). Dengan kata lain para 

penggiat lingkungan melihat kebiasaan baru ini sebagai peluang untuk terus 

mengkampanyekan kebiasaan baru dalam memelihat kesehatan lingkungan. 

Salah satu keuntungan dari adaptasi kebiasaan baru adalah peningkatan media 

berbasis internet, termasuk media sosial yang memungkinkan para pemerhati, 

peneliti dan penggiat lingkungan lebih aktif dalam mengkomunikasikan isu-isu 

lingkungan.  
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Media sosialsebagai media yang paling banyak diakses oleh masyarakat 

di seluruh dunia di era kebiasaan baru ini memiliki posisi strategis dalam 

menyebarkan data, informasi dan fenomena lingkungan kepada audiens dalam 

berbagai generasi, khususnyamahasiswa yang termasuk generasi digital native 

atau individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital sekitar 1980an. 

Konsepinidikemukakanpertama kali oleh Marc Prensky (2001) yang merujuk 

pada generasi yang ketika lahir sudah dikelilingi oleh kecanggihan teknologi 

dengan tersedianya berbagai gadgetseperti laptop, telepon genggam, internet 

dan media sosial(Dewi, 2020).  

Salah satu contoh bagaimana para digital native ini berperan dalam 

menggerakkan peer atau sebanyanya ditunjukkan oleh aksi yang dilakukan 

Greta Thunberg, seorang remaja asal Swedia. Greta dengan aksinya dalam 

menyuarakan tentang perubahan iklim kepada para pemimpin dunia telah 

mendorong remaja lainnya untu kturut berkampanye dan bertindak untuk 

menyuarakan tentang pentingnya menangani dampak dari perubahan iklim. 

Aksi dan pidato-pidatonya disuarakan melalui media sosial twitter miliknya, 

pengikutnya sekitar 4,4 juta orang, dan Instagram @gretathunberg yang diikuti 

oleh 10,5 juta orang. Dengan pengikut yang luar biasa sepertiitu, maka suara 

Greta tentang perubahan iklim dan isu-isu lingkungan melalui media sosial 

dapat menjadi model komunikasi dan literasi lingkungan di era kebiasaan baru. 

Tidak heran jika kemudian pada tahun 2019 Greta dinobatkan sebagai person of 

the year, oleh majalah TIMES, sebuah penghargaan yang hanya diberikan pada 

orang-orang yang benar-benar mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat di 

seluruh dunia. 

Greta adalah seorang ikon komunikasi lingkungan modern. Ia berhasil 

menjadi role model bagi masyarakat dunia yang membuktikan bahwa untuk 

menjadi seorang pecinta lingkungan yang bisa membawa perubahan, kita tak 

perlu menjadi seorang ilmuwan atau aktivis. Setiap orang bisa membawa 

perubahan dimulai dari diri sendiri. Jurinmenjelaskan (Jurin, 2010)bahwa 

komunikasi lingkungan sejatinya memiliki keterkaitan erat dengan dua konsep 

lainnya yaitu interpretasi lingkungan dan edukasi lingkungan. Komunikasi 

lingkungan terjadi di media massa, interpretasi lingkungan terjadi di institusi  

informal (museum, pusat kebudayaan, kebun binatang, dan sebagainya), dan 

edukasi lingkungan terjadi secara formal di institusi pendidikan (Jurin et al., 

2010).  
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Model ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan memiliki peran 

yang penting untuk mengedukasi masyarakat luas. Di negara-negara maju tentu 

institusi pendidikan dan institusi informal telah banyak membahas isu 

pelestarian lingkungan, akan tetapi di negara berkembang seperti Indonesia 

pembahasan mengenai hal ini masih sangat minim. Oleh karena itu, komunikasi 

lingkungan menjadi satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan literasi 

lingkungan. Keterkaitan antara komuikasi-interpretasi dan edukasi dalam 

masalah lingkungan pada Gambar 1 tersebut di era kebiasaan baru akan menjadi 

lebih kompleks, karena pesan-pesan lingkungan yang dikomunikasikan melalui 

media edukasi berbasis internet dapat diinterpretasi secara beragam, sehingga ini 

akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemerhati dan penggiat lingkungan. 
 
Peluang dan TantanganLiterasiLingkunganMelalui Media di Era 

Kebiasaan Baru 

Interpretasi dan kebutuhan akan edukasi terkait lingkungan menjadi 

penting karena dalam kehidupan sehari-hari manusia dengan lingkungannya 

senantiasa berinteraksi, sehingga membentuk hubungan timbal balik yang 

sangat kompleks antara sistem sosial dan ekosistemnya seperti digambarkan 

(Iskandar, 2009). Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Hubungan timbal balik yang kompleks antara sistem sosial  

manusia dengan ekosistem 

(Sumber: Ekologi Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan, Iskandar: 2009) 
 

Hubungan timbal balik antara manusia dan ekosistem dapat berjalan 

dengan baik karena adanya arus energi, materi, dan informasi. Gambar 2 

menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan pada sistem sosial, akan muncul 

dampak pada ekosistem atau sistem lingkungan. Selain itu, saat ini teknologi  
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berperan sangat dominan terhadap populasi, struktur sosial,bahkan ideologi. 

Teknologi juga secara tidak langsung mempengaruhi demografi karena 

pergerakan manusia dari satu negara ke negara lainnya baik karena pekerjaan 

maupun kepentingan sosial lainnya terjadi dengan lebih mudah.  

Teknologi juga mengubah pola interaksi antar manusia, kinisetiap orang 

daribelahan dunia dapatterhubung secara real time tanpa terbatas ruang dan 

waktu. Di masa pandemik seperti saat ini, interaksi berbasis teknologi terjadi 

dengan makinmasif. Ada begitu banyak kebutuhan dasar manusia yang 

pemenuhannya sangat bergantung kepada teknologi. Hal yang sama terjadi pada 

ideologi dan perubahan pola pikir masyarakat. Dengan adanya penyebaran 

informasi yang cepat dan serentak, masyarakat dapat memperoleh informasi 

baru tentang lingkungan dengan sangat mudah. 

Adanya dominasi teknologi dalamberbagai aspek kehidupan manusia 

kini membuat pertimbangan keputusan dan tindakan manusia terhadap 

lingkungan menjadi semakin kompleks. Informasi yang didapatkan dari internet 

terus masuk ke dalam gawai milik kita dan bisa diakses kapanpun dimanapun 

melalui berbagai jenis media sosial dan portal berita daring. Informasi yang 

disampaikan oleh media berbasis internet ini bukan tidak perlu dicari, justru 

berita tersebut yang menghampiri penggunanya.  

Meski membuka peluang edukasi yang besar, tantangan pendidikan 

lingkungan di era teknologi informasi juga tidak sedikit. Salah satu hambatan 

terbesarnya adalah hoaks atau informasi yang disusun dari data yang tidak valid. 

Jutaan konten yang tersebar di internet inijuga rentan terhadap peretasan, dan 

plagiarisme. Data-data yang tersedia mudah diduplikasi dan tidak dapat 

dikontrol kualitas serta persebarannya. Siapapun dapat dengan mudah 

menduplikasi berita yang telah lama berlalu menjadi seolah-olah baru. Hal tentu 

akan mengacaukan informasi yang sudah dimiliki publik.  

Bagi para pembuat konten media sosial dan media lain berbasis internet 

tentang isu lingkungan, khususnya tentang perubahan iklim agar dapat 

mendorong perubahan perilaku maka perlu melakukan optimalisasi standar 

pilihan dan menyediakanisentif jangka pendek (Shome & Marx, 2009). Artinya 

pesan-pesan yang disampaikan harus memiliki standar sikap dan perilaku serta 

memberikan reward berupa insentif bagi mereka yang melakukan tindakan 

sesuai standar. Satu hal penting lain dalam mengembangkan pesan-pesan 

lingkungan, adalah mendorong terjadinya inovasi-inovasi dalam mencegah dan 

menangani dampak perubahan iklim maupun masalah lingkungan lainnya. 
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Penerapan konsep design thinking dalam mempromosikan partisipasi dalam 

penanganan permasalahan lingkungan dapat menjadi alternatif, karena konsep 

ini diantaranya fokus pada manusia dan mendorong kreativitas berkelanjutan 

(environment-centered concern) (Clune, 2014), dan menawarkan pesan-pesan 

optimisme (Owen, 2006). 

 

III. METODOLOGI 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus deskriptif, yang bertujuan untuk memahami masalah sosial secara 

menyeluruh dan mendalam dengan menganalisis serta menyertakan perpektif 

informan secara detail (Roudgarmi, 2011). Metode ini dapat menggambarkan 

sifat populasi dan realitas sosial secara sistematis, akurat, dan faktual tanpa 

menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam 

dengan delapan orang informan yang dipilih berdasarkan keunikan jawaban dan 

data sekunder dari data yang didapatkan melalui jurnal-jurnal penelitian 

terdahulu. Informan yang diwawancari berasal dari Universitas Brawijaya, 

Malang, Jawa Timur dan Universitas Bina Nusantara Alam Sutera di Tangerang 

Selatan. Kedua kampus mengusung konsep kampus hijau sehingga seluruh 

mahasiswa yang dijadikan informan setidaknya sudah pernah terpapar dengan 

isu-isu lingkungan baik dari lingkungan universitas maupun media sosial. 

Terdapat dua pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini 

yaitu: 

 P1 : Bagaimana peran media sosial dalam membentuk literasi lingkungan 

di era kebiasaan baru? 

 P2 : Model literasi lingkungan seperti apakah yang berkembang di era 

kebiasaan baru? 

IV. ISKUSI 

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang peran media sosial dalam 

membentuk literasi lingkungan di era kebiasaan baru maka dilakukan wawan- 

cara dengan lima orang mahasiswa di Malang. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa 73% informan menyatakan media sosial merupakan platform terbaik 

untuk menyuarakan kampanye lingkungan dalam bentuk gambar dan video. 

Menurut mereka konten yang hanya berupa tulisan saja sudah tidak relevan dan 

tidak  menarik  minat  audien  di  media  sosial,  seperti  dikemukakan  oleh  dua  
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informan berikut ini: 

“Konten harus update, gambar menarik dan relevan, pesan yg 

disampaikan singkat padat berisi.” – Reny N.U., 26 tahun 

“Gambar dan pesan, membuat tergerak untuk ikut menjaga 

lingkungan” - Kalfin A.S., 22 tahun 

Selain gambar dan video, konten juga merupakan poin penting yang 

harus ada dalam sebuah kampanye lingkungan. Dengan kata lain untuk dapat 

membangun literasi lingkungan follower setidak-tidaknya harus memuat 3 poin 

tersebut. 

Media sosial juga menjadi pilihan utama seluruh informan dalam 

mencari informasi tentang isu-isu lingkungan. Hal ini sejalan dengan artikel 

yang disampaikan Dewi (2020) bahwa di era kebiasaan baru ini media sosial 

menjadi media yang paling sering diakses oleh para digital native. Secara 

spesifik, media sosial yang paling populer di kalangan anak muda yaitu 

Instagram dan YouTube. Seluruh informan sepakat bahwa pesen-pesan 

lingkungan yang paling menarik biasanya mereka temukan di Instagram dalam 

bentuk foto, poster, atau infografis. Pesan-pesan yang memberikan motivasi 

menurut informan menginspirasi mereka untuk bersikap dan beraksi seperti 

yang disampaikan dalam media sosial, hal ini sejalan dengan penelitian Clune 

(2014) yang melihat desain atau pemikiran daripeserta yang terlibat dalam 

diskusi tentang lingkungan hidup ketika ditempatkan sebagai ahli untuk 

lingkungan sekitarnya akan mampu menciptakan perubahan perilaku di 

lingkungan. 

Seluruh informan juga menyatakan bahwa artikel ilmiah yang disajikan 

pada jurnal tidak menarik minat mereka dalam menambah informasi tentang isu 

lingkungan. Sementara itu pendapat lain dikemukakan juga oleh Sebagian besar 

informan yang menyatakan bahwa pemberitaan positif dan motivatif mampu 

menggerakkan pengguna media sosial untuk turut bertindak seperti apa yang 

mereka temukan di media sosial. Menarik untuk dicermati, bahwa diantara 

informan  laki-laki  dan  perempuan  terdapat  perbedaan  dalam  mengakses  

informasi dan mempraktekannya dalam tindakan. Informan perempuan 

cenderunglebih pasif dalam mencari informasi tentang isu lingkungan, mereka 

hanya menerimasaja apa yang ada di media sosialmereka, sementara informan 

laki-laki aktif mencari informasi lebih lengkap dari situs-situs lainnya. 

Menariknya, dalam implementasi pesan atau aksi di kehidupan sehari-hari 

informan perempuan lebih aktif bergerak dibanding informan laki-laki, 
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walaupun informan perempuan ini baru menerapkanbagidirinya sendiri dan 

lingkungan terdekatnya. 

Hasil wawancara menggambarkan bahwa media sosial di era kebiasaan 

baru ini memiliki peran yang besar dalam mendorong literisi lingkungan 

penggunanya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan RSCM FKUI 

yang menemukan bahwa selama pandemi baik remaja maupun dewasa 

mengakses media sosial lebih lama dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dan penelusuran literatur yang telah dilakukan, maka model literasi 

lingkungan melalui media sosial di era kebiasaan baru merupakan 

pengembangan dari model komunikasi lingkungan berbasis ekologi, dimana 

pertukaran pesan dimediasi oleh komputer. Dalam diagram model tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Model Literasi lingkungan di era kebiasaan baru 

V. SIMPULAN 
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pengguna perempuan, tetapi dalam bertidak perempuan lebih bersikap proaktif. 

Pengembangan model komunikasi dan lingkungan dengan berbasis pada 

sistem informasi dipadukan dengan aplikasi design thinking yang fokus pada 

manusiasehingga mengedepankan empati dalam menyelesaikan permasalahan 

dapat menjadi paduan lengkap dalam pengembangan model komunikasi 

lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan literasi lingkungan khalayak. 
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I. PENDAHULUAN 

“Kebebasan beragama dijamin untuk semua. Tidak ada lembaga agama yang memperoleh 

kemudahan dari negara, atau menjalankan kekuasaan politik. Tidak ada orang yang dipaksa 

untuk ikut dalam agama, ritual atau praktek agama tertentu. Negara dan lembaga-lembaganya 

harus mundur dari pendidikan agama, dan dari semua aktivitas keagamaan.” 

       Philip Josef Zuckerman 

 

 Pokok permasalahan mendasar dan utama yang perlu dilihat adalah 

problematika yang tengah kita hadapi saat ini. Terkait adanya paham 

sekularisme yang kebablasan dan tindakan radikalisme di tanah air, adalah 

terkait budaya pola pikir (Liputan6.com). Maka, sesungguhnya persoalan 

terbesar kita di dunia sekarang ini, tidak terletak pada masalah pandemi Covid-

19 yang masih belum usai penangannya. Bukan masalah tentang upaya 

pencegahan dan penanggulangan korupsi yang semakin tinggi ditiap negara. 

Tidak juga terkait ruang kesenjangan sosial global yang semakin curam antara 

pemilik modal dan kaum pekerja. Adanya kerusakan lingkungan yang parah, 

dengan berbagai bencana yang mengintai seperti pemanasan global, banjir 

bandang, bahaya kelaparan dan sebagainya. 

Hal terpenting yang menjadi benang merah, dari segala biang kerusakan 

dan pencemaran serta rusaknya hubungan sosial antar manusia, terletak pada 

satu muara besar, yakni adanya kedangkalan berpikir. Kesesatan berpikir inilah, 

yang digunakan dalam mengambil sikap dan bertindak manusia terhadap 

sesama dan lingkungannya. Kesempitan berpikir ini, bila terus dibiarkan dapat 

menjadi budaya yang mengakar kuat dibenak kita (Mediaindonesia.com). 

Kebiasaan dan sikap dalam keseharian yang seakan sulit untuk dibenahi, karena 

sudah lama mengendap dan terbangun dalam alam hidup dan gerak pikir yang 

salah.  

Wabah  Pandemi  Covid-19  yang  tengah  kita  alami  saat  ini, berawal,  

mailto:yprobo@bundamulia.ac.id
mailto:erwin.ese@bsi.ac.id
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tercipta, hingga menyebar luas keberbagai belahan dunia, sebab adanya 

kesempitan berpikir golongan orang tertentu yang ingin mengambil kesempatan 

serta keuntungan dan tidak memperhatikan keutamaan bersama yang lebih luas 

dan membangun kebersamaan. Korupsi dan kesenjangan sosial global terjadi, 

karena kesempitan berpikir sekelompok orang yang rakus dan tak beradab. 

Diskriminasi, radikalisme dan terorisme terjadi, juga karena kesempitan berpikir 

(Republika.co.id). Hal yang sama terjadi dalam soal kerusakan lingkungan. 

Pola pikir yang kerdil, dan kerap memaksakan kehendak untuk diterima 

dan diakui. Ini merupakan kecenderungan dan kedangkalan bentuk pikiran 

orang untuk memutlakan pandangan sendiri, serta tidak mengakui pendapat dan 

menolak sudut pandang orang lain yang berbeda darinya. Kecetekan berpikir 

tersebut, juga dibarengi dengan rendahnya sikap empati terhadap sesama, yakni 

kemampuan peka dalam sikap moralitas untuk merasakan apa yang mungkin  

dialami dan dirasakan mereka sebagai sesama disekitar kita (Republika.co.id). 

Oleh karena itu, buntut yang dapat diraskan sampai saat ini,  banyak dari kita 

yang tidak mau dan mampu, untuk memperhatikankan pandangan serta 

pendapat orang lain.  Baginya, kelompok kita, golongan kita Adalah bagian dari 

masyarakat yang selalu tidak pernah salah (Okezone.com). 

Mereka yang memiliki pola pikir sempit tersebut, jelas tidak berpihak 

pada perubahan dan perbedaan yang ada. Ia tidak sepakat pada berbagai 

pertimbangan dan kemungkinan yang lain yang ada. Mereka selalu pada sikap 

curiga. Maka, yang menjadi masalah besar adalah, ketika orang-orang yang 

memiliki kekerdilan berpikir memegang posisi kekuasaan dalam jabatan yang 

penting. Entah dalam kursi di Lembaga pemerintahan maupun dalam ruang 

bidang lainnya yang non pemerintahan.  

Adanya sikap merendahkan mereka diluar dirinya, merupakan suatu 

sikap yang memecah belah persatuan ditanah air yang tengah kita rawat dan 

rajut bersama. Hadirnya perbedaan cara hidup dan cara pandang akan terancam 

didalam budaya toleransi kita pada nilai- nilai Pancasila yang saat ini masih kita 

hidupi bersama (Mediaindonesia.com). Kekerdilan pola pikir suatu kelompok 

masyarakat dengan Tindakan radikalisme agama dan upaya mengaitkan aturan 

dan tata cara agama yang harus di lakukan dan terapkan dalam menjalankan 

roda pemerintahan, memiliki potensi dan berpeluang hebat dalam menghadirkan 

kekacauan politik ditanah air.  

Tentu saja, sikap dan tindakan ini, akan mengancam masyarakat yang 

hidup, duduk bersama dengan kelompok dan golongan berbeda. Dengan rasa 
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takut yang ada, terhadap pemerintahan yang otoriter, yang bersikap semaunya. 

Atau rasa takut juga terhadap adanya kelompok dan golongan tertentu yang ada 

ditengah masyarakat, dengan sikap dan tindakan yang cenderung untuk merusak 

dan menghancurkan apapun, bila itu bertentangan dengan perintah agama yang 

dipahaminya (Kompas.com). Kesempitan berpikir lalu menjadi budaya gaya 

hidup baru yang dianggap layak untuk diikuti dan diterapkan kepada semua 

orang yang berbeda dengannya. 

Budaya masyarakat dengan mengedepankan nilai- nilai keutamaan 

seperti gotong royong, menghormati sesama yang berbeda keyakinan, budaya, 

ras, suku, agama dan sebagainya bisa terancam punah, bila hal terkait 

radikalisme agama dan sikap sekularitas terhadap kelompok dan golongan lain 

terus dipupuk dan tumbuh subur di masyarakat. Kehidupan beradab bersama 

ditengah masyarakat juga terancam hancur dan hilang kedepannya, jika orang 

yang memiliki kesempitan berpikir menjadi mayoritas. 

Seperangkat hukum dan nilai- nilai kehidupan Bersama, menjadi tak 

berdaya. Diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda cara hidup dan cara 

pandang akan menjadi biasa (Kompas.com). Kekerasan dan kebodohan akan 

menjadi bagian hidup sehari-hari yang sepertinya menjadi sebuah kebenaran 

yang mutlak. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Berikut akan diuraikan beberapa pengertian yang mencakup pada kajian 

konseptual yang terdapat pada kata- kata yang memiliki arti tertentu. Berikut 

akan diuraikan berdasarkan beberapa istilah yang dapat dilihat dan maknai lebih 

mendalam, yakni: 

Radikalisme 

Dalam uraian dibawah ini, berikut dijelaskan beberapa hal mengenai 

pengertian- pengertian yang dapat dipaparkan untuk memahami beberapa istilah 

yang terdapat dalam penulisan artikel ini. Bila melihat sebuah pengertian yang 

dapat digagas dalam penulisan artikel ini. Asal–usul kata yang dipakai, 

mengenai beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini.   

 Secara etimologis, Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu 

radix yang berarti a akar, sumber atau asal mula. Kemudian, istilaj tersebut 

mengalami perubahan dan perluasan arti. Istilah radikal, lebih cenderung 

dipakai untuk sesuatu yang ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, serta 

fundamental. Sementara, bila kita beranjak pada pemahaman yang lain, 
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radikalisme adalah sebuah ajaran yang memuat doktrin atau praktek dalam 

tindakan yang radikal. Maka,pemaknaan radikalisme, dapat juga dilihat sebagai 

paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan 

kemasyarakatan. Menolak terhadap tata tertib sosial dan paham politik yang ada 

dengan cara melakukan perubahan- perubahan yang diinginkan oleh kelompok 

dan golongan tertentu. Perubahan perombakan secara besar-besaran melalui 

jalan yang ditempuh dengan memakai kekerasan. (Kajianpustaka.com).  

Radikalisme, dapat juga dimaknai sebagai Gerakan perubahan yang bisa 

terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, 

budaya maupun agama. Tindakan dengan cara kekerasan yang ditandai oleh 

perbuatan- perbuatan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan 

terhadap gejala yang dihadapi. Maka, dalam arti yang bisa dimaknai beragam, 

bentuk radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat dan diagendakan oleh 

sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik (Kajianpustaka.com). 

Dalam pengertian yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa radikalisme 

merupakan paham atau aliran yang berorientasi pada adanya perubahan atau 

pembaharuan  tataran nilai sosial dan politik dalam masyarakat dengan cara 

kekerasan (Qardhawi). 

Sekularisme  

Istilah sekularisme dapat dilihat sebagai sebuah ideologi yang 

menerapkan bentuk terpisahnya sebuah institusi negara dengan hal- hal yang 

berkaitan dengan agama. Bentuk pemishana ini, dapat menunjang dan 

menghargai kebebasan individu pemeluk agama dalam menjalankan kegiatan 

hidup keagamaannya tanpa dicampuri oleh urusan yang ada. Atau dengan kata 

lain, sekularisme ini merupakan sebuah bentuk apresiasi kebebasan individu 

pemeluk agama dalam meyakini dan menjalankan suatu bentuk keparcayaan. 

(dosensosiologi.com). Tindakan imani individu, yang dilakukan dapat 

menciptakan suatu sikap netral dalam menghadapi suatu masalah dan tidak 

memihak kepada agama tertentu. 

Sekularisme menitik beratkan pada upaya tidak mencampuradukkan 

antara urusan pemerintahan dengan keimanan seseorang yang sangat privasi. 

Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan 

dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan 

menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini 

dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama 
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minoritas. (dosensosiologi.com). 

Pengertian lainnya yang lebih komprehensif, dapat dilihat sebgai bentuk 

peralihan fungsi-fungsi non-agama yang dikendalikan oleh organisasi 

keagamaan menjadi organisasi sekuler. Sekularisme dalam pemahaman Kristen 

Harvey Cox, lebih menekankan adanya kebebasan manusia dari rantai agama 

metafisika. Sementara itu, George Jacob Holyoake, melihat sekularisme sebagai 

sistem etika yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan independen dari 

agama dan kehidupan rohani masyarakat (Media. neliti.com) 

Dialektika Budaya 

Melihat konteks ini, budaya dapat dikatakan dengan suatu pemahaman  

dialektika Tindakan sosial  manusia dengan berpedoman pada akal 

budimanusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang 

dalam kelompok  masyarakat dan diturunkan pada generasi berikutnya terus 

menerus secara berkala. Dalam konteks yang berbeda dapat dilihat lebih jauh 

terkait pengertian budaya dalam dialektika yang ada pada tataran masyaraka 

(LIputan6.com). 

Menurut Geert Hofstede seorang psikolog sosial Belanda (dalam 

Samovar & Porter), budaya dapat diasumsikan sebagai pemrograman kolektif 

pikiran yang ada dan berlaku dalam masyarakat, dan ini menjadi corak yang 

beragam dan membedakan, antara anggota masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lainnya. Lebih luas, dalam pemahaman yang berbeda, Ralph Linton 

mendefinisikan budaya dalam bukunya The Cultural Background of Personality 

bahwa budaya merupakan susunan perilaku normatif yang dipelajari dan 

tindakan perilaku tersebut berlangsung terus menerus ke anggota masyarakat 

lainnya (Liputan6.com). 

Akar Kedangkalam Bernalar 

Bila kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa orang sampai pada  

kedangkalan bernalar? Mengurai hal ini, ada tiga keutamaan yang dapat 

diuraikan, yakni akar sosiologis, akar epistemologis dan akar antropologis 

(Rumahfilsafat.com). Pertama, Akar sosiologis. Titik inti dalam hal ini 

mengarah pada lingkungan sosial seseorang individu dengan latar belakang 

budaya yang didapat dalam pendidikannya.  Pendasaran ini mengacu pada pola 

didik, keteladanan keluarga dan keadaan masyarakat sekitar. Bagaimana 

keluarga mendidik dan menanamkan nilai- nilai kebudayaan yang ada dalam 

lingkungan terkecil tersebut.  
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Pola penanaman Pendidikan budaya yang diberikan oleh keluarga yang 

berpikir sempit akan mengajarkan pola pikir tertutup kepada anak-anaknya. 

Secara harafiah, budaya dan agama menjadi pondasi dasar yang tidak bisa dan 

boleh dipertanyakan, dibahas dan diperdebatkan. Pemutlakkan pandangan 

klasik-kuno ini, yang menjadi inti dari kesempitan berpikir. Di dalam 

masyarakat yang terbelakang, dengan pola pikir yang irasional dan minim akal 

sehat, kesempitan berpikir menjadi satu-satunya hal yang diterima 

(Rumahfilsafat.com) 

Kedua, Pondasi yang berikutnya mengacu pada kajian epistemologis. 

Konteks ini mengacu pada mindset seseorang. Kesempitan berpikir tercipta, 

ketika orang tidak memiliki ilmu dan informasi yang memadai. Ia tidak 

membaca dan berusaha mencari pengetahuan. Ia menolak untuk melihat 

kebudayaan lain yang lebih maju. Bagi mereka, kelompok dialah yang baik. 

Inilah sikap primodial yang sampai saat ini masih kita temukan didalam 

kehidupan bermasyarakat. (Rumahfilsafat.com). Namun, bila kita tidak 

berpikiran terbuka, ada paradoks disini. Di satu sisi, kita hidup di era teknologi 

dengan segala informasi komunikasi yang memadai. Beragam informasi cepat 

dan mudah tersaji. Namun, di sisi lain, kita kerap berkubang pada hoaks, dan 

akhirnya mengalami kesalahpahaman dan kesesatan berpikir. Banjir informasi 

komunikasi, juga menempatkan kita pada kurangnya waktu maupun tenaga 

untuk melakukan refleksi. Informasi yang cepat, deras dan bertubi- tubi kita 

dapatkan, hanya menjadi sekumpulan fakta tanpa arti. Artinya.pengetahuan 

berlimpah, namun, sikap dalam kebijaksanaan  perilaku justru hampir punah dan 

sulit ditemui (Rumah filsafat.com). 

Ketiga, akar antropologis. Pondasi ini mengacu pada sisi manusia yang 

sempit dalam berpikir. Nietzsche, pemikir Jerman, sudah lama mengingatkan, 

bahwa manusia butuh untuk mempercayai sesuatu dalam hidupnya. Namun, 

disaat seperti ini, ketika badai Covid-19 menghantam seluruh hal yang tengah 

kita bangun dan upayakan. Ketakutan akan ketidakpastian, dan kerinduan untuk 

percaya, mendorong manusia menjadi sempit dalam berpikir. Maka, ketika kita 

hidup dalam ketakutan. Segala aspek yang tidak logis dan berulang- ulang dapat 

menjadi budaya berpikir kita (Rumahfilsafat.com). 

 

III. METODOLOGI 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode yang dipakai, dengan 

menggunakan metode kualitatif melalui kajian- kajian literatur. Dengan pende- 
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katan studi kasus secara komprehensif terhadap bentuk radikalisme dan 

sekularisme, yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tersebut. Studi kasus 

yang dapat diambil sebagai bahan kajian bentuk radikalisme, yakni maraknya 

kelompok atau organisasi yang mengatas namakan organisasi agama dan 

mereka mengatakan bahwa diluar kelompok dirinya adalah kafir, serta 

pelarangan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain 

(Viva.co). Dari konteks ini, penulis melihat bahwa bangsa Indonesia memegang 

ideologi Pancasila yang meletakkan dan menerima keberagaman agama, suku, 

budaya dan sebagainya. Maka, urgensi penulisan ini hendak meletakkan agar 

kita dapat merekatkan kembali semangat persatuan yang mencerminkan nilai- 

nilai luhur bangsa dan negara Indonesia.  

 Analisis kritis terhadap kasus tindakan radikalisme dan sekularisme 

yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, seyogyanya dapat menjadi tulisan 

ilmiah yang dapat membangun kesadaran bersama tentang pentingnya semangat 

kesatuan dalam menghayati dan mengamalkan nilai- nilai luhur Pancasila 

sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Studi yang mengarah pada sumber dan 

bahan dari rujukan- rujukan yang ada, serta dapat dilihat sebagai ragambahasa 

dari sudut pandang instrumentalis (Strauss, 2015:35). Disamping itu juga dapat 

di maknai sebagai alat yang dapat dipakai untuk melihat berbagai ketimpangan 

kekuasaan, serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang ada dalam 

status sosial pada masyarakat (Fensi,2018:16).  

Dalam penulisan penelitian ini, paradigma yang dipakai adalah 

paradigma studi kasus sebagai model, pola, dan cara pandang untuk memahami 

cara media atau industry perfilman menyajikan tayangan dan pesan yang dapat 

diambil kepada khalayak (Mulyana, 2013). Sedangkan analisis kritis yang dapat 

digunakan lebih dalam dan menyeluruh memakai pemikiran komunikasi 

interpersonal Phil Zuckerman, sebagai pijakan untuk mengkaji komunikasi 

internal lintas budaya dalam masyarakat secara menyeluruh. Melalui kegiatan 

penulisan, yang diorientasikan untuk mengulas dan mengupas dan memaknai 

lebih mendalam artikel- artikel yang ada diharian, majalah dan sumber- sumber 

literatur yang ada, tersedia dan memadai (Sasongko, 2018). 

 

IV. DISKUSI 

Dalam buku yang berjudul Living The Secular Life, karya Philip Josef 

Zuckerman, pada 2014. Dalam buku tersebut, diuraikan secara garis besar, 

bagaimana melihat dan memandang tentang kehidupan yang sekuler. 
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Kehidupan yang menurut Zuckerman penting untuk melihat kedepan, terkait 

eksistensi manusia saat ini. Hal ini juga terkait dengan keberadaan agama yang 

dianut dan dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan hidup 

(Okezone.com). 

Hal inilah yang secara garis besar dapat memberikan masukan, 

menyadarkan dan sekaligus memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang 

bagaimana umat manusia dapat berubah di masa depan. Inilah yang menurut 

gagasannya merupakan sebuah revolusi yang harus diperhatikan oleh manusia, 

bila ingin terus mengembangkan dan mempertahankan diri dalam lingkungan 

dan komunitasnya. 

Ditengah kehidupan manusia pada abad-21 ini, kita boleh merasa 

bangga dengan pencapaian terkini, bahwa kita sudah sampai pada era revolusi 

teknologi dan industri 4.0. Pada masa kini, kemajuan dan perkembagan 

teknologi dan industri sudah semakin modern dan menunjang kehidupan 

manusia dengan segala intensitas kebutuhannya. Teknologi otomatisasi dengan 

teknologi cyber dan digitalisasi, adalah sebuah keniscayaan perkembangan 

kemajuan peradaban manusia saat ini.  Hal ini merupakan tren otomatisasi 

sekaligus pergeseran budaya dan pola hidup manusia (Mobnasesemka.com). 

Peradaban manusia yang semakin maju, seharusnya mengedepankan pola pikir 

kita bersama untuk mengedepankan setiap perbedaan manusia, baik secara 

individu maupun kelompok. Maka, oreintasi mendasar untuk terus 

mengedepankan pola pikir kritus dan semakin maju juga nantinya diharapkan 

lebih bisa terbuka dan berkembang lebih signifikan.   

Manusia sebagai Homo Sapiens, telah mendominasi seluruh tempat dan 

ruang gerak yang ada di dunia. Bahwa tidak ada informasi yang tidak dapat 

diketahui dengan cepat. Tidak ada perkembangan terkini yang tidak dapat 

diunduh oleh manusia. Namun kita perlu sadar dan paham, bahwa diluar 

kemajuan dan perkembangan teknologi terkini saat ini. Sejatinya, kita belum 

bisa secara personal, sungguh- sungguh mengenal diri sendiri. kita belum 

sepenuhnya tahu tentang siapa kita. Kita tidak mengerti sejatinya diri kita dalam 

mengelola dengan baik komunikasi didalam cakupan intrapersonal dan 

interpersonal. Lebih tegasnya lagi kita belum sadar diri sendiri berhadapan 

dengan alam dan sesama (Kompas.com). Wabah Covid-19 ini, telah 

mempertegas dan memperlihatkan kepada kita penyakit manusia yang 

sebenarnya. 
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Kebodohan Kolektif  

 Dalam kegiatan diskusi bersama dengan tema Radikalisme di Timur 

Tengah dan pengaruhnya di Indonesia, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid 

mengatakan, bahwa mereka yang termasuk usia muda, merupakan golongan 

yang rentan untuk menjadi orang yang memiliki sikap menjadi intoleran dan 

radikal. Menurutnya lebih jauh lagi, karena usia mereka termasuk ke dalam fase 

mencari jati diri atau identitas. Maka, apalagi generasi ini, melihat adanya 

ketidakadilan di sekitarnya, mereka dengan cepat bereaksi dan bertindak. 

Akibatnya, mereka dengan mudah menerima gagasan-gagasan dan pemikiran 

radikal yang mereka peroleh dengan mudah, melalui tulisan di dunia maya 

maupun lisan yang disampaikan pemuka agama," ujar Yenny lebih lanjut 

(Liputan6.com). 

Lebih lanjut, Saat ini, pemerintah beserta jajarannya melalui 

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengupayakan menutup 

semua situs di dunia maya yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme. 

Kebijakan itu akan ditempuh menyusul temuan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menyebutkan bahwa  kaum muda 

hingga kanak-kanak telah terpapar oleh ajaran ekstrem tersebut 

(Mediaindonesia.com). Penyebaran paham radikalisme yang memanfaatkan 

kedok agama oleh kelompok tertentu itu bermuara dari tingginya angka 

pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahannya harus 

dapat dilakukan semua pihak dengan adanya pengawasan dan kontrol keluarga 

sebagai pembinaan dan pendampingan terhadap generasi kita.  

Maka, upaya untuk menghindari dan menciptakan kebodohan generasi 

muda secara kolektif menjadi hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lebih 

serius lagi. Agar generasi kita tidak mewarisi budaya yang memiliki kebencian 

dan sikap apatis terhadap sesamanya. 
 
Sekularisme Kebablasan   

 Salah satu hal yang dapat dilihat terkait budaya sekularisme yang 

kebablasan ditanah air, yakni hadir dan berkembangnya modernisai budaya 

barat seperti adanya tendensi budaya K-pop yang semakin mendominasi.  

Bentuk sekularisme yang berlebihan juga terlihat dengan sikap dan tindakan 

untukvmengekspos tentang segala hal yang berbau tentang negeri gingseng 

tersebut, semakin mengokohkan budaya sekularisme di tanah air. Dominasi 

media dalam menyiarkan acara keagamaan tertentu, internet yang semakin 

mewabah, berita bohong atau hoaks, juga menjadi penyakit lama manusia. 
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Tidak sedikit, kita kerap mendapatkan dan memperoleh sikap yang memisahkan 

antara individu satu dengan yang lainnya, kelompok satu dengan lainnya. 

 Peran media dalam menyajikan informasi yang tidak akurat dapat 

menimbulkan dan berdampak pada adanya sikap sekularisme sempit terhadap 

sesamanya. Sebagai informasi, Badan Kementerian Telekomunikasi dan 

Informatika (Kominfo) menemukan sebanyak sekitar 177 jenis sebaran 

informasi palsu atau hoaks terkait virus korona di Indonesia. Informasi palsu 

tersebut secara tidak langsung dapat menambah keresahan ditengah gejolak 

pandemik Covid-19 saat ini (Medcom.id) 

 Lebih jauh, Kepala Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) 

Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, menegaskan dan mengakui bahwa 

ragam jenis hoaks yang beredar di tengah masyarakat cukup bervariasi. Berita 

hoaks tersebut, diantaranya terkait suspect korban positif korona, cara 

penanggulangan corona dan cara pencegarah penyebaran virus tersebut. Dalam 

penjelasannya, beliau mengatakan "Ada juga hoaks mengenai status korban 

meninggal karena korona di Indonesia dan disinformasi soal penyebab virus 

korona ini," tuturnya saat beradaa di Gedung Anantakupa Kominfo, Jakarta 

Pusat, Senin 9 Maret 2020 (Medcom.id). 

 Informasi sensasional dan menghebohkan memang menarik untuk di 

sebarkan, apalagi berita tersebut terkait dengan agama sebagai sesuatu yang  

sangat privasi. Lebih jauh lagi, dalam tataran yang lebih tinggi, hadirnya kabar 

hoaks dapat menyulutkan api kebencian kita dengan orang lain. ketidakjujuran 

dapat menimbulkan kebencian, dan sikap benci dapat meretakkan dan 

memecahbelah masyarakat kedalam kelompok dan golongan fiktif. Tindak 

kekerasan dan intimidasi serta perpecahan adalah hasil yang nanti kita rasakan 

(Rumahfilsafat.com). 
 
Jurang Radikalisme dan Sekularisme yang Melebar 

 Radikalisme dapat dilihat dan dipahami sebagai adanya sikap kebencian, 

ketidaksukaan mereka terhadap keberadaan kelompok yang berbeda diluar 

dirinya. Orientasi tindakannya beragam, mulai dari ekonomi, sosial, sejarah 

sampai politik. Bisa saja, dasar kebencian dan ketidaksukaan mereka dipakai 

oleh kelompok tertentu untuk melumpuhkan stabilitas keamanan dan 

perekonomian ditanah air (Rumahfilsafat.com). 

 Dalam konteks yang lebih luas, bisa jadi adanya rasa benci yang ada, 

dapat ditujukan kepada mereka yang mengalami korban virus, karena dianggap 

sebagai pembawa virus dan penyebab kelompok lain mengalami bahaya. 
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Mereka yang dianggap sebagai penyebar virus, dapat menjadi korban 

radikalisme dan sikap sekularisasi yang kebablasan. Merekapun menjadi tumbal 

atas kesesatan berpikir, ketakutan dan kebodohan dalam membangun 

komunikasi interpersonal antar masyarakat. Sikap dan tindakan hidup, serta 

perilaku menghormati sesama dalam toleransi berbudaya yang tinggi, semakin 

tunduk lemah dan tak berdaya ditawan oleh rasa takut dan kebodohan 

komunikasi interpersonal dengan sesamanya (Rumah filsafat.com). 

Setelah mengulas beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan berbagai 

acuan yang dapat dijadikan sumber pijakan dalam menyikapi wabah Covid-19 

ini. Maka tindakan selanjutnya, perlu diperhatikan sungguh-sungguh beberapa 

hal dibawah ini. 
 
Mendidik Individu dan Masyarakat 

 Upaya pencegahan secara komprehensif, perlu menjadi perhatian 

bersama, untuk mereduksi penyebaran virus Covid-19 ini adalah dengan 

membangun kesadaran penuh setiap warga negara, baik secara individu maupun 

kolektif. Kesadaran ini menitikberatkan pada keadaan yang kita ketahui, bahwa 

kita tengah berada pada situasi dimana kita harus mengambil sikap dan tindakan 

pada lingkungan sekitar kita. Perbuatan yang harus kita lakukan untuk berbuat 

sesuatu dalam membenahi apa yang terjadi. Hal ini di sadari sungguh sebagai 

sebuah keutamaan primer untuk dapat mengatasi penyebaran virus Covid-19 

tersebut.   

Merebaknya virus Covid-19 sesungguhnya mengetengahkan kembali 

panyakit manusia yang selama ini belum terobati, sebagai makhluk secara 

individu dan sosial dalam masyarakat. Kita kerap hidup dalam kenyamanan 

semu terhadap apa yang kita rasakan. Bila  karena faktor Covid-19 kita menjadi 

orang yang radikal terhadap sesamanya dan merasa perlu untuk menyelamatkan 

diri sendiri, serta tidak memperhatikan orang lain. Maka, sebenarnya kita adalah 

pribadi yang tidak berguna. Kita adalah pribadi yang harus belajar lagi untuk 

berkomunikasi mengenal diri sendiri lebih jauh. Mengenal kelemahan dan 

kelebihan kita, mengetahui keinginan dan kehendak yang mau kita capai, dan 

sebagainya. Karena, bisa jadi selama ini, sebelum virus ini merebak. Kita adalah 

bagian dari virus lain yang menyebarkan sikap kebencian dan menolak 

keberadaan orang lain diluar diri kita. 

Lebih jauh lagi, bisa saja karena virus ini, kita malah menjadi orang 

yang membenci, curiga dan menaruh dendam, serta  tidak mau berbagi 

kebutuhan dengan sesama kita diluar diri kita. Kita tidak mau menolong 
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keluarga dekat kita dalam masyarakat, tetangga dan komunitas kita. Inilah 

wabah dan bencana yang sebenarnya harus kita sikapi. 

Melampaui Radikalisme dan Sekularisme 

Argumentasi yang digagas Zuckerman, saat berencana membuka 

fakultas sekularisme di Pitzer Collage, California - Amerika serikat 

(Okezone.com). Dalam penuturannya ia mengatakan bahwa ia menghargai 

mereka yang beragama, Namun dia juga menemukan bahwa ada diantara kita 

yang tidak beragama. Kedua hal inilah yang patut diperhatikan kedepannya. 

Inilah dasar argumentasinya bahwa kejernihan berpikir dan sikap terbuka 

terhadap perubahan dan keadaan sekitar dapat menjadi pijakan dan jalan tengah 

untuk dapat  mengatasi sikap radikalisme dan sekularisme kebablasan yang saat 

ini tengah kita rasakan. 

Dalam keadaan seperti ini, adanya wabah Covid-19 ini, mengajak kita 

untuk bercermin tentang diri kita sebagai pribadi dan sosial di tengah 

masyarakat (Kompas.com). Maka, melalui hadirnya pandemik Covid-19 ini, 

kita disapa oleh wabah ini untuk saling merangkul satu sama lain sebagai  

sesama manusia yang sama kebutuhannya dihadapan alam. Sebagai manusia 

yang sederajat dalam upaya saling melengkapi. Adanya bencana pandemi 

makhluk renik ini menjemput kita untuk berkaca tentang kebodohan berpikir 

sempit kita yang sudah lama karat dan karam. Sudah akut mengendap dalam 

kehidupan keagamaan kita.  

Hadirnya virus Corona ini, seyogyanya dapat membuka hati dan pikiran 

kita untuk berani bercermin, berani bertindak untuk menolak dalam 

memberitakan dan menyebarkan berita bohong dan tak berguna terkait sikap 

sentimental terhadap agama dan orang lain. Hal yang juga perlu disikapi dengan 

sungguh adalah, keberanian dari kita untuk bersikap terbuka dan berani 

mendidik perasaan benci terhadap orang lain yang berbeda dengan kita 

(Rumahfilsafat.com). Keberadaan virus Covid-19 ini, mengajak kita untuk 

berani berpikir kritis sebagai pribadi yang peka dan tanggap terhadap 

lingkungan sekitar. Berani untuk bertindak secara rasional, dan bertanggung 

jawab terhadap tindakan yang diperbuat dalam menaggapi peristiwa wabah ini. 

Peran aktif dengan sesama, juga diperlukan untuk menjawab 

problematika penanganan Covid-19 ini. Seyogyanya sebagai umat beragama 

dan para pemimpinnya lebih terbuka secara teologis dan spiritual, sehingga 

mampu memberikan kontribusi secara nyata dan tidak memperburuk situasi 

(kompas.vom). Konsekuensi logisnya, umat beragama perlu manafsirkan 
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kembali paham teologis serta spiritualitas kedalam pribadi masing- masing umat 

beragama (Kompas.com). Disisi yang lain, keberadaan bencana Corona yang 

telah melumpuhkan sendi- sendi kehidupan. Mengatar kita untuk dapat bersikap 

kritis di berbagai bidang kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial, media dan 

sebagainya.  
 
Memperhatikan Sekularisme 

Ada beberapa hal yang selayaknya dapat diperhatikan terkait bentuk 

penerapan sekularisme di tanah air. Pertama, Perlunya memperhatikan dengan 

sungguh- sungguh pemisahan tegas antara agama dan negara, kiranya menjadi 

salah satu unsur penting negara demokrasi modern. Dalam hal ini, pemerintah 

memberi kebebasan penuh kepada setiap individu dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban keagamaannya. Dalam pemahaman yang mendalam, jika satu agama 

masih mempengaruhi ruang publik, dan memaksakan kehendaknya, maka 

sistem demokrasi kita tidak akan berjalan lancar, karena tindak radikalisme, 

diskriminasi, dan pemaksaan kehendak terhadap kelompok agama lain 

(Rumahfilsafat.com). 

Orang-orang yang tidak beragama, juga akan terus merasakan dampak 

dan ketidaknyamanan atas sikap para kelompok- kelompok yang radikal 

tersebut. Model dengan pola seperti ini, dirasa sulit diterapkan di Indonesia, 

mengingat budaya masyarakat  yang masih lekat bergantung pada agama. 

Kedua, Apa yang pernah disampaikan oleh pemikir asal Jerman, Jürgen 

Habermas tentang masyarakat pasca sekular,  seyogyanya bisa diperhatikan 

dengan baik. Di dalam pola seperti ini, peran agama tetap dapat mempengaruhi 

dan berperan ambil bagian dalam kehidupan politik melalui nilai-nilai yang 

keagamaan yang tawarkan. Namun, yang menjadi catatan, agama harus mampu 

mencopot asesoris tradisional keagamaannya. Artinya, setiap agama bisa 

menerjemahkan nilai-nilai keagamaannya masing- masing ke dalam Bahasa dan 

model penyampaian yang mudah diterima dan dimengerti oleh pihak agama 

lain, maupun oleh orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Pola pendekatan 

dengan budaya semacam ini, pada hemat penulis, kiranya berkenan untuk 

diaplikasikan di tanah air (Rumahfilsafat.com). 

Ketiga, kritik dan masukan mendidik secara filosofis terhadap agama, 

sekiranya perlu untuk tetap diupayakan dengan semaksimal mungkin. 

Pemeberdayaan mendidik ini, merupakan proses pemurnian agama itu sendiri, 

sehingga mereka yang beragama, tidak mudah jatuh ke dalam kepentingan 

politik maupun ekonomi yang merusak dan tidak mempersatukan. Orientasinya 
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sederhana, agar peran agama dapat kembali menjalankan tugas utamanya 

sebagai pengayom kehidupan, pengontrol tindakan moralitas manusia dan tidak 

sebagai alat propaganda politik semu belaka (Rumahfilsafat.com). 

 

V. PENUTUP 

Tantangan dan musuh utama dari paham sekularisme dan radikalisme 

yang ada ditanah air, berpijak pada bagaimana pola pikir, sikap terbuka dan 

kesediaan menerima yang lain dan berbeda dalam kemajemukan di Indonesia. 

Kebergaaman budaya, suku, ras, agama merupakan fakta kehidupan di 

Indonesia. Hal ini jelas harus menjadi pertimbangan utama di dalam tata kelola 

politik di Indonesia.  

Segala macam tindakan radikalisme dan paham sekularisme yang 

kebablasan karena tidak optimalnya manajeman komunikasi publik yang ada 

dari pusat kedaerah, dan sebaliknya. Maka, upaya pemerintah untuk terus 

mengupayakan raung terbuka untuk memahami dan menyampaikan pesan 

keagamaan masing- masing kelompok masyarakat sehingga komunikasi dua 

arah semakin terasa dan terbuka dalam dialog yang hangat dan membangun.  

Adanya sikap menerima dan memahami keterbukaan dengan lainnya, 

hanya dapat tercipta, jika kita mau belajar untuk memeluk ketidakpastian di 

dalam hidup. Perbedaan cara pandang dan cara hidup yang majemuk dirayakan 

sebagai warna warni kehidupan di Indonesia. Maka, dengan berlatih dan 

membiasakan diri pada sikap terrbuka pada segala kemungkinan kita dapat terus 

beradaptasi terhadap perkembangan jaman. Kiranya, tepatlah apa yang 

dikatakan oleh Ade Armando, bahwa bangsa Indonesia akan selamat dan 

terhindar dari kehancuran dalam paham radikalisme dan sekularisme yang 

kebablasan, bila kita sungguh- sungguh dan hanya menggunakan akal sehat 

dengan baik dan benar. 
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I. PENDAHULUAN 

Sebagai negara berpenduduk multikultural, Indonesia memiliki berbagai 

keberagaman yang memberikan corak kehidupan di dalamnya. Salah satu 

bentuk kemajemukan penduduk Indonesia dapat dilihat dari pluralitas agama 

yang dianut oleh masing-masing individu yang memberikan warna pada pola 

interaksi yang terbentuk. Pluralitas menjadi suatu gambaran sosialyang 

menandakan keberagaman suatu wilayahdalam tatanansosial dan budaya di 

tengah masyarakat.  Agama sebagai suatu identitas personal dan sosial memiliki 

kedudukan strategis terkait eksistensi individu dalam upaya mendapat 

pengakuan secara komunal. 

Berbagai atribut yang melekat pada setiap individu menjadi suatu value 

tersendiri sebagai upaya pengungkapan identitas agama yang dianut dalam 

ruang lingkup sosial. Dalam hal ini masyarakat Indonesia tergolong kedalam 

masyarakat pluralitas, dimana setiap individu, golongan ataupun kelompok 

memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan dan agamanya masing-masing 

sesuai dengan apa yang diyakini nya. Sebagaimana tertuang pada pasal 28 E 

ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan (https://www.hukumonline.com pada 05/11/2020). 

Agama sebagai suatu medium memiliki peran penting dalam segala 

aspek sosial yang mengatur terkait keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi 

semua umat beragama. Dalam situasi dan kondisi di tengah pandemi covid 19, 

agama hadir dalam upaya mengkontribusikan nilai dan norma kehidupan sosial 

khusunya dalam aspek kesehatan. Dalam islam telah dijelaskan mengenai 

prosedur penanganan saat terjadinya wabah penyakit pada suatu wilayah dengan 

melakukan karantina atau yang dikenal dengan (lockdown). 

Ilmuan Muslim Ibnu Sina memprakarsai metode karantina yang terbukti 

efektif dalam menekan penyebaran suatu penyakit seperti yang dilakukan 

pemerintan dengan menerapkan PSBB. Lebih lanjut, Profesor riset sekaligus 

Peneliti Ahli Utama PMB LIPI, Prof. Dr. Endang Turmudi memaparkan “dalam 

mailto:mnurichsan@acu.ac.id
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sejarah umat Islam wabah virus pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu 

pengetahuan, dengan melakukan beberapa hal seperti harus tenang dan tidak 

takut, menjauhi orang sakit, dan untuk beberapa saatmenutup pasar, mesjid” 

dikutip dari (https://pmb.lipi.go.id pada 05/11/2020). 

Pandemi covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia di awal tahun 2019 

setidaknya menimbulkan perubahan pola komunikasi di tengah masyarakat 

beragama yang pada akhirnya bermuara pada multipersepsi-multireaksi. 

Himbauan terkait pelarangan menunaikan ibadah berjamaah di masjid menjadi 

salah satu polemik tersendiri yang menimbulkan pro dan kontra.Maka dalam hal 

ini proses dan fungsi komunikasi merupakan suatu instrumen untuk 

menciptakan suasana yang kondusif ditengah umat beragama. 

Melalui komunikasi efektif, dengan menyesuaikan pendekatan sosial 

budaya setempat maka kesalahpahaman informasi (miss information) akan bisa 

diminimalisasi. Oleh karena itu, peran agama menjadi suatu instrumen tersendiri 

dalam menegosiasikan pemahaman yang bersifat holistik. Perlu adanya opinion 

leaderdari para tokoh umat beragama dalam meng-komunikasikan pesan-pesan 

persuasif di era new normal. Dimulai dari ruang lingkup terkecil seperti 

keluarga, pemahaman mengenai pentingnya menjaga keselamataman diri perlu 

dilakukan secara berkala. Terlebih dalam ruang lingkup yang lebih luas 

(masyarakat) pada suatu wilayah, peran pemuka agama dapat mempercepat arus 

informasi sampai kepada setiap lapisan masyarakatat. Maka dari itu,penelitian 

ini mencoba mengkaji dan menggambarkan atmosfir yang terbentuk di 

lingkungan multireligi sebagai landasan komunikasi era new normal. 

Salah satu wilayah dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi yaitu 

di Dusun Wiloso Desa Girikarto, Kecamatan Panggang Kabupaten 

Gunungkidul Yogyakarta. Sebagaimana diutarakan oleh Kepala Dusun “tingkat 

keberagaman agama di Dusun Wiloso dapat dikatakan masih tinggi, terdiri dari 

Islam sebagai mayoritas, kemudian Buddha, Kristen dan Katholik” (Kadar, 

wawancara pada 05/11/2020). Wilayah dengan tingkat keberagaman agama 

yang relatif tinggi menjadi value tersendiri dalam melihat potret sosial mengenai 

negosiasi komunikasi lintas iman di era new normal.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi identitas yang dikem-

bangkan oleh Michael Hecht (1993). Teori ini menjelaskan bagaimana 

seseorang mengembangkan identitas dengan mengartikulasikan berbagai tingkat 

https://pmb.lipi.go.id/
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proses pembentukan identitas termasuk persepsi tentang diri pribadi, interaksi 

sosial dalam menjalin suatu hubungan dan memiliki rasa kebersamaan dalam 

suatu komunitas (Shin & Hecht, 2017). Selaras dengan hal demikian bahwa 

teori komunikasi identitas adalah salah satu pendekatan komunikatif terhadap 

identitas. Fokus dari teori CTI pada bagaimana timbal balik yang melibatkan 

komunikasi dan identitas serta bagaimana seseorang dapat mengkonsep-

tualisasikan identitasnya melalui proses komunikasi dari pada hanya sekedar 

melihat identitas sebagai bagian dari komunikasi atau sebaliknya (Hecht, 1993; 

Hecht et al, 2003) dalam (Jung & Hecht, 2004). 

Dalam konteks ini, identitas, interaksi sosial dan hubungan sosial 

memunculkan kecenderungan baru dalam mempelajari identitas yang berfokus 

pada hubungan langsung antara komunikasi dan identitas. Mokros (2003) dalam 

(Jung & Hect, 2004) mengklaim bahwa identitas dibentuk oleh refleksi diri dari 

wacana dan interaksi. Memperhatikan bahwa identitas dibentuk dalam 

komunikasi Ting-Toomey (1999) dalam (Jung & Hecht, 2004). Identitas orang 

ditegaskan, didefinisikan dan atau diubah dalam kegiatan komunikasi timbal 

balik. Melalui proses negosiasi identitas, orang-orang mendekati identitas yang 

diinginkan bersama (Jung & Hect, 2004). 

Collier & Thomas (1988) dalam (Jung & Hect, 2004) menerangkan, 

identitas diciptakan bersama dalam hubungan dengan orang lain dan muncul 

dalam komunikasi. Identitas individu diciptakan melalui internalisasi dan 

negosiasi identitas yang dianggap berasal dari orang lain. Identitas yang 

diciptakan bersama diakui dalam komunikasi dan disesuaikan lagi dengan 

anggapan orang lain. Perspektif komunikatif tentang identitas ini mencatat 

hubungan yang erat antara komunikasi dan identitas, khususnya keterkaitan 

komunikasi terhadap identitas. CTI merangkul hubungan individu dan sosial 

sebagai lokus identitas. Mengingat hubungan yang erat antara identitas dan  

komunikasi, CTI menempatkan beberapa lokus identitas yang meng-

integrasikan individu (diri), komunikasi, hubungan dan masyarakat. Gagasan 

multilokus identitas ini semakin disempurnakan dalam empat kerangka identitas 

dalam CTI. Namun demikian, penelitian ini hanya melihat dari dua kategori 

identitas yang dilihat dalam konteks era new normal, yaitu relational dan 

communal (Shin & Jung, 2017). 
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III. METODOLOGI  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang berusaha 

memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu (era new normal). Penelitian kualitatif dapat 

diartikan penelitian yang menghasilkan data desktriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari informan (Gunawan, 

2016). Definisi lain yang dikemukakan oleh Creswell dikutip Eddles-Hirsch 

yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “sebuah penelitian yang 

tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena 

individu dalam dunia sehari-hari (Eddles-Hirsch. 2015). Pendekatan yang 

digunakan yaitu fenomenologi yang secara harfiah memiliki arti gejala atau 

segala sesuatu yang menampakan diri.  

Objek dalam penelitian ini adalah mengetahui negosiasi identitas 

komunikasi di lingkungan masyarakat multireligi era new normal. Adapun 

subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Wiloso, Desa Girikarto, 

Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Unit analisis dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat Dusun Wiloso yang terdiri dari tokoh setempat 

dan masyarakat umum lintas iman. Diantara tokoh masyarakat yang menjadi 

sumber data adalah Kepala Dusun (Kdn, 38 tahun), Ketua Rt 2 (Wtn, 46 tahun), 

Ketua Rt 3 & takmir mesjid (Sgn, 52 tahun) dan Ketua Rt 4 (Mdo, 52 tahun). 

Selanjutnya dari kalangan masyarakat umum lintas iman terdiri dari Mko (50 

tahun, Islam), Wuo (51 tahun, Buddha), Mn (36 tahun, Kristen) dan Spi (40 

tahun, Katholik). 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu purposive 

sampling, artinya sampel/informan yang dipilih memenuhi kriteria sehingga 

data yang didapat bersifat representatif (Sugiono, 2013). Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer melalui wawancara mendalam dengan informan 

utama. Kemudian menggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai 

literatur yang mendukung serta proses observasi dan dokumentasi pustaka yang 

dilakukan oleh peneliti.  

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara virtual 

(Handphone), observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan metode 

triangulasi sumber data, sebagaimana disebutan bahwa “salah satu cara paling 

penting dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan menggunakan 

triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data” (Bungin, 2007). Terakhir  
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untuk mengolah data penelitian yang didapat melalui tahap analisis data. 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Miles (2014) bahwa analisis data meliputi: (1) Data 

Condensation (2) Data Display dan (3) drawing and verifying conclusions.  

 

IV. DISKUSI  

Pada hakikatnya, negosiasi identitas komunikasi yang berkaitan dengan 

status sosial (agama) pada diri seseorang membawa dampak padapola interaksi 

yang terbentuk. Memasuki era new normal, tentunya membawa berbagai 

pergeseran dan perubahan nilai dan norma sosial yang bermuara pada 

perubahan pola komunikasi diantara masyarakat lintas iman dalam suatu 

wilayah. Pola negosiasi identitas komunikasi terjadi dalam ruang lingkup 

keluarga yang menggambarkan pola hubungan harmonis antara orang tua 

dengan anak beda agama. Sedangkan pada ruang lingkup yang lebih luas 

(masyarakat) menunjukkan adanya sebuah kebiasaan baru dalam pola interaksi 

antar-umat beragama di era new normal. 

Negosiasi identitas komunikasi di lingkungan keluarga multireligi 

Persepsi tentang “bagaimana orang lain melihat siapa saya” 

menciptakan identitas relasional yang mungkin berbeda berdasarkan pada 

hubungan interpersonal (Shin & Hecht, 2017). Selain itu, dalam proses 

komunikasi dilibatkan juga berbagai peran dalam menjalani kehidupan seperti 

anggota keluarga, teman atau rekan kerja, peran ini menentukan berbagai aspek 

identitas relasional. Dalam konteks era new normal, peneliti melihat lebih dalam 

terkait hubungan yang terjalin di dalam sebuah keluarga yang memiliki 

perbedaan identitas agama. Negosiasi identitas komunikasi era new normal 

dalam ruang lingkup keluarga dapat di bedakan kedalam dua  

bagian, pertama melihat hubungan antara anak dengan orang tua di dalam 

sebuah keluarga dan yang kedua melihat sikap orang tua terhadap anak yang 

berbeda agama di dalam sebuah keluarga multireligi.  

Pertama, relasi yang dibangun antara anak dengan orang tua dalam 

sebuah keluarga multireligi menunjukkan hubungan yang terbilang harmonis. 

Adanya sikap toleransi yang dijunjung tinggi oleh semua anggota keluarga 

dalam melihat perbedaan termasuk dalam segi agama yang dianut. Pandangan 

seperti ini di dalam teori negosiasi identitas menunjukkan sikap menghormati, 

menghargai serta memahami terkait identitas agama yang dianut oleh orang lain 
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(Ting-Toomey, 2016). Dalam hal ini relasi yang terbentuk merupakan sebuah 

gambaran hidup rukun ditengah keluarga lintas iman.  

Perbedaan identitas agama tidak dimaknai sebagai sesuatu yang 

menghambat hubungan interpersonal antara anak dengan orang tua. Sebaliknya, 

keberagaman yang dianut oleh setiap anggota keluarga dipandang sebagai suatu 

kebebasan dalam memilih keyakinan yang dipercaya. Selain itu pandangan 

mengenai masyarakat majemuk menjadi salah satu alasan mendasar terjadinya 

perbedaan agama, hal itu berimplikasi pada terbentuknya sebuah keluarga 

multireligi. Maka dari itu nilai dan norma yang tertanam dalam diri setiap 

individu menekankan pada aspek tenggang rasa, saling memahami dan 

menghormati dalam melihat perbedaan.Sikap menghormati dan menghargai 

tersebut merupakan hasil dari keterampilan seorang anak pada keluarga 

multireligi dalam menegosiasikan identitasnya berupa perasaan dipahami (feel 

understood), perasaan dihormati (respected) dan perasaan dihargai (valued) 

(Ting-Toomey, 2016). 

Kedua, timbulnya sikap saling memahami diwujudkan dalam bentuk 

peran orang tua di dalam keluarga. Figur orang tua memandang anak yang 

berstatus sebagai seorang muslim ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari. 

Adanya sikap empati yang ditunjukkan orang tua dalam bentuk membangunkan 

anak untuk solat subuh merupakan salah satu bentuk pandangan positif orang 

tua dalam memaknai identitas yang melekat pada diri anak. Hal demikian 

menurut Reiss (1981) bahwa keluarga ditandai atau dibentuk berdasarkan 

karakter sudut pandang yang unik di dalamnya, sebagaimana nilai dan 

keyakinan yang dianut oleh masing-masing anggota keluarga. 

Bentuk lain yang ditunjukkan orang tua dalam memandang status 

muslim pada diri anaknya yaitu dengan membangunkan dan menyiapkan saat 

makan sahur tiba (bulan puasa), mengingatkan untuk selalu menggunakan 

masker ketika beribadah pergi ke mesjid, mengingatkan untuk selalu menjaga 

jarak (social distancing) saat ada pengajian di mesjid dan lain sebagainya. Hal 

tersebut sebagai suatu bentuk sikap kedekatan emosional yang terbentuk 

diantara anggota keuarga beda agama era new normal. Momentum new normal 

menjadikan semua kebiasaan atau perilaku cenderung lebih hangat dan akrab, 

mengingat isu kesehatan (covid 19) membuat masyarakat tradisional dusun 

wiloso merasa khawatir akan keselamatan bagi setiap anggota keluarganya. 

Maka dari itu, terjadi suatu perubahan pola perilaku di dalam keluarga 

multireligi sebagai refleksi terhadap krisis kesehatan (covid 19). 
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Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial sehingga 

kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial 

(Creswell, 2015). Maka dari itu, pengalaman individu (orang tua) di atas selaras 

dengan sudut pandang fenomenologi yang mampu menembus dunia kehidupan 

sehari-hari dan mendeskripsikannya secara sistematis (Kuswarno, 2009). Selain 

itu, kondisi di atas mencerminkan berfungsinya suatu hubungan di dalam 

sebuah keluarga, seperti fungsi hubungan ayah dengan ibu, anak dengan ayah, 

anak dengan ibu dan sebagainya (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011). 

Table 1:  Negosiasi Identitas di Kalangan Keluarga Multireligi 

Identitas Bentuk Pengelolaan Identitas Keluarga Multireligi Kategori Negosiasi 

Identitas 

Relational 
Relasi orang tua dengan anak bersifat harmonis 

Orang tua menunjukkan sikap toleransi & empati kepada 

anak (beda agama) dalam bentuk: 

-  Membangunkan saat solat subuh, 

-  Membangunkan saat sahur (bulan puasa) 

-  Menyiapkan takjil (bulan puasa) 

-  Mengingatkan untuk selalu menggunakan masker&  

menjaga jarak saat beribadah di tempat umum (masjid, 

gereja, vihara) saat pandemi 

Membangun sikap & 

relasi harmonis,toleransi 

di tengah keluarga beda 

agama 

 (Sumber: Olahan Peneliti) 

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa relasi antara orang tua dengan 

anak yang berbeda keyakinan mencerminkan hubungan yang terjalin bersifat 

harmonis. Perbedaan keyakinan tidak menimbulkan suatu perbedaan sikap 

maupun pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut  

mencerminkan bahwa pandangan teologis tidak lagi diarahkan pada perbedaan 

dalam doktrin agama tetapi mengedepankan substansi dan intisari ajaran agama 

yang diyakini sehingga memberikan ruang perjumpaan antar-identitas yang 

berbeda (Pajarianto, 2019). 

Wujud Negosiasi Identitas Komunikasi Era New Normal 

Pengelolaan identitas komunikasi dibagai menjadi dua kategori yaitu 

proses komunikasi yang dibangun oleh individu dengan masyarakat umum, 

serta pandangan masyarakat terhadap individu yang merubah identitas 

agamanya sebagai sebuah identitas komunikasi di lingkungan masyarakat dusun 

Wiloso. Pengungkapan identitas agama yang dianut oleh seseorang ditampilkan 

melalui berbagai macam cara, dimulai dari momentum ritual keagamaan, 
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penggunaan simbol dalam bentuk pakaian sampai pada acara sosial/tradisi yang 

berlaku di lingkungan masyarakat setempat.  

Memasuki era new normal, khususnya di wilayah yang notabene 

masyarakat tradisional menimbulkan suatu pemahaman dan kebiasaan baru. 

Adaptasi atas kebiasaan baru era new normal menghadirkan suatu nilai dan 

tradisi baru di tengah kebudayaan masyarakat tradisional. Adanya sikap saling 

tolong menolong, simpati-empati terhadap satu dengan yang lainnya merupakan 

hasil dari produk budaya baru. Era new normal, setidaknya menumbuhkan rasa 

toleransi antar-umat lintas iman di dusun Wiloso. Dengan menyelarasakan 

perubahan dan perkembangan yang terjadi, masyarakat tradisional yang 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menanggapi era new normal 

dengan mengedepankan aspek tradisi dan nilai sosial di tengah masyarakat.  

Fenomena covid 19 yang masuk ke Indonesia, setidaknya melahirkan 

suatu stigma baru di tengah masyarakat dusun Wiloso. Adanya keinginan untuk 

mendapatkan kesan positif dari orang lain sebagai bentuk negosiasi identitas 

agama yang melekat pada diri individu. Dengan begitu identitas seseorang  

diciptakan secara bersama-sama lalu diakui dalam proses komunikasi dan 

disesuaikan lagi dengan anggapan orang lain (Jung & Hect, 2004). Selain itu,  

momentum era new normaldigunakan untuk menampilkan sisi religi individu 

atas status agama yang disandangnya, khsusunya bagi orang yang telah 

mengalami perpindahan keyakinan. 

Dengan cara seperti itu, seseorang akan mendapatkan pengakuan dan 

kesepakatan secara sosial mengenai keyakinan yang dianut sebagai identitas  

pribadi yang selanjutnya dikembangkan menjadi identitas komunal, 

sebagaimana dijelaskan “identities have individual, social, and communal 

properties” (identitas dimiliki oleh sifat individu, sosial, dan komunal) (Hecht 

& Choi, 2011). Dalam bentuk lain, seseorang menegosiasikan identitas 

agamanya melalui pakaian yang dikenakan. Khususnya bagi seorang 

perempuan, penggunaan jilbab merupakan salah satu cara sederhana dalam 

menegosiasikan terkait keyakinan yang dianutnya kepada masyakat umum. 

Maka dari itu, jilbab sebagai suatu simbol dalam mengkomunikasikan dan 

mengekspresikan terkait identitas yang melekat pada diri seseorang, 

sebagaimana Hecht dan Choi menegaskan “identities have semantic properties 

that are expressed in core symbols, meanings, and labels” bahwa identitas 

memiliki sifat semantik yang diekspresikan dalam simbol, makna, dan label 

(Hecht & Choi, 2011). 
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Lapisan comunal pada teori CTI menunjukkan bahwa selain ruang 

lingkup yang lebih luas (masyarakat), penggunaan momentum menjadi salah 

satu upaya dalam menampilkan status agama seseorang. Era new normal 

menjadi ajang tersendiri untuk berbuat kebaikan diantara masyarakat multireligi 

di dusun Wiloso, terlihat bahwa setiap individu berupaya menampilkan sisi 

dermawan, tolong menolong dan kepedulian sosial yang berorientasi pada 

harapan timbulnya suatu pandangan positif yang diberikan masyarakat. 

Pandangan positif orang lain terhadap seseorang menandakan proses negosiasi 

identitas berlangsung secara baik dan efektif. Pengakuan identitas yang didapat 

dari lingkungan sosial merupakan bentuk kesamaan pandangan dalam melihat 

multiidentitas pada suatu wilayah yaitu di dusun Wiloso. Melalui proses 

negosiasi identitas, orang-orang mendekati identitas yang diinginkan bersama 

(Jung & Hect. 2004). Oleh karena itu, identitas bersama (kolektif) dapat 

terbentuk meskipun dibenturkan pada perbedaan-perbedaan identitas agama di 

dalamnya.  

Lingkungan sosial masyarakat menjadi suatu ruanglingkup yang dapat 

memahami dan menghormati atas perbedaan agama yang dipeluk masing-

masing individu.  Hal tersebut menunjukkan hasil dari sebuah identitas yang 

diharapkan dapat diterima dengan sikap saling pengertian identitas, saling 

menghormati identitas dan menggabungkan penilaian serta kepuasan identitas 

(Ting-Toomey, 2016). Masyarakat mulai memberi pengakuan dan label 

identitas baru pada diri seseorang yang mengalami pergantian keyakinan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas bersama di lingkungan 

Dusun Wiloso terbentuk dengan adanya sikap saling membantu satu sama lain 

di era new normal. Maka dari itu diketahui bahwa hasil dari negosiasi identitas 

komunikasi atas agama yang melekat pada diri seseorang berkahir pada nuansa 

yang harmonis dalam suatu hubungan sosial masyarakat. 

Salah satu bentuk pengelolaan dan negosiasi identitas agama di ranah 

komunal (sosial) diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial seperti gotong 

royong dalam konteks kesehatan (pandemi covid 19). Negosiasi agama yang 

dilakukan merupakan upaya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

sehingga terbentuk identitas bersama (kolektif). Aktualisasi dari asumsi CTI 

pada lapisan comunal mengkaji pada bagaimana masyarakt sosial melihat diri 

seseorang, dengan kata lain “siapa kita” di lingkungan sosial masyarakat 

menjadi tujuan akhir pada lapisan comunal(Shin & Hecht, 2017). Hal itu 

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Wiloso lintas iman dalam upaya 
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mengkampanyeukan gerakan hidup sehat, ajakan social distancing, meng-

gunakan  masker  dan  selalu  menyediakan  tempat   mencuci    tangah   disetiap  

rumah warga.  

Lapisan comunal(sosial masyarakat) merupakan tahapan dimana 

individu dapat mengaktualisaikan dirinya sesuai dengan identitas yang dimiliki 

di lingkungan sosialnya. Sebagaimana Tajfel & Turner (1986) menjelaskan 

bahwa “social identity theory pasits that an individual self-concept is derived 

from perceived membership in social groups, yaitu teori identitas sosial 

berpendapat bahwa pemahaman konsep diri berasal dari anggapan individu lain 

pada sebuah kelompok sosial (Nelson & Colaner, 2017). Begitupun dengan 

ruang sosial tempat dimana seseorang berada, yaitu ikut mengakui identitas 

seseorang dalam anggota kelompoknya sebagai satu kesatuan.  

Selain kegiatan sosial dalam bentuk gotong royong, dalam lapisan 

comunal  diketahui bahwa tradisi/budaya merupakan suatu media dalam 

mengelola identitas agama yang dilakukan warga lintas iman di lingkungan 

masyarakat Wiloso.Bentuk lain dalam menegosiasikan identitas agama 

dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam setiap acara sosial 

keagamaan, baik di dalam masjid, vihara maupun gereja. Kondisi seperti ini 

membentuk perilaku-perilaku sosial sebagai fungsi dalam menegosiasikan 

identitas agama yang dianut, melalui komunikasi (Jung & Hecht, 2004). 

Tabel 2: Negosiasi Identitas di Kalangan Masyarakat Multireligi 
Identitas Bentuk Pengelolaan Identitas Masyarakat Multireligi Kategori Negosiasi Identitas 

Comunal Masyarakat beda agama menunjukkan identitas 

agamanya melalui berbagai respon sikap: 

-  Saling tolong-menolong 

-  Gotong royong 

-  Sikap simpati-empati 

-  Ajakan untuk menjaga jarak (social distancing) 

-  Ajakan menyediakan tempat cuci tangan disetiap  

   depan rumah warga dan tempat umum 

-  Ajakan selalu menggunakan masker 

Masyarakat lintas iman menegosiasikan identitas 

agamanya melalui kegiatan sosial dalam bentuk: 

-  Menerapkan protokol kesehatan baik di masjid, gereja, 

vihara dan tempat-tempat umum di lingkungan 

masyarakat 

Membangun & memproyeksikan 

identitas agama dalam bentuk 

interaksi dan sosialisasi 

(kesehatan covid-19) dalam 

nuansa toleransi di tengah 

masyarakat lintas iman. 

 (Sumber: Olahan Peneliti) 

Ting-Toomey menegaskan bahwa identitas seseorang adalah siapa 

dirinya sebagai pribadi ditentukan oleh seberapa kuat dirinya terhubung dengan  
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kelompok-kelompok besar di mana dirinya menjadi bagian dan kejelasan nilai-

nilai yang muncul dari suatu hubungan(Littlejohn,  2017). Hal demikian 

merupakan upaya negosiasi identitas agama yang dianut seseorang dalam skala 

yang lebih luas yaitu di lingkungan masyarakat. Maka dari itu setiap individu 

menegaskan identitas agama yang dianutnya melalui peran sosial di dalam 

lingkungan sosial masyarakat, seperti dalam upaya mitigasi terhadap 

penyebaran virus corona (covid 19) di lingkungan masyarakat multireligi dusun 

Wiloso. 

Jung & Hecht (2004) menjelaskan bahwa identitas tidak hanya 

mendefinisikan individu tetapi juga mencerminkan peran sosial dan hubungan 

melalui komunikasi. Maka dari itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi 

atau nilai budaya di dusun Wiloso merupakan suatu alat/cara dalam menyatukan 

semua unsur masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa era new 

normal menjadi suatu momentum implementasi nilai-nilai kegamaan 

berlandasakan moralitas dari setiap ajaran agama, seperti menjunjung rasa 

toleransi, menumbuhkan sikap simpati-empati antar warga lintas iman, 

menumbuhkan tali persudaraan sampai pada memiliki rasa kepedulian yang 

tinggi terkait keselamatan satu sama lain dalam mencegah penyebaran covid 19 

di dusun Wiloso. 

 

V. SIMPULAN 

Keberagaman mengenai suatu agama (multireligi) merupakan gambaran 

sosial budaya di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai kekayakan budaya, 

pluralitas agama yang mengatur dan menciptakan keseimbangan dalam 

kehidupan masyarakat lintas iman harus terus dijaga dalam berbagai situasi dan 

kondisi, termasuk pada era new normal. Hasil dari penelitian ini melahirkan dua 

poin penting terkait negosiasi identitas komunikasi dimasa pandemi-new 

normal.Pertama,dalam ruang lingkup sempit, tumbuhnya suatu relasi yang 

bersifat harmonis dalam sebuah keluarga agama campuran (multireligi) di dusun 

Wiloso. Artinya, pola interaksi yang terbentuk tidak mengalamai hambatan atau 

gangguan dengan adanya fenomena covid 19 yang turut berdampak pada segala 

aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial politik, budaya sampai pada ranah 

agama.  

Kedua, masyarakat lintas iman di dusun Wiloso menegosiasikan 

identitas agamanya melalui aksi nyata dalam ruang lingkup sosial. Berbagai 

upaya dilakukan sebagai ajang aktualisasi atas status agama yang disandang 
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oleh setiap individu yang mewakili kepercayaannya. Hal demikian, turut 

dilanjutkan ada era new normal sebagai momentum berbagi kebaikan, yang 

melahirkan rasa persaudaraan lintas iman antara umat Islam, Buddha, Kristen, 

Katholik di dusun Wiloso. Sehingga bentuk dari identitas bersama (kolektif) di  

dusun Wiloso diwujudkan sebagai kelompok masyarakat multireligi. 
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I. PENDAHULUAN 

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat pada semua bidang sektor 

yang terkena dampak pandemi Covid. Memasuki masa normal baru ini, sektor 

bidang industri mulai bangkit lagi. Sektor pariwisata mengalami penurunan 

wisatawan dalam dan luar negri yang sangat signifikan. Kunjungan wisman ke 

Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan September 2020 ber-

jumlah 153.498 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 88,95% 

dibandingkan bulan September 2019 yang berjumlah 1.388.719 kunjungan 

(Kemenparekraf, 2020). Semakin lama pendemik covid-19, maka semakin 

berpengaruh pada penurunan pendapatan pendapatan tempat wisata. Indikator 

pendapatan tempat wisata dan hiburan yang paling dominan adalah jumlah 

penerimaan asli daerah dari sektor pajak wisata dan hiburan (Soehardi et al., 

2020). Ketika beberapa negara membuka komunitasnya untuk menyambut 

normal baru, pariwisata menjadi bidang pertama yang dipertimbangkan dalam 

mengadopsi kehidupan normal baru karena para milenial berharap banyak untuk 

bepergian lagi. Implementasi new normal dalam pariwisata seperti sanitasi 

standar tinggi, keamanan standar tinggi, staycation,niche tourism, solo travel 

tour, wellness tour dan virtual/digital tourism (Putu et al., 2020) dilakukan oleh 

industri pariwisata dengan dukungan pemerintah. 

Menurut McNamee istilah 'New Normal' berarti kesediaan banyak orang 

untuk mengikuti yang baru aturan dalam jangka waktu yang lama karena 

berbagai pertimbangan yang akan sangat penting untuk melakukan sesuatu yang 

benar-benar diselesaikan dalam tirani urgensi (Labarre, 2003). Secara umum, 

tidak dapat disangkal bahwa ini normal termasuk perubahan signifikan dalam 

aturan masyarakat dan gaya hidup dalam jangka waktu yang lama karena alasan 

yang sangat mendasar. Normal baru adalah pilihan banyak negara yang mereka 

butuhkan untuk mempersiapkan orang-orang mereka mengadopsi cara hidup 

baru di samping berdampingan dengan virus covid 19 (Putu et al., 2020). 

Munculnya era tourism 4.0, merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 di  

mailto:woro.harkandi@gmail.com
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sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan adanya kemudahan akses atas 

informasi melalui media digital. Era tourism 4.0 juga menjadi penyebab 

munculnya fenomena pergeseran budaya siber dan visual(Hakim, 2018). 

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik 

Indonesia bekerjasama dengan industri pariwisata dan stakeholder terkait 

membuat konsep pariwisata yang sesuai dengan perkembangan teknologi secara 

virtual pada masa normal baru. Kegiatan virtual tourism menjadi tren di 

kalangan penikmat wisata petualangan di saat pandemi corona dan masih 

berlangsung hingga normal baru.  

Masyarakat tidak perlu memesan tiket transportasi dan akomodasi 

penginapan, para penikmat wisata petualangan menggunakan komputer, laptop 

dan mobile phone yang terhubung dengan internet serta mengunduh aplikasi 

video conference seperti Zoom. Aktivitas tur ini memanfaatkan teknologi digital 

agar peserta merasa benar-benar berada di lokasi destinasi wisata. Mulai dari 

pemanfaatan aplikasi kamera 360 derajat untuk menghasilkan gambar statis dari 

suatu obyek yang mampu digerakkan ke segala arah. Hal ini akan membuat 

peserta seolah-olah seperti sedang berada di lokasi tersebut. Ditambah pula 

dengan dokumentasi video dari lokasi yang dituju agar nuansa berwisata makin 

terasa. Selain itu para operator juga memanfaatkan aplikasi peta digital Google 

Maps dan Google Street View supaya makin menghidupkan suasana tur. Setiap 

operator tak lupa melengkapinya dengan pemandu wisata (tour guide) 

profesional yang akan menjelaskan segala hal terkait lokasi wisata yang dituju 

(Setiawan, 2020). 

Wisata virtual (virtual travel) merupakan bentuk dari digital marketing. 

Digital marketing merupakan suatu keadaan dimana pemasar harus menguasai 

tiga hal dari konsumen yaitu pikiran, hati dan semangat mengacu kepada 

pemasaran yang bersifat elektronik berbasis internet. Memacu pemasaran untuk 

menciptakan produk yang selain memberikan kualitas dan pelayanan juga 

memberikan pengalaman yang lebih kepada konsumen (Joseph, 2011). 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bersama 

platform digital wisata maupun agen perjalanan wisata (travel agent) 

mengadakan virtual tourism dengan berbagi bentuk. Hal ini sebagai strategi 

dalam membangkitkan kembali destinasi wisata unggulan maupun yang belum 

dikenal oleh masyarakat di Indonesia di masa new normal. Penelitian ini ingin 

mengetahui bagaimana bentuk virtual tourism di Indonesia sebagai sebuah 

digitalisasi pariwisata pada era normal baru. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

Virtual tourismadalah simulasi dari lokasi yang ada,biasanya terdiri dari 

urutan video atau gambar diam. Hal ini juga dapat menggunakan unsur-unsur 

multimedia lainnya seperti efek suara, musik, narasi, dan teks (Umafagur et al., 

2016). Virtual tourismmerupakan simulasi yang nyata pada lokasi wisata dalam 

bentuk virtual reality.Virtual reality (VR) menurut Sherman merupakan salah 

satu media komunikasi manusia yang melibatkan pengalaman ruang, waktu, 

interaktivas, dan pengguna. Pengguna dapat mengakses konten dan merasakan 

interaktifitas yang dinamis, yakni merasakan atau terlibat dalam pengalaman 

lingkungan yang ditampilkan melalui sebuah interface (Sherman & Craig, 

2003).  

Teknologi realitas virtual memiliki tiga karakteristik dasar: immertion, 

interaction, dan imagination yang sepenuhnya mencerminkan karakteristik 

teknologi VR (Guttentag, 2010).  

 Immersion. Ini mengacu pada pengguna yang merasakan eksposur penuh 

ke dunia virtual yang sama. Sistem virtual yang imersif berasal dari 

persepsi dunia nyata, termasuk visual, gerak dan rasa. 

 Interaction. Pengguna berinteraksi dengan dunia virtual melalui perangkat 

keras khusus sistem VR perangkat Pengguna dapat mengontrol berbagai 

parameter objek secara langsung, seperti: arah, kecepatan, dan sistem juga 

dapat menjadi umpan balik kepada pengguna Interaksi ini dihasilkan secara 

real time dan persepsi yang sama di dunia nyata, meskipun pengguna 

sendiri menyadari keberadaan komputer. 

 Imagination. Dapat dibayangkan, ini adalah lingkungan virtual dalam 

imajinasi manusia, yang mencerminkan imajinasi para desainer.  

Komunikasi pemasaran pariwisata era sekarang disebut dengan 

komunikasi pemasaran pariwisata berbasis digital atau digitalisasi komunikasi 

pemasaran. Digital marketing ialah suatu cara untuk mempro-mosikan produk / 

brand tertentu melalui media internet. Bisa melalui iklan di internet, facebook, 

youtube, ataupun media sosial lainnya. Pemasaran sebuah brand atau produk 

melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau 

konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu (Ni et al., 

2020). Menurut Joseph Digital Marketing merupakan suatu keadaan dimana 

pemasar harus menguasai tiga hal dari konsumen yaitu hati, pikiran dan 

semangat mengacu pada pemasaran yang bersifat elektronik berbasis internet. 

Memacu pemasar untuk menciptakan produk yang selain memberikan 



 60 

pelayanan dan kualitas juga memberikan pengalaman yang lebih pada 

konsumen. Komunikasi pemasaran digital merupakan penggabungan definisi 

antara komunikasi pemasaran dengan pemasaran digital, yaitu sebuah sarana 

dan proses dimana pelaku usaha, menginfor-masikan,menginformasikan, 

mempersuasif, dan mengingatkan kepada konsumen mengenai produk dan jasa 

yang dijual melalui media digital, seperti Internet dan media sosial (Joseph, 

2011). 

 

III. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar 

“kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, 

antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan 

satu sama lain. Dalam penelitian ini konseptual tentang virtual tourism dianalisis 

dan dikategorikan berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan 

virtual tourism yang berlangsung di Indonesia. Keduanya berlangsung secara 

simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier (Rijali, 2019).  

Teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu: data primer dengan 

melakukan observasi pada pada bentuk- bentuk virtual tourism pariwisata di 

Indonesia dan data sekunder dengan kajian literatur terhadap jurnal – jurnal 

penelitian terdahulu yang terkait, dokumentasi publikasi, dan 

referensi.Penelitian menggunakan tahapan analisis kualitatif secara tiga tahap 

menurut John W. Creswell : Setelah menyiapkan data, adalah mereduksi data 

dengan melakukan proses pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir 

menyajikan data dalam bentuk bagan , tabel, atau pembahasan (Dianna, 2020). 

  

IV. DISKUSI  

Teknologi dan media digital membawa masyarakat pada rutinitas dan 

cara hidup yang baru virtual tourism merupakan bentuk pariwisata yang 

menghadirkan sensasi baru kepada wisatawan melalui bentuk digital tanpa 

mereka berkunjung langsung ke destinasi wisata. Konsep pariwisata ini telah 

hadir selama pandemi Covid dan terus berkembang di masa normal baru. 

Realitas maya akan berdampak baik bagi industri pariwisata yang cenderung 

menanggung beban ekonomi setiap kali wabah penyakit, seperti virus corona 

terjadi. Keberhasilan realitas virtual sangat bergantung pada tata kelola yang 

baik yang harus memastikan pemantauan dan penilaian berkelanjutan serta 
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berbagi data tentang atraksi, tantangan, dan peluang yang tersedia dengan semua 

pemangku kepentingan, termasuk wisatawan nasional dan internasional melalui 

platform digital (Chirisa, 2020).  

Realitas virtual dalam bidang wisata melalui virtual tourism di Indonesia 

diselenggarakan oleh tour travel, platform digital wisata, tempat wisata, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Berdasarkan analisis peneliti, virtual 

tourism yang ada di Indonesia saat ini terdapat dua jenis antara lain: 

a. Virtual Tourism 360° 

Bentuk aplikasi ini mengggunakan teknologi kamera 360°. Strategi 

promosi virtual realitytourism ini pertama kali digunakan Indonesia dalam 

ajang bursa Travel Revolution 2018 yang digelar di Marina Bay Sands, 

Singapura. Jika biasanya promosi wisata dilakukan dengan bantuan foto dan 

video kini destinasi Indonesia dihadirkan melalui video Virtual Reality (VR) 

360° (Rizky, n.d.).Virtual reality360° mengajak para wisatawan untuk masuk ke 

dalam video perjalanan yang dipertontonkan. Mereka dibuat seolah berada 

dalam dimensi yang sama dengan video perjalanan tersebut. Ditambah dengan 

lingkungan virtual yang mendukung, mulai dari simulasi sensorik seperti 

penglihatan, suara, dan bahkan sentuhan tentu akan membuat wisatawan 

merasakan pengalaman yang berbeda. 

Pengembangan aplikasi virtual tourism 360° sebagai media promosi dan 

pemasaran pariwisata merupakan langkah strategis untuk menarik minat 

kunjung para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada virtual 

tourism 360° menggunakan platform digital website maupun aplikasi. 

Visualisasi teknologi ini tidak mengharuskan pengunjung untuk mengikuti 

perjalanan secara langsung atau real time. Menurut Prasetya (Prasetya, 2011) 

Aplikasi virtual tourism menawarkan banyak kelebihan, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Visualisasi lebih komunikatif 

Tampilan virtual tourism dengan dukungan panorama bergerak 

360° menjadikan visualisasi lebih komunikatif dan berpotensi menggaet 

ketertarikan wisarawan. 

2. Interaktif  

Penggunaan gambar panorama memungkinkan diberikan navigasi 

dan kontrol untuk interaksi pengguna secara langsung. 
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Gambar 1. Tampilan virtual tourism 360 

(http://borobudurvirtual.id/ dan 

https://www.indonesiavirtualtour.com/content/tugu-proklamasi) 

 Meskipun secara visualisasi lebih komunikatif, tetapi komunikasi virtual 

yang terbentuk masih satu arah. Pengunjung hanya mendengarkan, melihat dan 

membaca informasi yang ditawarkan. Visual disajikan lebih interaktif karena 

pengunjung bisa melakukan navigasi dan kontrol terhadap visual yang diminati. 

Secara audio, penyelenggara akan memberikan informasi berupa voice over 

tentang keterangan destinasi wisata bahkan menambahkan backsound musik 

untuk membuat suasana virtual tourism tidak membosankan dan lebih hidup. 

Tampilan teks disajikan jika peserta “klik” keterangan tambahan dari destinasi 

wisata tersebut. Jika peserta ingin memberikan komentar atau berkomunikasi 

dengan penyelengara, di tampilkan link sosial media. Sehingga peserta tidak 

bisa berkomunikasi dua arah secara langsung dengan penyelenggara. Virtual 

tourism 360 banyak memberikan informasi terutama untuk pendidikan sehingga 

ada yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Destinasi 

wisata yang disajikan lebih pada museum dan tempat bersejarah di Indonesia. 

Berikut situs dan aplikasi yang menyediakan teknologi virtual tourism dengan 

360° 

Tabel 1: Website dan Aplikasi Virtual Tourism 360° 

No. Destinasi Wisata Website/ aplikasi 

1.  Agung Rai 

Museum of Art 

https://artsandculture.google.com/partner/arma- 

2.  Balai Konservasi 

Borobudur 

https://artsandculture.google.com/entity/borobudur-temple-

compounds/m0805zhg 

http://borobudurvirtual.id/ 

3.  Balai Pelestarian 

Situs Manusia 

Purba Sangiran 

https://artsandculture.google.com/partner/sangiran-early-

man-museum?hl=id 

http://borobudurvirtual.id/
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/tugu-proklamasi
https://artsandculture.google.com/partner/arma-
https://artsandculture.google.com/entity/borobudur-temple-compounds/m0805zhg
https://artsandculture.google.com/entity/borobudur-temple-compounds/m0805zhg
http://borobudurvirtual.id/
https://artsandculture.google.com/partner/sangiran-early-man-museum?hl=id
https://artsandculture.google.com/partner/sangiran-early-man-museum?hl=id
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4.  Galeri Batik YBI https://artsandculture.google.com/partner/galeri-batik-ybi 

5.  Galeri Nasional http://galeri-nasional.or.id/ 

6.  Jogja Istimewa aplikasi "Jogja Istimewa" di Play Store atau App Store 

 

7.  Masjid Istiqal https://www.indonesiavirtualtour.com/content/masjid-

istiqlal 

8.  Monumen 

Nasional (Monas) 

https://artsandculture.google.com/entity/national-

monument/m03q7hs 

9.  Museum Asia 

Africa  

http://asianafricanmuseum.org/en/virtualmuseum/ 

10.  Museum Bank 

Indonesia 

http://idvr360.com/vr360/museum/mbi/mbi.html 

11.  Museum Basuki 

Abdullah 

http://museumbasoekiabdullah.or.id/ 

12.  Museum Benteng 

Vredeburg 

http://vredeburg.id/ 

13.  Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

http://muskitnas.net/ 

14.  Museum 

Kepresidenan 

Balai Kirti  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/ 

15.  Museum 

Kepresidenan 

Indonesia 

http://museumkepresidenan.indonesiaheritage.org/ 

16.  Museum Maritim https://maritimemuseum.id/ 

17.  museum Museum 

Tekstil  

https://artsandculture.google.com/streetview/museum-

tekstil/fQHU6rG60eHGGw 

18.  Museum Nasional  https://museumnasional.iheritage.id/ 

19.  Museum 

Perumusan Naskah 

Proklamasi 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/ 

20.  Museum Sri 

Baduga 

http://museumsribaduga.indonesiaheritage.org/ 

21.  Museum Sumpah 

Pemuda 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/ 

22.  Planetarium  https://www.indonesiavirtualtour.com/content/planetarium-

jakarta 

23.  Situs Trowulan https://www.indonesiavirtualtour.com/content/situs-

trowulan-mojokerto 

24.  Taman Fatahillah https://www.indonesiavirtualtour.com/content/taman-

fatahillah 

25.  Teater Jakarta https://www.indonesiavirtualtour.com/content/teater-

https://artsandculture.google.com/partner/galeri-batik-ybi
http://galeri-nasional.or.id/
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/masjid-istiqlal
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/masjid-istiqlal
https://artsandculture.google.com/entity/national-monument/m03q7hs
https://artsandculture.google.com/entity/national-monument/m03q7hs
http://asianafricanmuseum.org/en/virtualmuseum/
http://idvr360.com/vr360/museum/mbi/mbi.html
http://museumbasoekiabdullah.or.id/
http://vredeburg.id/
http://muskitnas.net/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/
http://museumkepresidenan.indonesiaheritage.org/
https://maritimemuseum.id/
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-tekstil/fQHU6rG60eHGGw
https://artsandculture.google.com/streetview/museum-tekstil/fQHU6rG60eHGGw
https://museumnasional.iheritage.id/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mpnp/
http://museumsribaduga.indonesiaheritage.org/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/planetarium-jakarta
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/planetarium-jakarta
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/situs-trowulan-mojokerto
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/situs-trowulan-mojokerto
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/taman-fatahillah
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/taman-fatahillah
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/teater-jakarta
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jakarta 

26.  Tugu Proklamasi https://www.indonesiavirtualtour.com/content/tugu-

proklamasi 

27.  Yayasan Biennale 

Yogyakarta 

https://artsandculture.google.com/partner/yayasan-

biennale-yogyakarta 

Sumber: Observasi Peneliti (2020) 
 

b. Virtual Tourism Live streaming 

Bentuk virtual tourism ini dilakukan secara live dengan menggunakan 

aplikasi zoom dan streaming live Youtube, waktu yang digunakan adalah real 

time. Virtual tourismism secara live ini diselenggarakan oleh tour travel, 

platform digital wisata, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf). Wisatawan sebelumnya dapat mendaftar untuk mendapatkan 

ticket. Simulasi yang dibuat seolah kita secara real ingin berkunjung di tempat 

destinasi wisata. Kemudian wisatawan akan mendapatkan jadwal live streaming 

yang nantinya akan menghadiri video conference menggunakan zoom bersama 

pemandu wisata untuk mengunjungi destinasi wisata. Untuk agen perjalanan 

swasta mereka memberikan tarif pada virtual tourism ini sedangkan 

penyelenggaraan yang dilakukan oleh Kemenpraf tidak ditarik biaya.   

 

 
Gambar 2. Virtual tourism oleh Travel Agent 

(https://www.hipwee.com/travel/virtual-tour-blibli/) 

Berbeda dengan virtual tourism 360° dengan komunikasi satu arah, 

komunikasi yang terbentuk pada virtual tourism live streaming adalah bentuk 

komunikasi dua arah. Komunikasi langsung terjadi secara interaktif antara 

https://www.indonesiavirtualtour.com/content/teater-jakarta
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/tugu-proklamasi
https://www.indonesiavirtualtour.com/content/tugu-proklamasi
https://artsandculture.google.com/partner/yayasan-biennale-yogyakarta
https://artsandculture.google.com/partner/yayasan-biennale-yogyakarta
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pemandu wisata, host dan pengunjung.  Saat event ini berlangsung peserta 

wisata dapat langsung bertanya dengan pemandu wisata atau host yang 

dihadirkan dengan tatap muka melalui aplikasi Zoom atau menggunakan fitur 

chatting. Bahkan untuk menarik minat peserta wisata, penyelenggara sering kali 

mengundang artis atau publik figure sebagai host. Begitupula dengan live 

streaming yang dilakukan pada platform digital Youtube. Peserta virtual 

tourism dapat langsung memberikan komentar pada kolom comment dan 

langsung mendapatkan feedback dari penyelenggara. 

 
Gambar 3. Tampilan virtual tourism live streaming (dokumentasi penulis) 

Virtual tourism yang menjadi salah satu objek observasi peneliti adalah 

event yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) bersama platform wisata Traval.co menginisiasi aktivitas 

virtual tourism bertajuk Traval Live: Virtual Indonesia. Lewat Virtual 

Indonesia, peserta tur akan diajak mengenal lokasi-lokasi wisata terbaik dengan 

cara berbeda dari biasanya. Setiap tur juga akan melibatkan komunitas 

pariwisata lokal yang berperan sebagai pemandu. Ada delapan destinasi wisata 

unggulan yang dieksplorasi. Kedelapan destinasi itu adalah Taman Nasional 

Gunung Rinjani, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Tanjung Putong, 

Kaldera Toba, Desa Sauwandarek Raja Ampat, Wisata Hiu Paus Botubarani di 

Gorontalo, Taman Nasional Bali Barat, dan Candi Borobudur. 

Virtual tourism ini sebagai bentuk komunikasi pemasaran digital yang 

dilakukan oleh Kemenparekraf dengan para stakeholdernya. Berbeda dengan 

virtual tourism yang hanya diselenggarakan oleh pihak swasta wisata, event ini 

tidak hanya sebagi promosi destinasi wisata tetapi juga melakukan kegiatan 

public relations. Dua hal utama yang ingin Kemenparekraf dan Traval.co 

sampaikan lewat acara Virtual Indonesia dalam upaya menjadikan industri 

pariwisata Indonesia menjadi lebih baik, lebih beretika, dan bertanggung jawab. 

Pertama, dampak positif pariwisata terhadap masyarakat setempat. Virtual 
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Indonesia akan menunjukkan pariwisata dapat berperan dalam menyejahterakan 

masyarakat dengan menerapkan pendekatan bisnis yang saling menguntungkan. 

Berkolaborasi dengan masyarakat maupun komunitas setempat dalam 

mengembangkan daerahnya hingga mendorong peningkatan kualitas sumber 

daya manusia lewat pendampingan dan pelatihan.Kedua, dampak positif 

terhadap alam dan lingkungan hidup. Melalui Virtual Indonesia, pihaknya ingin 

mengampanyekan dan mengedukasi wisatawan terkait pelestarian keaneka-

ragaman hayati serta menerapkan pariwisata alam yang beretika (Widiarini, 

2020).  

“Di sini, kami juga akan bercerita tentang praktik-praktik penerapan 

wisata ramah lingkungan yang turut melibatkan wisatawan dalam mengurangi 

dampak negatif dari pariwisata itu sendiri. Contohnya, dengan kampanye zero 

waste journey dan carbon offsetting,” (CEO Traval.co Julius Bramanto) 

.

 

Gambar 4. Virtual tourism oleh Kemenparekraf Bekerjasama Dengan Platform Digital Wisata 

(https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri/) 
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 Virtual tourism menjadi bentuk komunikasi pemasaran di industri 

pariwisata. Proses inovatif dalam industri pariwisata biasanya ditentukan dengan 

meningkatkan layanan pelanggan dan dengan berinvestasi dalam teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Perusahaan pariwisata bekerja sama dengan 

negara berkembang dan daya tarik mereka di pasar pariwisata internasional serta 

dengan komunikasi konsep citra. Teknologi baru memfasilitasi ketersediaan 

layanan pariwisata dengan menawarkan layanan yang ramah pelanggan  

(Labanauskaitė et al., 2020). 

Konsumen sangat senang menelusuri informasi di dunia maya; ini 

menjadi salah satu alasan mereka menggunakan pemasaran digital (Yoga et al., 

2019). Inovasi teknologi menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam 

ekosistem jasa pariwisata. Pengalaman pariwisata yang diberdayakan teknologi 

semakin mendukung wisatawan untuk bersama-sama menciptakan nilai di 

semua tahap perjalanan. Lingkungan teknologi pariwisata yang tak terelakkan 

mengubah struktur, proses, dan praktik industri, yang memiliki dampak 

mengganggu bagi inovasi layanan, strategi, manajemen, pemasaran, dan daya 

saing semua orang yang terlibat (Buhalis, 2019). Kegiatan virtual tourism dapat 

turut mengajak masyarakat untuk peduli dan menjaga pariwisata di Indonesia. 

Meskipun tidak dapat langsung berkunjung ke destinasi wisata, tetapi 

memberikan pengalaman baru bagi pengunjung dan dapat berperan dalam 

bangkitnya pariwisata di Indoenesia.  

Konsep virtual tourism bukanlah hal baru, meskipun meningkatnya 

permintaan untuk bepergian secara langsung, virtual tourism masih menarik 

wisatawan dengan menyediakan event- event yang masih berlangsung di era 

normal baru. Teknologi  virtual tourism dalam pariwisata masih dalam tahap 

awal dan ada potensi yang sangat besar pengembangan (Ristova et al., 2019). 

Virtual tourism yang terus berkembang secara teknologi menawarkan banyak 

aplikasi berguna yang membutuhkan perhatian lebih besar dari para peneliti dan 

profesional pariwisata (Guttentag, 2010). Virtual tourism berdampak positif 

terhadap citra destinasi afektif, serta sebagian besar item dalam citra destinasi 

konatif dan efektivitas iklan. Praktisi harus mempertimbangkan penggunaanya 

untuk mempromosikan tujuan dan pengalaman mereka secara visual, karena 

peserta umumnya merasakan emosi yang lebih positif terhadap tujuan, dan lebih 

cenderung untuk berbagi pengalaman mereka tentang tujuan dan iklan itu 

sendiri dengan teman dan kerabat (Griffin et al., 2017).Temuan menunjukkan 

bahwa pratinjau virtual tourism mendorong elaborasi yang lebih tinggi dari citra 
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mental tentang pengalaman dan rasa kehadiran yang lebih kuat dibandingkan 

dengan pratinjau 360° (Bogicevic et al., 2019) 

 

V. SIMPULAN 

Virtual tourism yang dilakukan oleh industri pariwisata dan pemerintah 

Indonesia khususnya Kemenparekraf terdapat dua jenis yaitu virtual tourism 

360° dan virtual tourism live streaming. Virtual tourism tidak hanya menjadi 

preferensi awal bagi wisatawan sebelum mengambil keputusan untuk pergi ke 

sebuah destinasi wisata tetapi teknologi ini telah memberikan pengalaman baru 

menjelajahi berbagai tempat wisata dengan tetap berada di rumah. Kehidupan 

normal baru dengan virus Covid 19 ini membiasakan masyarakat untuk 

berinteraksi menggunakan platform digital termasuk bidang pariwisata. 

Sehingga virtual tourismism menjadi sebuah transformasi industri pariwisata 

untuk bisa bangkit dan tetap bertahan meskipun kehadiran wisatawan tidak 

secara nyata mereka dapatkan.  Tetapi dari sisi bisnis untuk penyelenggara 

virtual tourism berbayar dapat memberikan pendapatan baru dan sebagai media 

promosi. Virtual tourism sebagai bentuk dari strategi komunikasi pemasaran 

digital tidak hanya menjadi media promosi tetapi media komunikasi dua arah 

wisatawan dengan tour guide, host, sesama pengunjung. Bahkan melalui virtual 

tourism kegiatan public relations yang dilakukan pihak penyelanggara 

bekerjasama dengan stakeholder terkait turut menjaga hingga mengembangkan 

destinasi wisata di Indonesia. Pada penelitian ini hanya terbatas pada 

keberadaan virtual tourism Indonesia di masa normal baru, penelitian 

selanjutkan diharapkan dapat memberikan analisis pada eksistensi kreativitas 

dan teknologi virtual tourism yang terus berkembang terutama setelah 

pariwisata Indonesia dapat terbebas dari krisis Covid-19.   
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I. PENDAHULUAN 

Berwisata telah menjadi budaya setiap individu terutama di era 

kemajuan bisnis dan teknologi yang sangat pesat ini. Kelelahan dari setiap 

aktivitas dari rutinitas menuntut setiap orang ingin menghilangkan penat dengan 

berwisata. Bahkan, berwisata yang telah menjadi gaya hidup ini telah menjadi 

ajang panggung perunjukkan bagi para wisatawan untuk menunjukkan 

eksistensi diri alih alih hanya untuk menghilangkan penat. Kepuasan diri akan 

hadir ketika ragam jenis wisata telah terjalani dan terlalui. 

Hasrat dan keinginan wisatawan inilah yang menjadikan setiap destinasi wisata 

dan pelaku usaha terus berinovasi dan mengembangkan potensi untuk merebut 

perhatian calon wisatawan. Setiap destinasi telah mempersiapkan dan 

melakukan segala macam strategi yang dikerahkan untuk dapat bersaing dan 

mempengaruhi para wisatawan agar bersedia menjadi calon wisaatawannya. 

Antara hasrat wisatawan dan destinasi wisata adalah lingkaran setan yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi.  

Dari alasan tersebut dunia kepariwisataan di Indonesia semakin 

berkembang dengan seiring lajunya bisnis dan teknologi yang juga semakin 

berkembang. Akan tetapi Virus Covid-19 atau Virus Corona menjadi tamu yang 

tidak terduga yang mempengaruhi segala aspek kehidupan secara global 

termasuk dunia pariwisata. Tamu tersebut mejadikan dunia pariwisata harus 

melakukan evaluasi di era normal, rehat di masa pandemi sembari melakukan 

mitigasi dan persiapan strategi perencanaan di masa kenormalan baru dan masa 

normal kembali. Berikut ini adalah penjelasan dari kondisi dan perencanaan 

strategis di setiap era: 

 

II. DISKUSI 

Era Normal 

“Makan Nggak makan yang penting kumpul” menjadi ideologi rakyat 

Indonesia. Budaya tersebut sekaligus mencerminkan bagaimana sampai saat ini 

mailto:rotumiarpasaribu@unika.ac.id
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kehidupan bersosial adalah hal yang masih selalu menjadi kerinduan bagi insani 

di Indonesia. Kegiatan berkumpul pun sangat beragam mulai dari acara adat 

seperti pernikahan, kematian, kelahiran, panen bumi dll, kemudian acara formal 

seperti sekolah, upacara, bekerja, lalu acara sosial seperti arisan, rapat warga, 

pesta, reuni hingga acara informal seperti nongkrong, jalan-jalan, jiarah dan lain 

sebagainya. Ragam kegiatan tersebut sangat menggambarkan tentang 

bagaimana kekeluargaan, pertemanan, kolegial dan kewargaan digambarkan 

dengan budaya berkumpul dan berkerumun. Bahkan jika diantaranya ada yang 

tidak hadir dan turut serta maka hukuman akan dilemparkan secara langsung 

dan tidak langsung seperti potong gaji, dikucilkan hingga dicap sebabagi anti 

sosial. 

Kondisi atau aktifitas di era normal tersebut sangat menguntungkan 

perekonomian di Indonesia. Tidak sedikit dari aktifitas tersebut membutuh-kan 

wadah untuk berkumpul, makanan sebagai alasan kumpul, transportasi sebagai 

sarana berkumpul, oleh oleh sebagai hasil dari berkumpul. Tentunya, imbas dari 

kegiatan tersebut akan meningkatkan perekonomian terkhusus dalam sektor 

kepariwisataan. Dengan demikian pariwisata menjadi hidup dan berkembang. 

Berkembangnya sektor kepariwisataan juga berdampak pada perkembangan 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan SDM (Sumber Daya Manusia). 

Selian itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sektor pariwisata adalah penyumbang 

devisa terbesar bagi Indonesia.  

 
Gambar 1: Proyeksi penerimaan devisa dari sektor utama perekonomian Indonesia 

Sumber: Hiramsyah S. Thaib. 2020 
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Lokasi Indonesia yang berada pada cincin bumi berimbas pada 

kekayaan keindahan alam yang gencar sekali diminati para wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara. Keindahan alam di Indonesia menjadi daya 

tarik pariwisata dan juga sekaligus menjadi ancaman minim kunjungan jika ada 

bencana alam. 

 
Gamnbar 2: Target dan capaian sektor pariwisata nasional 

Sumber: Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
 

Mengenai kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), faktor bencana 

alam merupakan faktor utama yang menyebabkan berkurangnya kunjungan. 

Sebagai contoh: gempa bumi di Lombok pada bulan Agustus 2019 yang 

menyebabkan pembatalan kunjungan wisman lebih dari 75%. Penurunan terjadi 

dari bulan Agustus hingga Desember 2019. Dari 500.000 kunjungan wisman, 

rata-rata kunjungan menjadi 100.000 wisman perbulan. Kemudian polemik zero 

dollar tours wisman Tingkok, dan bencana maskapai penerbangan, seperti 

kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang. Peningkatan 

kunjungan wisatawan terjadi dengan adanya event seperti ASIAN Games yang 

memberikan kontribusi cukup banyak. Wisman dari kawasan ASEAN 

memberikan kontribusi sebesar 4,861 juta dengan pertumbuhan terbesar 

mencapai 21,02%. Sehingga, penyelenggaraan event besar seperti ASIAN 

Games, Olimpiade, dan sebagainya perlu dijadikan prioritas pada sektor 

pariwisata. 

Kondisi dan aktivitas di era normal tersebut mendeskripsikan sebuah 

siklus yang naik dan turun yang menggambarkan bagaimana dunia pariwisata 

hadir dan memenuhi kebutuhan budaya berkumpul para wisatawan. Selain itu 
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perencanaan strategi kepariwisataan dibentuk untuk meingkatkan perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat sebagai SDM dan pelaku usaha dalam lingkup 

kepariwisataan. 
 
Era Pandemi 

Akan tetapi, tahun 2020 menjadi sejarah yang cukup berat bagi Indonesia 

dalam berbagai sektor khususnya Kepariwisataan yang tidak lain karena 

kedatangan tamu yang tidak diundang bahkan tidak diharapkan yaitu Virus 

Covid-19 atau yang akrab disebut Virus Corona. Akibat dari cepatnya tersebar 

virus tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat pada tanggal 2 Maret 2020. Aturan penunjang dua kebijakan ini 

juga sudah diterbitkan. 

Masih di bulan yang sama, Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani 

mengatakan bahwa Covid-19 belum bisa diatasi, penyebaran masih meningkat 

dan dampaknya ke ekonomi berat. Dampak ke keuangan akan terus semakin 

berat. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara tujuan 

ekspor dan pelemahan harga-harga komoditas akan memberikan tekanan pada 

ekspor Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor jasa khususnya jasa 

perjalanan atau pariwisata. Data berikut menunjukka bahwa yang menerima 

pukulan yang sangat keras adalah pariwisata. Pariwisata juga pada akhirnya 

memberikan dampak terhadap sektor lain khususnya pada bidang dan lingkup 

perekonomian. 

 
Gambar 3: Dampak covid-19 terhadap industri 

Sumber: R. Kurleni Ukar. 2020 

 

https://www.detik.com/tag/jokowi
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Seperti halnya keuntungan yang diperoleh kepariwisataan terhadap 

UMKM dan SDM juga selaras dengan kerugian yang diperoleh. Faktor 

stabilitas yang besar didukung oleh kepariwisataan juga berdampak pada sisi 

lain seperti matinya UMKM dan SDM saat pariwisata berhenti. Oleh sebab itu 

pukulan keras dalam sektor perekonomian semakin keras akibat siklus 

hubungan tersebut. 

 
Gambar 4: Dampak covid-19 terhadap industri pariwisata 

Sumber: R. Kurleni Ukar. 2020 

 

Berikut merupakan bukti dari turunnya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara pada awal kedatangan Virus Corona di Indonesia yang 

mengakibatkan devisa dan perekonomian Indonesia turun. 
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Gambar 5: Kunjungan wisata mancanegara 

Sumber: lokadata.id. 2020 
 
Era Kenormalan Baru 

Jakarta Post memberitakan butuh waktu 1 tahun untuk memulihkan 

pariwisata pasca Covid-19. Meskipun dinas kepariwisataan telah menyiapkan 

segala bentuk upaya untuk menstabilkan kepariwisataan seperti protokol 

pariwisata dan wisatawan, bantuan terhadap pariwisaata dan dukungan kepada 

wisatawan, namun tampaknya 1 tahun bukanlah masa yang cukup untuk 

mengembalikan keadaan benar-benar normal. Akan tetapi, merosotnya 

pariwisata tidak hanya terjadi dan dirasakan oleh Indonesia oleh sebab itu 

dibanding harus terpuruk justru harus bangkit. Oleh sebab itu diperlukan banyak 

strategi perencanaan yang tepat agar pariwisata tetap terkondisi di masa 

kenormalan baru dan siap untuk menyambut era yang benar-benar normal 

kembali. 

Pada masa kenormalan baru ini seperti yang telah dilaksanakan bahwa 

manajemen krisis adalah langkah awal dalam menanggulangi permasalahan 

pandemi global ini. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nani Kurniasari (2017) 

telah menyusun langkah strategis yang dapat digunakan untuk mengatur 

pariwisata yang lebih siap setelah masa krisis. Langkah tersebut adalah 

rehabilitasi, rekonstruksi, recovery dan build back better. Rehabilitasi adalah 

persiapan mitigasi yang jelas. Rekonstruksi adalah mempersiapkan destinasi 

wisata yang lebih siap minimal berdasar pada protocol kesehatan dan 

tersedianya aturan CHSE. Recovery adalah langkah untuk  melakukan  brand  

rejuvenation.  Langkah  ini  supaya  membantu pariwisata mengkampanyekan 

kesiapan destinasi untuk dikunjungi para wisatawan dengan segala pemba-
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haruan yang lebih aman. Sedangkan build back better atau mudah dipahami 

dengan pembangunan kembali yang lebih baik akan mengantarkan seluruh 

penanggung jawab untuk mempersiapkan langkah strategis berikutnya agar 

destinasi wisata lebih fresh, aman dan nyaman dikunjungi sehingga adapt 

menarik perhatian kahlayak sasaran. 

Berdasarkan informasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sektor 

kepariwisataan adalah pendukung devisa negara yang paling tinggi, kemudian 

ekonomi kreatif yang meningkat dengan perkembangan pariwisata serta sumber 

daya manusia yang sejahtera karena banyaknya lapangan pekerjaan yang 

mendukung pariwisata namun akhirnya kondisi kini menjadi krisis di era 

pandemi. Sehingga manajemen krisis pada sektor pariwisata penting untuk 

segera ditindaklanjuti demi mengamankan devisa negara, ekonomi kreatif dan 

sumber daya manusia tersebut. Oleh sebab itu, perlu untuk mempertimbangkan 

langkah strategis yang tepat untuk memboyong hal ini menuju kesiapan yang 

tepat. Manajemen Krisis Kepariwisataan tahun 2018 milik Kemenparekaraf juga 

dapat digunakan dalam kasus pandemi virus corona ini. Meskipun dasar dari 

adanya Konsep MKK tersebut dirancang karena posisi Indonesia yang berada di 

cincin bumi yang mengakibatkan seringnya terjjadi bencana tektonik. Akan 

tetapi tahapan manajemen krisis yang dimulai dari: 

- Pemahaman mitigasi 

- Kesiapan Destinasi 

- Keadaan tanggap darurat 

- Pemulihan Destinasi Atraksi 

Adalah langkah yang juga digunakan dan diaplikasikan pada bencana 

global ini. Langkah tersebut menjadi perhatian khusus baik bagi pemerintah, 

dinas kepariwisataan, pelaku usaha dan pengelola usaha untuk mempersiap-

kannya dengan lebih matang.  

Beragam problema yang dialami oleh sektor kepariwisataan di era 

pandemi kemudian didukung dari hasil evaluasi Rencana Strategis 2015-2019, 

akhirnya pebaharuan baru telah dirancang Kemenparekraf yang disebut sebagai 

Rencana Strategis 2020-2024. Tepat dengan berakhirnya masa Rencana 

Strategis 2014-2019, Kemenparekfraf juga telah mempersiapkan upaya dalam 

penggulangan dan hidup kembali kepariwisataan pasa masa dan setelah 

pandemi ini hadir.   

Tulisan ini bukan dan belum berangkat dari hail penelitian. Tulisan ini 

dibentuk oleh penulis berdasarkan berita, tinjauan pustaka dan penelitian 
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terdahulu. Tulisan ini berangkat dari permasalahan krisis kepariwisataan yang 

berimbas pada beragam aspek seperti UMKM, SDM dan terlebih pada sektor 

kepariwisataan tersebut. Hal penting yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana 

kondisi pariwisata di era norma, era pandemi, era kenormalan baru yang akan 

menuju era normal kembali. Efek domino yang terjadi pada sektor 

kepariwisataan ini memerlukan perhatian khusus agar semua pihak yang 

berhubungan dengan kehidupan kepariwisataan turut serta secara sadar 

mengetahui kondisi kritis dan membentuk rencana-rencana strategis yang 

membantu memecahkan masalah dan mencari solusi atas krisis tersebut. 

Setelah membaca dan memperhatikan dari berbagai sumber maka 

penulis melihat bahwa ada beberapa langkah strategis yang mendukung kinerja 

menejemen krisis milik Nani Kurniasari dan KMK milik Kemenparekraf yang 

dapat membantu kondisi pariwisata untuk tetap stabil dan siap untuk hadir pada 

era pasca pandemi. Langkah tersebut adalah Kampanye Pariwisata, Komunikasi 

Pemasaran Pariwisata dan Belajar dari negara lain yang juga mengalami 

pandemi ini. 

1. Kampanye pariwisata 

Kerugian negara akibat pandeni ini cukup memukul per-ekonomian 

Indonesia. Kekayaan keindahan alam pun kian tak menarik perhatian para 

wisatawan. Akan tetapi pariwisata harus tetap hidup agar kestabilan 

perekonomian pada penghasil devisa tertinggi ini dapat berjalan sesuai 

dengan harapan. Selain itu banyaknya industri pendukung kepariwisataan 

yang juga berdampak pada perekonomian juga turut menggantungkan nasib 

seperti, UMKM, travel agent, perhotelan dan lain-lain. Belum lagi 

kesejahteraan rakyat dalam sektor sumber daya manusia juga turut 

terintergrasi pada kepariwisataan.  

Oleh sebab itu, pemberian informasi mengenai telah terbukannya 

secara bertahap berbagai jenis pariwisata perlu dikampanyekan secara 

masiv. Beberapa hal yang perlu diketahui dan dapat dijalankan secara 

strategis adalah mulai dari kampanye yang sederhana. 

a. Pengalaman sebagai faktor Kepercayaan 

Kemenparekraf telah melakukan suvei bahwa selama masa 

pandemi para wisatawan akan mulai melakukan perjalanan wisata 

setelah melihat testimoni atau hasil wisata orang lain sebelum 

berkunjung. Oleh sebab itu, mengekampanyekan bahwa sebuah tempat 

telah siap untuk menerima wisata pun perlu disebarluakan. Pesan per- 
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suasi dapat disampaikan dengan memanfaatkan: 

i. Duta daerah seperti mas / mbak, denok / kenang, abang / none dsb. 

ii. Masyarakat daerah untuk tetap berpartisipasi misalnya seperti 

kelompok sadar wisata.  

b. Brand Rejuvination 

Berikutnya adalah dengan menggunakan manajemen branding. 

Bukan dengan melakukan Rebranding akan tetapi lebih tepat dengan 

menggunakan Brand Rejuvination. Strategi peremajaan merek ini 

ditujukan untuk mengkampanyekan bahwa tempat wisata tersebut 

masih “ada” dan telah siap dengan segala mitigasi yang sudah sesuai 

dengan aturan. Beberapa bentuk Brand Rejuvination telah dilakukan 

oleh beberapa pihak seperti; 

i. Kemenparekraf telah mengeluarkan tagline “di Indonesia saja” 

ii. Kompas.tv (2020) menyiarkan pengumuman bahwa Presiden 

Jokowi menegaskaan kembali mengenai Tagline “Gerakan 

Nasional Bangga Buatan Indonesia”  

iii. Lokasi Wisata yang juga telah megeluarkan tangline seperti 

“#rindulabuanbajo” milik Labuan Bajo.  

(https://www.liputan6.com/, 2020) 

c. Penciptaan aruran berwisata  

Kemenparekraf telah melihat situasi seluruh lingkup kepari-

wisataan hingga pada perilaku para wisatawan selama masa pandemi. 

Akhirnya adanya satu bentuk mitigasi yaitu CHSE (Cleanliness, 

Hygiene, Safety dan Environmental Sustainability) membantu lokasi 

wisata untuk terhidar dari asumsi wadah menyebaran virus. Selain itu 

CHSE jugalah yang menjadi pegangan para wisatawan untuk mau 

melakukan dan menjadi aturan agar tertib berwisata. Tentunya setiap 

jenis wisata bentuk CHSE-nya disesuaikan dengan kebutuhan.  

Untuk itu, agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar maka 

perlu adanya pelatihan bagi SDM dan adanya simulasi kesiapan wisata 

sebelum menyambut wisatawan. Adanya perencanaan tersebut untuk 

melihat dan mengevaluasi perencanaan program dan kesiapan program 

dalam menjalankan wisata agar hidup kembali dengan aman dan 

nyaman. 

Kemudian, untuk menciptakan tertib berwisata dan meng-

antisipasi perilaku yang mengakibatkan terjadinya penyebaran virus 

https://www.liputan6.com/
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corona di suatu tempat wisata maka perlu juga diciptakan adanya 

kebijakan bagi pelanggar aturan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 

wisatawan dan juga tempat wisata itu sendiri.  

Ketiga kegiatan tersebut baik untuk dikampanyekan keseluruh 

pengelola wisata dan para calon wisatawan agar terciptanya roda 

kepariwisataan yang teratur dan terjaga sehingga pengetahuan akan 

keselamatan diri da orang lain dapat terjaga dengan baik. Tentunya 

disisi lain agar kepariwisaataan dapat bekerja dan roda per-ekonomian 

dapat berputar dengan baik. 

2. Komunikasi Pemasaran 

Tidak dipungkiri bahwa yang mengalami kerugian tidak hanya 

negara, sehingga strategi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata. 

Akan tetapi setiap pemegang kepentingan atau setiap pemilik usaha bidang 

kepariwisataan juga perlu melakukan rencana strategis. Seperti pada 

penelitian mengenai UMKM adalah dengan memanfaatkan e-marketing 

dimana pemasarannya lebih mengedepankan metode elekktronik. Selain itu 

penelitian Narto dan Gatot Basuki HM (2020) mengenai UMKM juga 

menunjukkan bahwa dengan mempertahankan harga dan meningkatkan 

kualiatas merupakan strategi untuk menjaga loyalitas konsumen selama 

pandemi ini berlangung. Penelitian tersebut juga menambahkan bahwa 

selain menggunakan pemasaran berbasis online, menghadirkan promosi 

penjualan seperti diskon akan menarik minat konsumen.  

Strategi dari kedua penelitian yang berfokus pada sektor UMKM 

tersebut juga dapat dilakukan pada setiap jenis usaha termasuk kepari-

wisaataan secara umum. Berikut adalah metode yang dapat digunakan 

sebagai langkah strategis komunikasi pemasaran bagi kepariwisataan: 

a. Pengaktivan alat komunikasi pemasaran seperti 

i. Periklanan. Alat pemasaran yang sifatnya masiv yang disesauikan 

dengan beragam jenis media akan sangat penting dalam 

membantu menyebarkan pesan kampanye dan pesan penjualan. 

Dengan menggunkan periklanan, selain menciptakan awareness, 

alat ini juga berguna untuk menacing minat penikmat pariwisata. 

ii. WOM. Word of Mouth atau Electronik Word of Mouth juga dapat 

membantu pesan pemasaran berlangsung dengan mengadirkan 

testimoni yang berisi tentang pengalaman konsumen selama 

melakukan perjalanan wisata. Alat ini akan mempengaruhi 
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minimal orang terdekat seperti keluarga, teman dan kerabat untuk 

mau melakukan perjalanan wisata. 

iii. Sales Promotion. Adanya diskon dan bonus perjalanan juga 

menjadi strategi yang didukung oleh Kemenparekraf. Selain itu 

modul dari Apindo Research Institute juga menjelaskan bahwa 

alat ini sangat bermanfaat untuk menarik minat pembeli yaitu 

calon wisatawan. Selain sebagai metode pemasaran (Sales 

Promotion), hal ini juga bertujuan untuk memudahkan mengontrol 

wisatawan agar sesuai protokol.  

b. Manfaatkan media sosial  

Seperti informasi sebelumnya bahwa pemanfaatan media 

elektronik sangat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran calon 

wisatawan. Oleh sebab itu setiap pelaku usaha pada sektor pariwisata 

perlu memanfatkan media ini secara optimal. Kemudian, dari ragam 

jenis media elektronik, membuktikan bahwa media sosial adalah media 

yang paling digemari untuk dikunjungi bahkan dalam melakukan 

pencarian destinasi wisata. Maka, pemanfaatan media ini perlu 

perhatian khusus. 

Sisi lain menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 pada 

kenyatannya berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang cukup 

besar, selain itu kegiatan bekerja di rumah dan belajar dirumah juga 

berakibat pada pemotongan gaji dan minim pemasukan. Kemudian 

semuanya berimbas pada putaran perekonomian yang tidak stabil bagi 

masyarakat pada berbagai kalangan. Oleh karena itu dibanding 

berwisata, mayoritas masyarakat lebih memilih mengutamakan 

mencukupi kebutuhan harian. Hal tersebut menjadi hambatan bagi 

roda kehidupan pariwisata. Maka sebagai solusi untuk tetap 

mengaktifkan pariwisata agar tetap berjalan adalah dengan mengajak 

penduduk setempat sebagai sasaran utama pariwisata. Selain itu 

dengan membuat paket-paket wisata akan membantu para wisatawan 

tetap nyaman dalam berwisata dan menguntungkan bagi destinasi 

wisata pula.   
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III. SIMPULAN 

Era Normal 

Mengingat budaya makan tidak makan yang penting kumpul maka perlu 

persiapan seperti protokol kesehatan yang lebih tepat agar wabah pandemi tidak 

semakin menyebar dan justru akan memperburuk situasi. Langkah-langkah 

strategis yang disiapkan harus merujuk pada kondisi alam saat ini. Yang 

menjadi puncak aman bukan berhenti pada kenormalan baru, akan tetapi 

bagaimana pariwisata akan menjalani hidup yang lebih panjang hingga keadaan 

benar-benar normal kembali. 

Sebelum keadaan menjadi normal kembali, kenyataannya pola berwisata 

para wisatawan telah banyak berubah dimasa pandemi. Beberapa contoh adalah 

bahwa para wisatawan lebih suka berwisata sediri, lebih baik menggunakan 

transportasi pribadi dibandingkan menggunakan travel agent atau transportasi 

umum hingga memilih berwisata domestik. Oleh sebab itu, dinas kepariwisataan 

serta pengelola wisata peru melihat dengan baik perubahan kebutuhan para 

wisatawan masa kini. Hal ini berguna untuk menyusun strategi yang lebih tepat 

dalam menjalankan kerja kepariwisataan. 

R. Kurleni Ukar (2020) menyebutkan bahwa staycation (wisata yang 

jauh dari keramaian seperti pergi ke hotel/villa) disebut sebagai wisata model 

baru. Jangan-jangan sembari menunggu kenormalan yang benar-benar normal 

justru akan ada pariwisata dengan bentuk dan model baru yang akan hadir. 

Salah satu contoh adalah wisata kuliner yang tetap hadir meski pandemi dan 

pembatasan sosial berlangsung. Wisata kuliner tetap dapat dinikmati meskipun 

tidak makan di tempat pembuatan makanan itu diolah akan tetapi dapat 

dinikmati di rumah hanya dengan melakukan pesan melalui aplikasi belanja 

online. Berbelanja pun dapat tetap dinikmati dengan metode tersebut. 

Kemungkinan inilah wujud dari Virtual Tourism. Akan tetapi bagaimana 

menikmati alam atau hadirnya jenis wisata baru yang dapat dinikmati melalui 

online akan sangat dinanti. Oleh sebab itu perlu pemikiran kritis berdasarkan 

riset kebutuhan wisatawan dan perencanaan strategis yang membentuknya lebih 

matang. 

Tulisan yang berangkat dari tinjuan literatur ini melihat bahwa banyak 

sekali potensi penelitian yang dapat dilakukan seperti efektivitas kampanye 

pariwisata dan komunikasi pariwisata sebagaimana telah disebutkan sebelum-

nya. Kemudian aplikasi dalam bentuk pengabdian juga perlu dikebangkan 

melalui hasil penelitian dari topik tersebut. Selanjutnya penelitian dan 
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pengabdian tersebut akhirnya akan bertujuan untuk mengembangkan strategi 

pengembangan dan bahan evaluasi dunia kepariwisataan. 
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I. PENDAHULUAN 

Covid19 telah membawa dampak yang tidak pernah terbayangkan 

sebelumnya. Sampai dengan akhir Oktober 2020, kasus Corona di dunia telah 

mencapai 46.345.053 dengan angka kematian mencapai 1.199.353 

(worldmeters.info/coronavirus, 2020). Hal ini telah memberikan kejutan luar 

biasa tidak hanya di sektor kesehatan, namun juga di sektor ekonomi dan bisnis. 

Sejak kasus Covid19 pertama Indonesia pada awal Maret 2020, lalu adanya 

kebijakan PSBB (Pembatasaan Sosial Berskala Besar) atau karantina wilayah 

untuk memutus mata rantai penyebaran yang dilaksanakan di beberapa daerah 

sejak pertengahan April 2020 (kompas.com, 2020) telah memberikan dampak 

domino bagi sektor ekonomi dan bisnis.  Kerugian akibat virus corona ini 

menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencapai US$ 9 triliun di 

seluruh dunia atau lebih dari 135.000 triliun rupiah (cnbcindonesia.com, 2020). 

Banyak event-event penting dunia-yang membawa dampak pada ekonomi dan 

bisnis seperti Ibadah haji (pilgrimage) dan Olimpiade Tokyo 2020-terpaksa 

dibatalkan. Belum ada kejadian yang dapat membatalkan event penting dunia 

sebelumnya, kecuali Perang Dunia.   

Industri pariwisata tak terbantahkan menerima pukulan paling keras 

akibat pandemic Covid 19 ini. Menurut laporan United Nations World Tourism 

Organization (UNWTO) selama delapan bulan pertama di tahun 2020, terjadi 

penurunan 70% kedatangan internasional di seluruh dunia karena penutupan 

bandara di berbagai negara untuk mengantisispasi penyebaran virus corona. 

Kerugian ini delapan kali lipat kerugian yang dialami akibat krisis ekonomi dan 

keuangan global 2009 (unwto.org, 2020). Industri pariwisata adalah kumpulan 

usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata 

(Undang-Undang Pariwisata Nomor 1 Tahun 2009).Industri pariwisata memiliki 

konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar  merupakan salah satu sektor yang 

paling signifikan dalam meningkatkan kondisi ekonomi dunia sejak tahun 1950-

an. Kondisi pandemic ini menempatkan jutaan pekerjaan dan bisnis terkait  

 

mailto:fitrie.handayani@binus.ac.id
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dengan sektor pariwisata dalam bahaya. 

Di Indonesia, pariwisata adalah sektor unggulan penyumbang devisa 

negara terbesar kedua (www.bi.go.id, 2020).  Saat belum pemberlakukan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) saja kerugian yang dialami sektor 

pariwisata telah mencapai 1,5 milyar USD atau sekitar 21,8 triliun rupiah.  

Kerugian ini dihitung per pertengahan Maret 2020, dimana wisatawan dari 

Tiongkok (74%) dan beberapa negara lainnya tidak bisa melakukan perjalanan 

wisata ke Indonesia. Target 17,3 juta turis pada tahun 2020 sudah pasti jauh 

meleset karena pandemic ini. Belum lagi data Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang mencatat ada 10.946 usaha pariwisata 

telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan 

(katadata.com, 2020). 

Mengingat dampak domino yang besar dari sektor pariwisata, Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan inovasi 

dan perbaikan di sektor pariwisata. Riset McKinsey menunjukkan akan terjadi 

perubahan tren di sektor pariwisata, yakni adanya pergeseran ke wisata yang 

tidak banyak orang (solo travel), wisatawan muda (youngtravellers), kegiatan 

luar ruang (outdoor) (McKinsey, 2020). Dengan adanya perubahan tren di 

pariwisata global saat ini diharapkan Indonesia mampu beradaptasi agar 

perlahan dapat membangkitkan sektor pariwisata yang secara langsung 

memulihkan ekonomi negara. 

Sejak Mei 2020, pemerintah menetapkan Provinsi Bali, Yogyakarta dan 

Kepulauan Riau menjadi proyek percontohan pertama penerapan protokol new 

normal dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Isu health, 

hygiene, dan safety akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang 

ingin berwisata. Sehingga bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi 

kreatif harus betul-betul mengantisipasi dan tidak tergesa-gesa untuk membuka 

destinasi wisata agar tak ada lagi imported case yang dapat berdampak buruk 

pada citra pariwisata (pedulicovid19. kemenparekraf.go.id, 2020).  Bagaimana 

pelaksanaan tata cara pariwisata di era new normal (tatanan baru)? Bagaimana 

strategi komunikasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan new normal 

melalui adaptasi kebiasaan baru?  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan Covid 

sejak awal Maret 2020, dilanjutkan dengan PSBB dan kebijakan karantina 



 89 

wilayah sejak April 2020. Setelah tiga bulan melewati masa tanggap darurat dan 

PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki adaptasi kebiasaan hidup normal 

yang baru (new normal) dan melonggarkan PSBB. Sebagaimana diungkapkan 

Presiden Joko Widodo pada pidato resminya di Istana Merdeka pada tanggal 15 

Mei 2020 (www.liputan6.com, 2020). 

 "Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah 

ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new 

normal atau tatanan kehidupan baru." 

New Normal atau tatanan kehidupan baru saat ini menjadi rancangan 

pemerintah guna mengatasi keterpurukan perekonomian akibat pandemi Covid-

19. Masyarakat kini harus bersiap menghadapi new normal untuk hidup 

berdampingan dengan covid-19. 

Survey dari Martin Guo (2020) pada masyarakat Tiongkok 

menunjukkan bahwa ketika lockdown berakhir, hal pertama yang orang ingin 

dilakukan adalah makan di luar; yang kedua adalah travel/melakukan perjalanan 

wisata. Hasil survey ini diperkuat dengan riset McKinsey & Company yang 

juga menunjukkan tingkat kepercayaan (confidence level) untuk orang 

melakukan perjalanan/travel secara domestik (McKinsey, 2020). Dari kedua 

survey ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata harus bersiap dalam 

menghadapi animo masyarakat yang ingin melepas kebosanan dan 

kekhawatiran akibat PSBB karena pandemic Covid-19. Sektor pariwisata yang 

akan memasuki normal baru dengan membuka kembali destinasi wisata serta 

diberlakukannya protokol khusus normal baru di sektor pariwisata. 

 

III.  METODOLOGI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi dan 

revitalisasi industri pariwisata di masa new normal melalui adaptasi kebiasaan 

hidup baru. Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan/ literatur dengan 

mengambil berbagai macam sumber referensi yang mendukung penelitian tanpa 

perlu terjun langsung ke lapangan. Metode literatur adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri 

data historis (Bungin, 2004).  Adapun  

Sugiyono dalam Nurdin dan Hartati (2019) menyatakan bahwa literatur 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental seseorang.  

http://www.liputan6.com/
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Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.  

Bogdan dan Biklen dalam Nurdin dan Hartati (2019) menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-

kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, melainkan makna 

dari yang diamati. Berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai sumber dan 

literatur, kemudian dilakukan analisa terhadap situasi pariwisata di era new 

normal ini berdasarkan tantangan dan strategi terkait upaya revitalisasi 

pariwisata di Indonesia.  

 

IV. DISKUSI 

Tantangan Kepercayaan (Trust) 

Kasus yang terpapar Covid-19 di Indonesia sampai dengan akhir 

Oktober 2020 belum menunjukkan kecenderungan melandai/menurun. 

Beberapa kejadian justru menunjukkan adanya peningkatan atau klaster baru 

(libur panjang, demonstrasi, bencana alam dan lain lain). Hal ini berdampak 

pada kepercayaan konsumen akan keamanan dan kesehatan mereka saat 

bepergian/berada di luar rumah.  Kepercayaan (Trust) adalah pondasi dalam 

membangun hubungan relasional dengan pelanggan. Kepercayaan dapat 

menumbuhkan loyalitas pelanggan (Leninkumar,2017; Nguyen & Leclerc, 

2013), premium price (Chaudury & Ligas, 2016), rekomendasi dan words-of 

mouth positif (Barreda et al, 2015). 

Trust atau kepercayaan adalah ekspektasi pelanggan bahwa perusahaan 

dapat diandalkan dan dipercaya dalam menghantarkan nilai-nilai yang 

dijanjikannya (Sirdeshmukh et al, 2002). Kepercayaan berkaitan dengan 

integritas, reabilitas, dan kompetensi (Wang et al, 2019), maka membangun 

kepercayaan wisatawan terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan 

menjadi isu yang sangat penting untuk disikapi. 

Pemulihan pariwisata membutuhkan keyakinan dan kepercayaan baik 

bagi wisatawan maupun penyelenggara wisata. Survei kepercayaan turis di 

Amerika Serikat menunjukkan bahwa kecemasan tetap tinggi, dan 

penyelenggara wisata serta pihak otoritas (pemerintah) harus memastikan 

wisatawan mengetahui protokol yang berlaku untuk perlindungan mereka. 

Survey juga menyimpulkan bahwa alasan rendahnya kepercayaan adalah 

kebingungan/ketidaktahuan akan prosedur keamanan. Untuk itu komunikasi 

menjadi kunci untuk meningkatkan minat berwisata (Enger & Saxon, 2020).  
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Dalam membangun trust terdapat TBM atau Trust Building Model 

(McKnight et al., 2002) yang disusun berdasarkan tiga fase: kepercayaan 

anteseden, yakin mempercayai (trusting beliefs) dan niat mempercayai (trusting 

intention).  Dengan kata lain, model menjelaskan bahwa kepercayaan itu dibuat 

oleh dua jenis anteseden (persepsi terhadap kualitas dan reputasi) yang 

mempengaruhi niat dan keyakinan konsumen untuk percaya.  

Dalam konteks pariwisata di era new normal ini, trust perlu dibangun 

melalui pembentukan persepsi terhadap kualitas dan reputasi penyelenggara 

wisata akan jaminan structural berupa protokol yang disiplin. Penyelenggara 

wisata perlu mendesain ulang pengalaman berwisata untuk mengatasi risiko dan 

kecemasan terkait COVID-19 (Dalrymple, 2020). Diperlukan inisiatif yang 

dapat membuat pengalaman berwisata menjadi lebih baik dan lebih aman secara 

bersamaan. Penyelenggara wisata didukung otoritas harus dapat meyakinkan 

wisatawan bahwa melakukan perjalanan wisata akan aman. Perlu merancang 

berbagai proses mulai dari pemesanan/reservasi, pelayanan hingga pembayaran 

yang dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak langsung namun tetap 

mempertahankan sentuhan personal bagi tiap individu.  Merujuk pada model 

TBM, saat persepsi yang merupakan antecedent terbentuk, maka dapat 

mempengaruhi keyakinan (trusting beliefs) dan niat (trusting intention). 

Tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk dapat 

membangun trust bahwa industry pariwisata di Indonesia telah mengadaptasi 

kebiasaan baru yang mengkedepankan kesehatan dan keamanan.  

Animo dan Daya Beli Menurun 

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, daya beli adalah 

kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau 

diperlukan (kbbi.kemdikbud.go.id, 2020). Adapun menurut Oxford Dictionary 

of Economics, daya beli (puchasing power) adalah: 

“The amount of real goods and services each unit of money will buy. 

Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if 

prices go up, the purchasing power of money goes down.” 

Dapat disimpulkan bahwa daya beli adalah jumlah yang dibayarkan  

atas barang dan jasa yang dibeli. Daya beli berhubungan terbalik dengan harga, 

dimana jika harga naik maka daya beli umumnya akan turun. Namun dalam 

konteks pandemik, harga bukanlah factor utama akan menurunnya daya beli.  
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Gambar 1. Perilaku belanja masyarakat Indonesia selama adaptasi kebiasaan baru 

Sumber: Indonesia Consumer Pulse Survey, McKinsey Company (2020) 

Survei yang dilakukan lembaga riset McKinsey tentang “Indonesian 

Consumer Sentiment During the Corona Virus Crisis” menunjukkan bahwa 

masyarakat Indonesia menjadi lebih hati-hati dalam membelanjakan uangnya, 

hal ini terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang dijalankan. Temuan lain 

menunjukkan kecenderungan untuk berhemat, dan membuat 

pertimbangan/catatan sebelum berbelanja (McKinsey & Company: Covid-19 

Indonesia Consumer Pulse Survey, 2020). 

 
Gambar 2: Kekhawatiran konsumen Indonesia melakukan kegiatan di luar rumah 

Sumber: Indonesia Consumer Pulse Survey, McKinsey Company (2020) 

Penurunan daya beli ini tidak hanya terkait pendapatan/income yang 

berkurang, namun kekhawatiran akan penyebaran virus corona.  Adapun untuk 

pengeluaran terkait pariwisata, hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia masih takut untuk menggunakan layanan/fasilitas bersama dan tempat 

ramai seperti menggunakan transportasi umum (74%), menggunakan pesawat 
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terbang (76%) dan menginap di hotel (70%) (Gambar 1.2) sehingga dipro-

yeksikan pengeluaran (spending) untuk international flight, domestic flight, tur 

dan akomodasi hotel akan tetap rendah (Gambar 1.3).  

Gambar 3: Proyeksi Pengeluaran (Spending) Konsumen 

Sumber: Indonesia Consumer Pulse Survey, McKinsey Company (2020) 

Ketidakpastian (Uncertainty) 

Derek Hough (2014) mempopulerkan ungkapan “The only thing certain 

in life is uncertainty”.  Maka ketidakpastian merupakan hal yang hakiki, yang 

pasti akan terus dialami manusia. Ketidakpastian memiliki makna berbeda-beda 

di berbagai bidang: fisika, ekonomi, statistika, finansial dan lain-lain. Ada 

banyak dimensi ketidakpastian yang berbeda, dan ada kekurangpahaman 

tentang perbedaan karakteristik ketidakpastian, ukuran ketidakpastiannya dan 

cara yang tersedia untuk menghadapinya. Pandemi Covid-19 memberikan 

makna tersendiri pada kata ketidakpastian (uncertainty). 

Funtowicz dan Ravetz (1994) menggambarkan ketidakpastian sebagai 

sebuah situasi informasi yang tidak memadai, yang dapat terdiri dari tiga hal: 

inexactness (tidak akurat/tepat), unreliability (tidak dapat diandalkan), dan 

border with ignorance berbatasan dengan ketidaktahuan dan tidak peduli.Tidak 

ada informasi yang akurat tentang kapan pandemic ini berakhir. Beberapa 

negara maju termasuk Amerika percaya bahwa pandemic Covid-19 akan 

berakhir saat herd-community tercapai. Sehingga mereka berharap krisis ini 

mencapai titik akhir epidemiologis (dimana herd community terbentuk) pada 

kuartal ketiga atau keempat tahun 2021 (Charumilind et al, 2020). Namun 

munculnya gelombang kedua pandemic corona di berbagai negara Eropa seperti 

Spanyol, Italia, Jerman dan Perancis (Kompas.com, 2020) membuktikan bahwa  
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proyeksi tercapainya herd communinity di tahun 2021 adalah perkiraan yang 

unreliable atau tidak dapat diandalkan.  Setelah lebih delapan bulan menangani 

virus corona kita masih belum tahu penanganan/obat yang tepat untuk 

mengatasinya, membuat ketidakpastian tentang kata „akhir‟ semakin nyata. 

Kondisi ketidakpastian ini membuat sulit bagi pelaku industri pariwisata untuk 

membuat strategi dan rancangan kontigensi karena situasi yang tidak menentu. 

Rancangan kontigensi/cadangan merupakan tindakan organisasi dalam 

merespon peristiwa di luar dugaan atau biasa disebut Plan B.  Begitu juga bagi 

wisatawan yang memiliki latend demand/keinginan tersembunyidan keter-

tarikan untuk berwisata/melakukan travel namun tertahan karena tidak yakin apa 

yang akan dihadapi. 
 
Strategi 

Sebelum pandemi COVID-19, upaya Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan otoritas pariwisata untuk menarik 

wisatawan berfokus pada pemasaran destinasi dan promosi industri. Kini 

mereka lebih banyak berurusan dengan berbagai protokol, aturan baru, program 

stimulus (pedulicovid19.kemenparekraf.go.id, 2020). Beberapa strategi perlu 

dipersiapkan sebelum membuka kembali pariwisata karena akan berdampak 

besar pada keselamatan wisatawan dan karyawan sektor. Isu utama adalah 

memberikan keyakinan akan jaminan keamanan dan Kesehatan saat berwisata. 

Protokol Kesehatan yang ketat telah dirancang dengan mengadopsi saran WHO, 

yaitu yang mengkedepankan kebersihan, kesehatan dan keamanan. 

Penyelenggara wisata perlu memiliki protokol kesehatan dan keamanan dengan 

parameter yang standar dan terukur. 

Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental   

Sustainability)  

Pandemi Covid-19 telah merubah pola pikir wisatawan. Kini para 

wisatawan akan lebih memprioritaskan soal keamanan dan kesehatan, setelah itu 

baru destinasi wisata yang akan dikunjunginya (antaranews.com, 2020). 

Pertimbangan membuka kembali destinasi wisata harus lebih dahulu 

memastikan bahwa destinasi wisata tersebut telah mampu menerapkan protokol 

Kesehatan yang ketat. Maka diperlukan suatu jaminan standar protokol 

kesehatan bagi industri pariwisata.  

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun program 

CHSE  (Cleanliness,  Health,  Safety  and  Environmental  Sustainability)  atau  
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Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sebagai 

tatanan new normal di destinasi wisata dengan melibatkan para pelaku industri 

pariwisata dan ekonomi kreatif yang nantinya diharapkan pariwisata dapat 

produktif dan aman dari Covid-19. Dikutip dari CNN Indonesia “Protokol ini 

akan melalui beberapa tahapan, mulai dari melakukan simulasi, lalu sosialisasi 

dan publikasi kepada publik, dan yang terakhir melakukan uji coba. Pelaksanaan 

tahapan-tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta memper-

timbangkan kesiapan daerah,” kata Wishnutama, Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (cnnindonesia, com, 2020).  

 
Gambar 4: Lingkup CHSE Kemenparekraf 

Sumber: https://chse.kemenparekraf.go.id/ 

 

Penerapan protocol CHSE ini membutuhkan koordinasi baik lintas 

instansi pemerintah (misalnya, antara kementerian yang bertanggung jawab di 

bidang transportasi, pariwisata, dan kesehatan), dan antara pemerintah dan 

pemain sektor swasta (seperti untuk menerapkan protokol, menyinkronkan 

bantuan keuangan, dan membuka kembali aset). 

Untuk menerapkan protocol CHSE tersebut, tiga daerah di Indonesia 

dijadikan daerah percontohan, yaitu Bali, Yogyakarta dan Kepulauan Riau.  Bali 

menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling buruk karena 

pariwisata merupakan sumber pendapatan utama provinsi Bali.  Kontribusi 

devisa pariwisata Bali pada 2019 terhadap perekonomian nasional sebesar Rp75 

triliun atau 28,9% (www.balipost.com). Bali sebagai salah satu daerah 

percontohan penerapan protokol CHSE dinilai lebih siap karena dinilai cukup 
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berhasil dalam menahan penyebaran virus corona. Perkembangan virus corona 

di Provinsi Bali dapat dikendalikan secara geografis karena menerapkan 

kearifan lokal dengan melibatkan desa adat. Desa-desa adat di Bali diberikan 

peran sangat besar yang diperkuat oleh Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 

Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali. 

Berdasarkan instruksi ini, desa adat diharapkan lebih banyak berperan dalam hal 

pengendalian kegiatan belajar, bekerja, beribadah, tradisi adat, keramaian wisata 

dan hiburan, perjalanan, sementara tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan 

setempat. Pembentukan Satuan Tugas Covid-19 Bali bahkan lebih dulu 

dilakukan sebelum adanya Gugus Tugas Nasional. Jadi saat pemerintah 

mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembetukan Gugus 

Tugas Covid-19 di Daerah, di Bali sudah lebih dulu terbentuk, dan bahkan 

sudah terorganisir sampai ke desa adat (Dzakwan, 2020).  

Terkait persiapan pariwisata, Bali membentuk task force dan Tim 

Verifikasi Tatanan Kehidupan Era baru yang melibatkan beragam pemangku 

kepentingan seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran, dinas Kesehatan, 

akademisi dan organisasi keagamaan.  Salah satu tugas task force ini adalah 

mempersiapkan standar layanan hospitality berdasar CHSE. Aktivitas task force 

meliputi pemberian pembekalan protokol Kesehatan bagi General Manager 

hotel dan pelaku industry pariwisata, pendampingan penerapan CHSE di 

industri pariwisata serta menerbitkan sertifikat Protokol Kesehatan. Sampai 

dengan akhir Oktober 2020, Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali telah 

menerbitkan 677 sertifikat Protokol Kesehatan Tatanan Kehidupan Era Baru 

atau protokol CHSE (Cleanlines, Healthy, Safety dan Environmental 

Sustainability) untuk usaha industri pariwisata,  diantaranya hotel, usaha jasa 

transportasi dan daya tarik wisata (DTW). Usaha verifikasi untuk sertifikasi itu 

akan berlanjut dan ditargetkan tuntas pada Desember 2020 (nusabali.com, 

2020). 

Selain Bali, Kepulauan Riau juga dijadikan daerah percontohan 

penerapan pariwisata di era normal baru. Salah satu daerah di Kepulauan Riau 

yang sangat serius mempersiapkan protokol CHSE ini adalah Pemkot Batam. 

Hotel dan resort telah menerapkan protokol Kesehatan. Sampai dengan Oktober 

2020 telah diberikan 150 sertifikat CHSE bagi 150 hotel/resort di Batam 

(koranbatam.com, 2020). 
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Pemberian Insentif 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyalurkan 

bantuan insentif pemerintah (BIP) 2020 senilai Rp24 miliar kepada pelaku 

ekonomi kreatif dan pariwisata. Bantuan insentif pemerintah (BIP) 2020 ini  

dibatasi untuk enam pelaku usaha di enam subsektir ekonomi kreatif diantaranya 

game developer, kriya, fesyen, kuliner, film dan pariwisata. Peserta terlebih 

dahulu mengajukan dan menjalani seleksi yang melibatkan praktisi 

berpengalaman. Pada awal November 2020 diumumkan 232 pelaku usaha 

pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penerima program bantuan insentif 

pemerintah (BIP) tahun 2020 (www.industri.kontan.co.id, 2020). BIP 

merupakan program tahunan yang diselenggarakan sejak 2017. Program ini 

bertujuan untuk memberikan tambahan modal kerja dan investasi aktiva tetap 

kepada pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk BIP 2020 

diperuntukkan sebagai bentuk mitigasi dampak ekonomi akibat pandemi pada 

sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (industri.kontan.co.id, 2020). 

Diharaplan program BIP ini bisa menjadi motivasi dan contoh yang baik bagi 

para pelaku pariwisata dan ekraf yang dapat bertahan dan melakukan 

peningkatan kapasitas usaha di tengah pandemi  

Selain melalui program BIP, Kemenparekraf juga memberikan insentif 

pariwisata melalui program revitalisasi tempat wisata. Fokus revitalisasi ini 

adalah pada perbaikan amenitas di sejumlah daya tarik wisata (DTW) seperti 

perbaikan toilet dan penambahan fasilitas lain untuk menunjang kebersihan, 

kesehatan, keamanan, serta kenyamanan wisatawan dengan penerapan protokol 

kesehatan yang ketat (nasional.kontan.co.id, 2020).   

Selain dari Kemeparekraf, insentif atau dana bantuan untuk pemulihan 

sektor pariwisata juga diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi 

Setiyadi menyebutkan, memiliki anggaran Rp 3,8 triliun untuk mendukung 

sektor pariwisata untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Anggaran ini sebetulnya tidak langsung untuk sektor pariwisata tetapi melalui 

sarana dan prasarana untuk mendukung sektor wisata. Kemenhub membangun 

beberapa dramaga seperti di Nusa Penida, Labuan Bajo dan juga di Danau Toba 

yang menjadi destinasi wisata. Selain itu juga memberikan stimulus trayek ke 

wilayah pariwisata berupa dukungan operasional angkutan darat untuk menuju 

lima destinasi wisata, yaitu Banyuwangi, Bromo, Borobudur, Bukit Tinggi dan 

Bali (tribunnews.com, 2020). 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200612/12/1251836/sabar-protokol-new-normal-pariwisata-masih-disusun
https://bandung.bisnis.com/read/20200611/550/1251278/industri-kreatif-jawa-barat-pasca-corona-diprediksi-cerah
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Sosialisasi dan Diseminasi Informasi 

Memulihkan pariwisata membutuhkan keyakinan akan keamanan, baik 

bagi wisatawan ataupun para pelaku industri pariwisata. Survei kepercayaan 

wisatawan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kecemasan tetap tinggi, dan 

pihak berwenang serta manajer destinasi harus bekerja untuk memastikan 

wisatawan tahu tentang protokol yang diberlakukan untuk perlindungan mereka. 

Salah satu alasan rendahnya tingkat kepercayaan ini adalah kebingungan atas 

langkah-langkah keamanan yang saat ini diterapkan. Oleh karena itu, 

komunikasi adalah kunci untuk meningkatkan permintaan (McKinsey & 

Company, 2020). 

Presiden Jokowi menyatakan "Perlu sosialisasi yang masif, diikuti uji 

coba dan simulasi-simulasi. Perlu juga dilakukan pengawasan agar standar 

protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan," (cnnindonesia.com, 2020). 

Upaya Sosialisasi atau diseminasi informasi tentang perkembangan sektor 

pariwisata perlu melibatkan Media karena media memiliki peran yang penting 

dalam pembentukan stigma masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. 

Media menjadi salah satu jembatan informasi antara pemerintah dengan 

masyarakat, termasuk informasi mengenai kesiapan dan persiapan pemerintah 

dalam memulai adaptasi kehidupan baru dengan protokol khusus sektor 

pariwisata. 

Selain melalui media massa konvensional, penyebaran informasi baik 

tentang pariwisata ini juga dapat melalui media digital. Salah satu contoh 

kegiatan yang dilakukan di Bali adalah dengan mengundang 4.400 warga yang 

berprofesi sebagai ASN, influencer, hingga dosen, untuk promosi wisata dengan 

tema 'We Love Bali'. Peserta disyaratkan memiliki lebih dari 2000 followers di 

media sosial. Mereka diajak keliling wisata di 9 kabupaten/kota selama tiga hari 

dua malam dengan fasilitas akomodasi menginap 2 malam di hotel, vila atau 

homestay; biaya transportasi; tiket masuk; konsumsi hingga biaya rapid test. 

Setiap peserta kemudian wajib memposting kegiatan promosi selama 3 hari 2 

malam di akun media sosial mereka berupa foto, video, hingga tulisan yang 

isinya memberikan kesan positif terhadap pariwisata di Bali. Kegiatan ini 

dilakukan bertahap selama bulan Oktober dan November 2020 dengan anggaran 

biaya 20 milyar yang berasal dari Kemenparekraf dan Pemprov Bali 

(kumparan.com, 2020). 

Kegiatan lain yang dilakukan baik oleh Kemenparekraf maupun 

Pemerintah provinsi adalah membuat webinar berseri dengan tema terkait 

https://kumparan.com/topic/asn
https://kumparan.com/topic/influencer
https://kumparan.com/topic/wisata
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pariwisata di New Normal. Kegiatan ini banyak melibatkan kampus/ akademisi 

seperti Universitas Udayana Bali, Universitas Sahid Jakarta, Universitas 

Merdeka Malang, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Universitas 

Negeri Padang, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada dan masih banyak 

kampus lain. Upaya ini dilakukan mengingat peran akademisi sebagai bagian 

dari Pentahelix untuk memastikan kualitas dan mendorong system 

kepariwisataan.  

Model Pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Arief Yahya (Menteri 

Pariwisata Periode 2014-2019) serta dituangkan ke dalam Peraturan Menteri 

(Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pentahelix ini bertujuan untuk 

menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, 

dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar 

memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka 

diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran BCGAM 

(bussiness, government, community, academic, and media)(Aribowo, Wirapraja 

& Putra, 2018). 

Akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media bersama-sama dengan 

pemerintah menyusun, mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep 

pariwisata di era new normal, sehingga kesadaran/pengetahuan masyarakat 

terhadap isu ini meningkat dan diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan 

untuk berwisata. 

 

V. SIMPULAN 

Pemulihan sektor pariwisata di era new normal dihadapkan pada upaya 

membangun trust bahwa industri pariwisata di Indonesia telah mengadaptasi 

kebiasaan baru yang mengkedepankan kesehatan dan keamanan. Selain itu ada 

tantangan terkait animo dan daya beli masyarakat yang menurun untuk 

berwisata, yang disebabkan selain berkurangnya pendapatan karena pandemic, 

juga karena kekhawatiran.  Untuk menjawab hal ini pemeritanh telah 

menyiapkan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental 

Sustainability) yang saat ini secara bertahap sedang diupayakan standar nya 

melalui sertifikasi CHSE bagi penyelenggara pariwisata seperti hotel, restaurant, 

perusahaan transportasi dan daeran tujuan wisata (DTW). Tiga daerah telah 

ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan protocol CHSE ini yaitu Bali, 

Yogyakarta dan Kepulauan Riau. 
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Terkait dengan lesunya sektor pariwisata karena animo/daya beli 

masyarakat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyalurkan 

bantuan insentif pemerintah senilai Rp 24 miliar kepada pelaku usaha di enam 

subsektor ekonomi kreatif diantaranya game developer, kriya, fesyen, kuliner, 

film dan pariwisata. BIP ini bertujuan untuk menggairahkan ekonomi kreatif 

yang erat hubungannya dengan sektor pariwisata. Selain itu terdapat program 

revitalisasi tempat wisata. Fokus revitalisasi ini adalah pada perbaikan amenitas 

di sejumlah daya tarik wisata (DTW) untuk menjamin keamanan, kenyamanan 

dan kebersihan DTW.  

Langkah strategis lain yang perlu dilakukan dalam pemulihan pariwisata 

di era new normal ini adalah penyebaran informasi secara luas untuk 

meningkatkan level of confidence atau keyakinan masyarakat untuk mau 

berwisata. Sasaran awal adalah wisatawan domestic, solo traveller, dan senang 

aktivitas luar ruang. Penyebaran/diseminasi informasi ini dilakukan melalui 

media konvensional maupun digital melalui platform media sosial. Kolaborasi 

dengan para influencers untuk membangun sentiment positif tentang pariwisata 

patut diapresiasi karena diharapkan mampu menjangkau khalayak yang lebih 

luas 

Dalam pengelolaan dan pengembangan dan kebijakan pariwisata, 

diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis 

pariwisata, komunitas, akademisi, serta media.  Pelaksanaan webinar di berbagai 

kampus, dengan pembicara dari kelima unsur Pentahelix berkontribusi dalam 

membentuk strategi pariwisata dengan adaptasi kebiasaan baru sekaligus 

memberikan eksposure/paparan dan meningkatkan kesadaran/pengetahuan 

masyarkat tentang pariwisata di era new normal. 

Penelitian ini dilakukan pada saat mulai dibukanya pariwisata di 

beberapa daerah dan hanya beberapa daerah percontohan yang menjadi 

prioritas. Sehingga belum dapat mengevaluasi efektivitas dari strategi yang 

dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat mengukur 

efektivitas strategi dan inisiatif yang telah dilakukan, agar dapat menjadi lesson 

learned bagi daerah untuk mulai berupaya memulihkan sektor pariwisata. Selain 

itu, krisis pariwisata yang dialami merupakan krisis yang disebabkan bencana 

pandemi yang penuh ketidakpastian sehingga perlu studi lebih mendalam 

tentang dampaknya pada perilaku manusia.  

 

 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200612/12/1251836/sabar-protokol-new-normal-pariwisata-masih-disusun
https://bandung.bisnis.com/read/20200611/550/1251278/industri-kreatif-jawa-barat-pasca-corona-diprediksi-cerah
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I. PENDAHULUAN 

Pembatasan sosial bagi kalangan masyarakat yang kreatif bukan lagi 

menjadi masalah untuk tetap produktif. Berinovasi dan berkolaborasi menjadi 

kunci dalam masa normal baru ini. Banyak hal yang dapat dilakukan dari dalam 

rumah. Produsen tidak perlu berhenti menjual. Pekerja seni di berbagai bidang 

seni tidak perlu berhenti menghasilkan karya seni. Konser musik virtual sebagai 

contohnya dan pekerja seni dapat mengajak masyarakat  untuk menyumbang 

bagi orang yang terpapar COVID-19 melalui lelang lagu. Guru dan dosen tidak 

perlu berhenti mengajar karena sekolah dan kampus harus tutup. Mereka bisa 

mengajar daring dan kegiatan belajar mengajar semakin menyenangkan dengan 

berbagai games edukatif. Seorang fotografer tidak perlu berhenti memotret 

karena ada pekerjaan virtual photoshoot yang sedang tren saat ini. 

Adaptasi kebiasaan baru  tidak seharusnya menghentikan perputaran 

roda bisnis. Meskipun wajib menggunakan protokol kesehatan dan meng-

haruskan bisnis memainkan peranannya lebih banyak di dunia digital dengan 

melakukan promosi secara daring di platform media sosial. Pemerintah 

Indonesia juga berupaya untuk memulihkan perekonomian yang sempat lumpuh 

selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan adaptasi baru  diharapkan akan 

berdampak pada jalannya roda perekonomian tanah air menjadi pulih sedikit 

demi sedikit. 

Dari observasi terdapat beberapa artikel di media online bahwa tidak 

semua bisnis terpuruk.  Di era adaptasi baru ada beberapa peluang bisnis baru 

yang tercipta dari keadaan yang serba terbatas, diantaranya adalah bisnis 

kuliner. Peraturan pemerintah  pada masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar) atau masa PSBB transisi  yang membatasi hanya 50 persen orang untuk 

makan di dalam restoran (dine-in) malah melahirkan  peluang baru untuk 

menjual melalui aplikasi online.  

Bahkan Event Organizer yang biasanya membuat bazzar kuliner 

akhirnya beralih dengan membuat Festival kuliner virtual. Event organizer 

menjadi perantara antara penjual dan pembeli melalui aplikasi dan mem-
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promosikan melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. 

Diharapkan tulisan tentang event pada masa adaptasi baru ini menginsipirasi 

event organizer untuk membuat online event yang berbasis teknologi. 

Sesungguhnya masyarakat terutama generasi milenial dan generasi Z sudah 

terbiasa dengan berbelanja online.Tantangannya adalah bagaimana menciptakan 

exciting experience pada online event tersebut.  

Perbedaan mendasar antara offline event dengan online event terletak 

pada penggunaan teknologi internet. Dalam bidang komunikasi, Event 

Organizer yang termasuk industri kreatif harus mengubah off air event menjadi 

online event. Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang 

berdasarkan talenta, keterampilan, dan kreativitas individu untuk mensejah-

terahkan dengan menciptakan kesejahteraan dengan menghasilkan dan 

memberdayakan daya kreasi dan daya cipta dari individu yang berada dalam 

industri tersebut (Djulius, Juanim, & Dwisanty, 2019). 

Customer engagement akan terjadi bila customer memiliki pengalaman baik 

dengan produk dan pelayanannya. Dalam penelitian berjudul Customer 

Experience Bali Natural Care Through Social Media membuktikan bahwa 

produk memerlukan content creative yang memberikan edukasi kepada 

customer. Customer experience yang menyenangkan akan berdampak positif 

terhadap produk. Buatlah Customer menjadi percaya (moment of Truth) dan 

memberikan testimonial di media sosial (Evelina dan Safitri, 2019). Customer 

secara sukarela berpartisipasi mempromosikan produk kepada orang lain dan 

menjadi social Influence. 

Terminologi social Influence atau pengaruh sosial merupakan cerminan 

dari hasil komunikasi dan interaksi dengan orang lain yang berpengaruh dan 

terjadi perubahan pada sikap atau perilaku seseorang. Social influence itu salah 

satunya adalah berupa informasi dorongan dari teman (Rangkuti & Sulistyawati 

, 2014). Di masa new normal ini media sosial dapat memfasilitasi antar orang 

untuk memberikan informasi  yang valuable  pada event virtual. Bentuknya 

adalah ulasan dan komen di media sosial. Opini terhadap produk dan jasa akan 

terbentuk dari respon netizen, bisa bersifat positip dan bisa bersifat negatif. 

Respon positif dalam bentuk likes dan comments yang merekomendasikan 

produk tersebut (Evelina, 2018).  

Berempati pada situasi masyarakat pada pandemic COVID-19 

merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan para pebisnis. Di 

masa adaptasi baru perusahaan seolah berlomba membuat online event yang 
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kreatif dan inovatif yang menjadi social influence seperti berikut ini. PT 

Unilever dalam menyambut Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 membuat 

online event yang mengajak masyarakat  membeli Pepsodent Edisi Spesial 

Merah Putih. Kemudian mengajak masyarakat mempromosikan program 

tersebut dengan mengunggah foto, memberi hastag #MerdekaSenyum 

KeluargaIndonesia. Desain kemasan menghadirkan gambar pahlawan sedang 

tersenyum dari seluruh Indonesia.  Kemasan yang digunakan juga BIJAK 

PLASTIC karena kemasan karton maupun tube nya dapat didaur ulang. Event 

tersebut memiliki kepedulian pada pemulung dengan men-donasikan 2,5 % laba 

penjualan Pepsodent Edisi Spesial Merah Putih untuk mendukung Kesehatan 

para pemulung dan keluarganya. Konsumen dapat berdonasi melalui 

kitabisa.com hinggal 31 Oktober 2020, yang digandakan dua kali lipat oleh 

Unilever.  

Dana yang terkumpul didonasikan kepada pemulung dalam bentuk 

paket kesehatan dan kebersihan yang terdiri dari alat perlindungan diri seperti 

masker kain, sepatu boots, dan hand sanitizer. Selain itu, para pemulung 

diberikan produk pepsodent untuk menunjang Kesehatan gigi dan mulut dan 

memberikan pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut gratis untuk para 

pemulung dan keluarganya. Menurut Fiona Anjani Foebe, Head of Oral Care 

Marketing Unilever Indonesia, mereka berkolaborasi  dengan  Ikatan Pemulung 

Indonesia  yang membantu kesejahteraan pemulung dengan menyediakan 

sejumlah mesin press sampah plastik. Hal itu membantu meningkatkan nilai 

ekonomis sampah plastik yang dijual pemulung ke pengepul sampah (Birdieni, 

2020).  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Penggunaan Teknologi 360° Viewing Experience 

Online Event tidak terlepas dari kecanggihan teknologi, beberapa event 

sudah menggunakan Teknologi 360 °. Sebenarnya, teknologi yang digunakan 

pada online event sudah digunakan di bidang pariwisata dan pertunjukan seni 

budaya. Video yang dibuat dengan teknologi 360° merupakan video dengan  

sistem kamera yang bersamaan merekam arah secara keseluruhan dengan rotasi 

360 derajat, user dapat menggeser dan memutar sudut pandang 360 °video 

untuk menonton dari sudut berbeda. (Rambing, Tulena, & Najoan, 2016).  

Pada masa normal baru ini event virtual mulai menggunakan terknologi 

tersebut yang menciptakan sensasi bagi konsumen diantaranya Festival Kuliner 
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Makanthon yang diselenggarakan Grabfood mulai 9 November hingga 13 

Desember 2020. Event ini bertujuan mengapresiasi pelanggan, mitra 

pengantaran dan mitra merchant dengan hadiah senilai Rp. 1 miliar. Pelanggan 

dimanjakan dengan berbagai promosi serta peluang memenangkan emas murni 

dengan total 340 gram (Nora, Grabfood Gelar Festival Kuliner Makanthon, 

2020).  

Sedangkan mitra pengemudi dan mitra merchant juga memiliki peluang 

memenangkan emas murni dengan total mencapai 240gram dengan melayani 

lebih pelanggan, Pelanggan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, 

Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bali, Pekanbaru, Lampung, dan Balikpapan 

dapat berpartisipasi dalam undian ketika mereka memesan dari merchant 

GrabFood dan GrabMart manapun (dengan jumlah minimum pemesanan 

bervariasi untuk setiap kota). Sedangkan bagi mitra pengantaran, semakin 

banyak pengiriman, para mitra semakin banyak peluang untuk menang. 

Panitia memilih 24 mitra pengantaran dengan kinerja terbaik yang 

mendapat kesempatan untuk memenangkan masing-masing emas murni seberat 

10 gram. Sedangkan bagi mitra merchant semakin banyak pesanan yang selesai, 

semakin banyak peluang untuk menang. Dan kami pilih juga 24 mitra merchant 

dengan kinerja terbaik mendapat kesempatan untuk memenangkan masing-

masing 10gram emas murni. Para pemenang, akan dipilih dalam tiga periode 

pengundian. Pertama akan dilakukan pada 27 November, kedua 11 Desember. 

Pengundian dan pengumum dua pemenang hadiah utama  dilakukan 18 

Desember 2020 dalam acara Malam Puncak Makanthon yang disiarkan secara 

langsung di media sosial GrabFood.  Dua pemenang utama mendapatkan emas 

murni seberat 50g, dan 24 mitra merchant dengan kinerja terbaik, serta 24 mitra 

pengantaran yang memiliki kinerja terbaik. 

Penggunaan teknologi 360
0 

juga digunakan pada Bazaar Virtual 2020 

yang pertama kali diadakan di Indonesia. Konsumen melakukan transaksi  

dengan aman dan nyaman  meski tidak berada di lokasi event. Acara ini 

merupakan cara baru untuk memperkenalkan dan membangun jaringan usaha 

khususnya kategori makanan dan minuman serta fashion dan lifestyle. Bazaar 

Virtual ini menjadi bazaar online pertama di Indonesia yang menggunakan 

teknologi 360° viewing experience yang memberikan pengalaman berbeda bagi 

para pengunjung. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk memberikan 

peluang di tengah pandemi COVID-19 ini.  Event dengan tema “Dukung 
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Produk Teman” diinspirasi dari mindset berbisnis dari Jack Ma, di mana 

lingkaran kelompok usaha akan memberikan banyak manfaat. 

Promosi Event melalui Hastag  

Event yang dibuat tentunya perlu disebarluaskan agar masyarakat dapat 

berperan serta. Penggunaan hastag memiliki peran penting dalam 

mempromosikan event seperti halnya online shop yang mempromosikan produk 

dengan menggunakan Hashtag (#). Hashtag digunakan untuk menggolongkan 

tema atau topik lebih spesifik dalam media sosial, dan hashtag mempermudah 

orang  mencari topik yang saling berhubungan. Dalam dunia digital, khususnya 

digital content marketing pada sosial media, hashtag berguna untuk 

mengelompokan sebuah tema atau informasi produk agar orang lain atau calon 

pembeli dapat menemukan informasi yang disampaikan penjual dengan hashtag 

tertentu. (Afriani & Masyuzar, 2018). 

Hastag yang digunakan untuk mempromosikan event di masa adaptasi 

baru ini lebih ke arah mendukung UMKM seperti contohnya hastag  

#onepurchasemakesadifference yang diinisiasi Ria Sarwono dan Carline 

Darjanto dari COTTONINK. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat 

berbelanja guna mendukung keberlangsungan hidup UMKM di tengah 

pandemic COVID-19 ini. 

#DukungProdukTeman dan #bersamaKITAbisa, hastag yang 

digunakan pada bazaar virtual yang diselenggarakan pada September 2020 yang 

pertama kali diadakan di Indonesia. Dalam bazaar tersebut bergabung 72 

UMKM yang menjual produk-produk mulai dari makanan, minumam, pakaian, 

kebuhan sehari-hari sampai dengan lukisan. Event ini mengajak masyarakat 

bahwa Kita bersama saling dukung teman dalam situasi kenormalan baru. 

Hastag #GerakanBeliDariKawan digunakan untuk event yang 

diseleng-garakan  KADIN, 11 November 2020 pada pukul 11.11WIB yang 

mengandung filososi bahwa walaupun angka “1” dianggap angka terkecil, 

namun jika dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan maka dapat 

memberikan efek getok-tular dan pada akhirnya menciptakan dampak positif 

yang besar untuk kesejahteraan bersama.  

#GerakanBeliDariKawan melalui community selling platform 

menghubungkan pebisnis dengan reseller dan komunitas online. Gerakan ini 

diharapkan bisa menghidupkan kembali pabrik-pabrik untuk berproduksi, pada 

distributor kembali menyalurkan barang, perusahaan transportasi kembali 
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bergerak mengirimkan pesanan-pesanan dan konsumen mendapatkan produk 

berkualitas dengan harga terjangkau (Alamsyah, 2020). 

Ketiga hastag di atas termasuk Content-based hashtags yaitu hastag 

yang mendeskripsikan tema postingan untuk promosi (Evelina, 2020). Hashtag 

Event dapat berfungsi mempermudah mengelompokkan konten, mempermudah 

pencarian konten, memperluas posting-an dan menjadi sarana promosi produk  

(Permatasari & Trijayanto, 2017).  

 

III.  DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

Event Kolaborasi Membangkitkan UMKM 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama 

Kusubandio secara virtual (28/8/2020) mengatakan, Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) ekonomi kreatif bisa memanfaatkan peluang saat pandemi 

COVID-19 (Ulya, 2020). 

Karena itu kami mendorong para pelaku usaha melakukan 

transformasi digital. Ini penting khususnya di era pandemi, di 

mana kita ketahui bersama, era digital ini terakselerasi dengan 

sangat cepat," kata Wishnutama dalam launching Karya Kreatif 

Indonesia (KKI)). 

Beberapa online event yang membantu UMKM Dalam bidang kuliner 

dilakukan dengan berbasis teknologi menggunakan aplikasi seperti festival yang 

diselenggarakan oleh e-commerce Blibli.com, yaitu Festival Soto Nusantara 

Online dan menjadi festival soto online pertama dan terbesar di Indonesia yang 

berlangsung dari 18 – 24 September 2020.  

 

Gambar 1. Poster Festival Soto Nusantara 

Sumber: technologue.id (21 September 2020) 
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Festival ini menghadirkan lebih dari 50 pedagang soto lokal dengan 36 

jenis soto yang dapat dipesan langsung melalui platform Blibli. Event tersebut 

merupakan bentuk komitmen Blibli mendorong pertumbuhan bisnis pelaku 

UMKM khususnya di industri kuliner yang terkena imbas dari pandemi 

COVID-19.  

Menurut Geoffrey L. Dermawan, Senior Vice President of Merchant 

Sales, Development, & Operations Blibli, Festival ini mengakomodasi batasan 

untuk makan di restoran sehingga pelanggan tetap dapat menikmati makanan 

enak dan berkualitas. Di sini peran e-commerce menjadi esensial untuk 

mempertemukan kebutuhan pelanggan dengan produk berkualitas dari mitra 

seller, khususnya untuk festival kuliner yang akan kami buat secara 

berkelanjutan. 

Di perhelatan Festival Soto Nusantara ini, menawarkan 36 jenis soto dan 

menghadirkan hingga lebih dari 500 variasi makanan daerah. Pelanggan dapat 

mengakses laman khusus Festival Soto Nusantara melalui situs atau aplikasi 

Blibli dan dapat langsung memesan menu favoritnya dari restoran yang 

diinginkan. 

Selain memastikan kualitas makanan terjaga saat sampai ke tujuan, 

pelanggan bisa merasa lebih nyaman juga dengan kebersihan penyajian. Menu 

ready to eat (siap saji) ini didukung layanan pengiriman instan dan mekanisme 

contactless shipping pada saat pengiriman ke tangan pelanggan. 

Di Festival Soto Nusantara ini, Blibli berkolaborasi dengan Gerakan 

Bangga Nusantara (Gernus) yang telah terkenal dengan berbagai event kuliner 

tematik daerah yang dilakukan secara offline 

“Kami senang dapat berkolaborasi bersama Blibli yang 

menjembatani UMKM kuliner untuk merambah pasar online 

apalagi di tengah pandemi agar semakin dikenal banyak orang 

dan roda usaha mereka dapat terus berputar,” kata pendiri 

Gernus, Yohanes Yulianto Marwidi. 

Yohanes juga mengatakan bahwa festival ini merupakan bentuk kegiatan 

bersama guna melestarikan warisan Nusantara agar tidak punah dan terus dapat 

dinikmati generasi berikutnya.  

“Festival Soto Nusantara yang diselenggarakan secara online ini 

semoga menjadi daya tarik dan sekaligus memperkenalkan 

masakan khas Indonesia kepada kaum milenial. Hal ini agar 

generasi muda Indonesia semakin mengenal kekayaan citarasa 
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kuliner Indonesia yang didukung bumbu rempah yang bersumber 

dari negeri sendiri. Selain itu, melalui festival online ini seluruh 

pelanggan dengan mudah menikmati berbagai pilihan jenis soto 

dan varian makanan lainnya tanpa perlu keluar rumah,” ungkap 

Yohanes. 

Festival Soto Nusantara menjadi bagian dari kampanye Blibli untuk 

mendorong usaha lokal yaitu #KarenaLokalno1. Blibli berkomitmen untuk terus 

mendorong roda bisnis dan ekonomi di Indonesia, melalui penguatan industri 

UMKM yang terbukti dapat membantu ekonomi Indonesia bertahan melalui 

beberapa situasi krisis sebelumnya. 

Kampanye #KarenaLokalno1 merupakan bukti nyata dukungan Blibli 

terhadap program gerakan nasional pemerintah Indonesia yaitu Bangga Buatan 

Indonesia. Program nasional ini bertujuan menjadi stimulus bagi usaha UMKM 

dan mendorong percepatan transformasi digital terjadi di industri ritel Indonesia. 

Blibli selalu berupaya memberikan pengalaman belanja menyenang-kan 

bagi pelanggan dan membuka kesempatan bisnis yang lebih besar untuk para 

mitra seller yang sejalan dengan strategi bisnisnya yaitu Customer Satisfaction 

First. 

Untuk memeriahkan festival ini, Blibli juga menghadirkan penawaran 

khusus bagi para pelanggan yang membeli produk soto dari restoran yang telah 

dikurasi. Penawaran yang diberikan berupa ekstra diskon Rp10 ribu dan gratis 

ongkos kirim. 

  Selain Festival Soto Nusantara online, Blibli juga mengadakan Festival 

Nasi Online Bibli yang berlangsung mulai 19 - 28 Oktober 2020 dengan 

menyajikan 250 menu nasi dengan 1.000 varian menu pendukung, dari 70 

restoran lokal yang dapat dipesan langsung melalui Blibli. Festival Soto 

Nusantara menjadi bagian dari kampanye Blibli untuk mendorong usaha lokal 

dengan hastag #KarenaLokalno1 (Mulyawan , 2010) 
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Gambar 2: poster Festival Nasi 

Sumber: Suara Merdeka.com (21 Oktober 2020) 

Blibli berkomitmen untuk terus mendorong roda bisnis dan ekonomi di 

Indonesia, melalui penguatan industri UMKM yang terbukti dapat membantu 

ekonomi Indonesia bertahan melalui beberapa situasi krisis sebelumnya. 

“Berkaca pada respon positif pelanggan pada beberapa festival kuliner 

sebelumnya, kondisi pandemi tidak membatasi masyarakat dalam 

menikmati hidangan kesukaannya yang dapat dibeli online. Festival 

semacam ini dapat mendukung pelaku UMKM kuliner tetap berjualan 

dan melayani pelanggan melalui platform Blibli.com, “Senior Vice 

President of Merchant Sales, Development and Operations Blibli, 

Geoffrey L Dermawan, (21/10/2020). 

Dalam  pemilihan menu, Blibli berkolaborasi dengan Tirta Lie yang 

pilihan makanannya dinilai terbukti kualitas, kelezatan, serta pengemasan 

produk nasi yang dihadirkan secara online ini. Hal ini bisa terlihat dari 

banyaknya para pelanggan yang ikut membeli menu pilihan Tirta Lie pada 

Festival Mie Online Blibli Agustus lalu. 

"Festival ini bukan hanya dapat memberikan kenyaman bagi para 

pecinta kuliner, tetapi juga terus mendukung para pemilik restoran 

yang ikut berpartisipasi. Meskipun tidak bertatap muka, mereka 

sangat senang bisa tetap berbisnis dan menghadirkan menu 

terbaiknya kepada pelanggan," ujar Tirta Lie. (Nora, Festival Mie 

Online, 2020).  
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Gambar 3: Poster Festival Mie Online 

Sumber: Blibli.com, 12 Agustus 2020 

Kuliner lainnya adalah Festival Kuliner Makanthon  yang 

diselenggarakan Grabfood mulai 9 November hingga 13 Desember 2020. Event 

ini bertujuan mengapresiasi pelanggan, mitra pengantaran dan mitra merchant 

dengan hadiah senilai Rp. 1 miliar. Pelanggan  dimanjakan dengan berbagai 

promosi serta peluang memenangkan emas murni dengan total 340 gram. 

Sedangkan mitra pengemudi dan mitra merchant juga memiliki peluang 

memenangkan emas murni dengan total mencapai 240gram dengan melayani 

lebih pelanggan, Pelanggan di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, 

Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bali, Pekanbaru, Lampung, dan Balikpapan 

dapat berpartisipasi dalam undian ketika mereka memesan dari merchant 

GrabFood dan GrabMart manapun (dengan jumlah minimum pemesanan 

bervariasi untuk setiap kota). Sedangkan bagi mitra pengantaran, semakin 

banyak pengiriman, para mitra semakin banyak peluang untuk menang. 

 

Gambar 4: Poster Makanthon 

Sumber: Suara.com (9 November 2020) 
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Panitia memilih 24 mitra pengantaran dengan kinerja terbaik yang 

mendapat kesempatan untuk memenangkan masing-masing emas murni seberat 

10 gram. Sedangkan bagi mitra merchant semakin banyak pesanan yang selesai, 

semakin banyak peluang untuk menang. Kemudian dipilih juga 24 mitra 

merchant dengan kinerja terbaik mendapat kesempatan untuk memenangkan 

masing-masing 10gram emas murni. Para pemenang, akan dipilih dalam tiga 

periode pengundian. Pertama akan dilakukan pada 27 November 2020, kedua 

11 Desember 2020. Pengundian dan pengumum dua pemenang hadiah utama  

dilakukan 18 Desember 2020 dalam acara Malam Puncak Makanthon yang 

disiarkan secara langsung di media sosial GrabFood.  Dua pemenang utama 

mendapatkan emas murni seberat 50 gram, dan 24 mitra merchant dengan 

kinerja terbaik, serta 24 mitra pengantaran yang memiliki kinerja terbaik (Nora, 

Grabfood Gelar Festival Kuliner Makanthon, 2020).  

 

IV. SIMPULAN 

Kreatif, inovatif menjadi kata kunci dari para pebisnis. Dua kata tersebut 

perlu ditambahkan dengan kolaborasi yang menjadi ciri khas di era adaptasi 

baru ini. Event yang berempati pada masyarakat memiliki selling point. Event 

era normal baru ini banyak berpihak dengan UMKM. Event organizer 

beradaptasi membuat video dengan teknologi 360°.Online Event tersebut 

menciptakan sensasi baru dalam memanjakan mata dan bertransaksi dengan 

aman, nyaman  dan praktis meski  tidak berada di lokasi.  Hastag juga memiliki 

peran penting untuk mempromosikan event.  Para event organizer perlu memilih 

kata-kata hastag yang berempati dan mengangkat budaya lokal sehingga 

masyarakat mau berpartisipasi pada event tersebut. 

Artikel ini dapat menginspirasi  untuk  membuat event perusahaan 

secara online yang aman dan nyaman dengan menggunakan teknologi 360
0
. 

Dari artikel ini juga memberikan pengetahuan pada event organizer bahwa  

penggunaanhastag berpengaruh dalam promosi event di media sosial untuk 

menarik pengunjung dan event dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak 

merupakan hal yang saling menguntungkan. Keterbatasan tulisan ini bersifat 

desk riset yang menganalisis berdasarkan opini terhadap fenomena yang 

diamati. Di masa mendatang dapat dilakukan riset customer mengenai 

perbandingan kepuasan online event dengan offline event.   
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I. PENDAHULUAN 

Maret 2020, merupakan awal Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) 

terdeteksi di Indonesia. Sebelumnya Pemerintah Indonesia satu suara membawa 

pesan kepada publik bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya dan mengimbau 

masyarakat tidak perlu khawatir. Namun kondisi berubah, pada bulan tersebut 

juga COVID-19 dinyatakan sebagai Pandemi Global pada 11 Maret 2020 

(Gloria, 2020) yang menjadi latar belakang pemerintah pusat dan daerah 

memberlakukan kebijakan yang sangat ketat untuk menghalau virus ini 

menyebar ke seluruh negeri. 

 Pada 31 Maret 2020, inilah yang menjadi titik awal pemerintah 

memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini 

didasari dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 

2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 oleh 

Presiden Joko Widodo. Pasal 1 PP ini mendefinisikan yang dimaksud dengan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran 

COVID-19 (Pemerintah Indonesia. 2020). 

Pada Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2020, menyatakan "Dengan 

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu 

provinsi atau kabupaten/ kota tertentu," Sementara Ayat 2 mengatur latar 

belakang disetujuinya PSBB yang berbuyi “Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan 

epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis 

operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan” (Pemerintah Indonesia. 2020). 

 Setelah keluarnya PP ini, aturan PSBB diterapkan di DKI Jakarta pada 

10  April  2020.  Mengutip  Warta  Ekonomi  (Ferry, 2020),  Gubernur  DKI  Jkt 

mailto:fakhriy.dinansyah@lecturer.umn.ac.id
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Anies Baswedan menyatakan Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah pertama 

di Indonesia yang menerapkan pemberlakukaan PSBB untuk penanganan 

COVID-19. Pada konferensi pers Anies berharap masyarakat Jakarta dapat 

menunjukkan kedisiplinan dan komitmen untuk melewati 14 hari ke depan 

mulai 10-23 April 2020. 

 Kebijakan yang diterapkan oleh DKI Jakarta kemudian disusul 

penerapannya di daerah penyangga Ibukota, yakni Kota Bekasi, Kabupaten 

Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok pada 12 April 2020. 

Lalu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan pada 

18 April 2020. Praktis, penerapan awal PSBB sangat memengaruhi aktivitas 

perekonomian Indonesia karena wilayah Jabodetabek memiliki jumlah 

penduduk dan perputaran uang yang besar. Berbagai macam sektor bisinis 

terkena dampak langsung maupun tidak langsung (Sania, 2020). 

 Upaya untuk bisa mencapai keunggulan kompetitif dan memenang-kan 

persaingan memang sangat terkendala. Kondisi ini mau tidak mau 

mengharuskan banyak kegiatan beralih dilakukan secara virtual. Strategi dan 

inovasi pemasaran perusahaan berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya suatu 

perusahaan bertahan pada persaingan pasar yang ada di masa pandemi ini yang 

mengganggu banyak aktivitas, mulai dari pendidikan, keagamaan, hingga 

ekonomi dan bisnis. 

Vivek Lath, Tracy Lee, Koon Tee Tan dan Philla Wibowo (2020) dari 

McKinsey and Company menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus 

menjadi perhatian atau fokus dalam era new normal di mana salah satunya 

adalah pengembangan teknologi dan inovasi. Pada artikel yang berjudul “With 

effort, Indonesia can emerge from the covid 19 crisis stronger,” mereka 

menguraikan bahwa saat kondisi pandemi covid 19 sekarang ini banyak pihak 

beralih ke kegiatan yang bersifat virtual(belanja, belajar, hiburan dan bekerja).  

Oleh karena itu agar bisa bertahan di era new normal, perusahaan harus 

bisa mengikuti trenini dengan berusaha mengembangkan teknologi dan inovasi 

seperti pelayanan virtual (digital services) yang menawarkan pengalaman baru 

kepada konsumen dalam bentuk digital. 

Saat seperti ini, banyak orang menghabiskan waktunya secara online. Ini 

waktunya yang tepat untuk memasarkan bisnis. Menurut Global Web Index, 

terdapat lebih dari 76 persen pengguna internet berusia 16–64 tahun yang 

menghabiskan waktunya untuk menggunakan smartphone selama social 

distancing diberlakukan (Lubis, 2020). Publik harus melihat ini sebagai 
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kesempatan emas untuk bisa memasarkan brand. Konsumen bukannya hilang, 

namun mereka hanya beralih ke digital platform. Pertumbuhan belanja iklan 

digital yang signifikan pada bulan Januari hingga bulan Juni 2020 dibandingkan 

dengan tahun lalu. Pertumbuhan tersebut mencapai 25 persen dengan puncak 

aktivitas belanja iklan pada bulan Juni (Lubis, 2020). 

 Virus Corona tak hanya mematikan buat manusia, tetapi juga bisnis 

wedding organizer (WO). Hal itu karena adanya larangan membuat keramaian, 

tidak terkecuali membuat pesta pernikahan demi menekan penyebaran virus 

menular tersebut. Meskipun demikian, bisnis tentu tetap harus berjalan dengan 

berupaya untuk beradaptasi melalui penyesuaian gaya bahasa dan penyampaian-

nya dalam berkomunikasi terhadap audiensmereka. Tingkat persaingan dalam 

memperkenalkan produk dan menanamkan brand awareness dan memperkuat 

citra perusahaan cukup atau bahkan bisa dikatakan sangat ketat. Komunikasi 

yang efektif menjadi kunci utama untuk menentukan pemilihan media yang 

tepat dan akurat sehingga strategi dan inovasi pemasaran yang ingin 

disampaikan dapat diterima, dimengerti, serta menjangkau pelanggan. 

 Salah satu WO yang beroperasi di Jabodetabek adalah Ohana 

Enterprise. Ohana Enterprise didirikanpada 2014 di Tangerang. WO 

inimenawarkan beragam layanan pernikahan satu atap (one stop wedding 

services). Latar belakang Ohana Enterprisememilih konsep layanan tersebut 

adalah karena di tahun 2014 masih belum ada perusahaan yang bisa 

menggabungkan beberapa layanan penting yang menjadi elemen utama suatu 

event pernikahan yaitu antara lain: wedding organizer, venue owner, catering, 

documentation, make up, bridal, entertainment dan lain lain (Ohana Enterprise, 

2015). Pelayanan satu atap diharapkan akan mempermudah klien dalam 

mempersiapkan hari penting pernikahannya, terlebih budaya di Indonesia yang 

mensyaratkan bahwa pernikahan harus dihadiri oleh banyak orang. Berbeda 

dengan beberapa negara seperti Singapura, Eropa, dan Amerika yang 

mempunyai budaya pernikahan bersifat private, karena cukup hanya dihadiri 

oleh keluarga dekat saja (Ohana Enterprise, 2015). 

Untuk terus melanjutkan bisnisnya sekaligus sebagai taktik untuk 

memenangkan persaingan di kala pandemi, Ohana Enterprise kemudian 

mengadakan marketing event sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran 

mereka bertajuk “Ohana Wedding Festival Virtual Expo2020”, sebagai bentuk 

strategi membangun brand awareness di masa pandemi covid 19. Event ini telah 

dua kali dilaksanakan yaitu di Jakarta (28-29 Maret 2020) dan di Bandung (27  
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Juni 2020). Event ini direncanakan diadakan di semua cabang Ohana Enterprise 

yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali, Lampung, dan Balikpapan. Ohana 

Wedding Festival Virtual Expo 2020yang diadakan di Jakarta pada 28-29 Maret 

2020 adalah merupakan event wedding virtual (daring) yang pertama kali 

diadakan di Indonesia selama masa pandemi. Bahkan dilaksanakan sebelum ada 

anjuran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf pada 

22 April 2020 (Tri, 2020) yang mengajak pelaku industri event untuk menggelar 

kegiatan secara daring. Pada Ohana Wedding Festival Virtual Expo 2020 ini, 

klien akan diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan vendor 

yang mengikuti event tersebut sehingga klien bisa mendapat info secara 

detaillangsung dari vendor. 

 

II. KERANGKA KONSEPTUAL 

 Sebagai landasan penelitian terdahulu, artikel ini mengambil beberapa 

konsep yang dikutip dari dua penelitian terdahulu yang paling relevan. 

Penelitian pertama ditulis oleh Madray (2020) berjudul The Impact of COVID-

19 on Event Management Industry. Studi tersebut menunjukkan dampak 

berbeda COVID-19 pada industri event management. Efek utama dari pandemi 

ini adalah kerugian besar di industri karena pembatalan dan penundaan besar-

besaran. Laju industri sangat lambat dan bertahan dengan bantuan acara virtual. 

Pendapatan dan pekerja sangat terpengaruh dan membutuhkan dana untuk 

bertahan hidup dan bertahan dalam jangka panjang. Para pemimpin industri 

event yang inovatif melakukan berbagai strategi, seperti penggunaan teknologi 

virtual untuk menghubungkan orang dan membuat mereka berpartisipasi 

melalui pengorganisasian webinar, obrolan & diskusi langsung, pertunjukan 

artis langsung, dan podcast. Mereka mempromosikan ini melalui berbagai 

strategi pemasaran unik di platform media sosial secara utama. Oleh karena itu, 

dampak COVID-19 pada industri event management sangat parah dan 

membutuhkan dukungan dari pemerintah dan sponsor tetapi mereka masih aktif 

dan berusaha bertahan melalui sarana acara virtual. 

 Penelitian kedua ditulis oleh Raihan & Firman (2020) berjudul Social 

Presence of Ruangguru in Social Media during COVID-19 Pandemic. Studi ini 

menunjukkan kehadiran brand di media sosial penting untuk diteliti karena 

semakin banyak brand yang menggunakan media sosial sebagai alat 

komunikasi utama untuk mendapatkan brand engagement. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 
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Melalui postingan Ruangguru di Instagram, peneliti mengamati dengan 

menggunakan tiga dimensi kehadiran sosial. Hasil penelitian ini menggambar-

kan Ruangguru menunjukkan kehadiran sosial yang baik berdasarkan tiga 

dimensi kehadiran sosial selama Pandemi Covid-19 di media sosial Instagram. 

Konsep yang digunakan untuk membedah studi kasus dalam artikel ini 

adalah Integrated Marketing Communication (IMC) dan Event Marketing. 

Chitty, W., Barker, N., Valos, M., Shimp, T.A., Chitty, B. (2011) menjelaskan 

bahwa IMC merupakan proses yang mencakup pada perencanaan, pelaksanaan, 

integrasi, dan implementasi dari berbagai bentuk komunikasi pemasaran seperti 

advertising, sales promotion, personal selling, sponsorships dan publicity, serta 

direct marketing. 

IMC adalah sebuah proses pengembangan dan implementasi bentuk  

program persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan.  

Tujuan dari IMC adalah memengaruhi atau memberikan efek langsung kepada  

perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya (Chitty, W., Barker, N., Valos, M.,  

Shimp, T.A., Chitty, B. 2011). 

  Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing  

Communication (IMC) adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan  

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk  

mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan  

perusahaan dan produknya (Kotler & Amstrong, 2009). 

  Sementara itu, menurut Kotler & Keller (2016) mengonsepkan tujuh alat 

promosi dalam komunikasi pemasaran sebagai berikut. 

1. Advertising (Periklanan). Presentasi berbayar yang sifatnya non personal 

dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui 

media yang dicetak (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan 

televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, nirkabel), media elektronik 

(rekaman, rekaman video, videodisc, CD- ROM, websites), dan media 

display (billboard, signage, poster). Advertising atau iklan adalah segala 

bentuk penyampaian pesan secara komersil. 

2. Public Relations & Publicity (Hubungan masyarakat dan publisitas). 

Beragam program yang diarahkan secara internal untuk karyawan 

perusahaan atau eksternal untuk pelanggan, bentuk-bentuk lain, pemerintah, 

dan media untuk mempromosikan citra perusahaan atau komunikasi 

produk. Merupakan bentuk usaha atau aktivitas yang berkelanjutan dan 

terencana dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan niat baik 
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dan pemahaman yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan 

masyarakat. Fungsi kehumasan digunakan melalui press release yaitu 

pembeberan cerita atau informasi yang berkaitan dengan aktivitas, prestasi, 

dan hal-hal lain dari perusahaan. Aktivitas ini bermanfaat dalam 

membangun, mengembangkan, dan mempertahankan corporate identity 

(identitas perusahaan). 

3. Sales Promotion (Promosi penjualan), Promosi penjualan adalah segala 

macam aktivitas yang didesain untuk meningkatkan penjualan jangka 

pendek. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk atau layanan termasuk promosi pelanggan (seperti 

sampel, kupon, dan premi), promosi perdagangan (seperti iklan), dan bisnis 

penjualan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan 

suatu event atau pameran (exhibition) ataupun melalui penawaran telepon 

(telemarketing dan sales call) dengan sumber data dari database (database 

marketing). 

4. Personal Selling (Direct Marketing) atau penjualan personal dan penjualan 

langsung adalah aktivitas penjualan produk dengan cara tatap muka dengan 

satu atau lebih karyawan untuk tujuan membuat presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Dapat dilakukan melalui telemar-

keting, ataupun internet kepada target konsumen spesifik.  

5. Event and Experiences (Acara dan Pengalaman) merupakan kegiatan 

dan program yang dirancang untuk menciptakan komunikasi perusahaan 

yang disponsori atau khusus terkait interaksi merek dengan konsumen, 

termasuk olahraga, seni, hiburan, dan sajian acara serta kegiatan yang 

kurang formal. 

6. Online and Social Media Marketing (Pemasaran Daring dan Media 

Sosial) kegiatan online dan program yang dirancang untuk melibatkan 

pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung untuk 

meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan 

produk dan layanan. Mobile Marketing (Pemasaran dengan Pergerakan). 

Suatu bentuk khusus dari pemasaran online yang menempatkan komunikasi 

pada ponsel konsumen seluler, ponsel pintar, atau tablet. 

7. Direct and Database Marketing (Pemasaran Langsung dan Basis 

data). Penggunaan surat, telepon, faks, e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari 

pelanggan tertentu dan prospek. 
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Lebih spesifik, artikel ini juga menggunakan konsep event marketing 

yang menjadi taktik perusahaan menyajikan Ohana Wedding Festival Virtual 

Expo 2020.  

Shimp & Andrews (2013) mendefinisikan event marketing adalah 

bentuk promosi merek yang mengikat pada aktivitas publik, seperti atletik, 

budaya, sosial, atau minat tinggi lainnya yang bermakna.  

Event marketingberkembang karena memberikan perusahaan alternatif 

untuk media massa yang tak dapat diprediksi, kemampuan untuk menargetkan 

konsumen secara lokal atau regional, dan peluang untuk menjangkau kelompok 

gaya hidup spesifik yang perilaku konsumsinya dapat dikaitkan dengan acara 

tersebut. 

Diharapkan implementasi event marketing bisa menjaring lebih banyak 

konsumen dan menciptakan konsumen potensial (potential customer) serta 

menyampaikan pesan (brand messages) merek produk dengan baik.  

Berdasarkan definisi dari Shimp & Andrews, event marketing yang 

diselenggarakan harus memiliki pengaruh (impact) berkesan mendalam bagi 

orang yang hadir yang merupakan customer maupun potential customer, 

sehingga mereka mengingat pengalaman yang menyenangkan tersebut dalam 

waktu yang cukup lama. Event marketing diterapkan oleh banyak perusahaan.  

Dalam kegiatan pemasaran, event marketing dinilai cukup efektif untuk 

mendongkrak pemasaran merek produk dan meningkatkan awareness merek 

produk. 

Fungsi utama dari event marketing adalah:  

(1) Membangun brand awareness; 

(2) Trend setter target market; 

(3) Sarana mengikat konsumen; 

(4) Menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan (customer loyalty); 

(5) Memberi informasi yang mendidik tentang dengan keunggulan dan 

keuntungan suatu produk; 

(6) Menetapkan target penjualan; 

(7) Meningkatkan brand positioning; 

(8) Membentuk kesan brand yang positif; 

(9) Menciptakan brand switching untuk kompetitor.  

Pemasar yang baik harus bisa menggali informasi lebih dalam untuk 

mengetahui banyak hal tentang konsumen. Ini meliputi bentuk dan pelaksanaan 

acara, seberapa jauh konsumen mengenal merek produk, apa yang menjadi 
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harapan mereka terhadap merek produk tersebut, dan merek produk apa saja 

yang mereka gunakan selama ini. 

 

III. METODOLOGI 

Artikel ini menggunakan jenis studi kasus deskriptif dengan teknik 

wawancara. Narasumber dalam artikel ini adalah Chief Executive Officer Ohana 

EnterprisesPeter Chandra Gunawan yang mengambil keputusan strategis dan 

Manajer Divisi Ohana Pictures Jeinet Christy Yosefin yang mengeksekusi 

penyelenggaraan Ohana Wedding Festifal Virtual Expo. Proses wawancara 

terhadap para narasumber telah dilakukan pada September 2020 secara daring. 

Metode yang digunakan adalah studi kasus, merupakan penggam-baran 

terperinci dan mendalam mengenai kondisi yang aktual dan faktual. Sebuah 

studi kasus merupakan sebuah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena 

kontemporer (misalnya, sebuah „kasus‟) yang ditetapkan dalam konteks 

kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks 

mungkin tidak jelas (Yin, 2017). 

Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Yin (2017) menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu sumber data 

yang sangat penting. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui studi 

pustaka. Juga menggunakan teknik analisis data dengan analisis logika 

penjodohan pola (pattern matching). Logika ini membandingkan pola yang 

didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa 

prediksi alternatif). Jika kedua pola mempunyai persamaan, maka hasilnya dapat 

menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2017). 

 

IV. DISKUSI 

Seperti umumnya yang dialami perusahaan lain, Ohana Enterprisejuga 

terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19yaitu berupa:  

1. Pembatalan/penundaan eventsehingga dana pembayaran dari klien yang 

sudah diterima harus diberlakukan refund (pengembalian uang yang sudah 

disetor/dibayarkan).  

2. Penundaan pembukaan cabang baru Ohana Enterprise. Untuk lebih 

mendekatkan diri ke target audience (sebagai strategi jemput bola), di 

tahun 2020 Ohana Enterpriserencananya akan membuka cabang baru di 10 

kota besar, di antaranya: Semarang, Jogjakarta, Lampung dan Palembang. 

Namun dengan adanya pandemi COVID-19, realisasi dari rencana tersebut  
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terpaksa harus ditunda.  

3. Pembatalan/penundaan beberapa acara offlineyang berhubungan 

dengan strategi membangun brand awareness (wedding festival, pameran, 

seminar dan lain-lain).  

Hingga saat ini pemerintah memang memberi kelonggaran atas aturan 

tentang larangan pengadaan acara yang bersifat mengumpulkan orang banyak. 

Meskipun begitu, lebih banyak klien yang belum berani menyelenggarakan 

event di tahun ini dan mereka lebih memilih untuk menyelenggarakannya pada 

2021. 

Sebagai upaya membangun brand awareness dalam situasi saatini, 

Ohana Enterprisemelakukan strategi alternatif yang disebut dengan strategi 

“ABCDEF”. Berdasarkan wawancara dengan Peter Chandra Gunawan selaku 

CEO, ia menguraikan strategi tersebut sebagai berikut: 

a. Assets Optimalization  

Ohana Enterprisemenganggap bahwa aset terbesar perusahaan 

adalah sumber daya manusia/karyawan. Perusahaanlebih memilih 

memanfaatkan waktu kerja karyawan (yang tidak terlalu sibuk) dengan 

menambah pengetahuan dan kemampuan mereka. Caranya adalah dengan 

memasukkan mereka ke divisi YouTube.  

Pada divisi ini terdapat karyawan/partner yang sudah ahli di 

bidangnya (public speaking, fotografi, sampai content design). Karyawan 

akan diberi pengetahuan tentang public speaking, cara mengoperasikan 

kamera yang benar sehingga hasilnya optimum, dan editing melalui 

pembuatan kontenyang menarik. Dengan harapan setelah Pandemi COVID-

19 berakhir mereka kembali bekerja dengan kemampuan yang lebih.  

b. Branding the Company  

Peter Chandra Gunawan pada bulan Mei 2020 mengadakan live 

instagram selama 14 hari berturut-turut yang bertajuk “CEO series”, yang 

mengundang pembicara-pembicara dan melakukan wawancara dengan 

mereka, sebagian besar dari pembicara (sekitar 75%) adalah CEOmuda. 

Acara ini dikemas secara menarik dan edukatif. Acara CEO series 

berhasil menaikkan follower instagram Ohana Enterprise sebesar 100.000 

followers selama pandemi, di samping itu CEOyang menjadi pembicara 

dan diwawancarai dalam acara tersebut juga bisa lebih mengenal Ohana 

Enterprise serta secara tidak langsung menjadi duta dari Ohana Enterprise. 
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Acara tersebut oleh perusahaan dianggap sangat berguna untuk 

membangun brand awareness, maka sampai sekarang acara tersebut tetap 

diadakan namun hanya untuk tiap hari Rabu.  

c. Campaign  

Selama masa pandemi COVID-19, Ohana Enterpriseterus 

melakukan kampanye di beberapa platformmedia sosial (youtube, 

instagram, facebook, dan twitter)yang memberi keyakinan pada 

masyarakat/publik bahwa setelah masa pandemi covid 19 berakhir dan 

kondisi sudah kembali normal, Ohana Enterprise akan melayani 

masyarakat/klien dengan lebih baik lagi dari yang sekarang, baik dari segi 

harga dan kualitas pelayanan.  

Selama ini, karena memiliki banyak SDM yang berkualitas dan 

venue yang berkapasitas cukup, Ohana Enterprisemampu melayani lebih 

banyak event per hari dibanding dengan kompetitor, puncaknya adalah di 

bulan Oktober 2019 saat perusahaan inimengadakan 40 event tiap hari dan 

tentunya dengan tetap menjaga kualitas pelayanan.  

d. Digital Content  

Tetap terus mengunggah informasi tentang Ohana Enterprise 

khususnya tentang divisi wedding organizer di berbagai platform media 

digital. Melalui strategi ini, Ohana Enterprisebanyak dilirik oleh investor 

yang meyakini bahwa bisnis wedding organizer masa normal baruakan 

berkembang karena  pernikahan adalah moment  bersejarah  yang 

dirayakan dan menjadi  impian sebagian besar orang.  

e.  Economic Realistic  

Ohana Enterpriseberusaha menyikapi kondisi ekonomi dalam 

situasi pandemi COVID-19ini dengan sikap yang realistis (sesuai 

kenyataan). Larangan pemerintah untuk mengadakan acara yang 

mengumpulkan banyak orang (kerumunan), tidak realistis jika bagian 

marketing dipaksa untuk meningkatkan penjualan. 

Melalui pertimbangan tersebut bagian marketing lebih banyak 

difokuskan untuk mengatur atau lebih memperkenalnan Ohana Enterprise 

kepada target audience (pasangan muda yang sedang mempersiapkan diri 

ke jenjang yang lebih serius, di kampus-kampus), sehingga pada saat 

mereka akan melangsungkan pernikahan, top of mind (yang pertama kali 

terpikir) adalah Ohana Enterprise.  
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f. Financial Stockless  

Walaupun banyak melakukan kegiatan membangun brand 

awareness yang memakan banyak biaya dan juga untuk membayar klien 

yang menghendaki pengembalian dana yang mereka telah bayar (refund) 

namun acara tidak bisa terlaksana karena pandemi, manajemen Ohana 

Enterprise berhati-hati dan bijaksana dalam mengelolah keuangannya 

supaya perusahaan tidak gulung tikar karena hal tersebut. 

Efek positif penyelenggaraan Ohana Wedding Festival Virtual 

Expo2020 pun sangat dirasakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat 

kelancaran acara dan dampak dari acara terhadap brand awareness. 

Untuk membangun brand awareness, secara umum brand 

awareness Ohana Enterprisesudah mulai terbangun. Seperti diungkap-kan 

Jeinet Christy Yosefin, eksekutor kegiatan ini bahwa ada perkembangan 

brand awareness yaitu jika di awal berdirinya orang mengenal Ohana 

Enterprisehanya melalui pameran atau festival.  Namun saat ini Ohana 

Enterpriselebih  dikenal melalui rekomendasi orang yang pernah 

menggunakan  jasa mereka. 

Hal tersebut membuktikan bahwa upaya perusahaanuntuk 

membangun brand awareness melalui penyelenggaraan event yang 

berbentuk offline (Ohana Wedding Festival, seminar, pameran) maupun 

online melalui Ohana Wedding Festival Virtual Expo 2020 sudah terlihat 

hasilnya. 

Sebagaimana diungkapkan Jeinet, peserta yang ikut berpar-tisipasi 

dalam event ini mencapai 80% dari target yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Hal ini dirasa cukup bagus, mengingat acara diadakan pada masa Normal 

baru. 

Berdasarkan hasil pengamatan atas komentar penonton video 

Ohana Wedding Festival Virtual Expo 2020 yang diunggah di channel 

YouTube, penyelenggaraan event tersebut dapat dikatakan lancar, sukses 

dan sesuai harapan sehingga semua komentar bernada positif. 

Brand awareness merupakan tujuan umum komunikasi pemasaran, 

dengan brand awareness yang tinggi diharapkan kapanpun kebutuhan kategori 

muncul, brand tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan dan selanjutnya 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Brand awareness 

menunjukkan pengetahuan konsumen terhadap eksistensi suatu brand.  
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Dengan beberapa strategi membangun brand awareness baik dalam 

kondisi normal (festival dan pameran) maupun dalam kondisi pandemi (strategi 

ABCDEF), Ohana Enterprisebisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan ada 

beberapa investor yang berniat menginvestasikan dananya karena yakin bahwa 

bisnis wedding organizer di tahun depan (pascapandemi COVID-19) akan 

sangat berkembang. Dengan semakin dikenal diharapkan pascapandemi akan 

banyak orang menggunakan jasa Ohana Enterprise untuk membantu perhelatan 

mereka. 

Intergrated Marketing Communication (IMC)membuktikan bahwa 

kombinasi berbagai disiplin komunikasi akan memberikan dampak komunikasi 

yang maksimal. Komunikasi tidak hanya bertujuan untuk membangun brand 

awareness atau pencitraan produk yang baik saja, namun juga harus dapat 

menimbulkan hasil penjualan yang baik. Secara umum, tujuan dari IMC adalah 

“memengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak 

sasaran yang dimilikinya” dan merupakan salah satu cara membina hubungan 

dengan customer. 

 Ohana Enterprise melakukan kombinasi beberapa alat promosi 

berdasarkan konsep tersebut. Event & Experiences digunakan untuk meng-

komunikasikan pesan perusahaan kepada konsumen. Sementara itu Online & 

Social Media Marketing dirancang sebagai medium untuk melibatkan 

pelanggan sekaligus melakukan prospek secara langsung hingga menimbulkan 

penjualan produk/layanan yang diwarkan oleh perusahaan. 

Melalui strategi event marketing dengan taktik perusahaan dapat 

menjaring lebih banyak konsumen, bisa mendapatkan dan menciptakan 

konsumen potensial (potential customer) serta menyampaikan pesan (brand 

messages) merek produk dengan baik. Ohana Wedding Festival Virtual Expo 

2020 di Jakarta dan Bandung, mencapai 80% dari target audience yang berarti 

acara seperti ini cukup efektif untuk membangun brand awareness. 

Event ini kemudian mendapatkan seluruh fungsi utama dari event 

marketing, yakni membangun brand awareness, menjadi trend setter untuk 

target market, dan sarana mengikat konsumen. Selain itu juga dapat menjaga 

dan meningkatkan loyalitas pelanggan (customer loyalty) sekaligus memberi 

informasi yang mendidik tentang dengan keunggulan dan keuntungan suatu 

produk. Lalu bisa digunakan untuk menetapkan target penjualan, meningkatkan 

brand positioning, hingga membentuk kesan brand yang positif, serta 

enciptakan brand switching untuk kompetitor.  
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V. SIMPULAN  

Pada kondisi normal (sebelum pandemi) Ohana Enterpriseadalah salah 

satu wedding organizer yang paling rajin menyelenggarakan festival dan 

pameran. Namun dengan masa normal baru, Ohana Enterprisemengubah 

strateginya dengan strategi ABCDEF, dan selalu menjaga hubungan dengan 

klien.  

Relevansi konsep IMC dan event marketing terealisasi dengan sangat 

baiksehingga strategi dan taktik yang dijalankan oleh Ohana Enterprise dapat 

dikatakan berhasil  dan bisa  eksis bahkan melampaui perusahaan lain di bidang 

yang sama selama masa normal baru. 

Melalui beberapa strategi membangun brand awareness baik dalam 

kondisi normal (festival dan pameran) maupun dalam kondisi pandemi termasuk 

pengimplementasian strategi ABCDEF danOhana Wedding Festival Virtual 

Expo 2020, perusahaan bisa lebih dikenal masyarakat luas.  

Meskipun begitu, manajemen sebaiknya harus tetap memerhatikan dan 

menjadikan konsep Integrated Marketing Communication sebagai pegangan 

dalam mengambil tindakan untuk kepentingan perusahaan agar membawa hasil 

optimal. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari–hari kita sering kali mengenal kata brand. 

Secara tidak langsung sebagian besar dari kita mungkin mengasosiasikan itu 

dengan merk sebuah produk dan erat kaitannya dengan logo perusahaan. Brand 

hadir sebagai identitas untuk membedakan produk yang diproduksi dengan 

produk sejenis yang diproduksi oleh pebisnis lain, dengan adanya brand, 

konsumen akan memilih produk mana yang akan mereka konsumsi. Fungsi 

branding adalah untuk menanamkan image dan citra dari sebuah brand atau 

merk kepada masyarakat ataupun konsumennya. Jika sebuah perusahaan 

memiliki produk atau  jasa, dengan branding. Maka diharapkan brand atau 

merk perusahaan tersebut akan senantiasa  diingat oleh masyarakat atau 

konsumennya untuk jangka waktu yang lama.   

Setiap perusahaan, pengusaha kuliner atau organisasi, selalu berusaha 

untuk mengenalkan produk mereka kepada konsumen, menginformasikan 

kegunaan serta nilai produk atau jasa tersebut. Kegiatan seperti inilah yang 

dinamakan pemasaran. Pemasaran berarti sistem keseluruhan dari kegiatan–

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. 

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kegiatan pemasaran merupakan 

sebuah proses kegiatan untuk mengenalkan sebuah nilai dari produk atau jasa.   

Dalam dunia pemasaran, pemakai internet saat ini telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan teknologi informasi 

menjadikan internet sebagai alat pertukaran data dan informasi yang 

utama.aplikasinya meluas pada berbagai bidang. Contohnya yang saat ini 

sedang booming adalah pembelian jajanan atau makanan melalui media online 

seperti contohnya Grabfood, Gofood dan jenis media online lainnya.  

Dimasa new normal saat ini, pembelian jajanan atau makanan hanya 

mailto:lokita_plokita@yahoo.com
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tinggal mengklik menu yang diinginkan, kemudian kurir yang akan mengantar 

pesanan pelanggan. Sungguh suatu hal yang sangat menguntungkan, tidak saja 

hanya menguntungkan si pemesan tetapi juga membuka lapangan  pekerjaan 

bagi orang lain/kurir.  

Brand yang kini terkenal di Indonesia adalah maraknya berbagai jenis 

jajanan anak muda dengan berbagai bentuk jenis makanan yang dikemas secara 

menarik. Apalagi dimasa pandemik corona ini, banyak nya pemesanan 

makanan melalui media online dengan bermacam–macam bentuknya. Beberapa 

tempat makan bahkan membuka fasilitas jasa delivery bagi para  pelanggannya. 

Karena Masyarakat dituntut pemerintah untuk mengurangi beraktifitas di luar, 

maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha kuliner.  Salah satu 

makanan yang disukai oleh para kawula muda di Indonesia adalah jajanan  khas 

Jepang bernama Takoyaki. Mungkin hampir semua orang sudah pernah 

merasakan khas  makanan dari daerah Kansai Jepang ini, rasanya yang gurih 

sehingga banyak orang yang  menyukainya. Makanan satu ini mudah sekali 

ditemui, karena kini Takoyaki banyak ditemui  di mall – mall, pusat 

pembelanjaan, pinggiran jalan atau bahkan tempat lainnya.   

Nama Takoyaki berasal dari kata (Tako = Gurita, Yaki = panggang), 

bentuknya yang  bulat dan berukuran sekitar 3-5cm. Cara pembuatannya tidak 

digoreng dalam minyak yang  banyak, tetapi di panggang dalam suatu cetakan 

setengan bulatan berukuran kecil kemudian dibolak–balik sehingga membentuk 

bulatan yang penuh. Bahan yang digunakan untuk  membuat takoyaki adalah 

tepung terigu dan telur, sedangkan untuk isiannya menggunakan  Gurita.   

Salah satu Takoyaki yang terkenal di daerah Bekasi tepatnya di daerah 

Jatirahayu Bekasi adalah TAKOYAKI KIREIDESU. Takoyaki ini ada di dalam 

mall pusat pembelanjaan Naga Swalayan Hankam Jatirahayu. Takoyaki ini 

cukup ramai dikunjungi pelanggannya. Isian dari Takoyaki yang dijual juga 

cukup beraneka ragam pilihannya. Pelanggan  bisa memesan isian takoyaki 

sesuai selera. Pilihan menunya adalah takoyaki Isi :Smoke beef, Crab (Kepiting), 

Sosis ayam, Sosis sapi, Oktopus ( Gurita) dan Cumi.   

Selain menjual Takoyaki, Kedai TAKOYAKI KIREIDESU ini menjual 

juga ciri khas makanan jepang lainnya, yaitu OKONOMIYAKI. Okonomiyaki 

adalah makanan yang berbahan yang sama dengan takoyaki, hanya saja 

isiannya adalah sayuran kol, daun bawang dan wortel. Cara penyajiannya pun 

sama dengan Takoyaki, yaitu dengan cara dipanggang.  Bentuk dari Okonomi 

yaki ini berbentuk Kotak yang hampir sama dengan makanan jajanan ciri  khas 



 135 

Indonesia yaitu martabak telur. Okonomiyaki yang disajikan dikedai ini juga 

ada Isiannya,  hanya saja pelanggan tidak bisa memilih jenis isian yang 

diinginkan seperti halnya dengan  takoyaki. Isian dari okonomiyaki ini adalah 

Sosis sapi / sosis ayam. Untuk rasa dari okonomiyaki ini tidak kalah enaknya 

dengan Takoyaki. Rasanya Gurih karena diberi taburan Katsuobushi (Ikan 

Cakalan yang dikeringkan ) dengan Nori bubuk khas Negara Jepang.  

Dari penjelasan di atas, penelitian ini khusus merujuk pada strategi 

branding di Takoyaki Kireidesu bagaimana cara Takoyaki Kireidesu memasar-

kan produk kepada pembeli. Target sasaran yang ditujukan kepada konsumen 

tidak saja hanya kepada pembeli yang datang secara langsung ke booth 

Takoyaki, tetapi juga kepada pelanggan secara daring dengan menggunakan 

aplikasi Grabfood atau GoFood. Pelanggan diberikan kemudahan dalam 

memilih cara mendapatkan produk Takoyaki dan Okonomiyaki. Bisa dengan 

datang langsung atau juga dengan memilih aplikasi daring yang diinginkan oleh 

pelanggan. Wawasan dan rencana penulis untuk upaya pemecahan masalah 

yang ada dalam  komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Team dari 

Takoyaki Kireidesu agar branding dapat dikenal oleh para calon pembeli adalah 

dengan melakukan cultural branding, product branding dan personal branding. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

Dalam penelitian artikel ini, peneliti berfokus kepada media komunikasi  

pemasaran melalui Branding TAKOYAKI KIREIDESU. Bertitik tolak dari latar 

belakang  tersebut di atas, peneliti tertarik meneliti “Strategi Branding sebagai 

Bagian dari Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus: Takoyaki Kireidesu di  Raya 

Hankam Jatirahayu Bekasi)”.  Kerangka pemikiran utama yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Konsep Marketing Communication. Marketing  

Communication juga dapat dikatakan sebagai kegiatan komunikasi yang 

bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dengan menggunakan 

bantuan media, dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan 3 tahap 

perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan  

tindakan yang dikehendaki.   

Pengertian komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan  

akan berusaha lebih keras lagi untuk menginformasikan, membujuk, serta 

mengingatkan konsumennya. Baik dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung mengenai sebuah produk, jasa dan merk yang ditawarkan, dimana di 

dalam sebuah perusahaan atau industri kuliner skala kecil atau skala besar. 
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Pemasaran menjadi divisi yang memiliki tugas yang cukup penting untuk 

menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Pemasaran tidak hanya 

sekedar memiliki tugas untuk menjual produk atau jasa tetapi lebih mengarah 

kepada apa yang akan dijual, bagaimana cara penjualan yang baik dan dimana 

tempat produk tersebut akan dijual kepada konsumen. Disadari atau tidak , yang 

pasti  marketing memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, sebab 

marketing ditugaskan  sebagian besar dilapangan dan langsung bersentuhan 

dengan masyarakat.   

Tujuan komunikasi pemasaran yang juga penting di dalam memasarkan 

suatu produk  adalah (1) Sebagai sarana informasi dan promosi, dimana 

komunikasi pemasaran nanti akan  digunakan untuk mempengaruhi para 

kosumen dan calon konsumen tujuannya adalah agar  mereka membeli sebuah 

produk atau jasa yang ditawarkan maupun yang diiklankan.(2)  Sebagai proses 

pembentukan citra, (3) Sebagai Integrasi, dimana komunikasi pemasaran  

bahkan juga digunakan secara efektif dan efesien agar konsumennya bisa 

menggambarkan  secara jelas akan suatu produk, lewat komunikasi pemasaran 

inilah maka akan lebih mudah  terjalin sarana yang bisa satukan aneka bentuk 

hubungan yang baik antara konsumen dengan  perusahaan.   

Tugas ataupun pekerjaan komunikasi pemasaran adalah (1) Membuat 

dan menjalankan iklan, dimana seperti yang kita ketahui iklan memiliki 

pengaruh yang cukup besar atas penjualan suatu produk atau jasa. Tugas 

pertama komunikasi pemasaran adalah membuat iklan serta menjalankan iklan 

tersebut guna menunjang penjualan yang lebih stabil, serta cenderung 

meningkat dari waktu ke waktunya.(2) Membuat Promosi , promosi biasanya 

dilakukan untuk jangka waktu & target pemasaran. Promosi dalam hal ini 

biasanya akan dikeluarkan untuk menarik konsumen dalam jangka pendek, 

bahkan relatif singkat perkomunikasiannya. Promosi dilakukan pada saat–saat 

tertentu misalnya seperti pada hari raya, tahun baru, hari kemerdekaan dan lain–

lain. (3) Memahami kebutuhan pasar. Marketing komunikasi harus bisa paham 

dan mengerti apa yang dibutuhkan konsumen. Seperti  halnya waktu untuk 

menambahkan varian produk, menambah fasilitas, skala produksi, ataupun  

memodifikasi ulang produk maupun jasa agar sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh  konsumen. (4) Membangun Merk/Brand, akan mempengaruhi 

pejalanan suatu perusahaan. Pada saat merk perusahaan sudah terbangun 

dengan baik dan mendapat kepercayaan pulik, maka akan lebih mudah lagi bagi 

perusahaan untuk melakukan penjualan dan mendapatkan investasi modal 
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maupun saham kepada publik. (5) Analisa Produk atau Layanan, membuat 

laporan produk apa yang sudah sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga 

penjualan pun dapat berjalan dengan maksimal. Analisa ini nanti akan berujung 

pada pengeluaran, penambahan dan pengubahan produk sebelumnya. 

Komunikasi pemasaran akan memberi pertimbangkan yang baik atas produk 

atau layanan untuk dipasarkan, sehingga keuntungan yang didapatkan pun 

menjadi lebih banyak. (6) Menjaga hubungan Baik, tugas komuniksi pemasaran 

yang terakhir adalah membangun hubungan yang baik kepada semua pihak 

yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

perusahaan/industri. Apabila hubungan baik tersebut berhasil dibangun oleh 

seorang komunikasi pemasaran, maka keberhasilan perusahaan akan terlihat 

hasilnya.   

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2009:5), menjelaskan kegiatan 

Marketing Communicationadalah kegiatan pemasaran yang menggunakan 

teknik – teknik komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada 

orang banyak agar tujuan perusahaan tercapai dan terjadi peningkatan 

pendapatan atas penggunaan jasa dan peningkatan produk  yang ditawarkan, 

dengan kata lain marketing komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang  

bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran dan guna meraih segmentasi 

yang luas. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk memperkenalkan, menjalin atau meniptakan interaksi antar 

perusahan dengan mitra usaha atau konsumen.   

Menurut Schultz dalam Alfirahmi (2015 :14), Integrated Marketing 

Communication  (IMC) merupakan komunikasi antara pemasar dengan 

pelanggan, berupa upaya untuk  berbicaradengan orang–orang yang membeli 

atau yang tidak membeli produk. Ini berarti mengundang respon, bukan Cuma 

upaya menolog tetapi juga upaya akan hasilnya. Sedangkan menurut DeLozier 

dalam Alfirahmi (1996) Komunikasi Pemasaran adalah dialog yang 

berkesinambungan anatara penjual dan pembeli dalam suatu arena pasar. 

Menurut Nickels (1984) Komunikasi pemasaran adalah pertukaran informasi 

dua arah antara penjual dan pembeli yang memungkinkan proses pemasaran 

berfungsi lebih efektif dan efisien.   

Sementara itu menurut William F. Arens (1996) dalam Alfirahmi (2005 

:14), IMC diartikan sebagai proses menjalin dan memperkuat hubungan yang 

saling menguntungkan dengan karyawan, pelanggan, serta semua pihak yang 

terkait dengan mengembangkan dan menkoordinasikan program komunikasi 
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strategis agar memungkinkan  mereka melakukan kontrak konstruktif dengan 

perusahaan atau merk produk melalui berbagai  media .   

Terkait dengan branding yang ingin disampaikan kepada calon 

pelanggan dari Takoyaki Kireidesu ini adalah dengan menjalankan sasaran yang 

ingin dicapai agar produk dapat dikenal oleh orang lain secara meluas, adalah 

dengan menggunakan cara-cara ini yang  meyakinkan bahwa Branding yang 

dibawa dalam satu kemasan akan membuat orang lain  menjadi lebih tertarik 

lagi dalam membeli atau mengkonsumsi produk yang dijual. (1) Cultural 

Branding–Merupakan usaha pemberian identitas atau merk yang disesuaikan 

dengan keadaan reputasi, budaya, kebiasaan suatu bangsa, lokasi atau orang–

orang dari daerah tertentu. Misalnya adalah budaya bersih–bersih dan disiplin 

orang Jepang. (2) Produk Branding–Merupakan usaha pemberian identitas pada 

sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih produk 

kita dibandingkan dengan produk orang lain.  (3) Personal Branding Usaha 

yang digunakan oleh pemilik usaha untuk menjadikan diri mereka sebagai 

Brand yang dikenal dan diingat sehingga memiliki penilaian atau pandangan 

tersendiri dari masyarakat umum.   

 

III. METODOLOGI  

Tahap penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dengan cara 

observasi ke lapangan, yaitu TAKOYAKI KIREIDESUyang beralamat di Jalan 

Raya Hankam, Naga Swalayan Jatirahayu Pondok Melati Pondok Gede 

Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus, yaitu mencari atau menjelajahi masalah dari satu kasus untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang strategi 

branding dan komunikasi pemasaran yang dilakukan TAKOYAKI 

KIREIDESU dalam memasarkan produk kepada konsumen atau pelanggan 

melalaui wawancara.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, 

wawancara dengan key informant serta studi dokumentasi. Data penelitian hasil 

wawancara dicatat dan direkam  melalui teknik pengamatan langsung dan 

wawancara mendalam. Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengum-

pulan data penunjang. Pengamatan dilakukan peneliti terhadap bentuk 

komunikasi pemasaran yang digunakan baik advertising, sales promotion, 

personal selling, publisitas dan event. Wawancara dilakukan dalam posisi 

informan berada di institusinya untuk memperoleh data–data untuk memperoleh 
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strategi komunikasi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan. Hasil 

pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari key informant kemudian 

dikumpulkan dan setelah dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan 

pemilihan data yang relevan dengan masalah penelitian dan dilakukan secara 

terus menerus selama proses penelitian  berlangsung. Pada tahapan ini setelah 

data dipilah kemudian disederhanakan data yang tidak diperlukan disunting 

agar memberi kemudian dalam penampilan, penyajian serta kesimpulan  

sementara. Pada proses analisis data. Ketiga tahapan diatas yaitu reduksi, 

penyajian data, dan verifikasi berlangsung secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah selesai melakukan penyajian data, penarikan 

kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi  utuh.   

Dalam proses memeriksa realibilitas dan validitas data peneliti 

menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006) Menurut Denzin, ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara:   

1. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam hal ini Pemilik Usaha 

Takoyaki Kireidesu yaitu Bapak Irvan Teguh Pratama   

2. Membandingkan hasil wawancara Bagian Promosi dengan pelanggan 

Takoyaki Kireidesu untuk mengetahui memang benar adanya kegiatan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan Usaha Kuliner Takoyaki Kireidesu 

selama ini.   

Selain penggunaan sumber, peneliti juga menggunakan teknik 

triangulasi yang memanfaatkan teori. Menurut Paton (1987)yang dikutip 

Moleong (2006), berdasarkan anggapan bahwa pemeriksaan derajat keper-

cayaan dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (rival 

explanation). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.   

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.   

Adanya fenomena dalam kegiatan pemasaran Takoyaki Kireidesu ini 

menarik untuk dikaji oleh peneliti. Industri kuliner salah satu jajanan Jepang 

yang terkenal ini memiliki jumlah pelanggan yang banyak dan sebagian besar 

adalah pelanggan tetap, baik itu dari kalangan bawah, menengah bahkan dari 
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kalangan atas. Sehingga memerlukan strategi komunikasi pemasaran yang 

terkoordinasi dengan baik. Strategi komunikasi pemasaran yang tepat dapat 

menghindarkan usaha dari kerugian akibat tindakan promosi yang tidak efektif 

dan efesien.   

 Salah satu model yang digunakan untuk mengukur strategi komunikasi 

pemasaran adalah dengan menggunakan Model SOSTAC yang dikemukakan 

oleh P.R Smith (1993) berupa tahapa–tahapan sistematis yang menyusun 

perencanaan pemasaran maupun komunikasi pemasaran dengan memper-

hitungkan kondisi eksternal.   

Penelitian selanjutnya ingin mengetahui bagaimana perencanaan 

program komunikasi  pemasara dalam upaya mengkomunikasikan produk 

perusahaan. Berbagai bentuk komunikasi perusahaan seperti Advertising, 

Personal selling, Sales Promotion, Publisitas dan marketing event. Dari 

berbagai bentuk Komunikasi pemasaran tersebut dapat diketahui bentuk 

komunikasi pemasaran yang dominan digunakan usaha dalam kegiatan 

pemasaran branding. Masing–masing bentuk komunikasi pemasaran memiliki 

kelebihan maupun kekurangan dalam penggunaannya dan hal ini dapat 

dipaparkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.   

Merencanakan DIGITAL MARKETING dengan SOSTAC   

Sejatinya dalam perencanaan marketing apapun termasuk digital 

marketing, suatu sistem yang mampu mendeskripsikan perencanaan 

komprehensif sekaligus mudah dalam implementasi dan pembelajaran oleh 

semua lini perusahaan adalah krusial. Hal-hal mendasar, yaitu analisis situasi, 

peletakan tujuan, perumusan strategi, pendeskripsian taktik, penulisan aksi 

hingga cara mengontrol dan mengevaluasi wajib ada dalam perencanaan digital 

marketing yang komprehensif. Salah satu model perencanaan digital marketing 

yang kini dikenal oleh  para praktisi digital marketing dan sudah masuk dalam 

buku teks digital marketing dalam  kampus. Yaitu model SOSTAC (Situations 

analysis, Objective, Strategy, Tactic, Action & Control).   

Sistem perencanaan SOSTAC adalah karya PR Smith dan telah dipilih 

sebagai salah satu dari 3 model pemasaran yang ada di dunia oleh para pembeli 

suara dalam polling The Chartered Institute of Marketing. Melalui SOSTAC 

kita akan melakukan tinjauan (1) Situasi analisis, terhadap situasi yang ada 

disekitar bisnis menentukan tujuan – tujuan yang berbasis analisis situasi (2) 

Objektif yang merencanakan (3) (Strategi, yang diperlukan demi mencapai 

tujuan tersebut, membuat (4) Taktik sebagai turunan detail dari masing–masing 
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strategi, menetapkan penanggung jawab serta waktu pelaksanaan strategi serta 

taktik tersebut (5) Action, serta terakhir melakukan (6) Kontrol atau evaluasi 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksankan.   

Setiap pemilik usaha pastinya menginginkan untung dalam usahanya 

yang sebesar–besarnya/semakin bertambah, namun untuk mencapai keuntungan 

yang terus melonjak tentulah tidak mudah , karena perlu usaha yang maksimal 

untuk mencapai hal tersebut. Bagi perusahaan yang ingin memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi pemasaran mereka. Perlu adanya sebuah perencanaan 

pemasaran terutama dalam hal strategi pemasaran produk. Apalagi  dijaman 

New Normal ini, banyak pengusaha- pengusaha yang gulung tikar akibat wabah 

virus  yang belum selesai hingga saat ini. Menyebabkan usaha dar mereka 

banyak yang tutup, dan  hal tersebut juga berdampak kepada para pekerja – 

pekerjanya. Banyak yang dari mereka di PHK atau bahkan di bekukan 

sementara hingga konsis perusaan kembali stabil. Hal ini yang  membuat para 

pengusaha kemudian beralih kepada usaha pemasaran digital. Dimana kini 

berjualan tidak perlu ada yang membuaka toko, memakai pekerja yang sedikit 

karena pengusaha–pengusaha khususnya pengusaha kuliner kini bisa berjualan 

dengan menggunakan  media daring. Media daring ini yang dimaksud diatas 

adalah menggunakan metode SOSTAC. Selain untuk mempermudah para 

pengusaha, keuntungan dar menggunakan metode SOSTAC jauh lebih efektif 

dibandingkan dengan pengusaha berjualan dengan menyewa tempat yang biaya 

nya tidak murah. Dikarenakan anjuran pemerintah untuk mebatasi berkerumun, 

membatasi keluar rumah atau melakukan kegiatan sosial, Para konsumen/ 

pembeli juga kini lebih banyak menggunakan media daring sebagai sarana 

transaksi untuk membeli makanan atau minuman di media sosial. Bahkan kini 

banyak pengusaha yang menggunakan fasilitas free delivery kepada konsumen 

dalam berbelanja kebutuhan pokok bulanan. Beberapa Pusat belanja atau 

supermarket kini ada yang menggunakan jasa delivery dengan tujuan untuk 

mempermudah pelanggan atau konsumen dalam emmenuhi kebutuhan pokok 

sehari – hari, sehingga mereka tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. 

Cukup meng klik kebutuhan apa yang mereka inginkan, kemudian pihak 

supermarket yang akan mengantarkan barang–barang yang dimaksud sungguh 

sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain sistem marketing 

digital di era normal baru ini sangat efektif dan efesien baik itu tidak hanya 

untuk pengusaha tetapi juga bai para konsumen/pelanggan. Menyususn strategi 

pemasaran produk sangatlah penting jika ingin meningkatkan penjualan suatu 
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produk. Menggunakan strategi yang tepat maka produk yang dipasarkan akan 

semakin dikenal konsumen.   

Dengan memperkenalkan merek usaha kepada konsumen juga sebagai 

salah satu upaya yang tepat dalam memasarkan atau mempromosikan produk-

produk yang ingin dijual. Dengan membuat Branding yang tepat serta menarik 

akan mempermudah konsumen untuk mengingat. Jika Konsumen sudah 

mengenal dan mengingat branding kita, maka akan lebih mudah dalam proses 

penjualan. Karena dari suatu produk yang dijual, tidak hanya rasa saja tetapi 

bagaimana produk yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan memiliki 

citra yang baik dari branding yang di kemas atau dibuat. SOSTAC merupakan 

model perencanaan pemasaran agar lebih efektif dalam penerapan pemasaran 

digital perusahaan untuk pemasaran produk. SOSTAC bisa digunakan juga 

sebagai kerangka perencanaan untuk mengidentifikasi masalah marketing 

terhadap sesuatu pemasaran produk. Singkat kata, sejarah SOSTAC awal 

mulanya dikembangkan oleh PR Smith (1990).   

Berikut penjelasan tahapan–tahapan dalam SOSTAC yang menjadi 

dasar untuk mengidentifikasi masalah suatu pemasaran pada perusahaan 

sehingga dapat menghasilkan  perencanaan pemasaran yang efektif :   

1. Analisis Situasi (Analysis Situation)   

Bertujuan untuk menganalisasituasi dari proses pemasaran yang 

sedng berjalan pada perusahaan. Pada tahap ini perusahaan atau pengusaha 

berperan untuk mnegumpulkan beberapa informasi dan data–data yang 

diperlukan mengenai keadaan internal &  eksternal perusahaan sehingga 

mereka mengetahui kondisi pasar sesungguhnya  (Market place) .   

2. Tujuan (Objectives)   

Tahapan ini fokus terhadap tujuan–tujuan yang etrukur dan 

terealistis yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan.   

3. Strategi (Strategy)   

Strategi adalah cara perusahaan atau pengusaha untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan dan diketahui bersama. Strategi tersebut yang 

menjadi pedoman yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.   

4. Taktik (Tactics)   

Taktik merupakan penjabaran detail dari langkah–langkah atau 

tahap yang akan dilakukan untuk pelaksanaan suatu strategi yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan digital marketing.   
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5. Aksi (Action)   

Pada tahap ini menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam 

bentuk aksi yang terukur di lapangan Market Place. Dapat dibuat berupa 

rangkaian proses kerja yang terstruktur dan terjadwal berupa flow chart, 

gantt chart, table activity based time dan tak kalah penting  mempersiap-

kan managemen resiko yang mungkin terjadi pada saat eksekusi taktik  

dilapangan dan juga mempersiapkan siapa , kapan dan bagaimana yang  

bertanggungjawab pada setiap bisnis, perencanaan budget, sehingga dapat  

meninimalisir hal – hal yang dapat menghambatmencapai tujuan usaha.   

6. Kontrol (Control)   

Pada tahap terakhir ini, yaitu proses control, merupakan tahapan 

untuk memeriksa atau  mengevaluasi secara berkala apakah aksi sudah 

sesuai dengan tujuan perusahaan  berhasil atau belum maksimal. Perhatikan 

taktik – taktik yang sudah dilakukan dan melakukan kontrol pada saat 

pelaksanaan. Hal ini dapat disebut KeyPerformance Indicator ( KPI ). 

 

IV. DISKUSI   

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, observasi lapangan 

dan analisis terhadap strategi branding dan komunikasi pemasaran ditemukan 

hal berikut. Dalam membangun komunikasi pemasaran, perusahaan 

menggunakan bentuk komunikasi pemasaran seperti advertising, personal 

selling, dan sales promotion. Dari berbagai bentuk komunikasi pemasaran yang 

digunakan, ternyata personal selling merupakan mitra penting yng tidak dapat 

digantikan dengan bentuk komunikasi pemasaran lainnya karena Personal 

selling dapat mengahsilkan komunikasi dua arah dengan menggunakan 

komunikasi tatap muka dengan calon konsumen serta secara komunikasi person 

to person secara lebih lengkap hasil penelitian penulis memaparkan sebagai 

berikut ini.   

Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode 

SOSTAC yang  merupakan model strategi yang dikemukakan oleh PR Smith 

(1990) dimana berisi rangkuman  dari tahapan yang harus terlibat dalam strategi 

marketing dari strategi pengembangan sampai  pada tahap implementasi.  

Tahapan SOSTAC dapat dirangkum sebagai berikut : 

- S = Situation Analysis, yang mengartikan dimana 

kita sekarang  

-O = Objectives, tujuan yang akan kita capai  
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- S = Strategy, cara untuk mencapai tujuan   

- T = Tactics, aspek-aspek dari strategi   

- A = Action, implementasi atau penerapan   

- C = Control, mengukur, memonitor, memeriksa kegiatan yang 

dilakukan   

Taktik adalah aktivitas detail sebagai implementasi strategi yang telah 

ditetapkan pengusaha.  Taktik yang diterapkan oleh Takoyaki Kireidesu yaitu, 

Bauran komunikasi pemasaran berupa advertising, sales promotion dan 

personal selling.  

Kegiatan Advertising yang dilakukan Takoyaki Kireidesu   

Periklanan merupakan bentuk komunikasi Kegiatan periklanan dengan 

menggunakan bantuan media periklanan atau advertising merupakan bentuk 

program komunikasi  pemasaran yang lebih difokuskan kepada pemberian 

informasi atau pengetahuan dan persuasi  khalayak tentang produk. Selama ini 

kegiatan periklanan yang dilakukan oleh pemilik Usaha Takoyaki kireidesu ini 

adalah dengan menyebarkan brosur – brosur yang ada di pusat pembelanjaan 

Mall Naga Swalayan, menggunakan Banner serta Spanduk yang dipasang tepat 

di depan kasir Naga swalayan. Hal ini dimaksudkan agar pembeli atau calon 

konsumen akan tertarik untuk membeli produk jajanan khas jepang yang 

ditawarkan oleh Takoyaki Kireidesu.   

Kegiatan Sales Promotion yang dilakukan oleh Takoyaki Kireidesu   

Belakangan ini promosi penjualan (Sales Promotion) banyak digunakan 

untuk menstimulus masyarakat agar melakukan pembelian. Promosi memegang 

peran yang sangat penting dalam pemasaran produk karena promosi memiliki 

kemampuan untuk menggugah minat semua orang yang menjadi target sasaran 

tergerak untuk melakukan pembelian. Dengan strategi promosi yang terencana 

dengan baik meliputi tentang penggunaan teknik dan media komunikasi yang 

tepat maka informasi dan pengaruh yang diinginkan dari pelaksanaan strategi  

promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan tercapai. Menyadari 

pentingnya promosi sebagai alat penyebaran informasi, Takoyaki Kireidesu 

membangun komunikasi pemasaran  melalui strategi promosi yang diharapkan 

dapat menciptakan suatu hubungan komunikasi yang  efektif dalam rangka 

megkomunikasikan produk kepada konsumen atau pelanggan.   

Kegiatan Personal Selling yang dilakukan Takoyaki Kireidesu   

Sebagai pengusaha kuliner Consumer Goods, Takoyaki Kireidesu 
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banyak mengandalkanpersonal selling atau penjulan perorangan karena lebih 

mudah memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Sehingga 

komunikais yang dibangun melalui Personal selling ini jauh lebih dapat 

memahami keinginan konsumen tarhadap produk yang  dijual,. Apakah ada 

yang perlu ditambah mengenai rasa atau juga inovasi – inovasi dalam 

penampilan produk yang dijual. Sehingga akan mempermudah owner / pemilik 

usaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas produk penjualan. 

Personal Selling adalah wujud komunikasi yang berhadapan dengan konsumen 

secara langsung atau tatap muka. Dalam komunikasi pemasaran prose Personal 

Selling ini tidak dapat digantikan dengan unsur promosi lainnya.   

Personal Selling yang dilakukan oleh Takoyaki Kireidesu sebagai salah 

satu aktivitas komunikasi pemasaran adalah dengan melakukan beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut:   

1. Attention (Perhatian) – dengan memperhatian kualitas produk, menjamin 

kehalalan makanan, memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan menjaga 

lingkungan tempat yang bersih dan nyaman bagi pelanggan 

2. Interest (Minat ) – tujuan dari Personal Selling ini adalah untuk menarik 

perhatian  pelanggan atau calon pelanggan sehinggan mereka memiliki 

minat yang kuat untuk membeli Takoyaki dan Okonomiyaki. Caranya 

dengan mengenali perilaku Tindakan pelanggan apakah mereka cukup puas 

dengan rasa dari produk yang ditawarkan dan melihat suasana hati 

pelanggan yang menjadi sasaran penjualan 

3. Desire (Keinginan) – Tenaga penjual harus memiliki kemampuan untuk 

mampu menjawab setiap pertanyaan dari pelanggan dan ini merupakan hal 

yang penting untuk menyakinkan pelanggan apakah mereka cukup puas 

dengan rasa dan penyajian yang disajikan. 

4. Action (Tindakan)-Setelah para tenaga penjual Takoyaki Kireidesu 

mampu menciptakan suasana komunikasi pemasaran yang dapat 

menimbulkan kepercayaan pelanggan dan dapat menimbulkan kepercayaan 

maka kemungkinan besar Pelanggan  akan memesan dan kembali membeli 

produk yang ditawarkan.  

 

V. SIMPULAN   

Berdasarkan analisis terhadap strategi Branding dan Komunikasi 

pemasaran yang  digunakan pada Takoyaki Kireidesu pegusaha kuliner 

menggunakan bentuk komunikasi  pemasaran Seperti Advertising, Personal 
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selling dan sales Promotion .Dalam melaksanakan  kegiatan komunikasi 

pemasarannya, usaha kuliner ini banyak mendapat dukungan dari  distributor 

atau pemegang merek yang sudah terkenal dalam memenuhi kebutuhan pokok  

bahan – bahan penjualan.   

1. Kegiatan Advertising ditujukan untuk meningkatkan Brand Awerness 

terhadap produk  – produk Takoyaki Kireidesu melalui penggunaan media 

iklan banner, spanduk, dan  brosur – brosur yang dibuat. Kegiatan 

komunikasi ini dinilai sangat efektif dalam mengiklankan produk / usaha 

Takoyaki.   

2. Kegiatan komunikasi pemasaran dengan melakukan teknik Personal 

Selling amat penting dilakukan karena Personal Selling bertanggung jawab 

atas produk yang dijual kepada konsumen. Personal selling sangat 

dibutuhkan dalam mendukung komunikasi pemasaran karena adanya 

beberapa produk yang dipasarkan memerlukan penjelasan  dan peragaan 

gambar, foto, dan keterangan, informasi adanya produk baru. Seperti halnya 

Takoyaki Kireidesu ini, tidak saja hanya menjual Takoyaki, tetapi juga 

memberikan inovasi baru bagi para calon kunsumen dan pelanggan 

penikmat jajanan Khas Jepang yaitu Okonomiyaki. Personal selling 

merupakan ujung tombak perusahaan karena mereka berperan sebagai 

wakil perusahaan pada tataran wilayah pemasaran yang paling depan dan 

sangat menentukan besarnya pesanan yang didapat. Untuk dapat ber-

komunikasi dengan baik kepada pelanggan, sebelum diterjunkan ke 

lapangan umumnya diberikan pelatihan oleh  pengusaha yaitu tentang 

pemaparan kekuatan dan kelemahan produk, pelatihan sales  skill, 

pengetahuan produk, dan cara-cara mengatasi masalah pelanggan terhadap  

produk baru. Pelatihan komunikasi juga diberikan kepada wiraniaga untuk 

setiap tahun  strategi promosi, mengatasi keluhan pelanggan, kepuasan 

pelanggan dan lain – lain.   

3. Kegiatas Sales Promotion yang dilakukan takoyaki Kireidesu ini 

menggunakan media komunikasi pemasaran dalam bentuk pemesanan 

secara daring. Pelanggan atau calon Konsumen dapat membeli takoyaki 

ataupun okonomiyaki dengan memesan secara daring. Hal ini memudahkan 

pelanggan maupun pemilik usaha dalam mendapatkan  atau menjual 

produk. Usaha Takoyaki Kireidesu ini bekerja sama dengan Gofood dan  

Grabfood dalam memberikan fasilitas pelayanan mudah kepada para 

pelanggan atau  calon konsumen. Pengusaha juga mengadakan promosi 
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penjualan pada acara pasar murah, pasar murah di kantor-kantor pemerintah 

dan lain-lain.  

4. Kegiatan publisitas jarang sekali dilakukan oleh Takoyaki Kireidesu karena 

usaha ini mempunyai pelanggan hanya yang datang ke Naga Swalayan 

Hankam saja atau pelanggan yang biasanya hanya belanja bulanan kesana 

kemudian sekalian membeli produk Takoyaki . Sebagai strategi untuk 

positioning dan publisitas kepada pelanggan, pengusaha sebaiknya dapat 

menampilkan logo atau brand EXPAND DISTRIBUSI di troly yang ada di 

Naga Swalayan, memasang banner di depan pintu masuk Swalayan yang 

semuanya berfungsi agar lebih dikenal oleh orang banyak atau pengunjung. 

5. Kegiatan event promosi dilakukan dengan mengikuti event program harga 

murah pada modern market Naga Swalayan. Umumnya kegiatan promosi 

semacam ini dilakukan menjelang hari raya Lebaran, natal, Ramadhan, 

Imlek atau hari besar lainnya. 

6. Dari berbagai bentuk komunikasi pemasaran yang dilaksanakan oleh 

Takoyaki Kireidesu personal selling merupakan mitra penting yang tidak 

dapat digantikan oleh unsur promosi lainnya. Kemampuan personal selling 

mampu mengimprovisasi dari penjualan dengan komunikasi person to 

person. Dalam melaksanakan tugasnya wiraniaga Takoyaki Kireidesu harus 

mampu mendemonstrasikan kelebihan produk  dengan produk makanan 

lain yang ada di Naga Swalayan dan produk yang dijual serta memberikan 

informasi tentang bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi.  

Kekuatan personal selling mampu menjelaskan produk secara detail, 

menginformasikan produk baru, spec produk, keunggulan produk dan deal 

dengan pelanggan. Pengamatan peneliti di lapangan, wiraniaga kadang-

kadang dalam  berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan bahasa 

daerah (bahasa sunda) dan hal  ini dilakukan semata-mata untuk 

membangun keakraban antara wiraniaga dengan  pelanggan. Wiraniaga 

menyadari melalui penggunaan bahasa daerah dapat mempermudah 

adaptasi terhadap budaya pelanggan setempat sehingga dapat menciptakan 

keakraban diantara keduanya.   

Selanjutnya, penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi akademis 

sebagai berikut:   

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran baru bagi peneliti 

lain yang tertarik secara kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

strategi komunikasi pemasaran terhadap hasil penjualan Takoyaki 
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Kireidesu. Penelitian juga dapat diperluas lagi kepada aspek strategi 

komunikasi pemasaran yang khusus mengamati aspek komunikasi 

pemasaran untuk above the line dan below the line. 

2. Untuk menyusun program komunikasi pemasaran secara lebih 

komprehensif perlu disesuaikan dengan masing-masing segmen pasar baik 

untuk pasar modern ataupun pasar tradisional agar tepat sasaran dan dapat 

memuaskan pelanggan.   

3. Mengingat personal selling merupakan mitra penting yang tidak dapat 

digantikan dengan unsur promosi lainnya, pemilik usaha perlu mengatur, 

memotivasi serta melatih kemampuan komunikasi para wiraniaga agar 

dapat trampil berkomunikasi dalam perannya sebagai tenaga penjual.   

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat 

dilaksanakan yaitu:   

1. Strategi komunikasi pemasaran sebaiknya dibuat oleh Tenaga Penjual yang 

bertanggung jawab langsung kepada pemilik usaha. Perencanaan strategi 

komunikasi  pemasaran dibuat dengan dimulai melakukan marketing 

research, strategic planning,  implementation sampai kepada evaluation 

dan jika memungkinkan dapat dilakukan post research. 

2. Untuk mengatasi kelemahan dalam strategi komunikasi pemasaran 

terutama dalam perencanaannya perlu dibuat rencana promosi produk yang 

terjadwal dan sesuai dengan anggaran promosi yang tersedia.   

3. Kerjasama yang dengan tenaga penjual dalam kegiatan promosi perlu 

diperluas lagi seperti kegiatan sponsorship, melakukan event di tempat 

yang berbeda dan lain lain.   

4. Untuk membantu Pemilik usaha dalam menyusun rencana strategi 

komunikasi pemasaran dapat melibatkan atau meminta bantuan kepada 

event organizer di Naga Swalayan Hankam sebagai pelaksana atau sebagai 

penyumbang gagasan kreatif.   
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STRATEGI PUBLIC RELATIONS PADA PT. GOJEK INDONESIA DI 

ERA NORMAL BARU 

 

Azelia Faramita 

Universitas Multimedia Nusantara  

Azelia.faramita@lecturer.umn.ac.id 

 

I. PENDAHULUAN 

Wabah covid-19 ini membawa perubahan yang amat besar bagi 

beberapa sektor di seluruh dunia. Sejak diumumkan oleh WHO, pada tanggal 

9 Maret 2020, bahwa wabah covid-19 ini sebagai Pandemi. Hal ini menjadi 

persoalan baru yang harus dihadapi bersama. Tentunya banyak faktor yang 

terkena imbasnya, aktivitas jadi terbatas, sehingga segala sesuatu dikerjakan 

dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang meluas dan cepat. 

Dilihat pada situs instagram @satgascovid pada tanggal 14 November 2020 

kasus covid-19 di Indonesia secara keseluruhan mencapai 5.272 pasien 

terkonfirmasi positif. 

Gambar 1 : Grafik Kasus Covid-19 di Indonesia 

Sumber : Instagram @satgascovid 

Pemerintah menyusun tim gugus tugas Covid-19 yang secara langsung 

terjun mengatasi wabah covid-19 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita 

mengalami beberapa kebijakanmulai dari PSBB ketat, PSBB transisi hingga 

saat ini masuk ke era yang baru atau New Normal. Apakah kita sudah siap 

menghadapi era yang baru? Hal tersebut menjadi pertanyaan untuk kita 

semua.Hal tersebut tentu mempengaruhi berbagai kestabilan bisnis bagi para 

pelaku usaha di berbagai sektor industri. Memang tidak mudah, namun roda 

bisnis harus tetap berputar untuk dapat bertahan. Kreativitas dan cekatan dalam  
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mengubah pendekatan strategi bisnis pun harus dijalankan dan diadaptasikan 

bagi masing-masing perusahaan, untuk menghindari „gulung tikar‟. 

Banyak beberapa bisnis yang terdampak cukup besar akibat pandemik 

ini. Seperti yang dilansir di Suara.com (2019) terdapat 11 bisnis yang 

terdampak cukup signifikan, yaitu : 

1. Perhotelan. Merosot sangat tajam tingkat okupansi hotel (penginapan) dan 

aktivitas MICE yang hampir tidak beroperasi pada masa PSBB. 

2. MoneyChanger. Runitinas dan traffic masyarakat yang dihentikan 

sementara waktu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, membuat 

sector bisnis jasa pertukaran uang atau money changer turun drastis. 

3. Pusat kebugaran/fitnesscenter. Diberlakukannya PSBB, membuat sektor 

bisnis ini ditutup sementara waktu. 

4. Film dan produksiTV 

5. MaskapaiPenerbangan 

6. Agentravel. Bisnis ini berdampak cukup parah karena tidak ada aktivitas 

wisata ataupun perjalanan pada masa PSBB. 

7. Barbershop 

8. Properti 

9. Weddingorganizer 

10. Mall 

11. Kapalpesiar 

Dibalik itu, masih terdapat beberapa sektor bisnis tersebut bisa dikatakan 

cukup struggle. Namun ada juga beberapa bisnis baru yang bermunculan di 

masa pandemi ini, yang dilansir dari bisnis.com (2020) berikut : 

1. Kopiseliter 

2. Travelogstik 

3. On demand cleaningservice 

4. Home leisurewear 

5. Untouchableproduct 

6. Corona assurance 

7. Frozen food 

8. Work fromhotel 

9. Beauty ondemand. 

Masing-masing perusahaan dan brand memutar balik setir konsep serta 

strategi bisnis untuk terus bertahan. Dasi sisi public relations, kepakaran dalam 

komunikasi baik internal maupun eksternal menjadi pondasi yang cukup 



 153 

penting. Dimasa krisis saaat ini , penting mengaplikasikan komunikasi efektif 

dan adaptif. Kondisi yang memaksa masing- masing pelaku usaha bersikap 

cepat namuntepat.Banyak perusahaan yang melakukan perubahan konsep 

bisnisnya agar dapat bertahan, salah satu contohnya dalah maskapai Thai 

Airlane yang mengubah konsep bisnisnya dan mengembangkan ke kuliner, 

merangkul pasar yang cukup besar ditengah sepinya dan terhentinyabisnis  

maskapai penerbangan. Seperti dilansir dari detik.com (2020). 

 Bagaimana dari sisi Public Relations? Bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan maskapai penerbangan yang beralih bisnis ke kuliner. 

Penyampaian pesan dengan strategi komunikasi yang kreatif, dan dibungkus 

dengan penyampaian story telling yang membuat konten tersebut menjadi 

inspirasi dan melekat di masyarakat luas. Banyak lainnya, sperti perusahaan 

fesyen dan ritel yang mengubah konsep bisnis offline store menuju online store. 

Masing-masing brand saat ini berlomba untuk memunculkan sebuah campaign 

yang berdampak langsung melalui tools digital. Strategi Public Relations 

lainnya pada masa pandemik ini juga banyak perubahan, pendekatan kolaborasi 

menjadi sangat penting dan cukupefektif. 

Kajian ini akan membahas Strategi Public Relations pada PT Gojek 

Indonesia pada di era normal baru. Tentunya banyak perubahan strategi yang 

dilakukan PT Gojek Indonesia untuk dapat bertahan dan konsisten menjalankan 

komunikasi kepada para srakeholders agar tujuan dari perusahaan tercapai. 

Berbagai perubahan strategi yang dilakukan PT Gojek Indonesia dalam 

menghadapi era baru.Secara praktis, kajian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagi para praktisi public relations mengenai strategi dan aktivitas 

kreatif yang dpat dilakukan pada masa pandemik ini untuk mempertahankan 

citra brand dan perusahaam dengan pendekatan gaya baru di era yang baru atau 

new normal “Go online”. Sedangkan secara akademis memberikan wawasan 

dengan perspektif yang baru bahwa konsep public relations di era new normal 

yang lebih efektif dalam pendekatan melalui E-PR atau cyber Public Relations 

tentunya melalui teknologi digital. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam menyusun 

kajian ini, penulis merumuskan masalah sebagai dasar kajian, yaitu bagaimana 

implementasi strategi public relations pada PT Gojek Indonesia di era normal 

baru? 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian ini, penulis melakukan dua pendekatan konseptual utama 
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untuk membahas bagaimana strategi public relations yang baru di era New 

Normal dalam mempertahankan citra brand atau perusahaan. Kedua konsep 

utama adalah Public Relations (Cutlip dan Broom) dan E-Public 

Relations(Onong).Bauran konsep public relations menjelasakan bagaimana 

konsep public relations secara umum, serta fungsi dalam suatu perusahaan 

dengan keberadaan Public Relations, khususnya pada masa pandemi ni. 

Bagaimana Praktisi Public Relations dapat mengemas pesan dan menyam-

paikannya kepada stakeholders dengan tepat dan jelas.Konsep E-Public 

Relations yang memanfaatkan tools digital sangat erat sekali kebutuhannya 

dengan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk go online. Masing- 

masing perusahaan seakan dituntut untuk mahir dalam menjalankan program 

digital, melalui konsep ini, digunakan untuk melihat strategi E-Public Relations 

dapat diaplikasikan di masa new normal ini. 

Public Relations 

Public Relations (Cutlip, Center dan Broom, 2011, h.5) merupakan 

fungsi manajemen tertentu yang membantu membangun dan menjaga alur 

komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan mutual dan kerja sama antara 

organisasi dan publiknya; PR melibatkan manajemen agar tetap responsive dan 

mendapat informasi terkini tentang opini publik; PR mendefinisikan dan 

menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik: 

PR membantu managemen tetap mengikuti perubahan dan memanfaatkan 

perubahan secara efektif dan PR dalam hal ini adalah sebagai system peringatan 

dini untuk mengantisipasi arah perubahan (trends): PR menggunakan riset dan 

komunikasi yang sehat dan etis sebagai alatutamannya.Dalam hal ini, praktisi 

public relations semakin sangat krusial saat ini karena berbagai hal 

ketidakpastian dan kecemasan. Menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi Public 

Relations dalam mengatur strategi komunikasi kepada target atau stakeholders 

dengan baik. Selaras dengan teori yang telah disampaikan diatas bahwa posisi 

dan peran Public Relations pun adalah membantu manajemen (internal) agar 

tetap dapat berjalan pada setiap perubahan yang terjadi. Seperti halnya adalah 

penyesuaian atau adaptasi baru pada kondisiini. 

Public Relations Era Modern 

Dalam bukunya, Soemirat dan Ardianto (2010:187) menyatakan bahwa 

“Pengaruh teknologi komunikasi terhadap Public Relations data berbentuk 

sebagai  alat  atau  media  Public  Relations  ataupun  bentuk  baru dari kegiatan  



 155 

Public Relations, yang memunculkan istiah cyber PR (E-PR), Net PR dan 

nama lain bentuk kegiatan atau bidang kajian Public Relations dalam dunia 

cyber (dunia maya).” 

E-PR adalah inisiatif PR atau Public Relations yang mengguakan 

media internet sebagai sarana publisitasnya. E-PR dapat diartikan sebagai 

berikut (Onggo, 2001:1-2) : 

1. E adalah elektronik 

“e” di dalam E_PR sama halnya dengan “e” sebelum kata mail atau 

commerce yang mengacu pada media elektronik internet. Mengingat 

pupularitas dan multifungsi media internet, media ini dimanfaatkan pula 

oleh para pelaku Public Relations untuk membangun merek (brand) dan 

memelihata kepercayaan (trust). 

2. P adalah public. 

“public disini mengacu bukan hanya pada publik, namun pasar 

konsumen. Publik juga tidak mengacu hanya pada satu jenis pasar 

konsumen, namun pada berbagai pasar atau public audience. 

3. R adalah Relations 

Relations merupakan hubungan yang harus dipupuk antara pasar 

dan bisnis. 

Selanjutnya, berikut tugas E-PR adalah : (Onggo, 2004:7) 

1. Membidik MediaOnline 

2. Membuat Produk atau bisnis perusahaanterpublikasi 
 

Gambar 2 : Penggunaan Digital Seluruh Dunia 2020 

Sumber : Situs Hootsuite 2020 

Pada grafik disebutkan diatas terlihat bahwa kebutuhan terhadap internet 

setiap tahun terus meningkat, ditunjang juga dengan berbagai kemajuan dalam  
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teknologi yang memudahkan setiap individu dapat mengakses internet, dan yang 

paling banyak penggunaan internat adalah sebesar 67% melalui gawai. 
 

Gambar 3 : Aktivitas Online 2020  

Sumber : Situs Hootsuite 2020 

Dalam gambar dijelaskan bahwa 90% aktivitas dalam media digital 

adalah dengan menonton video online, salah satu platform yang kita kenal 

adalah melalui youtube. Channel atau platform tersebut dapat dikatakan 

sebagai salah satu channel yang paing banyak diakses atau digunakan, 

sehingga dijadikan dalah satu tools yang cukup efektif dalam penyampaian 

pesan komunikasi di era saat ini. 

Gambar 4 : Presentasi Efektifitas Penggunaan Digital PR 

Sumber : Berghs School of Communication & Mynewsdesk. 2016. 

Global Study Sets Stage for The Digital PR Revolution. 

Stockholm (Bagian 1 Halaman 3) 

Adapun perubahan atau cara baru dalam berinteraksi dengan audiens 

baru menurut Middleberg, Don (2001:21) tergambarkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 1 : Cara baru dalam berinteraksi dengan Audiens Baru 
 

Kemarin Sekarang 

1. Komunikasi Satu Arah 1. Siklus Komunikasi Berdasarkan Audiens 

2. Komunikasi lokal atau regional 2. Pendengar Global 

3. Siklus pemberitaan yang terencana 3. Siklus pemberitaan respon cepat 

4. Perencanaan konferensi pers, rilis,     

mediamassa 

4. Strategi Ekslusif, online konferensi persuntuk 

mendukung media pemberitaan 

5. Strategi Komunikasi Berdasarkan 

media 

5. Konstitusi banyak ketika sangat penting 

6. Kontrol berita yang terpusat 6. Menciptakan pemberitaan dan kampanyevirtual 

untuk disebar 

7. Satu hingga tiga tahun perencanaan 7. Satu hingga tiga bulan perencanaan 

8. Siklus panjang penelitian 8. Potret singkat dan siklus penelitian yang 

adaptif 

9. Agen publisitas 9. Arsitek komunikasi bisnis 

10. Teladan, aturan yang keras dan cara 

manual untuk bekerja 

10. Kewirausahaan, strategi cepat dan 

implementasi akan membawa kearah mana saja 

(Sumber : Middleberg, Don. (2001:21) 
 
Tools Digital Public Relations 

Beberapa alat untuk mengimplementasikan strategi digital public 

relations di era normal baru adalah beberapa hal sebagai berikut : (Bob J. Onggo 

(2004:11) 

1. WebsitePerusahaan 

2. Publistitas Situs Pencari(Google/Yahoo) 

3. Press ReleaseOnline 

4. Autoresponser padaEmail 

5. Kartu nama elektronik padaEmail 

6. E-Newsletter 

7. Mailing List (Forum pada websiteperusahaan) 

8. Forum 

 

III. METODOLOGI 

Teknik Pengumpulan Data 

Kajian ini melakukan pengumpukan data dengan Observasi. Menurut 

Indruantoro dan Supomo dalam Rosady (2013:34) obeservasi merupakan 
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proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), onjek (benda-benda) atau 

komunikasi dengan individu yang diteliti. Adapun data observasi yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Media Digital (Sumber Internet) 

Dalam era new normal saat ini, salah satu tools yang efektif dan 

diimplementasikan dalam kegiatan public relations PT Gojek Indonesia melalui 

digital public relations, yang dapat diketahui melalui tracking media coverage 

online, social media dalam akun official Gojek 

Teknik Analisis Data 

Kajian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang 

telah ditentukan pada bagian sebelumnya. Studi literatur merupakan tektik 

menganalisis sebuah kasus dengan menelusuri tulisan-tulisan atau data-data 

yang telah ada sebelumnya. Studi literatur tidak terbatas hanya dengan 

menggunakan data berupa teks namun juga dapat menggunakan jenis data 

lainnya seperti foto, gambar, video dan suara. 

Bungin (2007) menyebutkan bahwa studi literatur merupakan salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial 

untuk menelusuri data histori. Studi ini tidak menggunakan riset lapangan 

namun hanyak menggunakan literatur sebagai bahan untama dalam kajian. 

IV. DISKUSI 

Setelah menganalisis berbagai data dan konsep yang digunakan, dalan 

hal ini praktisi public relations sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh cutlip 

dan broom, bahwa praktisi Public Relations sebagai fungsi management dalam 

melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal, serta sebagai fungsi 

untuk menekankan manajemen untuk siap terhadap berbagai tren baru. Dalam 

hal ini kaitannya adalah beberapa tren baru aktivitas public relations di era New 

Normal. 

Public Relations di Era Baru PT Gojek Indonesia 

Banyak hal yang dilakukan para brand dengan beragam aktivitas kreatif 

untuk membungkus sebuah pesan dari perusahaan ke publik. Tools yang saat ini 

dapat dikatakan efektif adalah melalui teknologi digital. Adapun teknologi 

digital yang kerap kali digunakan oleh praktisi public relations adalah melalui 

media sosial, pengaturan tampilan dan konten pada website perusahaan, 

penggunaan aplikasi advertisement digital. 
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Gambar 6 : Kolaborasi Virtual Gojek Hari Jadi 

Sumber : Tribun News 

PT Gojek Indonesia melalui situs bertia online CNBC yang diunduh 

pada 31 Mei 2020, menyatakan bahwa sepenuhnya akan mendukung peraturan 

pemerintah yang baru untuk menghadapi New Normal atau kenormalan baru. 

Adanya kebijakan perubahan di era new normal ini, membuat PT Gojek 

Indonesia membuat strategi baru untuk mengomunikasikan kepada stakeholder 

internal, yaitu para karyawan dan mitra Gojek serta kepada eksternal Gojek, 

yaitu para pengguna atau customer. 

Yang menjadi tantangan tersendiri bagi Gojek adalah menghadapi 

beberapa perubahan kebijakan yang harus diinformasikan, di edukasikan kepada 

stakeholder yang terkait.  
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Gambar 7 : Konten Sosial MediaGojek 

Sumber : Akun Resmi InstagramGojek 

Strategi komunikasi melalui public relations yang biasanya dilakukan 

dengan offline, seperti memberikan pengarahan langsgung dan sosialisasi, namun 

dengan adnaya keterbatasan ini, menhgubah gaya penyampaian komunikasi 

online, yaitu sdengan menambahkan beberapa fitur baru dalam aplikasi Gojek. 

Pemaksimalan penggunakaan media sosial juga menjadi salah satu hal 

yang digunakan bagi PT Gojek Indonesia, untuk mengedukasi dan penyampaian 

informasi kepada pihak eksternal, melalui visual dan copywriting yang menarik. 

Penyusunan campaign di sosial media secara kreatif dan copy serta visual yang 

menarik juga menjadi salah satu taktik yang kerap dilakukan para brand. Salah 

satunya kita ambil contoh dari brand Gojek yang merayakan hari jadi yang ke-10 

tahun, dengan konsep sederhana, kreatif, menarik dan mengajak keterlibatan 

dengan konsumen. Kolaborasi melalui digital juga menjadi salah satu tren yang 

digunakan para brand untuk kondisi saat ini. Selain dapat menjangkau banyak 

reach, pesan yang disampaikan juga dapat diterima dan brand juga langsung 

dapat mengetahui feedback secara langsung. 
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Gambar 8: Konten Sosial MediaGojek 

Sumber : Akun Resmi InstagramGojek 

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan 

audience menjadi salah satu strategi yang aktif digunakan oleh Gojek. Salah 

satu contohnya dalah edukasi kepada pengguna untuk membangun 

kepercayaan untuk menggunakan jasa Gojek, di implementasikan atau 

diterjemahkan dalam sebuah konten si sosial media, khususnya pada Instagram 

Gojek Indonesia. Konten mengedukasi bahwa setiap mitra atau driver dihaga 

ketat untuk pengecekan suhu secara teratur dan pembersihan atau disinfektan 

pada kendaraannya. Hal ini bertujuan untuk membangun serta memulihkan 

kekhawatiran pengguna Gojek di era normal baru. 

 

V. SIMPULAN 

Praktisi Public Relations memang dituntut untuk agile dalam mengikuti 

segala trends yang baru. Dapat dikatakan masa pandemi ini merupakan masa 

krisis yang dialami hampir seluruh perusahaan dan brand. Fungsi Public 

Relations dalam mengangani krisis juga harus cukup dapat memberikan 

komunikasi yang akurat, berdasarkan data dan mengemas semenarik mungkin, 

untuk meraih attention atau perhatian publik. Kenormalan baru atau kebiasaan 

baru ini menuntut praktisi public relations menyusun dan mengimplemen-
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tasikan segala kegiatan daring. 

PT Gojek Indonesia mengimplementasikan konsep digital public 

relations untuk strategi di era new normal. Menggunakan pendekatan secara 

digital melalui aktivitas yang dilakukan secara online, seperti konten edukasi dan 

informasi yang dikemas kreatif melalui social media Instagram Gojek Indonesia. 

Kolaborasi secara virtual atau online juga menjadi salah satu tools yang cukup 

berhasil dilakukan seperti selebrasi hari jadi Gojek berkolaborasi Rossa, dimana 

engagement atau keterlibatan konsumen menjadi salah satu alat untuk 

berkomunikasi. Unggahan konten yang edukatif dan informatif dan keterbukaan 

komunikasi antar brand dengan konsumen atau masyarakat umum semakin 

terbuka, dan tentunya yang diharapkan meningkatnya kepercayaan (trust) publik. 

Dalam kenormalan baru juga dituntut untuk selalu mudah diakses dan 

siap sedia, karena tidak dapat dipungkiri saat ini adalah masa krisis yang sedang 

dialami bersama. Sensitivitas juga dibutuhkan pada masa ini, bagaimana praktisi 

public relations dapat mengemas pesan yang selaras dengan situasi dan kondisi 

saat ini, menjaga dinamika positif ditengah masyarakat. Dan yang tidak 

tertinggal adalah technology update, karena hampir sebagian aktivitas offline 

beralih ke online activity. Praktisi Public Relations untuk era new normal ini 

memang harus dapat memanfaatkan technology dengan uo to date, dan paham 

mnegenai pemanfaatan digitalmedia. 
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I. PENDAHULUAN 

Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran. 

Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting untuk 

menentukan keberhasilan suatu produk atau jasa dalam memperkenalkan 

produkmaupunjasatersebut danmenanamkan awareness kepada khalayak luas 

khususnya pada target yang dituju. Perlu adanya upaya kegiatan promosi yang 

terencana dengan baik dan tepat sehingga tujuan dari strategi promosi perlu 

disusun dengan cermat dengan menggunakan strategi promosi yang tepat.  

Dalam melakukan strategi promosiyangbaik,perlu adanya pengem-

bangan suatu produk (Product) yang memuaskan kebutuhan konsumen dan 

menawarkan produk tersebut dengan harga (Price) tertentu, serta mendistri-

busikan agar tersedia di tempat-tempat (Place) yang menjadi pasar bagi produk 

bersangkutan. Untuk itu perlu dilaksanakannya suatu promosi (Promotion) 

dengan tujuan menciptakan kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap 

produk bersangkutan (Amstrong & Kotler, 2004). 

Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi antara satu 

dengan yang lain secara online tanda membatasi ruang dan waktu. Semakin 

mudahnya mengakses koneksi internet maka semakin banyak pula bermunculan 

situs media sosial, antara lain Facebook, Twitter, Website, Instagram dan lain-

lain. 

Instagram merupakan salah satu media yang penggunanya aktif 

mencapai 61.610.000 di Indonesia, yang artinya 22,6% atau seperempat 

penduduk Indonesia adalah pengguna Instagram. Pada bulan September 2015, 

Instagram telah membuka platform- nya kepada bisnis besar maupun kecil di 

seluruh dunia dan menawarkan solusi periklanan (Edwin, 2016). Tentunya hal 

ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis kuliner untuk 

memasarkan produknya melalui Instagram.  

Banyaknya restoran Korean dessert membuat para konsumen memiliki 

pilihan dalam menentukan restoran Korean dessert yang ingin dikonsumsi.Maka 

perlua danya upaya dalam menyusun strategipromosiyang efektif dan efisien 

mailto:yoyoh.hereyah@mercubuana.ac.id
mailto:selvianiindri08@gmail.com


 166 

untuk mendapatkan minat beli konsumen. Promosidapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara, salah satunya menggunakan media internet sebagai 

kegiatan promosi.  

Promosi online adalah kegiatan berpromosi yang dilakukan 

menggunakan media internet dengan segala kelebihannya, antara lain: 

multimedia, interaktif, dan realtime. Indikator promosi online yang dilakukan 

untuk menarik minat beli, yaitu iklan (Advertising), Promosi penjualan (Sales 

Promotion), Hubungan masyarakat (Public Relation), Pemasaran langsung 

(Direct Marketing), Penjualan tatap muka (Personal Selling). Perkembangan 

bisnis di Indonesia sangat berkembang pesat, khususnya sektor kuliner yang 

mampu memberikan kontribusi tertinggi dengan pertumbuhannya sebesar 

41,69% pada tahun 2017 (Pribadi, 2010).  

Patbingsoo berdiri dari perusahaan Asiana Anugerah Lestari pada 

bagian food and beverage satu group dengan Seorae, sejenis restoran yang 

bertemakan BBQ and Grill khas Korea Selatan dan mengedepankan makanan 

beratnya. Restoran ini adalah salah satu restoran yang terkenal dengan restoran 

dessert Korea yang sudah ternama di Indonesia. Cabang pertama resto Korea 

Patbingsoo di Indonesia pada 2015 adalah di Flavor Bliss Alam Sutera, dan 

pada tahun itulah Patbingsoo melakukan promosi baik offline dan online. 

Keberhasilan yang terlihat dari banyaknya cabang Patbingsoo sampai saat ini 

ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah strategi promosi yang 

dilakukan Patbingsoo dalam menjalankan dan memasarkan bisnisnya. Promosi 

ini bertujuan mempengaruhi seseorang agar tertarik akan suatu produk dan 

kemudian membelinya, sehingga tercapai pertukaran dalam pemasaran. 

Di Era pandemi, hampir semua perusahaan terimbas penerapan PSBB, 

demikian juga dalam bidang kulineri. Keterbatasan ruang gerak bagi komsumen 

untuk mendatangi outlet tempat makan, dan larangan berkumpul yang 

diterapkan pemerintah, sehingga banyak perusahaan berhenti beroperasi. 

Namun Patbingsoo, meski terkena imbas penerapan PSBB, tetapi masih tetap 

beroperasi, melalui promosi di Instagram dengan cara-cara unik.Hal inilah yang 

penelitian ini menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana Patbingsoo 

mengelola Instagram nya untuk menarik pembeli di masa normal baru.   

 

II. LANDASAN KONSEPTUAL  

Komunikasi Pemasaran Digital  

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang ditujukan 
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untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan pelanggan dengan 

menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat dipergunakan 

dengan harapan terjadinya ketiga tahap perubahan, yaitu: perubahan 

pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan tindakan yang dikehendaki 

(Kennedy & Soemanagara, Jakarta) 

Pemasaran digital adalah penerapan teknologi digital yang membentuk 

online channel ke pasar (website, e-mail, data base, digital TV dan melalui 

berbagai inovasi terbaru lainnya termasuk di dalamnya feed, blog, podcast dan 

jejaring sosial) yang memberikan kontribusi terhadapkegiatan pemasaran. 

(Rangkuti, 2009) 

Tujuan pemasaran digital untuk mendapatkan keuntungan dan 

mempertahankan konsumen (multi channel dan daur hidup pelanggan), lewat 

usaha mengenali pentingnya teknologi digital dan mengembangkan pendekatan 

yang terencana untuk meningkatkan kesadaran konsumen (terhadap perusahaan, 

perilaku, nilai, dan pendorong loyalitas terhadap merek produknya), dan 

kemudian menyampaikan pesan lewat kegiatan komunikasi dan layanan 

berbasis online yang terintegritas dan terfokus utuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang spesifik(Chaffey, 2002). 

Strategi Promosi Online 

Promosi merupakan hal yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasif dengan konsumen. Dalam 

sebuah pemasaran secara digital atau yang dikenal sebagai e-marketing.  

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan promosi perlu dilakukan pemilihan strategi 

promosi secara tepat. Strategi promosi ini biasanya untuk menentukan proporsi 

personal selling, iklan dan promosi penjualan(Rangkuti, 2009). 

Didalam strategi online ada beberapa hal unsur yang perlu diperhatikan 

ialah : 

1. Segmentasi 

Segmentasi adalah usaha pengelompokan target konsumen atau 

pembeli yang terdiri dari kelompok besar yang dapat di identifikasi dalam 

sebuah pasar dengan keinginan, daya beli, lokasi grafis dan perilaku 

pembelian yang serupa. 

 

2. Target Market 

Target market merupakan keputusan perusahaan mengenai pasar 

mana yang akan dilayani, lalu memutuskan segmen yang menjadi market 
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targeting mereka. Untuk mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, 

perusahaan harus melihat daya tarik pasar secara keseluruhan dan sumber 

daya serta tujuan perusahaan.  

Tiga Kriteria yang harus dipenuhi perusahaan dalam mengevaluasi 

dan menentukan segmen yang akan ditargetkan yaitu memastikan bahwa 

segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan 

bagi perusahaan. Strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan 

kompetitif perusahaan yang bersangkutan.  

Keunggulan kompetitif merupakan cara  mengukur apakah 

perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang 

dipilih. Segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi 

persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

daya tarik target segmen. 

3. Positioning 

Positioning merupakan strategi perusahaan dalam menjelaskan 

posisi produk kepada konsumen dan mampu menciptakan diferensiasi yang 

unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra (image) 

produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing. (Banyanuloh, 2019) 

Media Sosial Instagram  

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 

Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi 

menjadi dialog interaktif. Media sosial yang popular saat ini antara lain : Blog, 

Twitter, Facebook, Instagram dan Wikipedia. 

Menurut Evans, media sosial merupakan proses koloborasi dalam 

bentuk, menyebarkan, mengubah dan menghancurkan informasi. Sosial media 

dapat mengumpulkan sejumlah informasi dan pengetahuan, namun kebenaran 

dari hal tersebut perlu diperhatiakn secara mendalam. Oleh karena itu, sosial 

media lebih berperan efektif dalam Tindakan partisipasi atau bersosialisasi dan 

mempengaruhi khalayak, bukan memberikan pernyataan ataupun mengontrol 

mereka. Peluang partisipasi dalam sosial media dapat menimbulkan pengaruh 

dan membantu mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya (Evans, 2012). 

Salah satu media sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

Instagram. Instagram  adalah sebuah aplikasi sosial yang popular daam kalangan 

pengguna telfon pintar (smartohone). Nama Instagram diambil dari kata “Insta” 

yang asalnya “Instan” dan “Gram” dari kata “Telegram” (Ghazali, 2016). Jadi 

Instagram merupakan gabungan dari “Instan-Telegram”, dari penggunaan kata 
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tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan 

cepat, dalam bentuk foto dan video. Para penggunanya dapat mengelola foto, 

mengedit foto dan berbagi (share) ke jejaring sosial lainnya. 

Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada 2010, perusahaan teknologi startup 

yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. 

Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam 

HTML5 peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike Krieger 

memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka 

mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus.  

Pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, 

namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn 

yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan iPhone yang isinya 

terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger 

untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun 

akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga 

kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Akhirnya menjadi Instagram.  

Instagram sangat popular di kalangan para selebritis dan politisi, dan 

sejak bukan Juli 2012, Instagram telah digunakan oleh 80 juta pengguna juga 

telah dibeli oleh Facebook. Pada September tahun 2012, Mark Zuckerberg 

melaporkan bahwa Instagram telah digunakan oleh 100 juta orang (Diamond, 

2015). Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling berpengaruh 

terhadap penjualan produk atau jasa pada suatu bisnis.  

Selain itu perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk 

memasang iklan atau pun melakukan promosi. Karena kepopulerannya, 

Instagram menjadi media sosial yang dilihat pelaku bisnis sebagai peluang yang 

efektif untuk mempromosikan produk dari usaha mereka. Instagram 

memberikan keterlibatan pengguna 15 kali lebih tinggi dari Facebook dan 25 

kali lebih tinggi dari Twitter. Melihat fakta ini banyak perusahaan yang 

memanfaatkan Instagram untuk menjaringi konsumen mereka. Perusahaan 

berkomunikasi dengan para pelanggan yang ada sekarang dengan menggunkana 

strategi komunikasi melalui jejaring media sosial (Warayuanti, 2015). 

Fitur-Fitur Instagram 

Intagram memiliki fitur-fitur yang menarik useruntuk menggunakan 

aplikasi tersebut sebagai media hiburan dan media promosi bisnisnya. Fitur-fitur 

di Instagram: (1)Pengikut (Followers); (2) Mengungah foto atau video;  

(3)Kamera; (4)Efek Foto;  (5) judu l foto(caption);  (6)Arroba; (7)Geotagging; 
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(8)Jejaring sosial, (9)Tanda suka (Like); (10) Komentar (Comment); 

(11)Bagikan (share); (12)Popular (explore), (13) Pesan lagsung (Direct 

Message); (14)Arsip foto; (15)Instastory; (16)Closefriend; (17)Siaran langsung;  

(18) IG TV. 

Kelebihan dan kekurangan Instagram 

Adapun kelebihan dan Kelemahan Media Sosial Instagram sebagai 

media promosi.  Kelebihan Instagram:tidak bebayar; banyak digunakan, mudah 

digunakan; promosi  mudah terkoneksi  sosial media Lain;  tidak perlu 

berulang- mempostingdi media sosial lain.Kelemahan: harus update berkala;, 

spamming dan persaingan ketat(Jubilee, 2012). 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Paradigma  

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas 

dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan 

praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan 

masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya 

apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau 

epistemologis yang panjang (Mulyana, 2003, hal. 9). Paradigma yang digunakan 

di dalam penelitian ini adalah Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah paradigma post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin 

mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan 

realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas (Gunawan, 2013, hal. 

51). 

Post-Positivisme merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan 

kebenaran-kebenaran positivism (seperti ontology realism, epistimology 

obyektif, dan aksiologi bebas-nilai) dengan bentuk pemikiran yang menghargai 

prinsip nominaslisme, subyektisme, dan nilai-nilai yang hadir dengan sendirinya 

(Azmi, 2014) 

Persefektif Post-Positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki 

kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti (Azmi, 2014) 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 
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tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan dan kegunaan (Sugiono, 2014).  

Dalam penelitian ini, metode yang diguanakan peneliti adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Moleong mengemukakan bahwa penelitian 

deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti (Moleong, 2007).  

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk 

dijadikan “key informan” dicdalam pengambilan data dilapangan. Dengan 

demikian, subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan 

masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian.  

Pengumpulan Data Penelitian 

Data Primer berasal dari wawancara dengan narasumber pelaku bisnis. 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misal melalui orang lain atau dokumen(Sugiono, 2014). 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi 

(Sugiono, 2014) 

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sejumlah pustaka buku, 

artikel, dan dokumen perusahaan. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rekaman suara dengan format mp3 dan foto saat 

wawancara dengan format jpeg. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses terintegrasi dalam sebuah prosedur 

penelitian. Analisis data dilakukan untuk membuktikan atau mencari jawaban 

terhadap rumusan dan dugaan peneliti tentang variabel yang dipelajari. Menurut 

Stainback dalam (Sugiono, 2014)mengemukakan bahwa analisis data merupa-

kan hal yang sangat kritis dalam proses kualitatif.  

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data penelitian 

dapat dibagi menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
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IV. DISKUSI  

Strategi Promosi Patbingsoo Melalui Media Sosial Instagram 

Banyak upaya yang perlu dilakukan produsen untuk menarik minat 

beli konsumennya, diantaranya dengan memasarkan produknya melalui cara 

promosi. 

“yang pertama kali sih promo, kita selalu ngadain promo- 

promo sesuai dengan event, jadi mau valentine, hari-hari besar.”  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah, Marketing & 

Franchise Manager Patbingsoo, Patbingsoo melakukan berbagai macam bentuk 

promosi dalam upaya menarik minat beli konsumennya. 

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah tersebut juga diperkuat oleh 

hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Stella,  (Moleong, 2007)konsumen 

Patbingsoo. Berikut hasil wawancara: 

“Yang saya tau Patbingsoo banyak banget promo ya.. dia tuh kalau 

yang saya lihat dari Instagramnya tuh biasanya dari hari-hari besar, 

kaya misalkan valentine, tujuh belasaan tuh pasti ada”  

Promosi merupakan bagian penting dari kegiatan pemasaran dalam 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk orang atau pihak lain 

sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau penukaran produk atau jasa 

yang dipasarkan. 

Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan 

adanya suatu peningkatan penjualan. Saat ini banyak jenis media yang dapat 

digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa.  

Salah satunya media sosial sebagai media promosi yang efektif dalam 

memperkenalkan produk maupun jasa untuk membentuk image perusahaan 

melalui internet. Media sosial yang dimanfaatkan Patbingsoo dalam 

mempromosikan produknya adalah media sosial Instagram, selain itu media 

sosial Instagram merupakan media sosial yang banyak digunakan oleh 

masyarakat khususnya kaum milenial.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Paulus Ardyansah,  Marketing & 

Franchise Manager Patbingsoo.  

“Kita lebih ke Instagram karena lebih ke milenial, kalau facebook 

sih setiap apa yang kita posting di Instagram dia akan relate ke 

facebook untuk posting sih. kita melihat sebenarnya lebih ke user, 

kalau untuk facebook memang media sosial lebih masif tapi 
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penggunanya lebih banyak yang mungkin lebih usianya diatas 

milenial, karena milenial itu lebih menggunakan yang dinamis 

Instagram salah satunya”.  

Selain pemilihan media yang tepat, dalam kegiatan promosi diperlukan 

strategi-strategi yang tepat agar kegiatan promosi yang dilakukan dapat 

mencapai target. Bagi Patbingsoo strategi promosi dianggap sangat penting 

dalam upaya meningkatkan loyalitas, memberi daya tarik dan menimbulkan 

minat beli konsumen. Adanya COVID-19 membuat para pebisnis kuliner perlu 

melakukan strategi yang tepat demi meningkatkan penjualan. Hal tersebut 

diungkapkan  PaulusArdyansah, Marketing & Franchise Manager Patbingsoo.  

“Sebenarnya kalau pentingnya, strategi promosi sangat penting 

ya, untuk yang sekarang market kita milenial itu, bisa kita bilang 

unsur loyalitasnya, malah hampir engga ada kalau dari milenial, 

justru kenapa kita harus eksis banget ini, apalagi di masa 

pandemic ini, kita perlu banget berinovasi”  

Menetapkan strategi promosi merupakan upaya dalam menunjang 

keberhasilan kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Strategi promosi 

yang dilakukan oleh Patbingsoo yaitu dengan menerapkan bauran promosi 

sebagai alat promosi yang dirancang untuk mencapai program penjualan. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh akun Instagram Patbingsoo juga 

menerapkan bauran promosi sebagai berikut : 

Periklanan 

Patbingsoo mengiklankan produknya  

“Melalui koloborasi dengan akun Instagram Mall atau lokasi 

outlet patbingsoo berada. Tujuannya sebagai eksposure, ada 

customer-customer dimana mereka belum follow kita terutama di 

sosial media, tapi mereka sudah follow sosial media mall. 

Misalkan Mall Summarecon Mall Serpong, kemudian Mall 

Karawaci, Grand Indonesia yang punya basicnya gede, kita 

memanfaatkan mereka untuk promote produk kita.” 

Selain berkolaborasi dengan pihak Mall, di masa normal baru ini, 

Patbingsoo juga melakukan kolaborasi brand dengan Kopi Chuseyo 

@kopichuseyo.id. dengan adanya koloborasi tersebut dapat meningkatkan 

penjualan antara keduanya dengan menggabungkan Tteokbokki Patbingsoo 

dengan Banana Milk Kopi Chuseyo yang disebut Mollayo. Hal tersebut 
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diungkapkan Ronald, Digital Marketing Patbingsoo.  

“Kita berkolaborasi nih sekarang sama brand kopi korea 

namanya Kopi Chuseyo, ini kopi Korea juga, jadi kolaborasinya 

dari Tteokbokki Patbingsoo dengan Banana Milk Kopi Chuseyo 

yang disebut Mollayo. Ini baru banget jadi banyak yang ingin tahu 

dan nyobain”  

Paid Promote yang dilakukan Patbingsoo yaitu dengan melakukan 

posting berbayar yang bekerja sama dengan akun Instagram @giladiskon untuk 

meningkatkan brand awereness Patbingsoo dikalangan masyarakat yang 

dimana kebanyakan followers dari @giladiskon ini adalah masyarakat yang 

menyukai promo diskon. Berdasarkan wawancara dengan Paulus Ardyansah, 

Marketing & Franchise Manager Patbingsoo: 

“Yang harus kita set adalah produk, karena namanya @giladison 

kan customernya udah segmented banget, mereka yang mencari 

diskonan, nah makanya harganya khusus spesial, selama ini kita 

sudah lakukan misalkan tanpa bantuan mereka, misalkan di outlet, 

kita hanya disosial media, taruh benner itu menurut kita kurang 

efektif karena hanya dapat targetnya itu yang datang hanya ke 

outlet. Dan dengan marketnya giladiskon, nah mereka udah tau 

segmennya jelas, mereka yang cari diskonan, nah jadi begitu kita 

post lewat mereka, biasanya sih nambah crowd (pengunjung) 

untuk yang datang ke outlet.  

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah tersebut juga diperkuat hasil 

wawancara dengan informan 2,  Vanny, konsumen Patbingsoo.  

Berikut hasil wawancara :  

“Karena saya tuh suka banget kan promo-promo gitu, bisa dibilang 

promo hunter gitukan, saya follow lah @giladiskon jadi dia itu 

beneran real, jadi kalau misalnya di instagramnya itu dicantumin 

50% pas datang ke storenya juga 50% gitu. Dan waktu itu pernah 

ada promonya Patbingsoo di @giladiskon”.  

Patbingsoo juga memanfaatkan Instagram Ads dalam mengiklankan 

produknya, selain meningkatkan brand awereness Instagram Ads memung-

kinkan untuk menjangkau leads baru yang belum menjadi followers Patbingsoo 

berdasarkan audiens yang ingin dijangkau, usia audiens, lokasi, kebiasaan 

hingga jenis kelamin audiens yang dituju.  
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Hal tersebut diungkapkan oleh Paulus Ardyansah, Marketing & 

Franchise Manager Patbingsoo.  

“Jadi kita radius dimana outlet-outlet kita berada, nih misalkan di 

alam sutera kita kan ada, itu radius 10 KM dari sini yang kita 

promote dengan interestnya yang K-Pop kemudian yang Korean 

food”.  

Dalam mengiklankan produknya, Patbingsoo menggunakan Endorement 

melalui influencer anak jajan @anakjajan yang juga memiliki konten di bidang 

kuliner atau disebut Food blogger. Berikut hasil wawancara dengan Paulus 

Ardyansah:  

“Orang tuh melihat review makanan tuh tertarik, karena memang 

beneran reviewnya misalkan enak kemudian dia coba. Kenapa si 

@anakjajan karena Patbingsoo bekerja sama lewat mereka dari 

dulu, ini menambah sales karna influencer ini”.  

Melalui influencer ini juga dilakukan selama Pandemic dan bukan hanya 

dengan anak jajan saja namun juga melalui beberapa artis seperti Prilly 

Latuconsina, Nadya Arina, dan Cia Wardhana Roesma. Dengan adanya ulasan 

dari food bloger dan artis ini akan berdampak bagi konsumen untuk datang dan 

membeli produk tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ronald selaku 

Digital Marketing Patbingsoo. 

“Kita endors ke beberapa artis juga, apalagi covid gini, kita perlu 

banget endors ke mereka, karena kan target audience kita ke 

wanita-wanita yang sekarang banyak banget pake instagram, 

dengan adanya endorsment ke artis wanita khususnya, mereka 

bisa tau kita ada produk baru nih”.  

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah dan Ronald tersebut juga 

diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Stella sebagai 

konsumen Patbingsoo. Berikut hasil wawancara   

“Karena saya anaknya Instagram banget, jadi di Instagram itu 

bangak banget loh mba food blooger, nah beberapa saya follow, 

ada beberapa yang review Patbingsoo juga kok. Kalau gak salah 

namanya anak jajan, namanya food vloger, bikin ngiler kan, jadi 

saya kaya ingin, waah.. kayanya enak ya..gituloh”. 

Sales Promotion 

Beradasarkan hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah,  Marketing & 



 176 

Franchise Manager Patbingsoo, mengenai bentuk promosi penjualan yang 

dilakukan Patbingsoo pada Instagramnya adalah dengan memberikan penurunan 

harga, giveaway berupa voucher, promo hari-hari besar dan promo menu paket. 

“Promo 2000, menu paket, hari-hari besar, kasih give away. Promo 

2000 itu kita jual harga Patbingsoo dari harga normal Rp 38.000 

menjadi hanya Rp 2.000 selama satu hari di Grand Indonesia. 

Menu paket berdua, value deal. Hari-hari besar valentine, paket 

hari kemerdekaan, chrismas day. Give away itu voucher Rp 

100.000, kita adain kuis di Instagram, hadiahnya voucher makan 

100.000” 

Publisitas dan Humas 

Pada akun Instagram Patbingsoo, kegiatan publisitas dan humas yang 

dilakukan yaitu menampilkan bukti testimonial atau repost dari foto pengunjung 

yang melakukan pembelian kemudian memposting produk tersebut dan 

menandai akun Instagram Patbingsoo baik di feeds Instagram maupun di 

Instastory. Hal tersebut diungkapkan oleh Paulus Ardyansah,  Marketing & 

Franchise Manager Patbingsoo.  

“Kalau posting di story sih pernah ya kaya gitu. kita ingin 

ningkatin engagement, dengan merepost di instastory dan feeds, 

beberapa kali ketika kita repost mereka, lalu mereka repost lagi, 

jadi ada 3 kali repost. Selain enggagement, nunjukin embience 

langsung dari customer honest review”.  

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah tersebut juga diperkuat  

hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Stella sebagai konsumen Patbingsoo. 

Berikut hasil wawancara:  

“Saya juga lihat review orang, karena kan patbingsoo kan suka 

ngetag-ngetag diinstorynya repost-repost customernya” 

Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah upaya perusahaan untuk berkomunikasi 

langsung dengan calon pelanggan sasaran dan diharapkan  menimbulkan 

tanggapan dan transaksi penjualan(Morisan, 2010). 

Wawancara dengan Ronald, Digital Marketing Patbingsoo, memanfaat-

kan fitur direct message dan kolom komentar pada postingan di Instagram dapat 

memaksimalkan promosi. 

“Kita suka nih bales-bales komen ataupun misalnya customer kita 
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DM (direct message) langsung terkait input ataupun nanya segala 

macam, langsung ke sosial media kita, nanti kita langsung balas.”  

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah tersebut juga diperkuat oleh 

hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Vanny sebagai konsumen Patbingsoo. 

Berikut hasil wawancara :  

“Terus ini ya, dia termasuk aktif di sosial media. jadi aku pernah 

nanya yang promo 17 agustus an itu ada syarat dan ketentuannya 

pakai dress code merah putih, nah aku nanya tuh untuk 

memastikan, terus adminya langsung bales iya ka dan dijelasin, 

gitu”. 

Penerapan Bauran Promosi Melalui Media Sosial Instagram Patbingsoo 

Setelah diterapkannya strategi tersebut, ternyata berdapak positif 

terhadap penjualan Patbingsoo. Melakukan promosi dengan memanfaatkan  

Instagram membuat Patbingsoo mengalami kenaikan penjualan hingga 35%.  

“Waah.. kalau peningkatan dibilang meningkat pasti meningkat 

sekitar 35% lah dari yang sebelumnya, karena kita kan dengan 

menambah outlet baru di dareah itukan menambah market pasar 

baru di kita, dan so far kita kan penambahan dari paling kiri kita 

ada di Medan, paling kanan kita ada di Makassar. Dan memang 

dari jumlah customer, terlihat juga dari followers itu meningkat”.  

Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah, bahwa media sosial 

Instagram memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pengunjung atau 

pelanggan untuk datang ke outlet Patbingsoo. Untuk mencapai proses Top of 

Mind Patbingsoo rutin memposting konten di feed Instagram Patbingsoo.Hal ini 

dimaksud agar postingan Patbingsoo melalui Instagram tersebut selalu muncul 

di beranda followers Patbingsoo. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Ronald selaku Digital Marketing Patbingso. 

“Feed, update rutin di feed, kita tuh rutin, supaya muncul lagi-muncul 

lagi”. Hasil wawancara dengan Paulus Ardyansah tersebut juga diperkuat hasil 

wawancara dengan Stella sebagai konsumen Patbingsoo. Berikut hasil 

wawancara : 

“Saya sering banget kan buka Instagram, terus Patbingsoo sering 

juga loh muncul di beranda saya, entah itu postingan promonya, 

menu baru”  

Di dalam meningkatkan top of mind konsumen, Patbingsoo selalu 
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berusaha dengan cara menjadikan Instagram sebagai sarana tempat promosi 

yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian. Dengan melakukan postingan 

berulang- ulang atau continue, merupakan cara yang tepat untuk mencapai top 

of mind pada konsumen. 

Patbingsoo menetapkan Instagram sebagai media promosi yang efektif 

dalam memberikan informasi kepada konsumennya. Hal tersebut dinyatakan 

oleh Ronald selaku Digital Marketing Patbingsoo,  

“Efektif, sampai sekarang masih efektif, eksistensi lewat Instagram 

juga perlu, terus ada lagi interaksi, karena dari customer langsung 

ke pihaknya kita, kan mereka bingung, mereka pasti cari 

sosmednya untuk keluh kesah dan segala macam.” 

Tanggapan Konsumen Patbingsoo 

Pada tahap selanjutnya Penelitian melakukan wawancara mendalam 

terhadap pelanggan yang kompeten dan sesuai kriteria yang ditentukan. 

Dilakukannya wawancara terhadap pelanggan ini,salah satunya keputusan yang 

membuat konsumen membeli produk Patbingsoo.Berikut pernyataan dari Stella. 

“Karna Patbingsoo terkenal dengan menu dessert, apalagi cuaca 

lagi kaya gini jarang hujan, kayanya kalau makan dessert enak 

deh, jadi saya tuh suka aja giu kalau haus gini makan dessert, 

nyemil-nyemil dessert”  

Berikut pernyataan dari Vanny:  

“Lebih ke promonya sih, jadikan banyak tuh di postingan 

Patbingsoo itu aku liat promosinya, nah itu yang menjadi daya 

tarik saya sih untuk beli produknya. Nah terus dari tempat 

makannya itu Instagramable banget kan, jadi kaya suka aja buat 

foto-foto gitu”  

Dari pernyataan Stella, dapat disimpulkan bahwa keputusannya 

membelian dessert selain karna keinginan, faktor cuaca yang panas membuat 

dirinya ingin mengkonsumsi dessert yang sejuk. Sedangkan pernyataan Vanny 

didasari karna promo yang ditawarkan Patbingsoo melalui sosial media 

Instagram membuat dirinya tertarik untuk membeli produk Patbingsoo serta 

suasana restoran yang cocok untuk berfoto. 

Setelah melakukan proses pengumpulan data melalui observasi 

langsung dan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan yaitu Paulus 

Ardyansah , Marketing & Franchise Manager Patbingsoo yang menentukan dan 
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melaksanakan promosi yang dilakukan Patbingsoo. 

Strategi Promosi Patbingsoo Melalui Media Sosial Instagram 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, strategi promosi yang 

dilakukan oleh Patbingsoo yaitu dengan menerapkan bauran promosi sebagai 

alat promosi yang dirancang untuk mencapai program penjualan. Strategi 

promosi yang dilakukan oleh Patbingsoo yaitu menerapkan bauran promosi 

melalui akun Instagramnya sebagai berikut: 

Periklanan 

Patbingsoo mengiklankan produk melalui media sosial Instagram 

dengan menggunakan free promote, paid promote, Instagram ads, dan 

endorsement. Free promote dilakukan Patbingsoo yaitu melakukan pengajuan 

kepada pihak Mall atau kompleks restoran yang outlet Patbingsoo berada untuk 

mempromosikan promo yang akan berjalan melalui akun Instagram Mall atau 

lokasi outlet Patbingsoo berada untuk mempremosikan produk Patbingsoo 

kepada followers Instagram Mall yang belum mem-follow Instagram 

Patbingsoo. Hal ini dilakukan oleh Patbingsoo dalam menarik minat beli 

konsumen untuk datang ke outlet Patbingsoo. 

Di masa Pandemic Patbingsoo melakukan kolaborasi atau bekerja sama 

dengan brand kopi khas Korea yaitu Kopi Chuseyo @kopichuseyo.id. dengan 

adanya koloborasi tersebut dapat meningkatkan penjualan antara keduanya 

dengan menggabungkan Tteokbokki Patbingsoo dengan Banana Milk Kopi 

Chuseyo yang disebut Mollayo. 

Patbingsoo juga melakukan paid promoteatau posting berbayar dengan 

akun Instagram @giladiskon untuk meningkatkan brand awereness Patbingsoo 

dikalangan masyarakat yang dimana kebanyakan followers dari @giladiskon ini 

adalah masyarakat yang menyukai promo atau diskon.Dalam mengiklankan 

produknya, Patbingsoo juga memanfaatkan Instagram Ads untuk menjangkau 

leads baru yang belum menjadi followers Patbingsoo berdasarkan audiens yang 

ingin dijangkau, usia audiens, lokasi, kebiasaan hingga jenis kelamin audiens 

yang dituju. Hal lain yang dilakukan Patbingsoo dalam mengiklankan 

produknya adalah menggunakan Endorsment melalui influencer anak jajan 

@anakjajan yang juga memiliki konten di bidang kuliner atau disebut Food 

bloggerbeberapa artis seperti Prilly Latuconsina, Nadya Arina, dan Cia 

Wardhana Roesma. Dengan adanya ulasan food bloger dan artis ini berdampak 

bagi konsumen untuk datang dan membeli produk tersebut. 
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Penjualan Langsung  

Pada media sosial Instagram, sales promotion atau penjualan langsung 

yang dilakukan Patbingsoo adalah dengan memberikan penurunan harga, kupon 

atau voucher, giveaway, promo hari-hari besar, promo menu paket. Hal ini 

ditunjukkan untuk meningkatkan loyalitas konsumen yang akan berdampak 

pada kegiatan pembelian selanjutnya. 

Publikasi dan Humas 

Dalam penerapannya, Patbingsoo melakukan kegiatan Public Relations 

dengan menampilkan bukti testimonial atau repost dari foto pengunjung yang 

melakukan pembelian kemudian memposting produk tersebut dan menandai 

akun Instagram Patbingsoo baik di feeds Instagram maupun di Instastory. 

Selain itu, menampilkan bukti testimonial dari foto maupun bukti 

pembelian merupakan salah satu hal penting dalam public relations melalui 

media sosial. Kegiatan Public Relations harus dapat dipercaya  konsumen 

dibanding melalui iklan. Kegiatan ini ditujukan untuk membentuk image.  

Pembentukan image ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan 

konsumen. 

Pemasaran Langsung  

Program pemasaran langsung atau direct marketing yang dilakukan pada 

Instagram Patbingsoo adalah dengan memanfaatkan fitur yang tersedia pada 

Instagram berupa direct message dan kolom komentar pada postingan. Fasilitas 

yang ada pada Instagram dapat dimanfaatkan sebagai sarana berkomunikasi 

secara langsung antara konsumen dan pihak Patbingsoo.  Strategi promosi resto 

korea  Patbingsoo dengan menerapkan bauran promosi online pada Instagram 

adalah: (1) Tepat sasaran dalam membidikkonsumen yang diinginkan; (2) 

Meningkatnya konsumen dan pelanggan yang datang ke restoran; (3) 

Bertambanya follower Instagram Patbingsoo. 

Kenaikan penjualan Patbingsoo mencapai 35% selama masa Normal baru 

Dilihat dari tahun sebelumnya bahwa meningkatanya penjualan ditahun 

2019 terlihat begitu signifikan hingga mencapai 35%. Minat beli pelanggan 

sudah terlaksana dengan banyaknya konsumen yang datang ke Restoran 

Patbingsoo untuk melakukan pembelian dan konsumen yang menggunakan 

promosi yang di jalankan Patbingsoo melalui media sosial Instagramnya.  

Meningkatnya pelanggan atau konsumen yang datang ke restoran Patbingsoo 

dari sebelumnya, maka strategi promosi dengan menerapkan bauran promosi 



 181 

online melalui sosial media instagram dirasa cukup efektif dan dapat dikatakan 

berhasil terlaksana dengan baik. 

 

V. SIMPULAN  

Temuan penelitian di atas, bauran promosi onlinemelalui Instagram 

yang diterapkan berhasil mendatangkan pengunjung lebih banyak dari biasanya. 

Personal selling yang biasa dilakukan dalam komunikasi pemasaran 

konvensional tidak lagi digunakan. Penerapan elemen Periklanan menggunakan 

free promoteakun Instagram Mall atau lokasi outlet Patbingsoo, paid promote di 

akun Instagram @giladiskon untuk brand awereness Patbingsoo, Instagram ads 

untuk menjangkau leads baru yang belum menjadi follower Patbingsoo, dan 

endorsement melalui influencer @anakjajan yang memiliki konten dibidang 

kuliner. Pada Penjualan langsung dengan memberikan penurunan harga, kupon 

atau voucher, giveaway  promosi hari-hari besar, promo menu paket.Elemen 

yang ketiga, Publisitas dan Humas (Public Relations) dengan memuat 

testimonial atau repost foto pembeli kemudian memposting produk tersebut dan 

menandai akun Instagram Patbingsoo di feeds Instagram maupun di 

Instastory.Elemen terakhir adalah Penjualan Langsung memanfaatkan fitur 

Instagram berupa direct message dan kolom komentar untuk berkomunikasi 

langsung dengan konsumen.  

Sebagai saran, Patbingsoo dapat mengembangkan kegiatan promosinya 

melalui media sosial Tik Tok yang sedang tren saat ini. Selain itu untuk restoran 

Korea perlu membuat situs resmi di Indonesia yang berinsi informasi lebih 

lengkap dari Instagram.  

 

REFERENSI 

Amstrong, & Kotler. (2004). Dasar-Dasar Pemasaran (Vol. 2). Jakarta: PT 

Indeks. 

Azmi, K. (2014). Filsafat Ilmu Komunikasi. Tangerang: Indigo Media. 

Banyanuloh, I. (2019). Marketing Syariah. Tangerang: Indigo Media. 

Chaffey, D. (2002). eMarketing Execellence. Planning and Oprimizing Your 

Digital Marketing (Vol. 3). Inggris: Oxford: Butterworh-Heinemann. 

Diamond, S. (2015). The Visual Marketing Revolution: 26 Kiat Sukses 

Pemasaran di Media Sosial. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 



 182 

Edwin, Y. (2016, Januari 15). Instagram Beberkan Fakta-Fakta Pengguna di 

Indonesia. Diambil kembali dari Beritagar.id:  

https://beritagar.id/artikel/sains- tekno/instagram-beberkan-fakta-fakta- 

pengguna-di-indonesia 

Evans, D. (2012). Social Media Marketing; A Hour A Day. Chichester, United 

Kindom: John Wiley & Sons. 

Ghazali, M. (2016). Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Pandunag 

menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram. Malaysia: 

Publishing House. 

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik . Jakarta : 

PT Bumi Aksara . 

Jubilee. (2012). Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif. Jakarta : 

PT Elex Media Komputindo . 

Kennedy, J., & Soemanagara, R. (Jakarta). Marketing Communication - Taktik 

Dan Strategi. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer . 

Amstrong, & Kotler. (2004). Dasar-Dasar Pemasaran (Vol. 2). Jakarta: PT Indeks. 

Azmi, K. (2014). Filsafat Ilmu Komunikasi. Tangerang: Indigo Media. 

Banyanuloh, I. (2019). Marketing Syariah. Tangerang: Indigo Media. 

Chaffey, D. (2002). eMarketing Execellence. Planning and Oprimizing Your Digital 

Marketing (Vol. 3). Inggris: Oxford: Butterworh-Heinemann. 

Diamond, S. (2015). The Visual Marketing Revolution: 26 Kiat Sukses Pemasaran di 

Media Sosial. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 

Edwin, Y. (2016, Januari 15). Instagram Beberkan Fakta-Fakta Pengguna di 

Indonesia. Diambil kembali dari Beritagar.id: https://beritagar.id/artikel/sains- 

tekno/instagram-beberkan-fakta-fakta- pengguna-di-indonesia 

Evans, D. (2012). Social Media Marketing; A Hour A Day. Chichester, United Kindom: 

John Wiley & Sons. 

Ghazali, M. (2016). Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Pandunag menjana 

Pendapatan dengan Facebook dan Instagram. Malaysia: Publishing House. 

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik . Jakarta : PT Bumi 

Aksara . 



 183 

Jubilee. (2012). Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif. Jakarta : PT Elex 

Media Komputindo . 

Kennedy, J., & Soemanagara, R. (Jakarta). Marketing Communication - Taktik Dan 

Strategi. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer . 

Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya . 

Morisan. (2010). Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpad. Jakarta: Kencana 

Prenadamedia. 

Mulyana, D. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Pribadi, W. (2010). Cara Efektif Mendatangkan Pelanggan Lewat Internet: 

Mempromosikan Bisnis dan Menjaring Pasar Lebih Luas. Jakarta: Bukune. 

Rangkuti, F. (2009). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Intergrated 

Marketing Communication. Jakarta: PT Gramedia Pustka Utama. 

Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sukardi. (1995). Penelitian Subjek Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP. 

Warayuanti, W. &. (2015). The Influence of Lifetyles and Consumers Attitudes on 

Product Purchasing Decision via Online Shopping in Indonesia. European 

Journal of Business and Management, 7(8), 74-80. 

Sukardi.(1995). Penelitian Subjek Penelitian.  Yogyakarta: Lembaga Penelitian 

IKIP 

Warayuanti, W. &. (2015). The Influence of Lifetyles and Consumers Attitudes 

on Product Purchasing Decision via Online Shopping in Indonesia. 

European Journal of Business and Management, 7(8), 74-80. 

 

 

 

 

 

 

 



 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

TREN VIRTUAL EVENT DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI PEMASARAN BRAND DI ERA NORMAL BARU 

 

Vega Karina Andira Putri 

Universitas Multimedia Nusantara 

vega.andira@lecturer.umn.ac.id 

 

I. PENDAHULUAN 

Era normal baru menciptakan kebiasaan baru pada masyarakat 

Indonesia, terutama soal aktivitas sehari-hari yang harus mengalami banyak 

penyesuaiaan. Angka kematian dari Covid-19 yang makin meningkat membuat 

masyarakat harus selalu mengedepankan kesehatan diri dengan beraktivitas 

sesuai protokol kesehatan. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah, semua 

orang yang kegiatan di luar rumah diwajibkan menggunakan masker, rajin 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan wajib menjaga jarak serta 

menghindari kerumunan. Himbauan ini membuat berbagai industri terkena 

dampaknya terutama industri event yang identik dengan berkumpulnya banyak 

orang dengan interaksi yang dekat dan intens. Oleh karena itu, adanya himbauan 

untuk menjaga jarak membuat pelaksanaan event tidak mungkin untuk 

dijalankan.  

Mulai bulan Maret 2020, berbagai event dimundurkan sampai dengan 

waktu yang belum dapat ditentukan bahkan ada yang sampai harus dibatalkan. 

Kehidupan para pekerja event baik Event Organizer sampai para entertainer pun 

mengalami krisis di awal pandemi. Begitu juga dengan para tim Marketing dan 

Brand Activation suatu brand yang harus membatalkan penyelenggaraan acara 

yang sudah direncanakan dalam kalender Public Relations maupun Marketing. 

Kontrak sebagai sponsor suatu event juga ditarik karena event tidak jadi 

diselenggarakan.  

Setelah sekian waktu memindahkan budget event ke promotional tools 

yang lain seperti advertising, sales promotion, direct marketing, sampai internet 

marketing, tim marketing brand menyadari bahwa event tetap harus menjadi 

bagian dari aktivitas utama marketing brand. Event memang memiliki kelebihan 

dan memberikan banyak keuntungan bagi komunikasi pemasaran brand (Brown 

McKay & Skalberg, 2016) antara lain: (1) sebagai sarana komunikasi 

pemasaran yang efektif dalam membentuk image brand yang baik; (2) 

melibatkan langsung para customer sehingga brand dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi secara personal dengan target market; (3) mampu menunjukkan 

mailto:vega.andira@lecturer.umn.ac.id


 186 

keunggulan dari brand secara langsung pada customer; (4) meningkatkan direct 

selling produk dengan memberikan sales promotions bagi para pengunjung 

event; (5) mendapatkan data customer sebagai sarana untuk meningkatkan 

Customer Relationship Management. Event merupakan kegiatan penting dan 

menarik karena bentuknya yang berbeda serta polanya yang menawarkan aneka 

ragam aktivitas yang bisa dinikmati oleh banyak orang.  Hasil riset 

menunjukkan bahwa event memberi nilai pengalaman yang berpengaruh secara 

positif dan signifikan pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat (Wu, 2016).  

New normal event pun mulai banyak diadakan dengan mematuhi 

protokol kesehatan yang ketat, membatasi jumlah peserta, membatasi waktu 

pelaksanan event, dan juga menetapkan jarak antar peserta. Beberapa event 

dengan konsep drive-in pun diadakan, seperti drive-in cinema maupun drive-in 

concert. Event dengan konsep ini dianggap aman karena para peserta tetap 

berada di mobil masing-masing dan tidak berinteraksi satu sama lain baik 

dengan peserta acara maupun peserta lainnya. Sayangnya event jenis ini 

dianggap terlalu membutuhkan usaha yang tidak sebanding dengan pendapatan 

yang didapatkan oleh penyelenggara. Contohnya event „New Live Experience‟ 

yang diadakan di bulan Agustus 2020. Drive-inconcert pertama yang diadakan 

di JIExpo Kemayoran dengan menghadirkan musisi ternama Kahitna, Afgan, 

dan Armand Maulana sebagai bintang tamu acara. Biaya produksi event dan 

juga biaya venue yang besar tidak mampu terbayarkan oleh uang ticketing 

karena jumlah peserta yang juga terbatas karena protokol kesehatan yaitu hanya 

300 mobil (https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/04/165758666/kahitna-

afgan-dan-armand-maulana-bakal-manggung-di-konser-new-live). 

Julius Solaris menyampaikan hasil riset kepada para Event Organizer 

dan Marketing Brand beberapa hal yang harus dilakukan agar industri event 

dapat terus hidup di era pandemi ini yaitu: (1) Teruslah melaksanakan event di 

platform digital. Hal ini dapat menjaga hubungan dengan para sponsor dan juga 

pengunjung tetap even; (2) Buatlah event kecil yang mudah diatur secara digital 

namun dengan frekuensi yang banyak. Ini juga memungkinkan semakin 

banyaknya peserta event yang dapat berpartisipasi; (3) Jadikan sosial media 

sebagai kunci utama dalam strategi event  

(https://www.eventmanagerblog.com/coronavirus-new-normal). 

Para Event Organizer dan tim marketing brand pun mulai mengambil 

langkah dengan melaksanakan event secara full online dengan memanfaatkan 

berbagai platform digital seperti website, Youtube, Instagram, Facebook, Zoom, 
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sampai Tik Tok. Jika awalnya virtual event yang banyak diadakan adalah dalam 

bentuk webinar atau seminar online, kini virtual event tidak kalah kreatif 

bentuknya dengan event offline. Bahkan banyak yang berhasil memindahkan 

secara lengkap semua konten di event offline ke dalam bentuk virtual event 

digital, dimana bedanya hanya penggunaan platform yang berpindah ke 

platform digital dan keberadaan peserta yang terlibat keseluruhan secara online.  

Contohnya adalah Beauty Fest Asia 2020 yang sudah diadakan untuk 

ke-4 kalinya. Jika event ini biasanya diselenggarakan di venue mall di Jakarta, 

kini semua aktivitas pindah ke platform utama website yang terkoneksi ke 

semua aset digital platform Popbela.com seperti Facebook, Youtube, Instagram, 

dan Twitter. Beauty Fest Asia adalah sebuah event bagi para pecinta dunia 

kecantikan yang berisikan Beauty Exhibition, Make-up Class, Talk-

show dan Meet and Greet dengan berbagai Make Up Artist serta beauty beauty 

influencers di bidang kecantikan. Di tahun 2020 ini meskipun diadakan secara 

virtual, namun Beauty Fest Asia tetap menghadirkan para beauty influencer 

ternama sebagai pengisi acara. Pengisi acara dapat mengisi acara dari rumah 

masing-masing namun ada juga yang melakukan syuting konten di kantor 

Popbela.com. Sponsorship event pun tetap berjalan seperti biasa, event ini 

banyak mendapatkan support sponsor dari berbagai kategori industri. Interaksi 

pun tetap dapat dilakukan dengan pengunjung event walapun secara virtual. 

Salah satu sponsor yang terlibat adalah Shopee yang pada event ini melakukan 

brand activation dalam bentuk aplikasi virtual make up yang dapat diakses di 

website event dimana peserta dapat mencoba berbagai make up secara virtual di 

wajah mereka, dan apabila cocok mereka bisa langsung membeli produk 

tersebut dengan mengklik produk yang langsung terkoneksi ke aplikasi Shopee 

dengan harga khusus pengunjung Beauty Fest Asia 2020. 

(https://www.popbela.com/beauty/make-up/shavira-annisa-putri/kilas-balik-beautyfest-

asia-2020/1). Tidak hanya Beauty Fest 2020 yang berhasil tetap dilaksanakan 

secara virtual dengan konsep sama persis dengan event offline sebelumnya, 

banyak juga event dengan nama besar yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak 

orang setiap tahunnya berhasil diadakan secara virtual.  

Kajian ini akan membahas bagaimana virtual event dapat dimanfaatkan 

sebagai media komunikasi pemasaran brand di era new normal ini. Secara 

praktis, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bentuk-bentuk virtual 

event yang melibatkan brand dan memberikan masukan bagi brand yang ingin 

mengadakan virtul event sebagai aktivitas komunikasi pemasaran mereka. 
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Secara akademis, kajikan ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam 

perspektif konsep komunikasi pemasaran bahwa meskipun dalam era normal 

baru, event dapat tetap dipilih oleh brand sebagai media komunikasi pemasaran 

dengan memanfaatkan berbagai platform digital.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Dalam kajian ini akan digunakan dua konsep utama untuk membahas 

virtual event sebagai media komunikasi pemasaran yang dapat dimanfaatkan 

oleh brand di era normal baru. Kedua konsep tersebut adalah konsep special 

event (Any Noor, 2013) dan konsep media sosial dan pemasaran brand 

(Adhitya et.al, 2013). Konsep special event digunakan dengan tujuan 

mengetahui karakteristik event yang harus dipenuhi untuk melihat apakah 

virtual event mampu memenuhi hal tersebut seperti halnya event offline yang 

biasa diselenggarakan oleh brand. Serta melihat bagaimana bentuk aktivitas 

event yang tepat untuk tetap menghidupkan event walaupun secara virtual 

dengan memenuhi berbagai kriteria event tersebut. Sedangkan konsep social 

media dan pemasaran brand digunakan untuk melihat fungsi dari masing-

masing platform social media dalam membantu komunikasi pemasaran brand di 

era new normal ini. Hal ini sangat penting, karena dengan mengetahui masing-

masing fungsi maupun kelebihan dari tiap platform digital terutama media 

sosial, brand dapat memilih platform digital yang tepat untuk menjadi „venue‟ 

virtual sehingga pesan dari brand bisa sampai secara maksimal ke target market. 

Special Event 

Di era new normal ini, kepenatan dan juga kesuntukan yang tinggi 

dirasakan oleh tiap orang karena adanya pembatasan aktivitas yang biasanya 

dilakukan. Oleh karena itu, banyak orang yang mencari hiburan untuk 

menghilangkan kesuntukan tersebut. Berada di rumah menjadikan media digital 

menjadi teman sehari-hari banyak orang, terutama menjadi alat untuk mencari 

kesenangan dan hiburan. Banyak orang yang memaknai event sebagai wadah 

untuk bersenang-senang dan menikmati hal yang mereka sukai bersama-sama di 

luar waktu rutinitas mereka. Dapat kita lihat dari pengertian special event 

menurut Shone & Perry (Dalam Charles Bladen, 2012) “special events are that 

phenomenon arising from those non-routine occasion which have leisure, 

cultural, personal or organizational objectives set apart from the normal 

activity of daily life, whose purpose is to enlighten, celebrate, entertain or 

challenge the experience of a group of people.” Event dapat memberikan 
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kesenangan, memberikan pengalaman, dan menghibur bagi kebanyakan orang 

karena memenuhi beberapa karakteristik yang mampu memberikan bekas 

mendalam di benak pengunjungnya.  

Karakteristik event menurut Any Noor (2013) adalah (1) Keunikan. 

Event yang menarik perhatian adalah event yang memiliki dan menawarkan 

keunikan dibandingkan event sejenis; (2) Perishability. Penggunaan fasilitas 

yang tepat seperti venue yang sesuai dengan tema, terjangkau dengan audiens, 

dan memenuhi kapasitas audiens; (3) Intangibility. Memiliki desain dan 

dekorasi yang bagus dan sesuai tema, serta audio visual dengan kapasitas besar 

sehingga dapat menghidupkan suasana; (4) Suasana dan Pelayanan. Event harus 

diproduksi dengan sebaik mungkin dalam hal dekorasi, pengisi acara, dan 

konten acara yang sesuai dengan tema acara. Pelayanan pada peserta event juga 

penting dalam penyelenggaraan event; (5) Interaksi Personal. Event dengan 

skala besar tetap harus mengepankan interaksi personal agar pengunjung merasa 

menjadi bagian dari event tersebut. Interaksi personal dapat diciptakan antar 

pengunjung, antara pengisi acara dengan pengunjung, maupun antara 

pengunjung dengan brand yang terlibat di dalam event. 

Media Sosial dan Pemasaran Merk 

Penggunaan media digital terutama platform media sosial di era 

pandemi ini meningkat tajam. Media digital bukan hanya sekedar media 

informasi namun sudah menjadi media untuk berkomunikasi karena minimnya 

tatap muka yang dapat dilakukan seseorang. Media digital juga menjadi wadah 

beraktivitas, mulai dari membuat konten sampai meeting pekerjaan. Salah satu 

aktivitas yang juga kini dapat dilakukan di media digital adalah mengadakan 

atau menghadiri suatu event. Kini memang menjadi mudah untuk menghadiri 

event karena venue event berpindah ke platform digital yang biasa digunakan 

sehari-hari.  

Menurut Puntoadi (2011) terdapat beberapa macam jenis media sosial, 

yaitu: (a) Facebook. Layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada Februari 

2004 oleh Mark Zuckerberg ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif. 

Di Facebook pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan teman, 

bertukar pesan serta berbagi informasi; (b) Youtube. Sebuah situs web berbagi 

video yang dibuat oleh mantan karyawan PayPal pada Februari 2005 ini 

memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton serta berbagi video. 

Konten video positif apapun bisa diakses melalui aplikasi tersebut; (c) Twitter. 

Layanan jejaring sosial dan microblog daring yang hampir serupa dengan 
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Facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 

pesan berbasis teks hingga 280 karakter. Didirikan pada Maret 2006 oleh Jack 

Dorsey; (d) Instagram. Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang 

memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, mengedit, menerapkan 

filter digital, dan mengunggahnya dengan berbagai fitur, seperti kolom 

komentar, dan fitur DM atau Direct Message yang memungkinkan pengguna-

nya untuk bertukar pesan. 

 

III. METODOLOGI 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus  virtual event yang terselenggara di Indonesia yang akan dianalisis melalui 

studi literatur yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya. Studi literatur 

merupakan teknik menganalisis sebuah kasus dengan menelusuri tulisan-tulisan 

atau data-data yang telah ada sebelumnya. Studi literatur tidak terbatas hanya 

dengan menggunakan data berupa teks namun juga dapat menggunakan jenis 

data lainnya seperti foto, gambar, video dan suara. 

 Bungin (2007) menyebutkan bahwa studi literatur adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial 

untuk menelusuri data histori. Studi ini tidak menggunakan riset lapangan 

namun hanya menggunakan literatur sebagai bahan utama bahasan utama 

kajian. 

 Cooper dalam Creswell (2014) menyebutkan bahwa studi literatur 

memiliki beberapa tujuan yaitu: (1) menginformasikan kepada pembaca hasil-

hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat 

itu; (2) menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada; dan (3) 

mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Studi literatur 

dalam kajian ini dimaksudkan menghubungkan kasus virtual event di Indonesia 

dengan literatur yang sebelumnya ada, seperti yang disebutkan pada bagian 

sebelumnya. 

 

IV. DISKUSI 

Per bulan April 2020 di Loket.com ada lebih dari 2.000 event dalam 

kurun waktu satu bulan, salah satunya adalah konser online yang berhasil 

menjual hingga lebih dari 5.000 tiket (https://www.loket.com/blog/industri-event-

new-normal). Angka tersebut cukup tinggi untuk penjualan tiket event online di 

Indonesia. Virtual event begitu mudah menjadi gaya hidup masyarakat 
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Indonesia saat ini. Dari mulai hanya berbentuk webinar atau seminar online, 

berbagai virtual event pun berkembang dengan cepatnya ke berbagai bentuk. 

Mulai dari konser musik, cooking demo, workshop art, sampai expo pun kini 

dapat dihadiri secara virtual. Special event terbagi menjadi 4 jenis yaitu Leisure 

Event, Personal Event, Cultural Event, dan Organizational Event (Any Noor, 

2013).  

Keempat jenis event tersebut pun dengan mudahnya sudah bergeser 

bentuk menjadi virtual event. Sebagai contoh untuk Leisure Event, Pocari Sweat 

yang secara rutin mengadakan Pocari Sweat Run tetap menggelar acara lari di 

tahun ini yang bernama Pocari Sweat Run Virtual. yang menghadirkan 

pengalaman event lari yang banyak dirindukan secara virtual, mulai dari real 

time flag off ceremony, live streaming entertainment, hingga host-interaction.  

Personal event juga sudah biasa dilakukan secara virtual. Acara 

penikahan yang kini dibatasi jumlah tamunya menjadikan pihak keluarga untuk 

mengundang tamu secara virtual. Untuk tamu undangan, akan mendapatkan link 

zoom untuk dapat menyaksikan secara langsung acara pernikahan. Begitu juga 

dengan Cultural Event, acara 17 Agustus tahun ini di istana negara hanya 

dihadiri oleh sedikit orang, sedangkan semua pejabat negara dan undangan 

lainnya cukup menghadiri di zoom namun tetap dengan mengenakan pakaian 

sesuai dengan yang ditetapkan di dress code undangan.  

Narasi TV juga mengadakan cara 17an bersama dengan para Gubernur 

Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo secara virtual. Bersama 

dengan Najwa Shihab dan MC, para bapak gubernur menjalani lomba-lomba 

khas 17an dari rumah masing-masing seperti lomba makan kerupuk, balap 

karung, sampai lomba pantun. 
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Keadaan pandemi ini juga membuat semua organisasi harus terbiasa 

dengan mengadakan virtual event untuk mendukung usaha pemasaran produk 

dan kegiatan sosial perusahaan. Berbagai acara launching pun banyak dilakukan 

secara virtual, dengan rundown yang sama dengan yang biasa diadakan secara 

offline seperti pembukaan oleh pemilik brand, penjelasan, demo produk, sampai 

pemberian door prize serta tetap mengundang para tamu wartawan sehingga 

wartawan pun dapat tetap mendapatkan informasi mendetail mengenai produk 

untuk menjadi bahan berita. Sebagai contoh brand Rossa Beauty yang baru saja 

melakukan launching di bulan September 2020. Rossa sebagai pemilik brand 

menjadi pembicara utama dan dipandu oleh host menceritakan soal produk 

kecantikan baru miliknya tersebut serta tidak lupa memberikan door prize 

berupa produk kepada para peserta launching. 

Virtual Event: Tidak Menghilangkan Karakteristik Event 

Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh penyelenggara maupun sponsor 

event virtual adalah tidak berhasil membangkitkan keseruan yang dapat 

membuat peserta event tertarik. Value yang dirasakan oleh peserta ditakutkan 

tidak dapat mampu menyamakan event offline. Padahal sudah banyak terbukti 

kalua virtual event mampu untuk memenuhi karakteristik event yang 

dikemukakan oleh Any Noor (2013). 

1. Keunikan 

Jenis event yang digemari oleh masyarakat Indonesia kebanyakan 

sama. Jenis event yang sama tersebut akan semakin sering diselenggarakan 

oleh banyak pihak karena banyaknya minat akan event tersebut. Virtual 
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event yang banyak diminati dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia saat 

ini adalah event konser musik, baik secara offline dan kini secara virtual. 

Event musik yang diselenggarakan secara virtual dianggap memberikan 

banyak keuntungan, apabila biasanya konser musik musisi terkenal 

diadakan secara massal dengan jumlah peserta yang banyak, membuat 

peserta tidak dapat secara dekat dengan musisi idola karena adanya jarak 

yang disebabkan banyaknya orang di venue. Previlage dapat didapatkan 

apabila membeli tiket dengan kategori khusus seperti VIP atau VVIP 

dengan harga lebih mahal agar dapat melihat idola secara lebih dekat.  

Sedangkan konser musik virtual memungkinkan semua peserta 

melihat idola mereka dari jarak yang sama melalui layar gadget, oleh 

karena itu event jenis ini menjadi sangat diminati secara online. Semakin 

banyaknya konser music virtual membuat penyelenggara harus mencari 

keunikan dari segi konsep. Momentum kedekatan jarak menonton 

dimanfaatkan banyak penyelenggara untuk mengadakan konser musik yang 

bersifat intimate secara virtual.  

Sebagai contoh Ardhito Pramono sukses mewujudkan konser 

virtualnya yang bertajuk From His Backyard, Online #HappyConcert with 

Ardhito Pramono and Friends pada 8 Juni 2020 lalu. Acara berlangsung 

secara intim dengan sajian musik single terbarunya. Menjadi konser yang 

intimate, Ardhito Pramono mengajak para penonton bercengkrama di 

rumahnya sambil bernyanyi bersama. Sesekali ia dan teman bandnya 

melontarkan candaan untuk menambah hangatnya suasana. 

 
2. Perishability  

Penggunaan fasilitas pada virtual event resmi berpindah dari suatu 

tempat seperti ruangan besar, lapangan, restaurant, mall, hotel ke segala 

digital platform seperti zoom, website, Instagram, Facebook, sampai Tik 

Tok. Beberapa event membutuhkan venue untuk keperluan pengambilan 

https://www.fimela.com/news-entertainment/read/4269425/ardhito-pramono-siap-tampilkan-ep-baru-di-happy-concert
https://www.fimela.com/news-entertainment/read/4269425/ardhito-pramono-siap-tampilkan-ep-baru-di-happy-concert
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gambar pada screen utama event yang biasanya ada pengisi acara, namun 

karena hanya tersorot layar kecil saja, maka pengambilan gambar dapat 

diambil dimana saja seperti kantor penyelenggara, sewa co-working space, 

dan lain-lain. Perpindahan ke platform digital ini banyak dilakukan oleh 

brand event yang sudah besar dengan tujuan tetep membuat eventnya eksis 

dan menjalin hubungan dengan pihak sponsor dan peserta setia yang secara 

rutin selalu menghadiri event.  

Contohnya We The Fest yang mengganti nama eventnya menjadi 

WTF20HOME, penyelenggara memindahkan keseluruhan acara ke digital 

platform yaitu YouTube dan bisa dinikmati oleh semua orang secara gratis. 

Ini sangat menguntungkan bagi peserta karena tidak perlu hadir ke Jakarta 

untuk menikmati We The Fest. We The Fest pun mengalami kesuksesan 

dari segi pengunjung yang semakin banyak karena dapat dihadiri oleh 

semua orang di Indonesia. Penyelenggara menggunakan satu venue untuk 

performan yang ingin tampil dari stage, namun beberapa performance 

memutuskan untuk menampilkan dari rumah masing-masing namun tidak 

mengurangi keseruan event. 

 
3. Intangibility 

Desain dan audio visual juga dapat tetap dimunculkan pada virtual 

event Jika intangibility dari event offline bisa didapat dari dekorasi 

keseluruhan acara, maka intangibility event digital dapat dirasakan dari  
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setting tempat screen utama, penggunaan virtual background, sampai 

pemberian baju acara atau aksesoris yang sudah dikirim ke peserta dari 

sejak sebelum event dan harus dipakai oleh semua peserta selama acara 

berlangsung.  

4. Suasana dan pelayanan 

Suasana dapat terbentuk dari backsound yang dinyalakan selama 

acara berlangsung, storyline dari mc dan guest star, serta desain dan audio 

visual selama acara agar walaupun peserta berada di rumah masing-masing 

feek berada di event tetap dapat terasa. Sebagai contoh banyak virtual event 

yang bertemakan virtual healing sudah mengirimkan lilin aromatherapy ke 

rumah masing-masing peserta untuk membangkitkan suasana pada saat 

sharing session. Pelayanan dapat diberikan dengan adanya tim yang 

standby membantu peserta yang ada masalah, baik dari teknis acara sampai 

kesulitan dalam mengikuti flow acara melalui fitur chat. 

5. Interaksi Personal 

Hal yang paling dikhawatirkan tidak tercipta saat event digital 

adalah interaksi personal. Pada event offline, interaksi personal dapat 

dibentuk oleh mc di stage dengan mengajak pengunjung ke atas stage atau 

mengajak pengunjung bermain di booth games. Interaksi antar peserta pun 

dapat tercipta.  

Tentunya virtual event juga dapat membangun interaksi personal. 

Kekuatan dari media digital adalah membangun komunikasi dua arah, 

malah dengan peserta yang fokus ke screen masing-masing makin 

memudahkan mengajak mereka berinteraksi secara intens. Interaksi 

personal dapat terbentuk dari mengadakan games interaktif sampai 

membagi peserta untuk berdiskusi di breakout room. Pada konsep event 

intimate pun peserta dapat berinteraksi secara personal dengan guest star. 

Salah satu contoh event yang mampu memenuhi karakteristik 

intangibility, suasana pelayanan, dan interaksi personal adalah event Emina 

17an. Di acara Emina 17an ini, Emina memiliki intability yang kuat mulai 

dari warna pink sebagai warna dasar yang terlihat dari virtual background 

yang digunakan MC dan semua peserta sampai baju warna pink yang 

dipakai pengisi acara dan peserta. Backsound lagu-lagu kemerdekaan juga 

dijadikan latar musik selama acara. Selama acara berlangsung, ada tim 

panitia yang akan membantu peserta dalam setiap tahap rangkaian event 

melalui fitur chat. 
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Suasana pun dibentuk dengan membuat konten-konten acara yang 

kental suasana 17an. Peserta sudah dikirimi hampers sebelum acara berupa 

produk-produk Emina maupun bahan kerajinan untuk membuat pernak-

pernik 17an sampai make up yang membuat peserta bisa berkreasi dengan 

menghias wajah dengan tema 17 Agustus secara bersama. 

Interaksi personal sangat terbentuk di event ini karena keseluruhan 

acara berjalan dua arah. MC sering mengadakan kuis yang harus dijawab 

oleh seluruh peserta dengan pilihan huruf yang sudah dikirimkan ke rumah 

peserta tentang produk maupun pengetahuan tentang Indonesia, 

mengadakan challenge games 17an sambil menggunakan make up, sampai 

mengadakan lomba pantun dimana para peserta dapat berinteraksi langsung 

satu sama lain. 

 

 
 
Pilihan Platform untuk Virtual Event: sesuaikan tujuan event dengan 

kelebihan yang dimiliki masing-masing platform digital. 

Digital platform terutama social media menurut Puntoadi (2011) 

memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dimanfaatkan sebagai platform 

dari penyelenggaraan virtual event. Sebagai penyelenggara, kita harus 
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memperhatikan dan mempelajari kelebihan dan keuntungan dari platform 

tersebut dan menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan event kita. 

1. YouTube 

Youtube adalah platform video paling terkenal di dunia. Setiap hari 

video di Youtube ditonton sampai 1 milyar jam. Youtube juga menjadi 

mesin pencari kedua yang menjadikan YouTube dapat menjadi tempat 

yang tepat agar konten event mudah ditemukan oleh masyarakat. Youtube 

menjadi tempat pencarian video mulai dari musik, komedi, sampai video 

informatif yang edukatif.  

Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Yotube tersebut, maka event 

musik virtual terutama dengan jumlah peserta yang massal dapat dilakukan 

di YouTube karena dapat menayangkan video dengan kualitas yang baik 

serta dapat memberikan kesempatan peserta untuk memberikan respon 

akan acara. Sehingga penting sekali bagi penyelenggara acara untuk 

memiliki akun YouTube bagi penyelenggaraan event musik di masa 

pandemi ini. Youtube juga cocok untuk penyelenggaraan event dengan 

banyak konten tutorial seperti make up, karena Youtube memang 

merupakan media yang paling banyak diakses banyak orang untuk mencari 

petunjuk penggunaan suatu produk. 

2. Facebook 

Sebagai media sosial terbesar di dunia, membuat virtual event di 

Facebook mampu meningkatkan brand awareness. Sifat sosial dari 

Facebook mempu menjadikan event menjadi forum yang  menarik dan 

dapat meningkatkan engagement. Bahkan data mengatakan bahwa live 

video di Facebook ditonton 3 kali lebih lama dibanding video di platform 

media sosial lainnya seperti Instagram (https://elitemarketer.id/social-

media/facebook-live-mengenal-lebih-dalam-dan-kegunaannya-untuk-

marketer/). Target pengguna Facebook juga berasal dari segala usia 

sehingga untuk brand yang menyasar berbagai usia untuk target marketnya 

terutama yang berusia lebih tua dapat mengadakan event live di Facebook 

contohnya seperti cooking demo dan juga talkshow kesehatan.  

3. Twitter 

Banyak pengguna Twitter yang memanfaatkan media ini untuk 

mencari informasi cepat.Konten berbentuk video merupakan tipe konten 

yang paling banyak di-share oleh audiens dan memiliki kesempatan untuk 

di-retweet enam kali lebih banyak dibanding konten foto.Video yang cocok 
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untuk ditayangkan melalui Twitter adalah video yang bersifat informatif. 

Saat ini Twitter tidak banyak digunakan untuk virtual event karena tidak  

adanya fitur live. 

4. Instagram 

Hampir semua orang memiliki akun Instagram, dan menjadi-

kan platform media sosial yang paling sering digunakan setiap harinya. 

Setiap harinya lebih dari 4,2 juta likes yang diterima Instagram dengan 

jumlah pengguna aktif Instagram mencapai 500 juta setiap bulannya. 

Banyaknya fitur dalam Instagram Story membuat brand bisa menayangkan 

video dengan lebih kreatif. Konten yang tepat ditayangkan melalui 

Instagram adalah video yang bersifat promosi. Fitur IG Live dapat 

digunakan untuk mengadakan event virtual yang bersifat personal dan 

segmented karena follower suatu akun pasti adalah rekan atau pihak yang 

interest dengan konten dari akun tersebut. 

Para influencer dan public figure dapat memanfaatkan IG Live 

untuk membuat event dengan skala kecil yang menghibur para followernya. 

IG Live dapat bersifat dua arah dengan memiliki dua pembicara aktif 

dengan dua akun berbeda, namun bisa juga dilakukan oleh hanya satu akun. 

5. Tik Tok 

Walau terbilang masih muda, TikTok merupakan platform social 

media yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat belakangan ini. 

Bahkan pengguna TikTok saat ini pun mencapai 500 juta yang berarti lebih 

besar dibandingkan Twitter dan Pinterest. Melihat antusiasme ini 

membuat marketers dapat memanfaaatkannya untu mencuri perhatian 

audiens dan mencapai objektif mereka lewat video yang disajikan melalui 

TikTok. Bagi brand yang memiliki target audiens generasi Z, Tiktok dapat 

menjadi medium yang tepat karena rentang usia pengguna TikTok antara 

16-24 tahun. Video dalam TikTok mendapat views hingga 17 miliar setiap 

bulan. Sayangnya baru 4% marketers yang memanfaatkan TikTok.Karena 

baru sedikit yang menggunakan TikTok untuk kegiatan virtual event, 

membuat penyelenggara memiliki kesempatan besar untuk membuat event 

yang fresh dan kreatif. Event yang dapat diadakan secara virtual di Tik Tok 

adalah yang berbau musik dan dance karena itu ada konten utama di Tik 

Tok. 

Dapat kita lihat dari pemaparan di atas bahwa virtual event mampu 

memenuhi karakteristik event yang dapat membuat khalayak menikmati suatu 
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event. Berbagai aktivitas kreatif dapat dilakukan walaupun hanya berlangsung 

secara daring. Aktivitas yang dilakukan disesuaikan dengan tujuan yang 

diharapkan oleh brand. Jika ingin membangun hubungan atau kedekatan dengan 

konsumen, event yang memenuhi karakteristik interaksi personal dapat 

dilakukan melalui digital platform yang mampu memfasilitasi adanya 

komunikasi dua arah seperti Zoom dengan mengundang banyak konsumen 

terutama yang loyal dan melibatkan semua yang hadir dalam aktivitas bersama. 

Social media Instagram serta Facebook juga dapat digunakan untuk 

membangun kedekatan dengan konsumen, meskipun pastinya tidak seintens 

penyelenggaraan event di Zoom. Event di Zoom dihadiri oleh undangan 

eksklusif, sedangkan Instagram Live dan Facebook Live bisa dihadiri oleh 

semua khalayak, baik follower maupun tidak. Platform Zoom juga 

memungkinkan adanya tatap muka, sedangkan di Instagram dan Facebook para 

khalayak hanya dapat berinteraksi melalui fitur chat. 

Berbeda lagi dengan merk yang ingin membangun awareness di mata 

khalayak, bisa menggunakan platform yang sedang banyak penggunanya saat 

itu seperti Tik Tok, Instagram, dan Facebook. Sedangkan untuk brand yang 

bertujuan ingin mengedukasi seperti mengadakan workshop, memberikan 

tutorial, dan melalukan skill demo bisa memanfaatkan digital platform yang 

memiliki fitur Live seperti Youtube, Facebook,dan Instagram. Akan lebih 

menarik dan efektif lagi jika melibatkan public figure atau social media 

influencer dalam virtual event tersebut. 

 

V. SIMPULAN 

 Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa penye-

lenggaraan virtual event di social media dapat dijadikan media yang efektif 

dalam melakukan komunikasi pemasaran brand di era pandemi. Hal ini 

dikarenakan semakin tingginya penggunaan social media saat ini juga karena 

tidak dapat diadakannya event offline yang melibatkan kerumunan. Event 

offline yang dijalankan sesuai protokol kesehatan terlalu beresiko merugikan 

bagi penyelenggara event secara biaya karena usaha dan biaya yang besar tidak 

sebanding dengan jumlah peserta event yang harus dibatasi.  

 Berbagai kreativitas event dapat dimaksimalkan karena ternyata bentuk 

event offline yang sudah secara rutin berjalan pun dapat dipindahkan semuanya 

secara konten ke platform digital dan dijalankan secara full offline. Pada 

akhirnya banyak event yang sudah memiliki nama besar dan sudah ditunggu 
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setiap tahunnya oleh para pengunjung setia tetap menjalankan eventnya secara 

virtual.  

Dari pembahasan dengan menggunakan konsep special event, virtual 

event dapat diandalkan sebagai media komunikasi pemasaran brand karena tetap 

dapat memenuhi berbagai karakteristik event yang mampu menghidupkan 

antusiasme peserta event. Baik dari segi membentuk keunikan dibandingkan 

event sejenis, adanya fasilitas tempat yang memadai yang saat ini berpindah ke 

digital platform, menunjukkan desain visual event, membangun suasana sesuai 

tema event serta memberikan pelayanan pada peserta event, serta sangat 

memungkinkan juga membentuk interaksi personal baik antar pengisi acara 

dengan peserta sampai interaksi antar peserta. 

Jika dilihat dari pembahasan menggunakan konsep Social Media dan 

Pemasaran Brand, pelaksanaan virtual event sudah memanfaatkan berbagai 

platform social media baik di YouTube, Facebook, Instagram, sampai Tik Tok. 

Pemilihan digital platform sebagai „venue‟ dari virtual event disesuaikan dengan 

kelebihan fitur yang dimiliki oleh social media tersebut dan juga perilaku 

bersocial media dari para penggunanya. Namun Twitter memang tidak dapat 

dijadikan platform untuk pelaksanaan virtual event karena tidak ada fitur live di 

dalamnya, sejauh ini Twitter dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan event. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat merk di Indonesia tidak 

meninggalkan event sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran karena masih 

sangat memungkinkan dilakukan secara virtual, serta dapat memberikan 

referensi bentuk atau aktivitas dalam virtual event yang sesuai dengan 

kebutuhan dari penyelenggaraan event. Implikasi dari penelitian ini dengan 

adanya semakin banyak virtual event di tahun berikutnya dengan berbagai 

konsep yang kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat akan 

suatu event. Penelitian selanjutnya dapat meneliti efektivitas virtual event dari 

sisi konsumen dengan metode survey sehingga mampu mendapatkan pandangan 

secara menyeluruh.  
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I. PENDAHULUAN 

Belakangan ini, dunia maya dipenuhi oleh ragam aktivitas virtual, salah 

satunya adalah penggunaan media sosial. Melalui media sosial setiap orang 

dapat mengunggah berbagai jenis konten, mulai dari konten pribadi, dagangan 

online, layanan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Sederhananya, 

setiap akun media sosial dilengkapi dengan fitur kolom komentar yang dapat 

digunakan oleh setiap penggunanya untuk memberikan komentar kepada 

pemilik akun. Melalui kolom komentar, seseorang dapat meninggalkan 

komentar dalam bentuk apapun secara bebas, tidak hanya komentar positif, 

tetapi juga komentar-komentar yang menyinggung privasi orang lain. Terlebih, 

penulis melihat masa pandemi covid-19 ini, akselerasi digital dan virtual 

menjadi sarana utama para penggunanya untuk menghilangkan rasa bosan, 

bahkan sebagai sarana penyambung hidup. Kondisi ini juga penulis temukan 

pada keluarga besar penulis dan tetangga serta anggota keluarga lainnya. 

Mereka secara intens kontak langsung dengan masing-masing gadget yang 

mereka miliki. Hal ini juga berkaitan dengan data yang menyajikan 

perkembangan penggunaan internet selama pandemi covi-19 di Indonesia, 

sebagai berikut. 

Tabel 1: Penggunaan layanan digital 

 

 
Sumber : (Lidwina, 2020) 
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa selama pandemi 

covid-19, layanan berbasis digital menjadi minat utama bagi masyarakat 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan. Dengan layanan digital, kebutuhan 

seperti kesehatan, pendidikan, penggunaan transportasi sangat terbantu. Tidak 

hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bersifat premier, 

sekunder dan tersier, layanan digital juga memenuhinya dengan menghadirkan 

layanane-commerce.  

Di balik melesatnya gerakan virtual di era pandemi ini, terdapat banyak 

kabar yang diinformasikan terdapat banyak penyimpangan di dalamnya. 

Misalnya, melalui media sosial banyak sekali praktik-praktik dari penggunanya 

yang saling mengintimidasi dan bermain hakim sendiri. Di antaranya seperti: 

menyinggung ras dan suku tertentu, menebar ujaran kebencian, dan memecah 

persatuan. Praktik ini tidak hanya meresahkan para netizen (warga internet), 

tetapi juga berpotensi dapat ditiru oleh berbagai kalangan. 

Beberapa bulan belakangan ini, fenomena menyangkut kalangan anak 

muda tengah menyita perhatian terkait respon pribadinya terhadap kebijakan 

hukum di Indonesia. Salah satu anggota Stand Up Comedy atau biasa disebut 

komika, Bintang Emon, tengah menjadi sorotan publik. Dalam akun instagram 

pribadinya, ia menuangkan keresahannya terhadap keberlangsungan hukum di 

Indonesia. Keresahan itu ia tuangkan dalam bentuk video yang berisi “guyonan” 

atau dikemas dalam bentuk candaan. Kasus ini telah banyak dikonsumsi publik, 

khususnya di media sosial seperti instagram dan twitter.  

Bintang Emon sebagai anggota komika mendapatkan berbagai respon 

negatif dan positif secara terus-menerus. Dari segi positif, Bintang Emon 

mendapatkan dukungan dan rasa terimakasih karena telah mewakili perasaan 

sebagian kalangan pengguna media sosial untuk menyuarakan keresahan 

mereka. Kolom komentar pada akun instagram Bintang Emon dipenuhi riuh 

komentar para netizen (pengguna internet) yang saling beradu argumen 

memberikan dukungan kepada Bintang Emon. Tidak hanya dari segi dukungan, 

respon netizen juga dipenuhi dengan ujaran kebencian dan menjatuhkan Bintang 

Emon. Mereka tidak memberikan dukungan, tetapi memilih untuk membuat 

suasana menjadi riuh dan netizen menjadi semakin “gaduh”.  

Melihat dari sudut pandang yang berbeda, penulis berargumen bahwa 

Bintang Emon sebagai perwakilan anak muda mencoba menggunakan haknya 

untuk menyampaikan kebebasan berpendapat di ruang publik. Menyampaikan 

aspirasi secara bebas kepada publik merupakan hak setiap manusia dan setiap 
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rakyat yang menmpati suatu negara. Kebebasan pendapat bahkan menyatu 

dalam aspek-aspek hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi. 

Mengeluarkan pendapat kepada publik, baik dalam bentuk tulisan dan lisan 

adalah bagian dari hak kontitusional yang telah disampaikan oleh Undang-

Undang Dasar 1945. Pendapat yang disuarakan ini menuai ragam respon dari 

sejumlah pengguna media sosial. bahkan, segelintir orang memberikan tuduhan 

yang tidak sesuai dengan fakta. 

Kebebasan berpendapat telah disampaikan oleh Jhon Rawls dalam 

teorinya mengenai keadilan. John Rawls menjelaskan bahwa setiap orang 

memiliki hak yang sama dalam menyampaikan kebebasan (Faiz, 2009: 136). 

Rawls juga menyampaikan bahwa dalam menjunjung keadilan dibutuhkan 

adanya prinsip equal liberty principle  (prinsip kebebasan yang sama). Dalam 

prinsip ini menjunjung kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, 

mengemukakan ekspresi dan kebebasan beragama (Faiz, 2009: 137). Kebebasan 

berpendapat dinilai sebagai bagian dari penegakan keadilan. 

Berkaca pada fenomena Bintang Emon terkait kebebasan berpendapat, 

penulis berargumen bahwa perlu adanya strategi khusus di bidang komunikasi 

untuk menjaga dan mengatur jalannya kebebasan berpendapat di ruang publik, 

baik secara online dan offline. Upaya-upaya ini dapat dilakukan secara 

sederhana, seperti memberikan dukungan lewat poster yang dipublikasikan di 

media sosial, membentuk diskusi sederhana dengan kalangan anak muda dan 

praktisi serta akademisi, atau upaya lain dapat juga dilakukan dengan melalukan 

langkah-langkah advokasi. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji diskursus mengenai hak manusia dalam menyampaikan kebebasan 

berpendapat. Diskursus ini akan penulis awali dengan pembahasan fenomena 

Bintang Emon sebagai komika kritis. Penulis juga akan mengawali dengan 

beberapa pertanyaan, seperti: bagaimana Bintang Emon menyuarakan 

kebebasan pendapat di media sosial? Mengapa kebebasan berpendapat menjadi 

hal yang penting untuk dilindungi? Bagaimana anak muda saling bersinergi 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam berpendapat? 

 

II. METODE PENELITIAN  

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penulis mendeskripsikan fenomena terkait unggahan Bintang Emon 

di media sosial. dalam penulisan artikel ini, penulis mengumpulkan data 
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penunjang melalui studi literatur dan pendekatan “etnografi virtual” atau 

pengamatan dan pengumpulan data melalui media, baik online dan offline. 

Sebutan teknik etnografi virtulal/internet etnografi/virtual etnografi adalah 

langkah pengamatan pada dunia maya yang berkaitan dengan objek penelitian, 

dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer, smartphone dan 

bantuan perangkat teknologi lainnya (Kozinets, 2002: 1).  Virtual etnografi, 

dalam praktiknya, terbagi dalam 4 level, yaitu : ruang media (media space), 

dokumen media (media archive), objek media (media object) dan pengalaman 

(experiential stories) (Nasrullah, 2017). Pertama, level ruang media tidak hanya 

dilihat sebagai bentuk medium, tetapi sebagai ruang pembentukan interaksi dan 

sosial pada khalayak virtual(Nasrullah, 2018: 282). Sehingga, level ini juga 

disebut sebagai entitas dalam pembentukan realitas budaya. Kedua, level 

dokumen media digunakan untuk melihat bagaimana penyajian isi teks di media 

sosial. Setiap teks tidak hanya sebatas teks, tetapi juga dapat ditemukan makna 

idelogi, latar belakang sosial, keunikan buda dan identitas khalayak(Nasrullah, 

2018: 282-283). Ketiga, level objek media digunakan untuk melihat bagaimana 

budaya terjalin melalui interaksi yang dibangun secara virtual(Nasrullah, 2018: 

283). Sederhananya, pada level ini melihat bagaimana teks dipahami oleh 

khalayak virtual dan ditanggapi kembali oleh khalayak virtual lainnya. Keempat, 

level pengalaman mencoba menunjukkan bahwa terdapat realitas sosial di dunia 

nyata yang terjadi di balik teks virtual(Nasrullah, 2018: 283). Artinya, setiap 

realitas yang dibangun di dunia online sangat berkaitan dengan realitas yang 

terjadi di dunia nyata. 

Berdasarkan metode dan level virtual etnografi di atas, penulis 

melakukan pengamatan pada setiap ucapan yang disampaikan oleh Bintang 

Emon di media sosial instagram. Langkah ini penulis lakukan mengingat 

kondisi saat ini masih dalam zona pandemi covid-19 dan kesulitan penulis untuk 

langsung bertemu narasumber. Penulis juga menggunakan sejumlah rujukan 

resmi terkait pembahasan tentang hak kebebasan berpendapat. Dengan 

menggunakan langkah-langkah ini sangat membantu penulis untuk ikut 

berkontribusi menyalurkan wacana akademik terkait bidang komunikasi dan 

kebijakan publik. 

Diskursus mengenai kebebasan berpendapat juga telah dikaji oleh 

sejumlah sarjana, seperti Dewi Maria Herawati, Paidjo, dkk, dan Siti Tatmainul 

Qulub. Herawati menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat di era saat ini telah 

merambah ke dunia teknologi. Setiap penggunanya secara bebas akan 
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menggunakan suaranya dan berekspresi  di ruang media sosial. Netizen 

(pengguna internet) menganggap bahwa media sosial sebagai wadah yang 

paling demokrasi untuk berekspresi terhadap persoalan yang tengah dihadapi 

(Herawati, 2016: 139). 

Selanjutnya Paidjo, dkk juga menyampaikan bahwa kebebasan 

berpendapat menyatu dengan hak asasi manusia. Namun, kebebasan 

berpendapat juga penting diperhatikan mengingat posisi rawan menyinggung 

pihak lain. Oleh karena itu, Paidjo dkk, juga menyampaikan bahwa kebebasan 

berpendapat juga diatur dalam Pasal 88 KUHP. Aturan ini akan dijatuhkan 

apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam menyampaikan aspirasi 

atau pendapat kepada publik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di tempat 

umum akan dikenakan sebagai tindakan makar apabila kebebasan pendapat 

diutarakan untuk menggulingkan pemerintah, merampas kemerdekaan dan 

meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden(Paidjo, Hufron, & 

Setyorini, 2019: 147). 

Selanjutnya, Qulub menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat 

sangat melekat pada setiap individu. Namun, efek negatif banyak dituai dengan 

adanya kebebasan berpendapat tanpa dilakukan pengecekan secara ilmiah 

(Qulub, 2018: 248). Efek negatif ini bisa saja membawa pelaku ke ranah tindak 

pidana. Salah satunya seperti aksi pencemaran nama baik dan adanya 

penyebaran ujaran kebencian kepada pihak tertentu.  

Diluar diskursus teori dan akademik, kebebasan berpendapat juga telah 

diatur dalam sejumlah aturan negara, misalnya diatur dalam Pasal 28E UUD 

1945 ayat 2 dan ayat 3 (Rongiyati, 2015: 4). Pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 

menjelaskan bahwa menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan 

sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak 

ini juga mencerminkan menganut sistem demokrasi. Meskipun demikian, hak 

kebebasan ini juga dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga, kebebasan 

yang dimaksud adalah dengan tidak mengandung unsur-unsur kejahatan atau 

mengurangi rasa hormati kepada pihak lain. Dalam UU ITE secara spesifik 

memberikan batasan dalam menyuarakan kebebasan berpendapat dengan tidak 

menyebarkan ujaran kebencian dalam kaitannya dengan penggunaannya media 

elektroniknya. 
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III. DISKUSI 

Bintang Emon: Viral ! 

Berawal dari penyampaian keresahan publik terkait penegakan hukum 

di Indonesia pada periode Juni 2020 ini. seperti yang telah dikethaui dari 

sejumlah media cetak, media massa dan media daring, kasus Novel Baswedan 

dinilai tidak mendapatkan keadilan di mata hukum. Kasus ini mendapatkan 

tuaian kritik dari sejumlah masyarakat, baik dari akademisi, ahli hukum, politisi, 

mahasiswa dan masyarakat umum.  

Kasus ini juga menimbulkan keresahan pada sederet anggota 

pelawak/komedian Indonesia. Bintang Emon, dikenal sebagai pelawak komika 

dari ajang Stand Up Comedy ikut menyampaikan keresahannya kepada publik. 

Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik yang diunggahnya melalui akun 

instagram pribadinya @bintangemon. Hingga tanggal 19 Juni 2020 video 

tersebut telah ditonton oleh 13.585.155 viewer dan dikomentari oleh 66.170 

pengguna instagram. Dalam video ini, Bintang Emon mengatakan “Nah, air 

keras dari namanya juga keras, kekerasan. Enggak mungkin keairan”. Selain itu, 

ia juga menambahkan dengan penjelasan logis lainnya, seperti: 

“katanya kagak sengaja, tapi niat bangun Subuh. Eh asal lo tahu, Subuh 

itu waktu shalat yang godaan  setannya paling kuat. Banyak yang kagak 

bangun Subuh itu, sering itu, gua, teman-teman gua, banyak yang 

kelewat.”(Rosadi, 2020) 

Dari beberapa penyampaian di atas, berkaitan dengan level dokumen 

media, Bintang Emon mencoba untuk menjelaskan kepada publik atau 

pengguna internet untuk berfikir secara realistis dan logis. Ia tengah 

menjelaskan identitas kebiasaan seorang Muslim pada waktu Subuh yaitu 

bangun di antara waktu peralihan gelap menuju pagi. Kondisi ini ia coba 

sampaikan melalui teks untuk menunjukkan bahwa sangat tidak wajar kejadian 

yang menimpa Novel Baswedan dilakukan secara tidak sengaja di waktu Subuh. 

Kasus ini terjadi saat Novel Baswedan baru selesai shalat Subuh berjama‟ah di 

Masjid dekat rumahnya (BBC News Indonesia, 2020). Di samping iut, secara 

realistis, ia mencoba mendeskripsikan tentang sifat air keras yang jelas 

kandungannya terdiri dari bahan-bahan yang sifatnya keras dan merusakkan. Ia 

menggunakan kata “kekerasan” untuk mendeskripsikan fungsi dan sifat air 

keras. Bintang Emon mengajak publik kembali berfikir secara logis bahwa 

waktu Subuh adalah waktu peralhian dari malam menjadi terang di pagi hari.  
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Pada waktu ini sebagian orang sulit untuk bangun. Pada waktu 

tersebutsangat tidak masuk akal jika kasus penyiraman air keras dilakukan 

dengan tindakan tidak sengaja.  

Tersebarnya video Bintang Emon secara luas atau disebut dengan istilah 

viral, komika ini mendapatkan ancaman, teror dan tuduhan dari pihak gelap, 

buzzer dan orang-orang yang berniat menjatuhkan popularitas Bintang Emon. 

Bahkan, Bintang Emon dituduh sebagai pengguna narkoba aktif (Tionardus, 

2020). Tuduhan ini dipatahkan oleh Bintang Emon dengan menunjukkan hasil 

tes urin yang ia lakukan di rumah sakit beberapa waktu lalu(Tionardus, 2020). 

Tuduhan ini juga ikut dipatahkan oleh sederet komika terkenal seperti Ernest 

Prakasa. 

Tuduhan serta “serangan” dari para netizen dikhawatirkan akan 

mengekang ruang gerak Bintang Emon, bahkan dapat mengancam kebebasan 

dirinya untuk mengemukakan pendapat di ruang publik (Amindoni, 2020). 

Berdasarkan fenomena ini, dapat dilihat bahwa media sosial sebagai 

media yang menawarkan ruang kebebasan secara praktis tidak mengenal siapa 

dan apa yang disampaikan oleh sosok individu. Media sosial menjadi alat yang 

dimanfaatkan dalam dua arah, yaitu menebarkan kebaikan atau menebarkan 

kebencian. Kedua praktek ini menjadi tindak kehati-hatian yang perlu dilihat 

oleh para penggunanya. 

Penggunaan media sosial, penulis melihat bahwa adanya keterkaitan 

dengan konsep yang disebutkan oleg McLuhan. McLuhan menjelaskan bahwa 

medium is a message (media adalah pesan) (Timbowo, 2016: 1). Artinya, media 

tidak hanya sebatas perangkat untuk menyampaikan pesan, tetapi media juga 

dapat dimaknai sebagai pesan. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai level 

ruang media yang artinya media tidak hanya sebatas medium, tetapi juga 

sebagai wadah membentuk budaya(Nasrullah, 2018: 282). Melalui konsep ini, 

penulis melihat bahwa media sosial berperan besar untuk menjadi sebuah pesan. 

Misalnya, media sosial instagram dapat dimaknai sebagai ruang aktulisasi anak 

muda. Maksudnya, instagram sebagai ruang media dimengerti sebagai bentuk 

aktualisasi diri bagi anak muda dalam berbagai hal, seperti hiburan, musik, opini 

dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa instagram identik dimengerti 

sebagai dorongan bagi anak muda untuk mengungkapkan kebebasan dan 

eksistensi diri, baik dipahami sebagai ruang/wadah/alat dan sebagai pesan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Jurgen Habermas bahwa ruang publik adalah 

tempat bagi setiap orang untuk dapat menyampaikan opini(Supriadi, 2017: 4). 



 210 

Penulis juga menganggap media sosial juga sebagai bagian dari ruang publik 

yang dapat digunakan oleh siapapun untuk menyampaikan kebebasan 

berpendapat. 

Setiap pengguna media sosial diberikan kebebasan untuk memuat 

konten yang akan dibagikan ke seluruh lingkup dunia maya. Selain itu, media 

sosial juga menampung ragam feed-back dari setiap penggunanya. Sehingga, 

informasi yang disampaikan melalui laman media sosial sulit untuk diketahui 

tingkat akuratnya dengan jelas. 

Berkaca dari fenomena sosial yang dialami oleh Bintang Emon, tidak 

sedikit warganet (pengguna internet) memberikan dukungan kepadanya. 

Bintang Emon berdiri sebagai sosok anak muda yang memiliki hak untuk 

bersuara di depan publik. Dikarenakan media sosial tengah berkembang pesat 

saat ini, Bintang Emon menjadikan media sosial sebagai ruang untuk 

menyampaikan asirasi dan kritikan yang sifatnya memabngun. Tidak hanya 

Bintang Emon, hak bersuara ini juga dimiliki oleh setiap individu dan para 

pengguna internet. Atas dasar keresahan yang terjadi di tengah masyarakat, anak 

muda mengambil alih untuk bersuara dengan gaya dan cara mereka sendiri. 

Tidak bersifat keras, anak muda sangat berperan untuk menyumbangkan 

aspirasi untuk membangun negeri. Bentuk kritik dan protes yang disampaikan 

dapat dilihat dari sudut pandang lain, yaitu untuk membangun, memberikan 

masukan dan saran terbaik demi terwujudnya keadilan dalam berkomunikasi.  

Keresahan yang diutarakan oleh Bintang Emon melalui akun media 

sosial nstagram jika ditinjau melalui level pengalaman (experimential stories) 

tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dengan bantuan media 

sosial, sebuah kasusus yang tengah terjadi dapat dipublikasikan melalui 

perangkat lunak aplikasi media sosial dan dengan mudah dapat ditransfer di 

dunia maya. Informasi ini dengan mudah dapat dijangkau oleh pengguna 

smartphone melalui berbagai aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, pada 

level pengalaman (experiental storiesi), setiap informasi yang diterima di dunia 

maya adalah refleksi kasus yang terjadi di dunia nyata. 

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat 

jelas untuk menyampaikan aspirasi dengan baik. Media sosial menjadi ruang 

kreatif dan bebas untuk mengunggah ragam konten kebaikan. 

Fenomena viral Bintang Emon, juga merambah pada wacana 

demokrasi. Kebebasan berpendapat menjadi hal penting untuk dilindungi dan 

didukung secara aktif. Terkait kebebasan berpendapat, demokrasi masih perlu 
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dibenah dengan baik. Artinya, setiap masyarakat memiliki peran aktif untuk 

mencari dan enggali serta membangun utuhnya demokrasi. Berikut tabel grafik 

demokrasi di Indonesia. 

Tabel 2: Kondisi demokrasi Indonesia 
 

 
Sumber : (Jayani, 2020) 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 17,7% atau 

dibulatkan menjadi 18% dari warga Indonesia yang menilai Indonesia menjadi 

lebih demokratis. Sedangkan, pada grafik yang lain menunjukkan 37% warga 

Indonesia menilai keadaan demorasi di Indonesia sama seperti sebelumnya dan 

36% menilai demokrasi di Indonesia berkurang, serta 9,3% tidak mengenai hal 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tugas penting 

dalam merawat demokrasi. Artinya, perlu adanya dorongan-dorongan dari 

berbagai pihak untuk merawat demokrasi dan memberikan akses kebebasan 

setiap warganya untuk menyampaikan aspirasi dengan baik. Tentu, tidak serta 

bebas tanpa kontrol, tetapi dalam naungan payung hukum menjadi landasan 

penting untuk menjaga setiap kebebasan yang dilakukan oleh setiap warga. 
 
Kebebasan Berpendapat: Apa Kabar Demokrasi? 

Melihat fenomena saat ini, khususnya kasus yang dialami oleh Bintang 

Emon, penulis berargumentasi bahwa kebebasan berekspresi dan mengemu-

kakan pendapat di ruang publik semakin diberi keterbatasan. Setiap manusia 

mengikat dengan segala Hak Asasi Manusia (HAM), baik itu berupa mengikat 

dalam bentuk lisan, tindakan dan perbuatan. Seperti yang telah penulis 

sampaikan sebelumnya bahwa kebebasan berekspresi dan mengemukakan  
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pendapat di ruang publik telah dilindungi dan diatur dalam Undang-undang, 

yaitu Undang-undang pasal 28E ayat 2 dan ayat 3. Undang-undang Pasal 28 E 

ayat 2 berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Undang-undang 

Pasal 28 E ayat 3 berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat juga didukung 

dengan kebebasan menggunakan sarana informasi, seperti yang tertuang dalam 

Pasal 28 F berbunyi:  

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia” 

Pasal 27 ayat 3 UU ITE: ketentuan pada ayat ini mengacu pada 

ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat di ruang publik 

tidak serta merta secara bebas tanpa panduan. Kebebasan tentuya juga mengikat 

dengan atran-aturan tertentu untuk menghindari dari perbuatan yang tidak baik 

dan menghindari menimbulkan tindakan kejahatan. Hal ini dapat diibaratkan 

dengan pengendara kendaraan bermotor. Mereka diberikan kebebasan 

menggunakan jalan sesuai dengan tujuan mereka. Namun, mereka diberikan 

panduan dan aturan agar terhindar dari kecelakaan, seperti menggunakan helm, 

memakai jaket, memasang kaca spion, dan mematuhi lampu lintas. Menyangkut 

wacana mengenai kebebasan berpendapat ini, penulis mengibaratkan batasan 

kebebasan berpendapat sebagai lampu lalu lintas sebagai batasan agar terhindar 

dari tindakan yang tidak semestinya. 

Dengan adanya tuduhan dan respon negatif dari netizen, penulis 

berargumentasi akan adanya penggiringan opini yang terbentuk. Dalam istilah 

komunikasi, penggiringan opini kerap sekali dilakukan oleh pihak-pihak media 

untuk mengumpulkan pikiran-pikiran rakyat dalam satu pemikiran yang 

sama(Ganggi, 2018: 339). Penyampaian informasi yang banyak mengandung 

hiperbola akan sangat mudah diterima oleh pikiran masyarakat. Terlebih, 

pikiran yang terbentuk ini akan secara bebas dipublikasikan melalui media 

sosial. Penyampaian informasi ini akan sangat mudah untuk menutupi pelaku 

utama penyebaran informasi “gelap”.  Jika dilihat melalui level objek media, 
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proses pengumpulan komentar dari para pengguna media sosial akan 

menciptakan suatu makna baru. Setiap konten yang dipublikasi oleh pemilik 

akun akan diberikan komentar oleh pengguna media sosial lainnya. Secara 

langsung mereka memberikan komentar secara bebas, terlepas bernilai positif 

dan negatif. Tetapi, terkait kasus yang dialami Bintang Emon, tidak sedikit dari 

pengguna media sosial memberikan dukungan positif kepadanya. Bentuk 

komentar positif disampaikan dengan pola yang sama, sehingga menunjukkan 

entitas makna yang sama.  

Di balik dukungan positif, juga didapatkan bentuk komentar negatif. 

Opini-opini yang terbentuk akan sangat mudah dikuasai oleh buzzer. Buzzer 

dikenal sebagai orang atau kelompok yang tidak memiliki kejelasan identitas 

dan bermotif untk menyebarkan informasi (Pambudi, 2019). Tuduhan-tuduhan 

yang disampaikan oleh buzzer dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

kepada Bintang Emon dinilai dapat membatasi rung gerak manusia untuk 

mengungkapkan pendapat di ruang publik. Pembatasan ini akan mencederai 

mata hukum negara. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, 

kebebasan berekspresi juga memiliki batasan-batasan tertentu dengan tidak 

membawa aksi kejahatan di dalamnya. Dalam kasus ini, penulis mengamati 

bahwa Bintang Emon sebagai menyampaikan keresahan akan ketumpulan 

hukum negara. Ketumpulan hukum ini ia jelaskan dalam bentuk “guyonan” atau 

lawakan. Penulis juga melihat keresahan yang ia sampaikan masih sebatas 

wajar. Kritik sosial ini tentunya untuk kembali menyadarkan pemerintah dan 

masyarakat agar bersama-sama dapat mementingkan upaya menegakkan 

keadilan.  

Dengan adanya serangan dari buzzer, menimbulkan satu pertanyaan 

kepada negara, yaitu “apa kabar demokrasi di Indonesia”? Sebagian kalangan 

cenderung akan menjawab “baik-baik saja”, sedangkan sebgain lagi akan 

menjawab “tidak terlihat baik”. Melalui kasus Bintang Emon, tuaian dukungan 

dari berbagai pihak juga terlihat sangat nyaring. Salah satunya disampaikan oleh 

Ketua Bidang YLBHI, Muhammad Isnur, bahwa kritik sosial yang disampaikan 

Bintang Emon akan sangat menggagu kinerja orang-orang yang membenci 

Novel Baswedan(Yahya, 2020). Isnur juga menambahkan bahwa ia sangat 

mendukung anak muda yang peduli dengan gerakan antikorupsi. Hal ini 

menjadi pendorong bagi kalangan anak muda bahwa upaya-upaya penghancran 

penegakan keadilan harus segela dimusnahkan dan diganti dengan upaya-upaya 

positif untuk mendukung berdirinya keadilan di Indonesia. setiap anak muda 



 214 

dapat menggunakan ranah atau zona nyamannya dalam menyampaikan aspirasi 

dan kritik yang sifatnya membangun untuk kemajuan negeri serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi. 
 

Komunikasi, Advokasi dan Upaya Kebebasan Berpendapat 

Secara umum, advokasi dilakukan untuk memberikan arahan adan 

masukan terkait perubahan pada kebijakan publik dan pola pikir masyarakat 

(Mufty, 2018). Strategi ini ditujukan agar masyarakat secara mandiri dapat 

menyadari dan mengidentifikasi ketimpangan atau diskriminasi yang sedang 

terjadi pada diri mereka dan di lingkungan sekitar. Sehingga, advokasi 

membutuhkan strategi khusus dan terorganisir agar dapat dicerna dan diterima 

dengan baik oleh masyarakat secara luas.  

Dalam menyusun strategi advokasi, diperlukan beberapa langkah, 

sebagai berikut: Pertama, diperlukan target yang jelas. Kedua, apa kasus yang 

menjadi prioritas. Ketiga, realistis dan mampu menyesuaikan dengan kondisi 

saat itu. Keempat, menetapkan batas waktu agar dapat diimbangi secara baik 

dengan program lainnya. kelima, dibuthkan dukungan logistik untuk 

memajukan advokasi(Mufty, 2018). Kelima langkah ini dianggap efektif untuk 

menjalan strategi advokasi dalam menyuarakan keadilan, khususnya kebebasan 

berpendapat. 

Terkait isu kebebasan berpendapat di ruang publik, penulis mencoba 

untuk memetakan strategi advokasi seperti apa yang dinilai strategis. Merujuk 

pada pola strategi di atas, langkah pertama, dibutuhkan target yang jelas. Dalam 

isu kebebasan berpendapat ini, khusnya merujuk pada kasus Bintang Emon, 

penulis melihat bahwa target utamanya adalah anak muda. anak muda ini akan 

dibimbing, diberikan arahan dan dikaderkan untuk menjadi garda terdepan 

dalam mensikapi hal-hal yang berkaitan dengan negara, sosial dan masyarakat. 

Anak muda dinilai memiliki peluang besar untuk dibentu dan menjadi generasi 

terbaik di kemudian hari. Selain itu, target lain yang penulis maksud adalah 

terletak pada esensi atau isu yang dinilai urgen. Kebebasan berpendapat di sini 

dinilai memiliki cakupan yang luas, terutama digunakan untuk memerangi 

ketidakadilan. 

Selanjutnya, langkah kedua, prioritas. Suatu kasus dalam suatu wilayah, 

tentu akan berbeda dengan wilayah lainnya. Dari sekian jumlah isu atau kasus, 

dapat melihat dan menimbang terlebih dahulu kasus mana yang memiliki 

tingkat urgensi tertinggi. Jika kasus tersebut dianggap butuh untuk segera 
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diselesaikan, maka kasus yang lain akan segera diselesaikan setelah kasus 

pertama terselesaikan.  

Langkah ketiga, realistis. Jika kasus yang tengah ditangani memiliki 

kendala-kendala, maka segera pikirkan alternatifnya. Misalnya, dengan kasus 

Bintang Emon saat pandemi covid-19 ini, dapat dilakukan penanganan dengan 

memberikan dukungan melalui media sosial, diskusi virtual secara internal dan 

eksternal antara ahli hukum dan seefektif memberikan perlindungan kepada 

Bintang Emon, anak muda masysarakat secara luas dalam menyampaikan 

kebebasan pendapat di ruang publik. 

Langkah keempat, menetapkan batas waktu. Pada langkah ini secara 

advokasi dapat mengatur sampai kapan proses ini diperkirakan untuk dilakukan. 

Jika dibutuhkan dalam waktu jangka panjang, maka diperlukan strategi-strategi 

pendukung yang sesuai dalam penangan kasus. Begitu pula dengan tujuan 

jangka pendek.  

Langkah kelima, dukungan logistik enjadi salah satu atribut penting 

dalam pencapaian strategi advokasi. Misalnya, dalam menangangi kasus 

Bintang Emon, sejumlah pihak yang memberikan dukungan dan diskusi secara 

internal atau eksternal, membuthkan perangkat keras seperti laptop, komputer 

dan smartphone. Melalui perangkat keras ini didukung dengan aplikasi seperti, 

grup whatsapp, aplikasi zoom, google meet dan sebagainya. Kemudian, 

dibutuhkan juga koneksi internet yang memadai untuk mendukung kelancaran 

dalam berkomunikasi secara virtual. 

 

IV. SIMPULAN 

Keadilan menjadi objek penting dibicarakan di ruang publik. setiap 

manusia menjunjng tinggi nilai keadilan yang kerap menyatu dengan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Secara lahir, manusia memiliki hak untuk hidup, 

menyambung keberlangsungan hidup, bersosialisasi, menjalin hubungan dengan 

manusia lain, dan sebagianya. Namun, terkadang beberapa pihak mengabaikan 

keadilan hak manusia lainnya dikarena dirinya telah berada pada ranah 

kekuasaan. Janji sering diberikan, tetapi tanpa bukti yang jelas.  

Kebebasan berpendapat di ruang publik menjadi salah satu hal yang 

perlu untuk diperhatikan saat ini. Kritik yang ditujukan untuk membangun 

negeri dan menyadarkan diri sangat perlu untuk dilindungi, baik dari segi 

hukum dan juga lingkup sosial. secara jelas, UU pasal 283 ayat 2 dan ayat 3 

menerangkan tentang kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara, dan 
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UU ITE juga telah memberikan batasan ruang kebebasan berpendapat dengan 

tidak menyinggung dan tidak menebar ujaran kebencian. Dengan demikian, 

bentuk perlindungan dan proaktif dari pemerintah dan pihak-pihak terkait sangat 

diharapkan untuk melindungi kebebasan berpendapat bagi seluruh warga 

negara. Tetapi, juga dalam batasan tertentu. 

Tulisan ini penulis sajikan sebagai bentuk kontribusi secara akademis 

dan praktis di bidang keilmuan komunikasi. Secara akademis, penulis 

berkontribusi turut memperkaya wawasan keilmuan tentang ilmu komunikasi, 

khususnya di bidang media sosial. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk 

menyampaikan korelasi keilmuan terkait media sosial dengan kebebasan 

berpendapat bagi setiap pengguna media sosial. Di samping itu, tulisan ini juga 

berkontribusi secara praktis untuk memberikan wawasan kepada pengguna 

media sosial untuk dapat menyampaikan pesan secara kreatif tanpa 

menyinggung siapa pun. Jika konten yang diciptakan dengan tujuan untuk 

menggambarkan atau berkenaan dengan suatu pihak, maka perlu dilakukan 

dengan menerapkan Undang-undang yang berlaku. Artinya, demokrasi memang 

perlu dijalankan, namun tetap dalam koridor batasan yang telah tertuang. 

Sehingga, tidak akan merugikan kedua belah pihak di dalamnya. 

Dalam penulisan ini, tentunya ditemukan banyak sekali kekurangan, 

baik dari segi penulisan dan isi pemikiran. dengan demikian, diharapkan sekali 

bagi kalangan dan gerasi baru untuk melakukan pengayaan pembahasan dan 

pemikiran terkait isu-isu yang sedang terjadi. Bagi kalangan anak muda, 

diharapkan dapat menjadi lebih kritis dalam menyikapi isu yang berkenaan 

dengan publik. Anak muda juga diharapkan dapat membawa perubahan ke arah 

yang lebih positif kebaikannya, bukan terjerat pada positif keburukan. 

Penulis juga berharap kondisi kebebasan berpendapat juga semakin 

diperhatikan lagi ke depannya, yaitu dnegan mempraktekkan kaidah literasi 

media dan aturan-aturan dalam menyampaikan pendapat kepada publik.  
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I. PENDAHULUAN 

Kondisi pandemi Covid 19 yang belum ada obatnya mengakibatkan 

seseorang melakukan kegiatan dalam kehidupan seseorang mengharuskan social 

distancing atau jarak antar individu orang, kerumunan, atau bahkan di kegiatan 

kerja seperti di lingkungan office. 

Tatanan baru dibutuhkan, sebelumnya untuk bersentuhan dengan benda 

matipun (kertas, alat tulis, komputer, meja, kursi dan alat kerja lain) tidak pernah 

diperhatikan tentang dampak benda itu pada tubuh (dari sisi kesehatan). 

Kehidupan “berdampingan” dengan pandemi COVID-19 mengharuskan adanya 

“tatanan kehidupan baru” bagi seseorang, kemudian disebut dengan istilah “New 

Normal”, diartikan sebagai kata Indonesia yang banyak makna atau sebutan 

seperti “kehidupan baru”, “kebiasaan baru”, “kenormalan baru”, “gaya hidup dan 

kehidupan baru”, “perubahan cara hidup dan kehidupan”,  

Kata “normal” dalam KBBI daring (2020) artinya “menurut aturan atau 

menurut pola yang umum; sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau 

kaidah; sesuai dengan keadaan yang biasa; tanpa cacat; tidak ada kelainan…” 

(KBBI, 2020). Wiku Adisasmita dalam Romoltea (2020), new normal adalah 

perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah 

dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan 

COVID-19.“Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, 

ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai 

ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini” (Romoltea, May, 25, 2020).  

Dipicu perkembangan dan transformasi tehnologi informasi komunikasi 

saat ini, kebiasaan normal baru pada akhirnya membuat banyak kegiatan harus 

serba virtual dan digital untuk menerapkan aturan physical distancing. Perubahan 

kebiasaan ini berlaku mulai dari pembelajaran dalam pendidikan (e-learning), 

belanja untuk kebutuhan pokok (online shop), layanan kesehatan (tele-medicine) 

dan kebutuhan hidup lainnya serba online dengan koneksi internet. Kebiasaan ini 

membuat banyak orang harus “melek”digital mengikuti perkembangan teknologi 

komunikasi. Tantangan terbesar gaya hidup digital saat normal baru ini, adalah 

mailto:Koerniawanhidajat1234@gmail.com
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kemampuan adaptasi teknologi komunikasi sebagai kebiasaan baru merupakan 

kegiatan penggunaan perangkat digital dan fasilitas digital mengakses arus 

informasi komunikasi melalui internet berupa database aktivitas manusia.  

Database aktivitas ini antara lain bisa berupa data diri pribadi, data bisnis, 

keuangan, data letak posisi keberadaan tempat, data pajak, data kontrak kegiatan 

usaha, data belanja, data gambar, data teks, data angka, data bursa pasar, dan 

berbagai macam data, fakta dan proses. Semua database kegiatan manusia ini 

harus mampu diakses ditengah pemenuhan arus komunikasi yang semakin 

kompleks. Berdasarkan survei aktivitas penggunaan komputer saat terhubung 

internet oleh individu data tahun 2017 adalah 63,74 persen komunikasi melalui 

internet (email, instant messaging, skype, dll), 50,50 persen web browsing, 29,78 

persen mengunggah atau menyimpan file ke internet, 25,32 persen streaming 

video music atau radio, 24,89 persen menggunakan aplikasi pengolahan 

dokumen online, 22,59 persen  mencari, mengunduh, mengisntal, atau 

mengkonfigurasi software, 18,99 persen mengunduh atau membaca e-book, 

18,71 persen bermain game, 15,25 persen bertransaksi atau jual beli online, 5,47 

persen membuat program komputer (coding). (Balitbang SDM Kementerian 

KOMINFO, 2017). 

Perkembangan informasi digital terutama terhadap database aktivitas 

kegiatan manusia, menyebabkan kode akses dan kode password mutlak 

diperlukan dalam melindungi, dan mempermudah arus informasi database dari 

aktivasi kegiatan privasi kehidupan manusia sehari-hari. Akibatnya manusiaharus 

memiliki kemampuan beradaptasi dengan kode akses dan kode password. 

Padahal kode akses dan kode password itu harus dibawa kemanapun ketika 

melakukan semua aktivitas, baik itu hanya melakukan aktivitas komunikasi 

secara pribadi maupun aktivitas kegiatan berhubungan dengan orang lain, seperti 

bisnis, pendidikan, politik, transaksi keuangan, belanja, mencari teman, dan 

lainnya sebagai konsekuensi gaya hidup digital saat ini. Aktivitas mengakses 

informasi dari kode akses dan kode password yang selalu dibawa dalam 

kehidupan sehari-hari manusia, merepresentasikan kemampuan adaptasi dalam 

aktifitas menyimpan, mengelompokkan, menghafal, menginformasikan kata dan 

angka sandi menjadi berguna (use full) dalam mengakses informasi database 

seluruh kegiatan manusia. 

Sementara itu dibalik kepopulerannya, era teknologi digital seperti 

internet memberikan kemudahan salah satu contoh transaksi keuangan dan online 

shopsaat ini, terdapat fenomena negatif seperti adanya pihak yang tidak  
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bertanggung jawab melakukan tindakan merugikan banyak orang salah satunya 

adalah tindakan phising. Parthasarathy, G., Tomar, D. C. dan Praisy, K Christina. 

(2016) Phising adalah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mencoba 

mendapatkan informasi penting dari user yang menggunakan internet dengan 

mengirim sejumlah e-mail palsu kepada para user (Tomy Salim, 2017). 

Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan Indonesia yang 

dilakukan OJK pada 2019, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia hanya 

38,3 persen, dan kewaspadaan konsumen terhadap kejahatan elektronik relatif 

rendah, yaitu 36,2 persen. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) 

Konsekuensi gaya hidup digital sisi yang lain pada tatanan perubahan 

kehidupan baru menyebabkan ketergantungan seseorang kepada teknologi, 

sebagai dampak secara tidak langsung dirasakan oleh manusia pada evolusi 

perubahan gaya hidup digital itu. Ketergantungan teknologi itu mengakibatkan 

dimensi sisi kesehatan yang tidak menguntungkan, seperti munculnya fobia 

teknologi atau fobia digital. 

Ditinjau dari sisi adaptasi sebagai tantangan gaya hidup digital, 

kemunculan situasi yang tidak menguntungkan (fenomena negatif) bagi aktivitas 

kehidupan baru seseorang dalam menyesuaikan diri pada normal baru, terutama 

berhubungan dengan perkembangan teknologi sesuai dengan pendapat Ritzer 

(2004:140) menyatakan bahwa “adaptasi dan penyesuaian diri selalu mempunyai 

alibat positif. Perlu diperhatikan satu fakta sosial dapat mempunyai akibat negatif 

terhadap fakta sosial lainnya” (Cavenett, 2013). Akibat kondisi dan situasi 

normal baru dengan kebiasaan baru, justru memunculkan berbagai kegiatan 

dalam kehidupan manusia, seperti dikatakan Suyato (2015) sebagai inovasi 

perilaku seseorang menerima tujuan secara budaya tetapi menolak cara-cara yang 

diterima masyarakat (“perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologis,” 2015). 

Seperti halnya modus secara tidak langsung mengakibatkan orang lain 

mengalami kerugian, sebagai tindakan adaptasi seseorang kadang tidak bisa 

dihindari pada situasi normal baru. Contoh konkrit seringnya tersebarnya berita 

bohong (hoax), pengguna (user) mendapatkan informasi melewati smartphone 

bahwa akan diberi pulsa gratis dengan menyuruh secara persuasif kepada 

pengguna untuk menyebarkan nomor telepon.  

Fenomena perubahan tatanan kehidupan baru dalam latar belakang ini, 

pada akhirnya memunculkan pertanyaan bagaimanakah tantangan seseorang 

diidentifikasi sebagai gaya hidup digital komunikasi berkemampuan adaptasi 

ditengah percepatan inovasi perkembangan teknologi infomasi komunikasi,  
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termasuk kemajuan kode akses dan kode password sebagai kenyataan fakta 

sosial masih terabaikan di semua aktifitas komunikasi seseorang memenuhi 

kebutuhan hidup dirinya dan hubungan dengan orang lain. 

Akibat kemajuan pesatnya kode akses dan kode password memunculkan 

persoalan baru bagaimanakah seseorang dalam gaya hidup digital komunikasi 

ditengah normal baru, beradaptasi dengan fakta sosial inovasi yang dianggap 

sebagai kebiasaan yang selalu melekat untuk merugikan orang lain (phising, 

hoax) tidak bisa dihindari. Pesatnya kemajuan kode akses dan kode password 

ditengah akses informasi semua database kebutuhan seseorang, pada akhirnya 

memunculkan persoalan lain, mampukah seseorang menghadapi adaptasi 

berbagai tekanan akibat ketergantungan dengan teknologi yang semakin 

berevolusi.  

Selanjutnya akibat tekanan ketergantungan teknologi mampukah 

seseorang beradaptasi dengan perubahan untuk harus selalu menyimpan, menge-

lompokkan, menginfromasikan dan terutama menghafal kata dan angka sandi 

yang harus diperbaharui (update) mandiri ditengah fungsi keamanan database 

kegiatan hidup disisi lain menurunnya daya pikir untuk mengingat akibat 

semakin kompleksnya tuntutan beradaptasi dalam komunikasi itu. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 

a.  Normal Baru Bagi Gaya Hidup Digital 

Dunia tidak lagi sama akibat COVID-19, mendorong terjadinya banyak 

perubahan dan telah melahirkan norma dan praktik baru dalam tiga besar tatanan, 

yakni : sosial, politik dan ekonomi, baik pada level individu, komunitas, 

kelembagaan dan hubungan antar bangsa.  

Situasi yang disebut sebagai the reversing of globalization ini menjadi normalitas 

baru dalam hubungan antar bangsa sebagai dampak COVID-19, justru semakin 

intensifnya mobilitas manusia serta barang dan jasa dalam beberapa dasawarsa 

terakhir (W. Mas‟udi & Winanti, 2020). 

Normalitas lainnya yang sudah mulai terbentuk adalah pergeseran 

mekanisme pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan bisnis proses produksi, 

yang kesemuanya mengadopsi tehnologi digital (W. dan P. S. W. Mas‟udi, 

2020). 

Schifferes (2020), Tabner (2020)berpendapat bahwa pandemi juga secara 

cepat melahirkan struktur ketimpangan ekonomi dan sosial baru, ditengah adanya 



 223 

keyakinan akan munculnya peluang-peluang transformasi dan struktur sosial 

yang lebih setara (W. Mas‟udi & Winanti, 2020). 

Perubahan drastis ini akhirnya memaksa untuk melanjutkan rutinitas kita 

dengan kondisi baru, yaitu kondisi normal baru. Normalbaruini termasuk gaya 

hidup, kebiasaan dan penyesuaian baru, serta yang terpentingadalah cara berpikir 

yang memastikan selalu aman dari virus corona. 

Adi Kusuma editor  Inspire (Juli, 2020)mengatakan bahwa “...merubah 

cara berpikir, gaya hidup dan kebiasaan, serta membuat perubahan baru memang 

tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Namun, kita tidak punya 

pilihan selain memaksa diri kita untuk melakukan penyesuaian baru untuk hidup 

di kondisi new normal”.  

Perubahan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebiasaan dalam masa 

normal baru membuat orang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan 

meningkatkan penggunaan koneksi internet. Penggunaan perangkat teknologi 

seperti PC, laptop, tablet dan smartphone telah menjadi gaya hidup dan orang 

lebih mengandalkan teknologi semenjak mereka menghabiskan waktu lebih 

banyak di rumah. 

Soerdjono Soekanto (2009) bahwa setiap manusia selama hidup pasti 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma 

sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan,lapisan-

lapisan dalam masyarakat,kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan 

sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan 

gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian 

dunia lain berkat adanyakomunikasi modern (Cahyono, 2016).  

Perubahan yang berlangsung dan yang mengarah ke new normal ini 

merupakan implikasi dari pengaturan selama masa tanggap darurat COVID- 19 

seperti diberlakukannya lockdown dan isolasi level komunitas, social distancing, 

mekanisme work from home, distance learning, efisiensi dan refocusing sumber 

daya, serta penyesuaian lainnya yang kemudian menjadi kebiasaan baru. 

Ditingkat global, salah satu perubahan mendasar ditandai dengan 

menguatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi 

komunikasi (TIK), perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi ini adalah 

salahsatu pertanda masuknya era baru yaitu era globalisasi.  

Di dalam normal baru ini, sebuah negara dituntut untuk lebih terbuka 

terhadap informasi ataumodernisasi yang berasal dari asing jika tidak 

menginginkan negaranya terasing daripergulatan perdagangan bebas.Penyebab  
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utama terjadinya eraglobalisasi ini adalah karena pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dankomunikasi yang membuat kehidupan manusia lebih 

mudah dan efisien. 

Penggabungan antara teknologi komputerdan telekomunikasi pada era 

globalisasi initelah menghasilkan suatu revolusi dibidangsistem informasi seperti 

halnya ecommerce, EDI, dan sebagainya sehinggasekarang telah menerobos 

batas-batas fisik antar negara. Secara tidak langsung, pola-pola perilaku yang 

ditimbulkan dari efek munculnyaglobalisasi telah merubah pola perilaku 

masyarakat yang semakin mengesampingkan norma-normal sosialdan berubah 

arah menjadi norma-norma digital (Darwis Nasution, 2017). 

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. 

Pada era digitalseperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang 

tidak bisa dilepaskan dariperangkat serba elektronik.Teknologi menjadi alat yang 

mampu membantu sebagianbesar kebutuhan manusia.  

Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untukmempermudah 

melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah 

yangmembawa peradaban manusia memasuki era digital (Setiawan, 2017).  Era 

digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun sudah 

merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut 

yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Tidak ada pilihan lain 

selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar 

memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Hadirnya teknologi digital di tengah 

kehidupan masyarakat mengkondisikan masyarakat ke dalam pola-pola hidup 

tertentu. Pola-pola hidup ini memunculkan kecenderungan-kecenderungan baru 

dimasyarakat.  

Terjadi perubahan-perubahan pola hidup masyarakat akibat hadirnya 

perangkat-perangkat digital tersebut. Perangkat digital kini telah menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan, terutama kota besar. 

Setiap orang menganggap perangkat digital sudah menjadi bagian yang tidak 

mungkin dipisahkan dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani. Perangkat 

teknologi yangdigunakan di dalam masyarakat ini mencakup telepon genggam, 

telepon pintar,komputer, laptop, iPad, iPod, tablet, televisi,dan lain-lain (Jaelani 

et al., 2012). Perangkat teknologi digunakan oleh berbagai tingkatan umur, dari 

orang dewasa hingga anak-anak. Perangkat teknologi digital kini tidak hanya 

berfungsi sebagai alat untukmembantu manusia di dalam melakukan aktivitas 

atau pekerjaan, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. 
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Chaney (2002) menyatakan bahwa gaya hidup adalah gaya, tata cara, 

atau cara menggunakan barang, tempat dan waktu, khas kelompok masyarakat 

tertentu. Gaya hidup memiliki ciri-ciri, yaitu gaya hidup sebagai sebuah “pola” 

adalah sesuatu yang dilakukan atau tampil secara berulang-ulang,mempunyai 

massa (atau pengikut) sehingga tidak ada gaya hidup yang bersifat personal,dan 

mempunyai daur hidup (life-cycle) (Jaelani et al., 2012). 

Dengan demikian, ada masa kelahiran, tumbuh, puncak, surut, dan mati. 

Sebagai definisi diri, gaya menjadi cara bagi manusia untuk mengiden-

tifikasidirinya. Dengan gaya, orang akan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian 

atau berasal dari kelompok tertentu dan akan membedakan dirinya dari kelompok 

lain atauorang yang berasal dari kelompok lain. Gaya hidup adalah bagian dari 

budaya konsumen.  

Gaya hidup adalah sebuah konstruksi sosial-ekonomi dalam sistem pasar 

tertentu. Komoditas sebagai 'wadah' aspirasi,mimpi, dan fantasi. Komoditas 

tersebut menjadi objek gairah, sumber kekhasanpotensi, pembaharuan konstan 

(Jaelani et al., 2012). Gaya hidup digital kini sudah menjadibagian dari 

kehidupan sehari-hari bagi warga dunia. Demikian juga di Indonesia, gayahidup 

digital sudah menjadi bagian tidak terlepaskan dari hidup sebagian besar 

orangIndonesia. Hampir separuh waktu beraktivitas manusia, terutama di kota-

kota besar, dihabiskan untuk menggunakan perangkat digital, baik dalam 

pekerjaan, komunikasidengan sesama, pendidikan, belanja, maupun hiburan. 

Perkembangan dunia digital di dalammasyarakat telah mengubah banyak hal 

didalam tatanan yang selama ini ada.  

Terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Piliang (2010) menyebutkan bahwa perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi mutakhir telah memengaruhi pelbagai aspek 

dunia kehidupan sosial, dan telah menimbulkan tantangan serius terhadap 

berbagai prinsipyang membentuk masyarakat, seperti relasi sosial, sosialitas, 

struktur sosial, sistem sosial,dan realitas sosial. Pendapat tersebut sejalanpula 

dengan pendapat Ewen (1990). Terjadi pergeseran di dalam banyak aspek 

kehidupan masyarakat (Jaelani et al., 2012). 

Pengguna media digital dari data yang diperoleh di lapangan,umumnya 

penggunaan perangkat teknologidigital sebagai contoh bagi warga kota Bandung 

adalah laptop4,5 jam per hari, komputer 3,6 jam per hari,telepon 14 jam per hari, 

Mp3 dan Mp4player1 jam per hari, iPad atau tablet 1 jam, televisi6 jam per hari. 

Penggunaan alat ini umumnyadilakukan secara bersamaan beberapa alatsekaligus 
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atau secara terpisah. Jumlah durasiini merupakan rata-rata penggunaan dari 

sampel data warga kota Bandung. 

Umumnya, penggunaan perangkatdigital ini awalnya muncul karena 

pemenuhankebutuhan penunjang aktivitas ataukomunikasi. Selain itu, di dalam 

penggunaan perangkat digital, orang sering tidak melihatsituasi dan kondisi di 

mana dia berada.Sekarang banyak sekali orang yang menggunakan telepon 

genggam atau perangkat digital portable lainnya ketika mengendarai kendaraan 

atau menyeberang jalan (Jaelani et al., 2012). 

Aktivitas online atau penggunaan internet juga diprediksi meningkat pada 

era normal baru, sebagaimana “serba online” saat pandemi: kuliah dan belajar, 

ceramah dan rapat daring dan sebagainya (Romeltea, 2020). Perkembangan 

teknologi transmisi termasukjaringan komputer juga telah memicu para 

pengguna internet dan penyiaran digital. Ditambah perkembangan ponsel, yang 

tumbuh pesat menjadi penetrasi sosial memainkan peran besardalam revolusi 

digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, dankonektivitas 

online. Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era 

digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh 

yang bisamembuat perubahan di setiap sisi.  

Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaanteknologi dan 

mencakup berbagai bidang (tetapi tidak terbatas) seperti proses, perangkatlunak 

komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data 

konstruksi. Setiap data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format 

visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian 

dari teknologi informasi (Setiawan, 2017). 

Gaya hidup digital pada era new normal ini telah mengidentifikasi dirinya 

kepada implikasinya terhadap kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK), 

antusiasme mengadopsi mendigital terutama dipicu penetrasi internet dan 

penggunaan smartphone yang terus meningkat setiap tahunnya. Marius and 

Sapto (2015) menyatakan bahwa berkaitan dengan ketimpangan yang terjadi di 

perkotaan dan pedesaan tersebut maka pemerintah melalui Peraturan Presiden 

No. 96 tahun 2014tentang Rencana Pita Lebar (bandwidth) Indonesia2014-2019 

pemerintah menargetkan 30%populasi di perkotaan bisa menikmati internet 

broadband pada tahun 2019 (Darwis Nasution, 2017). 

Sementara di pedesaan, target penetrasibroadband akan mencapai 6%. 

Darirencana pembangunan ini pemerintahmengharapkan harga layanan 

broadband dapat mencapai 5% dari total pendapatan per-kapita (Nasution, 2017).  



 227 

Gaya hidup digital mengidentifikasi dalam aspek kehidupan masyarakat 

menjadi trend, didukung  dengan globalisasi informasi dan kemajuan tehnologi 

komunikasi, mengubah tatanan kehidupan menjadi kebutuhan. 
 

b. Tren Digital Antara Kebutuhan dan Gaya Hidup 

Menurut riset yang dilakukan google, pada tahun 2020an nanti, Indonesia 

menjadi pasar potensial yang menjanjikan. Saat ini baru 24% saja yang 

mengakses internet.Sebagai infomasi, share dunia e-commerce terhadap 

pendapatan nasional mencapai 30 milyar US$ pada tahun 2016,  meningkat lebih 

dari dua kali lipat dibandingdua tahun sebelumnya pada tahun 2014, denganshare 

sebesar US$ 12 milyar (Effi Fitriyyah, 2016). 

Perlindungan hukum juga telah dilakukan berkaitan dengan 

perkembangan akses informasi dan komunikasi data di internet, seperti halnya di 

Indonesia payung hukum untuk mengatur segala bentuk aktivitas tersebutseperti 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11 tahun 2008), 

disempurnakan Undang-Undang  Nomor 19 tahun 2016, Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Eko Listiyani, 2019). 

Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan 

Media Massa Gun Gun Siswadi menjelaskan, ada dua aspek perubahan yang 

menjadi perhatian dari kemajuan teknologi digital di tanah air. Gun Gun 

menyebutkan, aspek pertama adalah ketersediaan serta fasilitas infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemudian aspek yang kedua, 

menyoal kualitas sumber daya manusia (SDM). "Pemerintah Indonesia kini telah 

memberikan fasilitas akses internet di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk 

meningkatkan daya pikir masyarakat menjadi lebih baik," ujar Gun Gun pada 

agenda kuliah umum di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (6/12/2018), bertema 

Nasionalisme di Era Digital. (Kominfo, Kategori Berita Kementrian, 2018) 

Penggunaan komputer dan internet secara cepat mengubah kebutuhan 

pencari tenaga kerja, mahasiswa belajar, orang mencari kerja, dan masyarakat 

menyelesaikan masalahnya. Masyarakat lapis bawah yang tertinggal dari revolusi 

informasi ini merasa kehilangan harapan dan peluang akan perbaikan 

ekonominya. Mayoritas pekerja formal yang ditawarkan sekarang membutuhkan 

kemampuan teknologi informasi. Pekerja yang memakai komputer mempunyai 

penghasilan yang lebih banyak daripada yang tidak memakai komputer. Makin 

lama makin banyak pekerjaan yang membutuhkan komputer teknologi informasi 
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yang lebih tinggi, sebagaimana diungkapkan Purnomo dan Zacharias dalam 

Daryanto Setiawan (Daryanto Setiawan, 2017). 

Fenomena penggunaan perangkat digital didalam masyarakat kita adalah 

seringnya orangtidak memperhatikan tempat, waktu, situasi,dan kondisi dia 

berada.Mereka menghabiskan waktu dirumah, kantor, jalan, dan di mana pun 

denganterus mengikuti apa yang muncul di linimasamedia sosial. Ketika mereka 

berbicara denganorang-orang di sekitar, tidak jarang merekamembicarakan 

realitas di dunia virtual itusebagai realitas yang seakan-akan terjadi didunia nyata.  

Sebaliknya, mereka dapat menganggap apa yang terjadi di dunia 

nyata,sebagai bagian dari dunia virtual yang merekajalani di dunia 

maya.Perangkat digital menjadi salah satu “artefak” konsumerisme, orang-orang 

dewasa dan anak-anak didorong, digiring, diajak, dirayu untuk terus 

menggunakan perangkat digital dan memperbaharuinya. Jika dilihat di 

dalampandangan Thomas, budaya material sesungguhnya adalah produk murni 

aktivitas mental. Ide yang terdapat didalam pikiran seseorang ditransfer ke 

dalamobjek material (Jaelani et al., 2012) 

Data statistik aktivitas penggunaan perangkat digital dengan internet dari 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dapat dijelaskan 

berikut ini. 

Tabel 1 : Persentase Penggunaan Internet di Indonesia Tahun 2017 
 

AKTIVITAS PERSENTASE 

Akses Media Sosial 29,5 % 

Akses Berita / Informasi 24,6 % 

Akses Hiburan 16,8 

Mengerjakan Tugas 9,6 

Akses E-Mail 7,9 

Mencari Barang / Jasa 4,3 

Beli Barang / Jasa 3 

E-Banking 1,9 

Jual Barang / Jasa 1,8 

Lainnya 0,8 
 

Sumber : Susenas, Maret 2018 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/23/9-

kegiatan-masyarakat-indonesia-ketika-mendapat-akses-internet) 
 

Dari Tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan hampir seluruh 

aktivitas kegiatan kehidupan masyarakat dilakukan dengan melalui akses arus 

informasi internet, mulai pertemanan (jejaring sosial), membeli barang, belajar,  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/23/9-kegiatan-masyarakat-indonesia-ketika-mendapat-akses-internet
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/23/9-kegiatan-masyarakat-indonesia-ketika-mendapat-akses-internet
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bermain, membaca, transaksi keuangan, melihat hiburan, informasi kesehatan, 

roda kegiatan pemerintahan, dan lain sebagainya.Hal ini menunjukkan bahwa 

tren digital menciptakan pergeseran pola dan tatanan kehidupan masyarakat, 

menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari bahkan setiap jam dalam akses arus 

informasi dan komunikasi. 

Secara sosiologis, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut 

mempengaruhisetiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi 

informasi dan komunikasimampu mengubah pola hubungan dan polainteraksi 

antar manusia. Kehadiran teknologi ini merupakan sesuatu yang tidak 

dapatdipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang 

cepatkadangkala membuat manusia tidak sempatuntuk beradaptasi dengan 

kemajuan tersebutdan akibatnya terjadi “anomie” dalammasyarakat serta 

“cultural lag”(Daryanto Setiawan, 2017). 

Penetrasi dan benturan budaya tidak bisa dielakkan sebagai akibat dari 

percepatan trend digital yang semakin “tanpa batas” atau diistilahkan oleh Robby 

Darwis Nasution  “distance is dead”menembus semua lini kehidupan 

masyarakat, yang memang dibelahan dunia berbeda dari nilai, struktur 

masyarakat, norma, agama (Darwis Nasution, 2017). 

Sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung arus percepatan 

nilai-nilai budaya dari luar begitu gencar, interaksi sosial dengan media internet 

merubah gaya hidup dan kebutuhan masyarakat.  

Mode pakaian mengalami perkembangan dengan cepat, bahkan gaya 

pemakai produk pakaian kecenderungan ditiru, makanan dan minuman, film, 

musik (K-Pop), bahasa,multitasking,freelence on-line, pertemanan antar daerah, 

bangsa (medsos), online shopping, platform iklan digital, on-line meeting, 

telemedicine, surat menyurat dengan e-mail atau perangkat platform media lain 

(WhatsApp), distance learning, otomatisasi bisnis, kode akses dan kode password 

(pembatasan akses, keamanan, hak cipta, hak akses pribadi), paperless, transaksi 

keuangan (e-banking),less cash society (pembayaran non tunai),3D printing, 

drone techno,digital payment, webinar, entertainment (Tik Tok), digital right 

managements (hiponim yang merujuk kepada teknologi pengaturanakses yang 

digunakan  para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan 

suatu media atau alat digital), teknologi, pengaman kontrol akses (enkripsi, 

barcode, serial number, deskripsi, cloud, server).  

Tren digital ini pada akhirnya menjadi konsekuensi kemampuan adaptasi 

masyarakat terhadap transformasi budaya baru menjadi kebiasaan dengan gaya  
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hidup digital komunikasi, beserta dampak, peluang, tantangan dan identitasbaru 

perubahan-perubahan kondisi yang disesuaikan dengan kemajuan tehnologi 

informasi komunikasi sebagai media untuk mengakses semua aspek kebutuhan 

hidup manusia. 

Pada akhirnya tren digital menciptakan perkembangan literasi kode akses 

dan kode password menjadi “hak eksklusif” perantara transaksi intraksi sosial 

individu manusia dengan media TIK. 

Kode atau password dalam komunikasi adalah aturan untuk mengubah 

suatu informasi (sebagai contoh, surat, kata, atau frasa) menjadi bentuk atau 

representasi lain, yang tidak harus dalam bentuk yang sama. Dalam komunikasi 

dan pemrosesan informasi, pengkodean atau penyandian (encoding) adalah 

proses konversi informasi dari suatu sumber (objek) menjadi data, yang 

selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat, seperti pada sistem 

pemrosesan data. Pengawak kodean atau pengawasandian (decoding) adalah 

proses kebalikannya, yaitu konversi data yang telah dikirimkan oleh sumber 

menjadi informasi yang dimengerti oleh penerima. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan literature review, dalam mendes-

kripsikan tantangan gaya hidup digital komunikasi pada normal baru dan 

perkembangan kemajuan teknologi komunikasi yang melingkupinya. Alasan 

menggunakan literature review adalah sempitnya waktu yang diberikan dalam 

pengumpulan artikel dan waktu yang digunakan untul lebih mengulas lebih jauh 

pada pokok permasalahan, dan tentunya keterbatasan biaya. 

Studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, 

kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka (literature review), dan tinjauan 

teoritis. Menurut Zed (2014) pada riset pustaka (library research) penelusuran 

pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian 

(research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitian (Melfianora, 2019). Sugiyono (2012) 

mengatakan “penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta 

literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang 

dikembangkan pada situasi sosial yang diteliti (Sari, 2020).  

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan cara 

dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Mirzakon dan Purwoko (2017), dalam 

penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai 
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hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan 

sebagainya (Sari, 2020). 

Mirzakon dan Purwoko (2017) mengemukakan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode 

analisis isi (content analysis). Fraenkel dan Wallen (2007) menyatakan analisis 

isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur 

internal media (Sari, 2020).  

 

IV. PEMBAHASAN 
 

a.  Normal Baru dan Percepatan Teknologi Komunikasi. 

Prof. Irwan Abdullah guru besar Anthropologi UGM berpandangan 

normal ke New Normal adalah peradaban baru. Semua sudah tidak pada normal 

yang lama dan secara alami beradaptasi. (UGM, Beranda, Liputan Berita, 2020) 

Pandangan Irwan Abdullah tentang peradaban baru sebenarnya 

merupakan konsekuensi untuk menjaga kelangsungan physical distancing. 

Munculnya adaptasi terhadap kebiasaan aktifitas kegiatan yang berprinsip baru 

(menjaga kesehatan) peranan teknologi tidak bisa diabaikan sebagai bagian untuk 

melakukan seluruh akses informasi dan komunikasi, sebagai bagian gaya hidup 

digital komunikasi. 

Konsekuensi kemampuan adaptasi gaya hidup digital komunikasi di 

hubungkan dengan revolusi digital, dibalik kemudahan memindahkan informasi 

digital antara media, dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh, 

ternyata memiliki potensi yang tidak kecil bagi kecenderungan “ekses” (dampak) 

terhadap akses arus informasi. 

Tekanan globalisasi akan kemajuan media TIK dan perangkat 

media,memiliki kecenderungan-kecenderungan tantangan sebagai konsekuensi 

interaksi manusia dengan kemajuan literasi tehnologi kode akses dan kode 

password pada arus data informasi komunikasi yang begitu besar. Mulyono 

menilai, tantangan lain di era teknologi digital saat ini adalah membangun 

budaya literasi digital guna memproteksi generasi muda dari pemanfaatan 

internet untuk aktivitas negatif. Menurut Mulyono, generasi muda Indonesia akan 

menjadi bagian dari penentu perkembangan negara Indonesia ke depannya. 

(Kominfo, Kategori, Berita Kementrian, 2018) 

Budaya literasi digital harus dikembangkan ditengah maraknya fakta 

sosial sebagai adaptasi inovasi yang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan. 

Hal ini akan terus menerus menjadi kebiasaan baru melekat pada tantangan gaya 
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hidup digital seseorang, dengan modus yang sangat halus baik itu langsung atau 

tidak langsung merugikan, sulit untuk dihindari.  

Istilah yang berkembang dalam masyarakat seperti phising (penipuan), 

hijacking (dibajak), hoax (pembohongan), virus, sampai pada fobia digital seperti 

nomophobia, digitaldementia, computer vision syndrome (sindrom terlalu lama 

melihat komputer), merupakan fakta sosial tidak bisa dihindari dalam penataan 

normal baru. 

Bingkai internet terhadap kode akses dan kode password pengguna (user) 

menciptakan ketergantungan pola tatanan perilaku menyimpan, mengelompok-

kan, menghafal dan menginformasikan pada hardware dan software di media 

handphone (smartphone) dan komputer tanpa terkecuali, dari hampir semua 

aktivitas kehidupan manusia. 

Betapa kebutuhan internet diperlukan dalam durasi waktu aktivitas 

kehidupan manusia dengan hitungan per-jam bukan lagi hitungan hari, oleh 

karena itu kemampuan adaptasi literasi tehnologi sangat diperlukan. Hasil survei 

2018 oleh Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia dalam satu hari rata-rata 

waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan internet 19,6 persen 8 jam keatas, 

14,1 persen > (lebih dari) 3 – 4 jam, 13,4 persen > 2 – 3 jam, 13 persen > 1 jam – 

2 jam. (APJII, Laporan Survei, 2018) 

Literasi digital yang membudaya sebagai bagian dari gaya hidup digital 

tidak bisa dielakkan dengan pola tatanan perilaku baru terhadap kode akses dan 

kode pasword tersebut. Creeber & Martin, dalam bukunya Digital Culture: 

Understanding The First Generation of Digital Natives (Creeber & Martin, 2009)  

Menurut Davis & Shaw (2011), istilah literasi digital mulai popular 

sekitar tahun 2005. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan 

dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan 

komputer, istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980 an, secara umum 

bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam 

arti membaca non-sekuensial atau non urutan berbantukan komputer (Daryono, 

2017). 

Koltay (2011) menyatakan tentang literasi digital sebagai mana berikut: 

Digital Literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to 

appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, 

integrate, evaluate, analyse and synthesize digital resources, construct new 

knowledge, create media expressions, and communicate with others, in the 

context of specific life situations, in order to enable constructive social action;  
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and to reflect upon this process” (Ajani Restianty, 2018).  
 
Kemampuan adaptasi dengan literasi digital pada era globalisasi arus 

informasi dan komunikasi, termasuk rasa aman pada pengguna pribadi yang 

menjadi hak eksklusif menjadi penting pada semua orang yang mengaku dirinya 

dikelompokkan sebagai gaya hidup digital, disamping ciri dan karakteristik yang 

melingkupi gaya hidup digital itu sendiri.  

Pengabdian masyarakat dari Universitas Yarsi membuat laporan tentang 

kemampuan adaptasi literasi digital dilakukan pada tenaga perpustakaan dan guru 

oleh Indah Kurnianingsih, Rosini, N. Ismayati (2017) dengan judul “Upaya 

Kemampuan Literasi Digital bagi Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Guru di 

Wilayah Jakarta Pusat Melalui Pelatihan Literasi Informasi”, menyatakan bahwa 

masih rendahnya tingkat literasi informasi pendidik dan tenaga perpustakaan 

yang berdampak pada maraknya plagiarism terhadap karya cipta. Sebanyak 38,5 

persen menyatakan “ya sudah paham”, dan 61,5 persen menyatakan “pernah 

mendengar namun kurang paham” dari 6 sekolah SMA dan SMK negeri dan 

Swasta di Jakarta, sebayak 6 orang guru dan 5 tenaga perpustakaan. 

(Kurnianingsih et al., 2017) 

Dukungan untuk segera dilakukan literasi digital, yang tampaknya tidak 

bisa terabaikan, menurut Zhang & Zhu (2016) menjelaskan keterampilan 

masyarakat dalam memahami karakteristik digital, fitur teknologi digital, dan 

efek digital merupakan bagian dari keterampilan literasi digital yang dibutuhkan 

masyarakat pada abad ke 21 (Nelva Saputra, 2020). 
 

b. Konsekuensi Logis Tantangan Gaya Hidup Digital Komunikasi 

Pernahkah kita berpikir bahwa fenomena kemajuan media digital Data 

Base Management System (DBMS) dengan kode akses dan kode password 

menjadi motor  kebutuhan gaya hidup digital kita saat ini. Kode akses dan kode 

password sekarang ini tampaknya menjadi kebiasaan dan kebutuhan baru, dari 

mulai transaksi bisnis besar seperti e-commerce unicorn melibatkan perbankan, 

sampai transaksi bsinis kecil warung-warung penyedia wifi menggunakan kode 

akses dan kode password, bahkan Internet Service Provider (ISP) dengan 

modulator dan demodulator (wifi dan router) menjadi paket internet fiber 

diperjualbelikan di rumah masyarakat. 

Sederhana, kebiasaan baru dengan meminta kode akses dan kode 

password inilah tidak disadari oleh manusia menciptakan dunia cyber baru bagi 

dirinya seakan harus terkoneksi dengan media digital, tidak dianggap terlalu 

penting (karena terbiasa).  
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Jika terjadi kelalaian dan kecerobohan kode akses dan kode password 

menjadi dimensi negatif bagi individu manusia, kelompok dan lembaga bahkan 

sampai pada kesehatanseperti traumadan ketakutan (fobia) akan media digital. 

Hal ini dibuktikan pendapat (komentar) mahasiswa pada media digitalwhatsapp 

(WA) Juli akhir 2020. 

 

 
Gambar 1 : Pendapat mahasiswa kode akses dan kode password 

Sumber : WhatshApp mahasiswa(2020) 

 

Pada gambar 1 diatas dapat dikatakan bahwa kode akses dan kode 

password tampaknya sudah menjadi kebiasaansebagai gaya hidup digital yang 

tidak bisa dihindari termasuk untuk menghafal kode akses dan kode 

password.Kelalaian dan kecerobohan kode akses dan kode password, menjadi 

dimensi negatif bagi yang memiliki kode akses dan kode password tersebut, 

dikatakan oleh Syifa bahwa “...berabe urusannya”. 
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Gambar 2 :Pendapat mahasiswa kode akses dan kode password 

Sumber :WhatsApp mahasiswa, 2020 
  

Pada Gambar 2 di atas menjelaskan seorang mahasiswa sebuah perguruan 

tinggi swasta di Jakarta Utara mengatakan bahwa, kode akses dan kode password 

seharusnya menjadi kebiasaan yang tidak menimbulkan beban, bahkan sebagai 

pembelajaran baru untuk mengenal dan memahami pengkodean itu. 

Pendapat Vera ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi adaptasi 

kebiasaan gaya hidup digital, yang pada akhirnya peran literasi digital menjadi 

penting. Dimensi negatif akibat kelalaian dan kecerobohan (banyaknya )kode 

akses dan kode password ini, akan berpengaruh pada pengguna media digital, 

bahkan sisi kesehatan bisa menimbulkan trauma dan fobia digital, Vera 

memaknai dengan komentar “...shock”.  

 Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memaknai dan 

memahami kode akses dan kode password sebagai bagian dari tantangan gaya 

hidup digital komunikasi pada masa new normal, yakni : 

1. Merubah cara berpikir untuk memaksimalkan penggunaan teknologi 

berbasis digital sesuai dengan kebutuhan (availability), tidak berlebihan. 

2. Konsekuensi keberadaan kode akses dan kode password dari sisi 

menyimpan, mengelompokkan, menghafal dan menginformasikan sebagai 

penyesuaiankebiasaan secara psychological safety. Meminimalisasi kekha-

watiran dan ketakutan, agar merasa aman dan nyaman dalam menggunakan 

media digital.  

3. Dibutuhkan literasi digital dan trobleshooting yang cepat, tepat, tanggap 

mampu memperbaiki ketika terjadi masalah secara tehnis, baik dari sisi 

SDMnya (tehnisi),hardware(mesin) dan software media digital yang 

diciptakan dan dibuat. 
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4. Interaksi dengan media digital (perangkat komputer, smartphone) 

yang terkoneksi internet, digunakan dengan safety care mencegah 

terjadinya cybercrime yang hanya iseng untuk mengetahui big data kita. 

Konsekuensi selanjutnya dalam gaya hidup digital komunikasi seseorang, 

percepatan perubahan budaya baru akibat ketergantungan teknologi itu justru 

dimunculkan dari sisi pribadi sebagai “user” (pengguna) teknologi. Percepatan 

inovasi, revolusi, evolusi teknologi informasi komunikasi tidak dibarengi dengan 

percepatan kondisi diri manusia itu sendiri, sebagai contoh kode akses dan kode 

password jarang diganti rutin, kerena manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki 

kecenderungan malas untuk menghafal kode (sandi) angka dan kata. Lemahnya 

tingkat kesulitan kode akses dan kode password, menyebabkan pihak-pihak yang 

ingin melakukan perilaku merugikan terbuka lebar. 

 

V. KESIMPULAN 

New normal, penetrasi penggunaan teknologi informasi komunikasi 

menjadi meningkat, sejalan dengan kemajuan globalisasi menjadi era digital, 

menjadikan gaya hidup digital pada masyarakat sebagai perubahan dan 

penyesuaian kebiasaan peradaban hampir semua aktivitas kehidupan masyarakat.  

Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi 

pada era digital sudah menjadi kebutuhan dan sebagai bagian dari gaya hidup 

digital. Perkembangan teknologi media digital dan perangkat media digital, 

percepatannya dibarengi dengan perkembangan literasi digital, terutama literasi 

kode akses dan kode password, yang tidak bisa dipisahkan.  

Kecenderungan tersebut, menuntut memaksimalkan teknologi digitalisasi 

dan penggunaan perangkat media digital itu sendiri. Pengembangan literasi kode 

akses dan kode password mutlak diperlukan dalam melindungi, dan mem-

permudah arus informasi data dari aktivasi kegiatan privasi kehidupan manusia 

sehari-hari. Akibatnya manusia beradaptasi dengan kode akses dan kode 

password yang harus dibawa kemanapun ketika melakukan semua aktivitas. 

Penyumbang pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi online atau 

digital, diantaranya adalah semakin meningkatnya penggunaan internet. Gaya 

hidup digital pada era new normal ini telah mengidentifikasi dirinya kepada 

implikasinya terhadap kemajuan tehnologi informasi komunikasi (TIK), 

antusiasme mengadopsi men-digital terutama dipicu penetrasi internet dan 

penggunaan smartphone, dan komputer (notebook, laptop, ipad) yang terus 

meningkat setiap tahunnya. 
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Kepopuleran kemajuan digitalisasi ini, memberikan konsekuensi 

kemampuan adaptasi gaya hidup digital komunikasi di hubungkan dengan 

revolusi digital, dibalik kemudahan memindahkan informasi digital antara media, 

dan untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh, ternyata memiliki 

potensi yang tidak kecil bagi kecenderungan “ekses” (dampak) terhadap akses 

arus informasi, termasuk kebutuhan untuk melakukan adaptasi penyesuaian 

perubahan kebiasaan dengan kode akses dan kode password. 

Tidak sesederhana dan semudah dalam pikiran kita berkaitan dengan 

kode akses dan kode password yang melingkupi dalam hampir semua aktivitas 

kehidupan manusia sekarang. Dimensi positif dan negatif keberadaan bangunan 

besar data di internet menyebabkan pengguna media digital harus memperhatikan 

empat aspek, yakni: (1) Availibility; (2) Psychological Safety; (3). Literasi Digital 

dan troubleshooting sisi SDM (teknisi) dan mesin (hardware dan software); (4) 

Safety Care untuk mencegah cybercrime. 
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I. PENDAHULUAN 

New Normal atau adaptasi kebiasaan baru mulai diterapkan sejak bulan 

Juni 2020 lalu. Kebiasaan baru paska penyebaran virus corona yang mana kasus 

pertama ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020 ini seolah memaksa warga 

untuk mematuhi protokol kesehatan, yang memang diperuntukkan bagi 

kepentingan warga sendiri. Protokol kesehatan diwajibkan bagi seluruh warga 

yang bepergian ke luar rumah, baik itu untuk bekerja (Work From Office) 

maupun kepentingan lainnya. Protokol kesehatan terdiri dari Memakai Masker, 

Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak (Social Distancing), yang mana ketiganya 

dikenal sebagai 3M. 

Sejak awal Maret 2020 penggunaan teknologi otomatis meningkat 

dikarenakan penggunaannya terutama untuk WFO dan PJJ (Pembelajaran Jarak 

Jauh) yang dilakukan secara online atau daring. Himbauan untuk tidak ke luar 

rumah juga menyebabkan banyaknya online shopping atau belanja daring yang 

semakin aktif guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan 

rumah tangga. Tak terkecuali juga peran media sosial yang semakin aktif 

digunakan guna tetap menjalin silaturahmi dengan orang lain. 

Dewasa ini penggunaan media sosial tidak hanya untuk kepentingan 

sosial (menjalin silaturahmi), namun juga untuk kepentingan bisnis. Kreativitas 

masyarakat juga terlihat meningkat melalui usaha mereka yang dipromosikan 

melalui media sosial, contohnya adalah tagar #bantutemen atau #support small 

business pada media sosial Instagram. 

Media sosial juga bisa menimbulkan kecanduan atau adiksi, disamping 

bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

diantaranya yaitu media sosial bisa memenuhi kebutuhan untuk membangun 

mailto:finy.basarah@mercubuana.ac.id
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relasi sosial yang hangat dan memperoleh kesenangan (Rahardjo, Qomariyah, 

Andriani, Hermita, &Zanah, 2020, p. 5).  

Walaupun normal baru sudah mulai diterapkan, namun bukan berarti 

lantas penggunaan media sosial mengalami penurunan. Walaupun tetap 

penggunaan media sosial harus diwaspadai akan munculnya berita palsu atau 

yang dikenal dengan nama hoax, terutama yang berhubungan dengan kasus 

penyebaran virus corona ini. 

 Sejak awal wacana normal baru ini disampaikan, otomatis sejumlah 

media, baik cetak, elektronik, maupun media daring, ramai membicarakan hal 

tersebut, salah satunya adalah portal berita online CNN Indonesia melalui 

www.cnnindonesia.com. CNN Indonesia sendiri merupakan portal dan stasiun 

televisi berita lisensi dari Amerika Serikat yang mulai mengudara di Indonesia 

sejak Senin, 17 Agustus 2015.  

Hadirnya media online seperti website sangat membantu pemerintah 

memberikan informasi terkait capaian pemerintahan. Dalam perkembangannya, 

peran media online dalam menyediakan informasi tentu memberikan suatu 

pengaruh terhadap isi berita yang disampaikan atau yang biasa disebut 

pembingkaian berita (framing). (Rachmawati, Kriyantono, & Antoni, 2019, p. 

20). 

CNNIndonesia.com memberitakan bagaimana peran media sosial di era 

new normal pada Juni 2020 lalu, diantaranya melalui rubrik Teknologi. 

Sebagaimana media komunikasi massa, khususnya berita, CNNIndonesia.com 

juga memiliki cara tersendiri bagaimana mengemas atau membingkai (frame) 

beritanya, yang berbeda dengan stasiun atau portal berita daring yang lain. Sejauh 

ini baik CNN Indonesia maupun CNNIndonesia.com belum dimiliki ataupun 

memiliki kepentingan politik apapun, dengan begitu diharapkan pemberitaan pun 

lebih bisa bersifat netral.  

Secara umum, dalam pemberitaannya CNNINdonesia.com melihat peran 

media sosial sebagai penengah atau “jembatan” antara pemerintah dan 

masyarakat itu sendiri; bagaimana aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan 

bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Melihat dari model komunikasi Two 

Step Flow of Communication, CNNIndonesia.com menyampaikan bahwa media 

sosial ini bisa mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat. 

Dengan mempergunakan teori dan metode analisis framing Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki yang terdiri atas 4 (empat) struktur, yaitu sintaksis, 

http://www.cnnindonesia.com/
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skrip, tematik, dan retoris, artikel ini ingin mengetahui bagaimana Konstruksi 

Pemberitaan “Peran Media Sosial Di Era New Normal” Pada Portal Berita 

Cnnindonesia.Com, yaitu melalui berita “Pengamat Ingatkan Peran Medsos Di 

Era New Normal”, Cnnindonesia.Com, 15 Juni 2020. Analisis framing ini dipilih 

dikarenakan keempat strukturnya yang diperlukan untuk kepentingan artikel ini. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik bagi 

pemilik media online maupun pengguna media sosial. Hasil penelitian berkaitan 

erat dengan persyaratan penyusunan sebuah berita dan sifat dari berita itu sendiri, 

juga bagi masyarakat untuk bisa bijak mempergunakan media sosial terutama 

dalam menerima informasi. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 Artikel ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Konstruksi 

Pemberitaan “Peran Media Sosial Di Era New Normal” Pada Portal Berita 

cnnindonesia.com, Menurut Eriyanto, yang dilakukan adalah melihat bagaimana 

media mengkonstruksi realitas (Eriyanto, 2012, p. 7). Konstruksi media itu 

sendiri terbentuk dari wartawan yang melihat sebuah kejadian di masyarakat 

dengan apa yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan sebuah rekayasa, 

karena dalam menulis sebuah realitas wartawan mempunyai sikap yang 

berimbang. Sikap berimbang tersebut meliputi (1), berita yang ditulis sesuai 

dengan realitas dan tidak condong pada satu pihak. (2), wartawan bersikap 

objektif, tidak memasukkan asumsi atau opini pribadi pada sebuah pemberitaan 

(Eriyanto, 2012, p. 30).  

 Dalam sebuah jurnal penelitian yang juga mengutip pendapat dari 

berbagai sumber, dituliskan bahwa banyak portal berita memberikan informasi 

yang mungkin dari portal berita A dengan portal berita B memiliki kesamaan isi 

tetapi mereka membedakan hal tersebut dengan judul atau headline yang mereka 

buat. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk memiliki isi yang berbeda. 

Tidak hanya itu wartawan juga memiliki gaya penulisan mereka sendiri terhadap 

suatu berita yang akan di tulis. Seperti ada peristiwa yang diberitakan, ada yang 

tidak ingin diberitakan, ada beberapa aspek yang ingin ditonjolkan dan ada juga 

yang ingin dihilangkan. Semua hal itu mengarah ke sebuah konsep yang disebut 

framing. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta 

(Handariastuti, Achmad, Bramayudha, 2020, p. 159-160). 
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 Media online merupakan ruang publik yang dianggap penting sebagai 

rujukan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, sehingga pemberi-

taannya diharapkan bisa objektif dan mendidik (Boer, Pratiwi, & Muna, 2020, 

p.85). Karena itu media online memiliki peran yang tidak sedikit terutama di era 

pandemi seperti sekarang.   

 Begitu juga dengan peran media sosial. Media sosial bahkan bisa 

mempengaruhi perilaku informasi, seperti dituliskan dalam sebuah penelitian, 

yang respondennya adalah mahasiswa, yang mana hasilnya menyebutkan bahwa 

hampir seluruh mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan informasinya, 

membedakan informasi asli dengan informasi hoaks pada media sosial, dan 

mahasiswa tidak langsung menyebarkan informasi sebelum membaca dengan 

teliti dan keseluruhan isi dari informasi tersebut (Hajar & Rachman, 2020, p. 

103). 

Lahirnya media sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram) juga 

melahirkan trend baru bagi dunia marketing digital melalui para influencer. Para 

influencer ini dipercaya mampu membantu teknik pemasaran suatu produk 

melalui sosial media mereka. Cara para Influencer ini mempromosikan suatu 

barang melalui foto yang mereka unggah di social media mereka ini dapat 

mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tersebut. (Anjani & 

Irwansyah, 2020, p. 205). 

Istilah buzzer berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau 

alarm sedangkan dalam Oxford Dictionaries, buzzer diartikan sebagai „An 

electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling‟ yakni 

perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna 

menyebarkan sinyal atau tanda tertentu. Buzzer pada awalnya digunakan untuk 

mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu 

(Felicia & Louisa, 2018, p. 353).  

Sementara endorsement merupakan metode pemasaran baru yang 

dilakukan pada jejaring sosial yang objeknya tidak hanya artis, namun orang 

yang memiliki follower / pengikut yang banyak, juga dapat menjadi endorser. 

Hal ini dinilai efektif untuk dapat menarik minat konsumen terutama konsumen 

dari kalangan milenial. (Hardilawati, Binangkit, & Perdana, 2019, p. 90). 
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III. METODOLOGI 

Paradigma penelitian yang dipergunakan adalah paradigma konstruktivis. 

Paradigma konstruktivis artinya bahwa aktivitas manusia itu merupakan aktivitas 

mengkonstruksi realitas, dan hasilnya tidak merupakan kebenaran yang tetap, 

tetapi selalu berkembang terus. Konstruktivisme ini secara embrional bertitik 

tolak dari pandangan Rene Descartes dengan ungkapannya yang terkenal: 

“Corgito Ergo Sum” yang artinya “karena aku berpikir maka aku ada”. 

Ungkapan Corgito Ergo Sum adalah sesuatu yang pasti, karena berpikir bukan 

merupakan khalayan (Gunawan, 2017, p.49). 

Pendekatan yang dianggap sesuai dengan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan 

aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau 

makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau 

kata-kata (Gunawan, 2017, p. 82). 

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana konstruksi 

pemberitaan Peran Media Sosial di Era New Normal pada media daring 

www.cnnindonesia.com. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan 

menganalisis data penelitian ini adalah analisis framing Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sendiri 

membagi analisis ke dalam empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris,  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konstruksi pemberitaan Peran 

Media Sosial di Era New Normal dalam www.cnnindonesia.com yang kemudian 

akan dianalisis mempergunakan teori dan metode analisis framing Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki.  

Berita yang diambil berjudul “Pengamat Ingatkan Peran Medsos di Era 

New Normal” yang dipublikasikan tanggal 15 Juni 2020, pukul 07:09 WIB 

melalui rubrik Teknologi portal berita www.cnnindonesia.com. 

 

 

 

 

http://www.cnnindonesia.com/
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Tabel 1: Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2012, p. 255-256) 

Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 

SINTAKSIS 

Cara wartawan menyusun 

fakta 

1. Skema Berita Headline, lead, latar informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan 

Berita 

5W + 1H 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

Paragraph, proposisi, kalimat, 

hubungan antarkalimat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, grafik. 

 

 

IV.  DISKUSI 

Pengamat Ingatkan Peran Medsos di Era New Normal, Senin, 15 Juni 2020, Pukul 

07.09 WIB. 

Tabel 2: Hasil Penelitian 

Struktur Unit Yang 

Diamati 

Hasil Pengamatan 

Sintaksis Judul Pengamat Ingatkan Peran Medsos di Era New Normal 

 Lead Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas 

Indonesia, Firman Kurniawan, menyebut dalam konteks 

membangun rasionalitas kampanye new normal tentu tak 

dilarang menggunakan buzzer, influencer dan endorser 

sebagai penengah.  

 Latar Informasi Memasuki new normal, peran media sosial dirasa bisa 

menjembatani antara Pemerintah dan Masyarakat. 

 Kutipan Sumber Pernyataan Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari 

Universitas Indonesia, Firman Kurniawan 

 Pernyataan 1. Menyatakan bahwa pada Komunikasi bermedium 

digital pun diharapkan hasil yang sama. Terlebih 

adanya buzzer, influencer, dan endorser berlatar 

belakang sesuai sasaran komunikasi. 

2. Bahwa jarak itu muncul akibat perbedaan 
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pengetahuan, pengalaman, tata cara dialog 

maupun istilah yang biasa digunakan. Perlu 

penengah untuk menjembatani jarak ini. Di era 

komunikasi digital, lahir penengah yang lazim 

disebut buzzer, influencer maupun endorser. Cara 

kerja ketiganya beda, namun berfungsi 

mendamaikan jarak. 

3. Pengaturan jumlah jemaah di rumah ibadah, kuota 

penumpang transportasi umum, jumlah 

pembelanja di mal adalah hilir. Pengaturan hilir 

tak terlalu berguna, manakala hulunya tak 

direncanakan saksama. 

4. Ketika perkantoran mengaktifkan kembali 

kegiatannya, sementara di masa pra Covid-19 

pun, jumlah fasilitas umum tak memadai. Apalagi 

ketika kapasitas dibatasi 50 persennya demi jarak. 

5. Maka, dengan adanya berbagai pihak yang 

berbeda latar belakang namun menyuarakan 

pesan yang senada, terkait pencegahan Covid-19, 

tentu akan menghilangkan keraguan pihak pihak 

yang menjadi sasaran komunikasi. 

 Penutup Pernyataan Firman agar semua upaya tak hanya berujung 

ketegangan di hilir, antara penegak protokol kesehatan 

dengan masyarakat yang merasa dibelenggu kebebasannya. 

Skrip What Peran Media Sosial di Era New Normal sebagai penengah 

atau yang bisa menjembatani antara hulu (pemerintah) dan 

hilir (masyarakat). 

 Where Indonesia 

 When Era New Normal 

 Who Seluruh lapisan masyarakat Indonesia 

 Why Agar bisa menyempitkan jarak antara pemerintah dan 

masyarakat 

 How Melalui Buzzer, Influencer, dan Endorser 

Tematik Paragraph, 

Proposisi, Kalimat, 

Hubungan antar 

kalimat,  

Berita ini menginformasikan peran media sosial di era new 

normal melalui kacamata pengamat Budaya dan 

Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia, yang 

diharapkan bisa menjembatani antara pemerintah dan 

masyarakat, yaitu melalui buzzer, infulencer, dan endorser. 

Retoris Kata, Idiom, 

Gambar, Grafik 

 Kata New Normal, artinya adaptasi kebiasaan baru di 

era pandemic Covid-19. 

 Kata Buzzer, istilah di media sosial, yaitu orang atau 
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pihak yang memiliki pengaruh tertentu untuk 

menyuarakan suatu kepentingan.  

 Kata Influencer, istilah di dunia Marketing yang juga 

ramai di media sosial, yaitu orang atau pihak yang 

memiliki pengaruh dan mampu memengaruhi 

followers-nya untuk memilih dan membeli produk 

atau jasa. 

 Kata Endorser, istilah di media sosial, yaitu 

pendukung iklan atau bintang iklan yang dipakai 

dalam kegiatan promosi.  

 Kata Two Step of Communication, salah satu model 

komunikasi, yaitu komunikasi dua tahap, di mana 

membutuhkan orang lain yang bisa menjembatani 

antara Komunikator dan Komunikan. Biasanya 

disebut dengan istilah Opinion Leader. 

 Idiom Hulu, artinya awal, asal mula. Di sini yang 

dimaksud adalah Pemerintah, sebagai yang 

mengeluarkan regulasi mengenai new normal. 

 Idiom Hilir, maksudnya adalah tujuan akhir atau 

sasaran. Di sini yang dimaksud adalah masyarakat 

Indonesia yang memasuki era new normal. 

 Gambar telepon pintar (smart phone) yang 

dioperasikan oleh seseorang (melihat media sosial). 

Gambar ini diambil secara close-up menunjukkan 

masyarakat saat ini sangat dekat dengan smart phone. 

 

 Gambar berbagai aplikasi pada telepon pintar (smart 

phone), diambil secara close-up, menunjukkan bahwa 

aplikasi pada smart phone sudah sangat dekat atau 

populer di kalangan masyarakat dewasa ini. 
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Analisis 

1. Sintaksis 

Berita ini menuliskan peran media sosial dalam memasuki tatanan 

kehidupan baru atau yang dikenal dengan new normal di Indonesia. Bahwa 

media sosial, melalui buzzer, influencer, dan endorser memiliki peran 

penting untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.  

Hampir semua tulisan dalam berita ini merupakan pendapat dari 

Firman Kurniawan, yaitu seorang pengamat Budaya dan Komunikasi Digital 

dari Universitas Indonesia, baik itu berupa pernyataan langsung maupun 

tidak langsung. Dalam menuliskan beritanya, wartawan di sini sangat 

bergantung pada pendapat dari nara sumber, yaitu Firman Kurniawan. 

2. Skrip  

Pemberitaan ini memenuhi kelengkapan penulisan 5W+1H, dengan 

begitu pemberitaan tidak melewatkan satu unsur pun dalam sebuah 

penulisan berita.  

3. Tematik 

Pemberitaan ini menuliskan peran media sosial di era new normal 

sebagai jembatan atau penghubung antara Pemerintah (melalui regulasi) dan 

Masyarakat (pelaksanaan). 

4. Retoris  

Di sini diperlihatkan pentingnya peran media sosial di era sekarang. 

Seakan-akan masyarakat, khususnya di Indonesia, tidak bisa terlepas dari 

media sosial. Gambar yang ditampilkan juga menunjukkan bahwa 

masyarakat seolah-olah tidak bisa lepas dari gadget, khususnya media sosial. 

Pihak-pihak seperti Buzzer, Influencer, dan Endorser merupakan mereka 

yang dianggap bisa menjadi Opinion Leader, yaitu yang menghubungkan 

atau menjembatani antara Komunikator (yang diistilahkan dengan kata Hulu,  
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yaitu Pemerintah, melalui regulasinya) dengan Komunikan (yang diistilah-

kan dengan kata Hilir, yaitu masyarakat dalam pelaksanaannya), apabila 

dihubungkan dengan model The Two Step of Communication atau 

Komunikasi Dua Tahap.  

 Secara umum media online memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

media lain, cetak dan elektronik, yaitu mengenai kecepatan waktu, tidak 

terkecuali cnnindonesia.com dalam memasuki era new normal yang dimulai 

bulan Juni 2020 ini. Kali ini cnnindonesia.com melihatnya dari sudut pandang 

teknologi, yang memang menjadi begitu dibutuhkan sejak kasus pertama 

penderita covid-19 ditemukan dan diumumkan pada Maret 2020 lalu.  

 Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi, tak terkecuali 

peran media sosial juga dirasa sangat penting dan dinilai sangat dekat dengan 

masyarakat Indonesia khususnya. Munculnya buzzer, influencer, dan endorser 

dinilai bisa menjembatani antara Pemerintah dan Masyarakat. Lewat media 

sosial, regulasi yang ditetapkan pemerintah diyakini bisa berjalan sesuai yang 

diharapkan, karena bagaimanapun regulasi tersebut disusun untuk kepentingan 

bersama. Melihat model The Two Step of Communication, baik Buzzer, 

Influencer, maupun Endorser bisa berperan menjadi Opinion Leader, yaitu sosok 

yang dipercaya baik oleh komunikator maupun komunikan. 

 Pemberitaan pun mengandalkan pendapat nara sumber, bukan opini 

wartawan semata. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberitaannya, 

cnnindonesia.com benar-benar ingin melihat bagaimana pandangan ahli (dalam 

hal ini nara sumber adalah pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari 

Universitas Indonesia, Firman Kurniawan), dalam melihat bagaimana peran 

teknologi memasuki era new normal ini.  

Cnnindonesia.com memenuhi semua unsur pemberitaan (5W+1H), 

karena bagaimana pun unsur-unsur tersebut memang harus dipenuhi dalam setiap 

pemberitaan di media. Apa yang disampaikan oleh cnnindonesia.com yaitu ingin 

mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama di era new normal ini, 

demi kebaikan bersama. Dalam pemberitaannya cnnindonesia.com bersikap 

netral; tidak memihak pemerintah maupun masyarakat, karena hal ini memang 

demi kebaikan bersama. Cnnindonesia.com mengharapkan kerjasama seluruh 

lapisan masyarakat demi melancarkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru 

ini, agar pandemi cepat berakhir dan tidak semakin banyak yang positif, atau 

bahkan meninggal dunia karena virus Covid-19 ini.  
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Namun, sayangnya pemberitaan ini hanya mengandalkan pendapat dari 

satu nara sumber saja, karena apabila minimal ada dua nara sumber mungkin saja 

ada dua pandangan atau pendapat yang berbeda. Peran buzzer, influencer, 

maupun endorser memang bisa memberikan pengaruh yang positif, namun 

apakah mereka sudah tepat apabila disebut sebagai Opinion Leader? Karena 

menjadi Opinion Leader memerlukan syarat-syarat tersendiri. 

 

V. SIMPULAN 

 Berikut kesimpulan yang bisa disampaikan: 

1. Dalam pemberitaannya kali ini, cnnindonesia.com melihat adanya peran 

media sosial di era new normal melalui Buzzer, Influencer, dan Endorser 

untuk menjembatani antara Pemerintah dan Masyarakat sesuai dengan 

model The Two Step of Communication, yaitu sebagai Opinion Leader. 

Cnnindonesia.com melihat bahwa masyarakat Indonesia khususnya sangat 

dekat dengan media sosial. 

2. Pemberitaan dalam cnnindonesia.com ini memenuhi kelengkapan 

penyusunan berita 5W+1H dan pemberitaan bersifat netral; tidak memihak 

antara pemerintah dan masyarakat, karena cnnindonesia.com melihat bahwa 

seluruh masyarakat sangat berperan sampai pandemi ini berakhir agar 

korban Covid-19 tidak semakin bertambah. 

3. Dalam pemberitaannya, cnnindonesia.com hanya mengandalkan satu nara 

sumber saja sehingga tidak bisa melihat adanya pandangan lain dari ahli lain 

terkait peran media sosial di era normal baru ini. 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring 

perkembangan zaman. Memasuki era digital seperti saat ini, perkembangan anak 

didik sangat berbeda dengan zaman dulu. Dalam menyiapkan peserta didik yang 

siap bersaing menghadapi era milenium dan revolusi industri 4.0, pendidik harus 

mampu mengarahkan peserta didik untuk mampu berpikir kritis, analistis, dan 

mampu memberikan kesimpulan atau penyelesaian masalah. 

Digitalisasi pendidikan 4.0 merupakan istilah umum yang dipakai oleh 

para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan beragam cara dalam 

mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun tidak, ke dalam 

dunia pembelajaran. Konsep ini juga merupakan lompatan dari Pendidikan 3.0 

yang lebih mencakup pertemuan ilmu saraf, psikolofi kognitif, dan teknologi 

pendidikan menggunakan teknologi digital dan mobile berbasis web.  (Prasetiya 

Mulya Business School, 2018). 

Indonesia tergolong lambat dalam merespon digitalsisasi revolusi industri 

4.0 dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sistem 

pendidikan 4.0 baru bergaung kencang dalam tahun ini. Oleh karena itu, 

pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai dalam menyongsong era 

Pendidikan 4.0. Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Pendidikan di Indonesia 

pada era modern ini, informasi dan teknologi memengaruhi aktivitas sekolah 

dengan sangat masif. Informasi dan pengetahuan baru menyebar dengan mudah 

dan aksesibel bagi siapa saja yang membutuhkannya.  (Azzahra, 2019) 

Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi pendidik 

Indonesia. Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan tahunan World Economic 

Forum 2018, pendidikan adalah tantangan besar abad ini. Jika tidak mengubah 

cara mendidik dan belajar-mengajar, 30 tahun mendatang kita akan mengalami 

kesulitan besar. Pendidikan dan pembelajaran yang syarat dengan muatan 

pengetahuan mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana 

https://aceh.tribunnews.com/tag/pendidikan
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saat ini terimplementasi, akan menghasilkan peserta didik yang tidak mampu 

berkompetisi dengan mesin.  (Abdillah, 2018) 

Informasi yang dulunya di dominasi melalui buku, hari ini hanya dengan 

sebuah keyword saja kita akan mendapatkan berbagai macam informasi yang 

diinginkan melalui mesin pencari. Komunikasi yang dulunya di dominasi melalui 

surat dan telepon, hari ini sudah sangat banyak platform atau aplikasi media 

sosial yang memudahkan kita untuk berkirim pesan, telepon, bahkan video call, 

seperti Whatsapp, Line, Duo, WeChat, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-

lain.  

Dikutip dari Dailysocial.id, saat ini sudah banyak bermunculan 

perusahaan yang membangun platform untuk dunia Pendidikan, mulai dari 

layanan penyedia kursus, penghubung siswa dengan mentor, hingga media sosial 

Pendidikan sudah mulai bermunculan dan semakin berkembang. Platform 

tersebut adalah Zenius, Ruangpendidik, HarukaEdu, Kelase, KelasKita, 

PesonaEdu, MejaKita, SemuaPendidik, Squline, Sukawu, AsDos, 7Pagi, dan 

sebagainya. Pasar ini jelas cukup menjanjikan bagi para pengembang tersebut, 

karena Indonesia terkenal dengan pengguna Internet yang semakin menggila.  

(Azzahra, 2019) 

Dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di bidang pendidikan, 

motivasi saja tidak cukup dalam mewujudkan cita cita making indonesia 4.0, 

harus ada wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintah indonesia dan 

kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Tantangan pasti akan dihadapi 

dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Pendidikan seseorang juga 

berpengaruh pada kesempatan yang diperoleh untuk bisa bekerja di berbagai 

bidang, baik tingkat nasional maupun global, sehingga bisa mengubah hidupnya 

menjadi lebih baik dan setara dengan SDM di negara lain. 

Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM merilis sejumlah temuan 

hasil penelitian seputar pendidikan tinggi di Indonesia pada era Revolusi Industri 

4.0. Setidaknya ada tiga fakta besar terkait pendidikan tinggi di Indonesia yang 

berusaha menyelaraskan keberadaannya dengan Revolusi Industri 4.0. Fakta 

pertama, perpendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak 

mudah di era serba digital ini.  (Azzahra, 2019) 

Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Kemristekdikti), saat ini sudah terdapat sekitar 4.500 perpendidikan 

tinggi di Indonesia. Namun, pada 2018 hanya terdapat 7,5 juta mahasiswa yang 

terdaftar di dalamnya. Hal ini membuat angka partisipasi kasar perpendidikan  

https://www.liputan6.com/regional/read/3955179/hari-pendidikan-nasional-kisah-siti-maisaroh-guru-pencipta-metode-dahsyat-tingkatkan-iq?
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tinggi di Indonesia menjadi salah satu yang cukup rendah di kawasan ASEAN, 

yakni sekitar 34 persen. Penelitian ini memaparkan tiga besar universitas yang 

diminati oleh mahasiswa dari seluruh pulau di Indonesia. Hasilnya, universitas 

negeri yang ada di Jawa selalu menempati tiga besar. Rendahnya angka 

partisipasi kasar perpendidikan tinggi di Indonesia, bisa disebabkan beberapa hal, 

seperti persebaran kualitas pendidikan yang tidak merata serta persoalan biaya. 

Salah satu buktinya, minat mahasiswa di Indonesia kebanyakan terpusat di 

perpendidikan tinggi yang ada di Jawa.  (Sabandar, 2019) 

Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, Dirjen Belmawa, Prof. 

Ismunandar, Ph.D.,  menambahkan kita harus mempelajari dan menguasai literasi 

baru, seperti; Literasi Data: Kemampuan untuk membaca, anaslisis, dan 

menggunakan informasi (big data) di dunia digital; Literasi Teknologi: 

Memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding artificial intelligence, 

machine learning, engineering principles, biotech); Literasi Manusia: 

Humanities, Komunikasi; Desain; dan Pembelajaran sepanjang hayat. Revolusi 

industri 4.0 dunia pendidikan harus relevan yaitu dengan digital literasi yang 

sudah diberikan sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.  

(https://edukasi.kompas.com, 2018) 

Terjadi gap yang cukup besar, dimana terdapat beberapa tantangan yang 

mesti diatasi dalam mengembangkan pendidikan di era digital antara lain 

memperluas wawasan para pengajarnya, membangun konteks yang tepat dan 

luas terkait ekonomi digital di kalangan pelajar, maupun sistem pendidikan di 

Indonesia yang diharapkan berbasis kompetensi dan karakter, sehingga sistem 

Pendidikan dapat terhubung dengan kebutuhan industri dan perekonomian. 

(Setyowati, 2019) 

Firma konsultan organisasi global, Korn Ferry merilis studi bertajuk 

Global Talent Crunch memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, Indonesia akan 

kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli sebagai akibat dari perlambatan 

pertumbuhan tenaga kerja di seluruh sektor industri. Hal ini menyebabkan 

Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan US$ 442,6 miliar.  (Setyowati, 

2019) 

Dampak kekurangan tenaga kerja ahli pada sektor layanan finansial dan 

bisnis pada 2030 berpotensi berujung kepada pendapatan tahunan yang tidak 

terealisasi US$ 9,1 miliar; di sektor teknologi, media, dan telekomunikasi US$ 

21,8 miliar; serta sektor manufaktur US$ 43 miliar. Managing Director Korn 

Ferry Hay Group Indonesia, Sylvano Damanik mengatakan, kekurangan tenaga  
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kerja level A (highly skilled) akan segera terjadi. Sedangkan untuk tenaga kerja 

level B (mid skilled) dan level C (low skilled) akan terjadi pada 2025.  

(Setyowati, 2019). 

Pendidikan adalah proses pembinaan dan pengembangan kemampuan 

pikir dan sikap positif dengan pengayaan ilmu pengetahuan (Dalimunthe, 2017). 

Dua kata ini memiliki makna yang saling memperkokoh dan mempertajam 

makna perubahan dan apa yang ingin dicapai dari perubahan pada peserta didik. 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai habitus dan modal apa saja 

yang perlu dimiliki para siswa dan guru agar mampu memenangkan persaingan 

di arena komunikasi pendidikan digital 4.0. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pemikiran PIERRE BOURDIEU 

Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir Prancis yang hendak memahami 

struktur sosial masyarakat, sekaligus perubahan dan perkembangan yang terjadi 

di dalamnya. Baginya, analisis sosial selalu bertujuan untuk membongkar 

struktur-struktur dominasi ekonomi maupun dominasi simbolik dari masyarakat, 

yang selalu menutupi ketidakadilan di dalamnya. Untuk itu, ia mengembangkan 

beberapa konsep yang diperolehnya dari analisis data sosiologis, sekaligus 

pemikiran-pemikiran filsafat yang ia pelajari. 

Di Prancis, ia mendirikan Centre for the Sociology of Education and 

Culture. Dia sudah menulis beberapa buku, antara lain Sociologie de l‟Algérie 

(1958; The Algerians, 1962), La Distinction (1979; Distinction, 1984), Le Sens 

pratique (1980; The Logic of Practice, 1990), La Noblesse d‟état (1989; The 

State Nobility, 1996), and Sur la télévision (1996; On Television, 1998). Tema-

tema bukunya berkisar kritik terhadap konsep sekaligus praktek ekonomi 

neoliberal, globalisasi, elitisme intelektual, dan televisi. 

Inti teori sosiologi kultural Bourdieu adalah “teori tentang praktik 

manusia” yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor (agent 

centred) dengan penjelasan objektivisme yang menekankan dimensi struktur 

dalam membentuk kehidupan social. Dasar pembentukan teorinya tak lepas dari 

pengalaman Bourdieu sendiri yang kemudian mempengaruhi bangunan teorinya 

dalam karya-karyanya, yakni pengalamannya selama di Aljiers, Aljazair yang 

melakukan penelitian di masyarakat Aljiers sambil menjadi asisten dosen, setelah 

ia lulus dari sekolah filsafat terkemuka di Paris, Prancis, yakni Lycèe Louis le 

Griand dan Ècole Normale Supèrieure pada tahun 1951.  (Budiono, 2016) 
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Selama di perguruan tinggi kedua ini, Bourdieu bertemu dan berkenalan 

dengan Michel Foucault, Jacques Derrida dan Emmanuel Le Roy Ladurie. 

Pengalaman pribadi dalam keluarga juga membentuk habitus Bourdieu dan juga 

mempengaruhi karyanya. Terlahir dengan nama Pierre Fèlix Bourdieu (1930 – 

2002), di sebuah desa kecil yang bernama Denguin, di wilayah Béarn, Pyrénées, 

Perancis pada 1 Agustus 1930.  Ia berasal dari keluarga biasa dan besar di 

lingkungan kelas menengah ke bawah, dan kemudian berhasil menembus 

perguruan tinggi elit dengan lingkungan bergaya borjuis. Perubahan habitus dan 

arena yang menyolok ini juga mempengaruhi karyanya yang kemudian 

membawanya menjadi seorang sosiolog kultural, etnolog, antropolog dan filsuf 

yang diperhitungkan. (Budiono, 2016) 

Habitus 

            Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan 

filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial 

yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai 

yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola 

perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu 

kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat 

tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis. 

Bourdieu memahami realitas sosial sebagai relasi dialektika antara 

individu (agen, struktur subjektif) dengan struktur objektif yakni struktur itu 

sendiri. relasi dialektika ini melibatkan unsur-unsur subjektif seperti mental 

individual, struktur pengalaman individual, sruktur kognitif, dsb yang 

berdialektika dengan struktur objektif. Dialektika ini menghasilkan “praktik”. 

Dan dalam relasi dialektika ini, Bourdieu memunculkan konsep-konsep untuk 

menjelaskan “struktur subjektif” dan “objektif” tersebut yakni yang disebutnya 

sebagai “habitus” dan arena (ranah, field). Habitus mengacu pada “apa yang ada 

dan dimiliki oleh agen (individu). Pertemuan habitus dalam arena memunculkan 

modal (kapital), yang dapat merupakan kapital sosial, ekonomi, kultural dan 

simbolik. Habitus, arena, kapital menghasilkan apa yang disebut Bourdieu 

sebagai kuasa simbolik. Berikut penjelasan dan relasi di antara habitus, arena, 

kapital dan kuasa. 

Habitus, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan 

realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan realitas 

sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari penga-

laman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur 
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objektif yang ada dalam ruang sosial. Struktur kognitif memberi kerangka 

tindakan kepada individu dalam hidup keseharian bersama orang-orang lain.  

Habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas 

bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Dalam interaksi 

dengan orang lain atau pihak luar ini, terbentuklah ranah (arena), yang 

merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif. Habitus juga mencakup 

pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan 

kontribusi tersendiri pada realita dunia itu. Oleh karenanya, pengetahuan 

memiliki kekuasaan konstitutif atau kemampuan menciptakan bentuk realitas 

dunia.  

Kapital 

Kapital adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan 

kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis kapital, seperti kapital 

intelektual (pendidikan), kapital ekonomi (uang), dan kapital sosial budaya (latar 

belakang dan jaringan). Kapital bisa diperoleh, jika orang memiliki habitus yang 

tepat dalam hidupnya. 

Kuasa simbolik Bourdieu hadir dalam arena dari relasi dialektiknya 

dengan habitus dan modal (kapital), terutama kapital simbolik. Seseorang yang 

menguasai kapital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan 

memenangkan pertarungan sosial karena di dalam arena selalu terjadi 

pertarungan sosial. Bourdieu juga menyatakan bahwa habitus secara erat 

berhubungan dengan modal (kapital), karena sebagian habitus tersebut berperan 

sebagai pengganda berbagai jenis modal yakni modal ekonomi, modal sosial, 

modal budaya dan modal simbolik. Dan pada kenyataannya, ia menciptakan 

modal simbolik.  

Modal dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi dan legitimit. Modal 

simbolik merupakan modal yang dapat ditukar dan membawa posisi yang dapat 

memunculkan kekuasaan, yakni kekuasaan untuk merepresentasikan dunia sosial 

yang legitimit atau kekuasaan simbolik. Fauzi Fashri juga mencatat, mereka yang 

menguasai keempat modal tersebut dalam jumlah yang besar akan memperoleh 

kekuasaan yang besar pula. Dengan demikian, modal harus ada dalam sebuah 

ranah (arena) agar ranah memiliki daya-daya yang memberikan arti.  

Arena 

Arena adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Ada beragam 

arena,  seperti  arena  pendidikan,  arena  bisnis, arena seniman, dan arena politik.  
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Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai habitus 

dan kapital yang tepat. Hubungan habitus dengan arena, Shusterman menyatakan 

bahwa keduanya memiliki jalinan makna yang saling bertautan. Teori Bourdieu 

tentang dinamika habitus dan arena, bukan ruang hampa tetapi sebuah ranah, 

arena, yang terkonstitusi oleh perjuangan untuk mendapatkan posisi-posisi, 

mendemonstrasikan bahwa struktur sosial dan identitas harus dipahami tidak 

secara statis, tipologik, menurut ketentuan kategoristik yang kaku, tetapi harus 

dipahami sebagai formasi yang dinamis dari kompleksitas diakronik yang 

terorganisasi, berada seimbang diantara stabilitas dan perubahan, dengan masing-

masing sisi yang ditafsirkan sebagai sesuatu yang kabur, menggeser tepian batas 

antara kemenarikan yang kompleks dengan ketegaran relatif. 

Dengan demikian, konsep habitus, kapital, dan arena terkait amat erat. 

Untuk bisa berhasil dalam salah satu arena dalam hidup, orang perlu mempunyai 

habitus dan kapital yang tepat untuk arena itu. Jika ia tidak memiliki habitus dan 

kapital yang tepat untuk satu arena, maka ia, kemungkinan besar, akan gagal 

dalam arena yang telah ia pilih tersebut. 

Generasi Z  

Badan statistik Kanada menghitung Generasi Z mulai dari anak-anak 

yang lahir pada 1993 sampai 2011. McCrindle Research Centre di Australia 

menyebut Generasi Z sebagai orang-orang yang lahir pada 1995 sampai 2009. 

MTV lain lagi: mendefinisikan generasi itu sebagai orang-orang yang lahir 

selepas Desember 2000. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang 

tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 masehi. Generasi Z adalah generasi 

setelah Generasi Y, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Y 

dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa diantaranya merupakan 

keturunan dari Generasi X dan Y.  (Adam, 2017) 

Disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka 

memiliki kesamaan dengan Generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan 

semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, 

browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun 

yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil 

mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka.  (Adam, 2017) 
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III. METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

mencari kejelasan deskripsi penuh makna. Sumber datanyamerupakan kajian 

literatur yang dilakukan melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kemudian dilakukan analisis artikel 

jurnal maupun publikasi pemberitaan selama era normal baru dari berbagai media 

online. Arikel ini berupaya untuk menelaah habitus dan modal apa saja yang 

perlu dimiliki para siswa dan guru agar mampu memenangkan persaingan di 

arena komunikasi pendidikan digital 4.0. 

 

IV. DISKUSI 

Habitus Pendidikan di Indonesia 

 Keterbatasan Infrastruktur 

Hampir 87 persen dari sekolah-sekolah tingkat dasar maupun 

menengah masih belum mampu menyediakan perangkat bagi siswa mereka, 

dan bilapun tersedia, satu perangkat rata-rata digunakan bersama untuk tiga 

orang siswa. Banyak institusi pendidikan yang juga terkendala dengan 

kompleksitas infrastruktur. Mereka juga dipusingkan dengan konektifitas 

jaringan yang buruk dan hardware serta software usang yang sudah tak laik 

lagi.  (Mamduh, 2017) 

 Generasi Z adalah Murid Millenial 

Yang jadi permasalahan kolektif dunia pendidikan kita saat ini 

adalah pendidik abad XX (yang lahir tahun di bawah 2000) masih gagap 

teknologi. Sedangkan murid yang dihadapi adalah manusia abad XXI yang 

tentu beda dalam asupan gizi keilmuan teknologi. Banyak anak didik kita 

saat ini lebih cerdas dalam dunia teknologi daripada pendidiknya. 

Kesenjangan semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja agar tidak 

berakibat fatal dalam proses pendidikan. 

Rata-rata generasi Z menghabiskan 6,5 jam setiap hari untuk 

membaca media cetak, elektronik, digital, broadcast, dan berita. Mereka 

mendengarkan dan merekam musik; melihat, membuat, dan 

mempublikasikan konten Internet; main video game; menonton televisi; 

berbicara di ponsel; dan membuat pesan instan setiap hari.  (Tempo.co, 

2018) 

Pembelajaran harus relevan dengan siswa. Belajar menjadi lebih 

berarti ketika mereka memahami aplikasi praktisi nformasi yang mereka 
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terima. Konten harus spesifik, ringkas, dan cepat. Generasi milenial haus 

informasi dan akan mencarinya sendiri jika guru tidak menyajikan apa yang 

mereka anggap relevan. Karena begitu banyak informasi yang selalu 

tersedia, mereka tidak merasa perlu belajar setiap hal segera. Sebaliknya, 

mereka ingin diajari bagaimana dan di mana mereka dapat menemukan apa 

yang mereka butuhkan.  (Diputra, 2018 ) 

Modal Pendidikan di Indonesia 

 Modal Intelektual: Kualitas Guru 

Pendidik sebagai garda terdepan dalam tataran pelaksana pendidikan 

memiliki peran yang sangat vital. Bahkan kualitas dari sumber daya manusia 

lulusan dari suatu institusi pendidikan sangat ditentukan oleh peran seorang 

pendidik. Oleh karena itu, pendidik menjadi bagian sentral dan penting 

dalam kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan. Jika pendidik masa 

lampau memiliki tantangan dalam keterbatasan sarana dan prasarana 

penunjang pendidikan, maka tantangan pendidik masa kini mungkin tidak 

lagi pada sarana dan prasarana tersebut. 

Pendidik tempat berpijak murid, jika pendidik tidak ada gairah untuk 

meningkatkan potensi dirinya, sudah pasti pendidik akan kalah dari tingkat 

keilmuan muridnya, mengingat sumber belajar saat ini sudah betebaran di 

dunia maya setiap detiknya. pendidik tidak boleh gagap teknologi (gaptek) 

dan harus selalu berupaya memotivasi dirinya dalam dunia teknologi. 

Pendidik tidak boleh malas mengakses informasi dan teknologi jika tidak 

mau tertinggal. 

Guru sejak zaman Orde Baru sampai sekarang bukan lagi seperti 

yang dilukiskan oleh Earl V Pullias dan James D Young dalam bukunya A 

Teacher is Many Things, yaitu sebagai sosok makhluk serbabisa sekaligus 

memiliki kewibawaan yang tinggi di hadapan murid-muridnya ataupun 

masyarakat. Tetapi, sosok guru yang sekarang ini lebih tepat sebagai sosok 

mimikri, yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri di mana dan dalam 

situasi apa mereka berada. Hal itu sebagai akibat dari situasi ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, dan budaya yang ada sangat dominan.  (Darmawan, 2018) 

Pendidik masih berjuang keras mengimbangi siswa mereka yang 

begitu melek teknologi. Meskipun mereka punya cita-cita tinggi 

mewujudkan proses pembelajaran digital, lebih dari separuh (51 persen) 

responden menuturkan bahwa mereka tengah mengalami kesulitan untuk 

mengimbangi setiap perubahan teknologi yang terjadi. Kualitas pendidik 
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yang hampa akan teknologi tidak akan mampu menanamkan “daya kritis” 

kepada murid untuk menjadi manusia revolusioner, sehingga mereka 

terhambat untuk menggali potensi dirinya.  

Pendidik yang gaptek (gagap teknologi) akan menurunkan derajat 

kredibilitasnya di hadapan para muridnya sehingga murid cenderung 

bersikap underestimate, seolah-olah pendidik adalah orang dungu di tengah 

dunia metropolitan. Ini fenomena yang sering ada dan terjadi di sekeliling 

kita. Pendidik boleh produk tahun 90-an, tapi kapasitas keilmuannya tidak 

boleh kalah dengan persaingan zaman.  (Damhuri, 2017) 

 Modal Sosial: Aplikasi Baru 

Munculnya media komunikasi yang tidak hanya berbasis pesan 

(audio) menjadi candu bagi anak-anak muda sekarang. Terlebih lagi sebuah 

aplikasi komunikasi yang dilengkapi dengan media audio visual. Tak sedikit 

dari anak didik bangsa ini memperlihatkan gambar (amoral), yang menurut 

mereka merupakan sesuatu yang trendi. Ironisnya, guru tidak mengetahui 

apa yang dilakukan anak didiknya karena tidak memiliki aplikasi serupa.  

Canggihnya teknologi akan menyebabkan komunikasi antarpeserta 

didik dapat terjalin dengan rahasia. Ketika obrolan dunia maya antar anak 

didik tanpa ada campur orang tua dan guru, maka sangat riskan mereka akan 

bertindak sesuai dengan nafsu jiwa muda. Nafsu jiwa muda cenderung tanpa 

pertimbangan akal yang tentunya bisa mengakibatkan dampak negatif bagi 

diri mereka. Ini adalah sebuah problema yang tidak bisa dipandang sebelah 

mata. (Damhuri, 2017) 

 Modal Simbolik: Strata Sekolah Swasta 

Pendidikan diselenggarakan secara diskriminatif seperti masih 

terdapat sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang dikelola oleh 

masyarakat. Sekolah Swasta dikelompokkan menjadi 3 kelompok: terdaftar, 

diakui, dan disamakan dengan sekolah Negeri. Perguruan negeri dibiayai 

oleh pemerintah, sedang perguruan swasta dibiayai oleh masyarakat. Hanya 

sebagian kecil anak bangsa yang diterima di perguruan tinggi negeri, 

sebagian besar mereka di perguruan tinggi swasta.  

Dalam posisi demikian perguruan swasta dapat ditemukan di banyak 

tempat. Keberadaannya besar jumlahnya, tetapi rendah dalam mutu bila 

dibandingkan dengan perguruan negeri, yang lebih sedikit dalam jumlah 

tetapi lebih tinggi dalam mutu. Karena mayoritas dana, sarana, dan perhatian 

pemerintah dipusatkan di perguruan negeri, menyebabkan terjadinya 
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kesenjangan antara biaya pendidikan di sekolah swasta dan negeri.  

(Munirah, 2015) 

 Modal Budaya: Sistem IT 

Fujitsu, The Road to Digital Learning, sebuah survei resmi Fujitsu 

yang menyasar lebih dari 600 pemimpin-pemimpin IT di tingkat sekolah, 

kampus, maupun perpendidikan tinggi di tujuh negara berbeda di dunia, 

termasuk Indonesia, memberikan gambaran menarik mengenai kondisi 

ranah sistem pendidikan digital secara global. Sekitar 94 persen dari 

responden menganggap bahwa sistem pembelajaran lebih personal adalah 

sesuatu hal yang penting, bahkan sangat penting, dan sekitar 84 persen 

merasa perlu untuk menyiapkan siswa-siswa mereka menyongsong masa 

depan sarat digital. (Mamduh, 2017) 

Tingginya antusiasme institusi-institusi pendidikan untuk 

memanfaatkan solusi-solusi digital dalam rangka mendukung terwujudnya 

proses pembelajaran yang kian terpersonalkan, interaktif, dan kolaboratif, 

ternyata tidak sejalan dengan tingginya tingkat kompleksitas yang harus 

mereka lalui dalam rangka mewujudkannya. Selain terkendala oleh sistem 

IT lama, mereka juga frustasi akibat kurangnya sumber daya pendukung.  

(Mamduh, 2017) 

Kapital intelektual ini tidak dimiliki oleh sebagian sekolah, sehingga 

para siswa generasi Z tidak memiliki modal/kapital untuk menguasai sistem 

IT yang ditetapkan pemerintah dalam menerapkan teknologi pendidikan.  

Arena Pendidikan di Indonesia 

 Generasi Z 

Sebagai akibat dari model pengelolaan sistem pendidikan tersebut, 

maka tidak terhindarkan bahwa pendidikan terkesan ekslusif dan elite, 

padahal seharus inklusif atau membaur, dan akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Ironisnya, tinggi rendahnya pendidikan yang telah dicapai tidak 

relevan dengan tinggi rendahnya moral. Kejahatan dalam skala besar pada 

umumnya justru dilakukan oleh mereka yang telah menikmati pendidikan 

tinggi, padahal yang diharapkan makin tinggi jenjang pendididkan yang 

dilampaui, makin banyak amalan baik yang diharapkan untuk masyarakat 

bersama.  (Munirah, 2015) 

Potensi anak Indonesia untuk mencapai kelas 5 SD/sederajat sudah 

lebih dari 90 persen. Pada tahun 2018, sedikitnya 94 dari 100 anak yang baru 

masuk SD/sederajat dapat bertahan untuk tetap bersekolah sampai dengan 
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kelas lima. Apabila dilihat menurut agregasi spasial, potensi anak untuk 

mencapai kelas lima SD/sederajat relatif tidak jauh berbeda antara perkotaan 

dan perdesaan, demikian juga antara laki-laki dan perempuan (Badan Pusat 

Statistik, 2018). 

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperkecil 

gap yang ada, namun kesenjangan masih menjadi tantangan utama yang 

dihadapi dalam pembangunan manusia ini. Termasuk di dalamnya 

kesenjangan dalam pendidikan. Kesenjangan menghambat rakyat miskin 

untuk meningkatkan pendapatannya, juga menghalanginya untuk 

mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan menjauhkannya dari sumber-

sumber penghidupan lainnya. Sehingga upaya lebih dalam pemerataan 

pendidikan masih dibutuhkan agar dapat dinikmati seluruh lapisan 

masyarakat (Munirah, 2015). 

Alur pendidikan penduduk usia 21-24 tahun dari jenjang 

SD/sederajat sampai SM/Sederajat. Terdapat sekitar 99 persen penduduk 

usia 21-24 pernah berada pada jenjang pendidikan SD/sederajat. Dari 

besaran tersebut, 92,12 persen diantaranya tamat SD/sederajat dan hanya 

80,46 persen yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMP/sederajat. Selanjutnya, dari sekitar 80 persen tersebut, ada 77,93 persen 

yang mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/sederajat. 

Sayangnya, dari sekitar 77 persen tersebut, hanya 61,35 persen saja yang 

mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan SM/Sederajat. dan 

dari sekitar 61 persen tersebut akhirnya 56,25 persen penduduk usia 21-24 

tahun berhasil tamat pada jenjang SM/Sederajat. (Badan Pusat Statistik, 

2018) 

Yang cukup menarik dari alur analisis pendidikan ini adalah angka 

tidak melanjutkan sekolah penduduk usia 21-24 tahun yang persentasenya 

semakin membesar seiring meningkatnya jenjang pendidikan, di mana 

mereka yang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP/sederajat ke 

SM/Sederajat menempati persentase tertinggi, yakni 17 persen. Linieritas 

biaya pendidikan dan jenjang pendidikan diduga menjadi penyebab 

terjadinya kondisi ini selain rendahnya kemampuan akademik siswa dalam 

beradaptasi pada perkembangan teknologi di jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi serta faktor lainnya. 
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V. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: 

1. Habitus yang dimiliki adalah: 

Keterbatasan infrastruktur dalam pelaksanaan digitalisasi komunikasi 

pedidikan menyebabkan terbentuknya habitus yang gaptek atau gagap teknologi 

sehingga menghambat perkembangan transformasi teknologi pendidikan. 

2. Modal yang dimiliki adalah: 

Modal Intelektual: Kualitas Guru. Pada jenjang pendidikan SMP ke 

atas persentase guru layak mengajar telah mencapai lebih dari 90 persen. 

Sedangkan guru layak mengajar pada jenjang pendidikan SD masih belum 

mencapai 90 persen, persentase tersebut paling rendah dibandingkan jenjang 

pendidikan lain. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar persentase 

guru layak mengajar. 

Modal Sosial: Aplikasi Baru. Munculnya media komunikasi yang tidak 

hanya berbasis pesan (audio) menjadi candu bagi anak-anak muda sekarang. 

Ironisnya, guru tidak mengetahui apa yang dilakukan anak didiknya karena tidak 

memiliki aplikasi serupa. Ini adalah sebuah problema yang tidak bisa dipandang 

sebelah mata.  

Modal Simbolik: Strata Sekolah Swasta. Pendidikan diselenggarakan 

secara diskriminatif seperti masih terdapat sekolah-sekolah atau perguruan tinggi 

yang dikelola oleh masyarakat. Karena mayoritas dana, sarana, dan perhatian 

pemerintah dipusatkan di perguruan negeri, menyebabkan terjadinya kesenjangan 

antara biaya pendidikan di sekolah swasta dan negeri.  

Modal Budaya: Sistem IT. Tingginya antusiasme institusi-institusi 

pendidikan untuk memanfaatkan solusi-solusi digital dalam rangka mendukung 

terwujudnya proses pembelajaran yang kian terpersonalkan, interaktif, dan 

kolaboratif, ternyata tidak sejalan dengan tingginya tingkat kompleksitas yang 

harus mereka lalui dalam rangka mewujudkannya.  

3. Arena Generasi Z 

Generasi Z adalah iGeneration, generasi net atau generasi internet yang 

menghabiskan 6,5 jam setiap hari untuk membaca media cetak, elektronik, 

digital, broadcast, dan berita. Sementara para guru pendidik abad XX (yang lahir 

tahun di bawah 2000) masih gagap teknologi. Banyak anak didik kita saat ini 

lebih cerdas dalam dunia teknologi daripada pendidiknya. Semakin 

bertambahnya umur, maka persentase anak yang tidak bersekolah semakin 
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meningkat. Persentase anak yang tidak bersekolah lebih banyak dijumpai pada 

wilayah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sementara itu, persentase 

anak laki-laki yang tidak bersekolah lebih besar dibandingkan perempuan.  

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia mencapai pendidikan menengah. 

Data BPS menunjukkan bahwa hanya satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas 

telah tamat SM/Sederajat. Dari alur analisis pendidikan ini diketahui angka tidak 

melanjutkan sekolah penduduk usia 21-24 tahun yang persentasenya semakin 

membesar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Linieritas biaya pendidikan 

dan jenjang pendidikan diduga menjadi penyebab terjadinya kondisi ini selain 

rendahnya kemampuan akademik siswa dalam beradaptasi pada perkembangan 

teknologi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta faktor lainnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Media digital memainkan peranan yang sangat penting selama pandemi 

Covid-19. Adaptasi aktifitas berbasis digital harus dilakukan untuk menekan 

angka penyebaran virus yang dapat mematikan ini. Berdasarkan update data yang 

diambil dari satgas penaganan Covid-19 diketahui bahwa jumlah angka orang 

yang terpapar virus cukup tinggi yang menyebabkan angka kematian tinggi. 

Hingga saat ini aktifitas berbasis digital masih dilakukan dalam rangka menekan 

penularan virus corona.  

 

           
Gambar 1: Jumlah orang yang terpapar covid-19 di Indonesia 

Sumber: covid19.go.id 

Besarnya jumlah orang yang terpapar virus covid-19 mendorong 

pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satu upaya pemerintah 

menekan angka penyebaran virus dengan memberlakukan PSBB (Pembatasan 

Sosial Berskala Besar). Penerapan PSBB tentunya memberikan dampak sangat 

besar pada berbagai aspek. Aktifitas berbasis digital dilakukan selama PSBB 

dengan penerapan Work From Home (Work From Home) serta School From 

Home (SFH). Aktifitas berbasis digital juga dilakukan berbagai instansi atau 

lembaga terkait untuk melakukan edukasi. Aktifitas literasi digital dilakukan 

dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

pandemi Covid-19.  

mailto:meilani.dhamayanti@binus.ac.id
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Literasi digital yang dilakukan berbagai instansi atau lembaga 

memanfaatkan jasa relawan untuk menyebarluaskan berbagai informasi berkaitan 

dengan covid. Perekrutan relawan biasa dilakukan melalui media sosial. Relawan 

digital yang direkrut biasanya memiliki akun media  media social. Relawan 

melakukan berbagai penyebaran  informasi di berbagai media sosial seperti 

Facebook, Instagram, Twitter dsb. Aktifitas yang dilakukan relawan biasanya 

berafiliasi pada lembaga tertentu dan melakukan penyebaran informasi di media 

sosial secara sukarela.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Relawan (Volunteer) 

Istilah sukarelawan (relawan) berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), adalah orang yang melakukan suatu kegiatan dengan sukarela 

(tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). Istilah relawan juga dapat diarti pula 

sebagai  volunteer yang sering dipergunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Volunteer adalah orang atau sekelompok orang yang menolong, 

melibatkan komitmen untuk membantu secara spontan individu, keluarga, 

masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial tanpa mengharapkan 

keuntungan (Jedlicka, 1990). Merujuk  pendapat di atas sukarelawan  adalah 

individu yang secara sukarela meluangkan waktu, tenaga, hingga dana pribadinya 

untuk membantu sesama demi kesejahteraan sosial. 

Sukarelawan digital merupakan sukarelawan yang aktifitasnya berbasis 

digital. Sukarelawan digital terkadang disebut juga E-volunteering (Internet-

mediated volunteering), virtual volunteering, online volunteering, cyber 

volunteeringor digital volunteering. Aktifitas sukarelawan digital biasanya 

mencakup: membuat content, diseminasi informasi melalui berbagai media 

social, mengelola web atau media digital lainnya, design graphic, riset online, 

moderator online dan sebagainya.  

Media Baru (New Media) 

Teori media baru dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan 

bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan 

media. Pierre Levy memandang World Wide Web (WWW) sebagai sebuah 

lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan 

manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat 

dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang  
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lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat .  

Istilah  new media atau media baru untuk mengungkapkan cepatnya 

perkembangan media dan komunikasi yang terjadi di dunia pada akhir tahun 

1980-an. Media yang dimaksud berada dalam tataran perubahan teknologi, 

institusi, dan budaya, dan tidak pernah berhenti meliputi keadaan perubahan 

sosial, ekonomi, dan budaya dimana media baru diasosiasikan (Lister, 2009: 10) 

Definisi New Media menurut McQuail  adalah berbagai perangkat 

teknologi komunikasi yang memiliki ciri yang mana selain baru dimungkinkan 

dengan adanya digitalisasi dan ketersediaanya yang luas untuk penggunaan 

pribadi sebagai alat komunikasi. Media baru dan penerapannya dalam berbagai 

wilayah memasuki ranah komunikasi massa atau secara langsung/tidak langsung 

memiliki dampak terhadap media massa „tradisional‟ atau lama (McQuail, 

2011:148). 

Perkembangan atau istilah pada media baru mengacu pada :  

1. Pengalaman baru tekstual : bentuk baru pengalaman tekstual seperti, 

hiburan, kepuasan, dan pola konsumsi media.  

2. Cara baru mempresentasikan dunia : media dimana lebih jelas menawarkan 

berbagai hal, menawarkan kemungkinan dan pengalaman baru yang 

representational.  

3. Hubungan baru antar subjek (pengguna dan konsumen) dan media teknologi 

: perubahan dalam  hal penggunaan dan menerima pesan.(Lister, 2009 : 12) 

Kemajuan teknologi media berbasis digital telah merubah kehidupan 

masyarakat seperti pola, cara berpikir, dan segala aspek kehidupan masyarakat . 

Media baru yang berbasis digital memiliki sifat yang tidak dimiliki media 

konvensional seperti koran, majalah atau radio. Sifat media baru (Morissan, 

2014: 60) : 

1. Digital 

Data digital dapat dikompresi dengan cara menghilangkan informasi 

yang sama (redundant) sehingga memungkinkan pengiriman sejumlah 

saluran sekaligus. Teknologi digital memungkinkan pengiriman data audio 

dan video dalam satu saluran tunggal secara interaktif (dua arah) 

dibandingkan dengan teknologi analog yang harus menggunakan saluran 

terpisah, dan bersifat satu arah. 

2. Interaktif 

Interaktif dapat didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi dimana 

umpan balik dari penerima pesan digunakan oleh pengirim pesan –manusia 
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atau komputer-untuk terus menerus memodifikasi pesan ketika dikirimkan 

kepada penerima. 

3. Ketidakserempakan. 

Penerimaan isi media secara serentak (simultan) merupakan 

karakteristik media lama. Kondisi semacam ini tidak berlaku sejak 

diciptakannya teknologi perekaman yang memungkinkan audien 

menyimpan isi pesan media untuk diputar ulang pada waktu berbeda. Media 

baru memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan pada waktu 

yang sama dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari individu tersebut. 

4. Audien Spesifik. 

Media baru memiliki target audien yang cenderung lebih spesifik 

dibandingkan media lama yang cenderung bersifat lebih umum. Kemajuan 

di bidang metode penelitian audien berperan penting dalam membantu 

media baru untuk fokus pada kelompok audien tertentu berdasarkan gaya 

hidup dan kebutuhan mereka. 

5. Format Multimedia. 

Teknologi konvergensi memungkinkan media baru menyajikan isi 

media dalam berbagai bentuk atau format penyajian. Audien mendapatkan 

kesempatan memilih berbagai bentuk penyajian isi media sesuai dengan 

kebutuhannya. Audien dapat menerima satu berita atau informasi namun 

mereka dapat menikmatinya dengan lima cara berbeda, termasuk berbincang 

dengan audien lain mengenai suatu topik. 

 

III. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif secara 

deskriptif. Menurut  Bodgan  dan  Taylor sebagaimana  dikutip  oleh  Lexy  J.  

Moleong   mendeskripsikan   metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan  individu tersebut 

secara holistik (2006:4)  Sementara itu metode penelitian deskriptif ini  bertujuan  

untuk  memberikan  gambaran  tentang  suatu  masyarakat  atau kelompok  orang  

tertentu  atau  gambaran  tentang  suatu  gejala  atau  hubungan antara dua gejala 

atau lebih (2015 : 35).  

Dalam   penelitian   kualitatif  ini  peneliti  melakukan pengumpulan  data 

secara natural setting (kondisi alamiah), sumber primer, dan teknik  pengumpulan  

data lebih  banyak pada observasi, wawancara  mendalam (in depth  interview),  
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dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada 2 mahasiswa yang melakukan 

aktifitas relawan digital selama pandemi Covid 19, yaitu Emi, mahasiswa juusan 

Ilmu Komunikasi dan Aji, pekerja redic.  

 

IV. DISKUSI 

Kedua narasumber peneliti, yaitu Emi dan Aji  tertarik menjadi relawan 

digital disebabkan kecemasan dan keprihatinan mereka terhadap banyaknya 

korban Covid-19. Kegiatan yang berpusat di rumah dengan diberlakukannya 

PSBB membuat mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan 

media digital. Terlebih aktifitas Work From Home (WFH) serta SFH (School 

From Home) membuat Emi dan Aji melakukan seluruh aktifitas di lingkungan 

rumah dengan mempergunakan media digital.  

Ketertarikan mereka menjadi  relawan digital juga disebabkan banyaknya 

waktu luang selama PSBB. Emi menyampaikan bahwa selama PSBB memang 

tetap ada kegiatan perkuliahan via zoom. Namun demikian tetap saja waktu yang 

dipergunakan tidak sebanyak perkuliahan on site di kampus. “Redi kuliah di 

kampus dengan bobot mata kuliah 4 sks maka tatap muka bisa sampai 180 menit. 

Sedangkan perkuliahan dengan zoom hanya separonya saja.” Kata Emi. Hal yang 

sama disampaikan oleh Aji bahwa redi office hour pekerjaan kantoran sebelum 

pandemic pukul 08.00 hingga 16.00. Selama redicto tetap ada pekerjaan tetapi 

diakui Aji tidak sepadat bilamana ia di kantor. Disampaikan oleh Aji dan Emi 

bahwa menjadi relawan digital adalah upaya untuk mengisi waktu luang untuk 

kegiatan yang memberikan banyak manfaat.  

Emi dan Aji menjadi relawan digital setelah melihat iklan di lowongan 

menjadi sebuah relawan digital di social marketplace Indorelawan. Diakui oleh 

Emi bahwa ia sebelumnya tidak follow akun media social Indorelawan. Ia 

menjadi relawan mengikuti jejak kawan kuliahnya yang sudah terlebih dahulu 

menjadi relawan. Sebaliknya Aji yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan social 

memang sudah memiliki pengalaman menjadi relawan. Selama Covid-19 ia 

merasa terpanggil untuk menjadi relawan. “Awal sempat bingung karena saya 

bukan paramedic karena di awal relawan selama Covid identic dengan 

paramedic,”jelas Aji.  

Dampak Covid yang semakin besar pada semua redic mendorong orang 

untuk melakukan solidaritas social dari berbagai profesi. Relawan digital menjadi 

popular disebabkan berbagai Lembaga tidak hanya pemerintah tapi juga 

Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) melakukan kegiatan penyadaran pada  
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masyarakat dengan melakukan kampanye ataupun literasi dengan media digital. 

Kepala Operasional Indorelawan, Marsha, juga menyampaikan bahwa 

lembaganya banyak mendapatkan permohonan menayangkan iklan lowongan 

menjadi relawan selama redicto. “Saat masih PSBB pertama banyak perekrutan 

relawan digital baik dari Lembaga pemerintah maupun LSM,”jelas Marsha. 

Tugas relawan digital di masa pandemic lebih banyak berfokus pada 

penyebarluasan informasi yang berkaitan tentang Covid. Misal mensosialisasikan 

penggunaan masker, physical distancing , budaya cuci tangan.  

Baik Emi maupun Aji menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan 

imbalan financial menjadi relawan digital. “Duh…cuma posting gambar dan 

content aja. Simple. Masa dibayar,”kata Emi. Hak yang sama disampaikan oleh 

Aji bahwa menjadi relawan digital merupakan panggilan hati agar dapat 

memanfaatkan waktu luang dengan berbuat kebaikan. Emi dan Aji 

menyampaikan bahwa ada kebahagiaan sendiri mereka menjadi relawan digital. 

“Pekerjaan tidak berat tetapi dampaknya sangat terasa bagi orang lain,”kata Aji. 

Dilanjutkan oleh Aji bahwa relawan digital adalah penganjur (penyampai) 

kebaikan. Kami mengingatkan pada orang untuk bagaimana bersikap selama 

pandemic, seperti bagaimana memakai masker yang benar, pentingnya physical 

distancing atau cuci tangan,.  

Menurut Aji dan Emi, sebagai relawan digital mereka tidak begitu sulit 

harus mempersiapkan content. “Ada beberapa content yang sudah dipersiapkan. 

Kami tinggal post. Adakalanya hanya gambar. Misal: gambar atau foto diri yang 

mempergunakan masker,”kata Aji. Aji dan Emi juga menjadi relawan digital 

membuat mereka jadi lebih bijak dalam mempergunakan media redic. 

“Setidaknya sekarang tidak asal post atau share karena dampaknya besar,”kata 

Aji. Memang fenomena selama redicto Covid-19 sering pula beredar berita hoax.  

Salah satu tugas relawan adalah menyebarluaskan berita yang benar untuk 

mengcounter hoax. Menjalankan misi relawan digital memiliki manfaat bagi 

mereka berdua. Mereka merasa lebih redict, dan hati yang redict membuat 

imunitas tubuh mereka lebih baik.  

Aktifitas relawan digital di masa Covid-19 pada dasarnya merupakan 

kegiatan kampanye atau literasi yang mempergunakan media digital, Penggunaan 

media digital sebagai alat kampanye di masa redicto tidak lepas dari keunggulan 

media digital. Menurut McQuail media digital memiliki karateristik yang berbeda 

dengan media tradisonal. McQuail dalam Ardianto (2011:14) menguraikan ciri-

ciri utama yang menandai perbedaan antara media baru dengan media lama  
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(konvensional) berdasarkan perspektif pengguna, yaitu:  

1. Interactivity; Diindikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna 

terhadap „tawaran‟ dari sumber/pengirim (pesan). 

2. Social presence (sociability); Dialami oleh pengguna, sense of personal 

contact dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah 

medium. Media richness: media (baru) dapat menjembatani adanya 

perbedaan kerangka referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-

isyarat, lebih peka dan lebih personal 

3. Autonomy; Seorang pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan 

menggunakannya dan bersikap redictort terhadap sumber. 

4. Playfulness; Digunakan untuk hiburan dan kenikmatan 

5. Privacy; Diasosiasikan dengan penggunaan medium dan atau isi yang 

dipilih. 

6. Personalization; Tingkatan dimana isi dan penggunaan media bersifat 

personal dan unik. 

Penuturan narasumber di atas menunjukkan bahwa media digital menjadi 

media yang ampuh dalam aktivitas relawan selama redicto. Merukuk dari 

berbagai sumber aktifitas relawan digital termasuk dalam kategori kampanye. 

Penggunaan media digital dalam kampanye memberikan keuntungan dalam 

jangkan yang luas di samping keuntungan yang telah disebutkan di atas.  

Banyaknya orang yang tertarik menjadi relawan selama masa pandemic 

menunjukkan budaya gotong royong (solidaritas). Sebagaimana diketahui bahwa 

pandemic Covid-19 memunculkan berbagai dampak bagi  masyarakat dari 

kehilangan pekerjaan hingga kehilangan nyawa. Hal ini didukung oleh Jenkins 

yang menyampaikan bahwa menjadi relawan  lebih menekankan budaya 

partisipatif dan bukan pada interaktivitas karena interaktivitas adalah redicto dari 

teknologi, sementara partisipasi adalah redicto budaya. Budaya partisipatif 

muncul sebagai budaya yang menyerap dan merespon ledakan teknologi media 

baru yang memungkinkan bagi konsumen pada umumnya untuk menyimpan, 

memanfaatkan, dan menyebarluaskan konten media dengan cara-cara baru yang 

efektif 

Menjadi relawan  merupakan  aktivitas positif yang apabila dilakukan 

membuat orang akan Bahagia karena dapat membantu orang lain. Aktifitas yang 

dilakukan relawan membuat mereka merasa lebih redict dan bermanfaat. Hal ini 

memberikan dampak yang sangat besar bagi redictor psikologi mereka. Seperti 

pendapat Bruns bahwa aktifitas relawan untuk memfasilitasi energi tersalurkan 

dengan menjadi individu lebih sehat secara psikologis, memberikan dampak 
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positif pembentukan identitas dan persepsi diri serta redictor psychological well-

being (Bruns, 2012).   

Aktifitas menjadi relawan juga membawa manfaat dalam menambah 

pengetahuan serta skill relawan. Hal ini  sebagaimana desampaikan oleh taylor 

bahwa menjadi relawan yang menambah pengetahuan dan  skill seperti pendapat 

di bawah ini bahwa Kualitas kerelawanan juga mencangkup pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman baru. Menjadi relawan merupakan cara untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman baru (Taylor, Peplau, & 

Sears, 2009).  

 

V. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, disimpulkan 

bahwa relawan di era pandemi Covid-19 mempergunakan media digital sebagai 

media penyampai informasi. Di masa pandemi penggunaan media digital 

memang relevan saat pembatasan aktifitas serta keharus menjaga jarak perlu 

dilakukan. Kelebihan media digital yang mampu menjangkau secara luas serta 

kemudahan mengakses pesan menjadi solusi utama selama pandemi dalam 

penyampaian informasi. Aktifitas relawan digital selama pandemi covid adalah 

melakukan posting content dan gambar yang bertujuan memberikan pengetahuan 

pada masyarakat atau sebagai sumber informasi. Media digital yang diper-

gunakan seperti Instagram, facebook atau twitter. Relawan digital tidak memiliki 

keuntungan financial tetapi mereka memiliki manfaat immaterial berupa 

kepuasan batin serta pengetahuan.  
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I. PENDAHULUAN 

Jurnalis merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Kepala satuan tugas (satgas) 

penanganan COVID-19 Republik Indonesia (RI) Doni Monardo menyebut 

jurnalis sebagai pejuang COVID-19 karena pentingnya peran jurnalis dalam 

masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 

(Antara, 2020). Namun, andil jurnalis ini menempatkannya pada posisi terancam 

terjangkit virus corona yang bisa merenggut nyawa.  Sebagian jurnalis harus 

tetap berada di lapangan untuk melakukan peliputan, sementara sebagian jurnalis 

lainnya harus tetap bekerja di kantor untuk memastikan produksi dan diseminasi 

berita tetap berjalan.  

Pemerintah RI telah mencanangkan konsep new normal atau kenormalan 

baru pada bulan Mei 2020. Strategi ini dikenalkan pemerintah sebagai upaya 

penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan aspek kesehatan dan sosial-

ekonomi (Putsanra, 2020).  Konsep kenormalan baru adalah menggerakkan 

kembali sektor sosial dan ekonomi dengan pertimbangan kesehatan. Pada saat 

kenormalan baru, perusahaan media boleh tetap menjalankan aktifitasnya 

walaupun karyawannya termasuk jurnalis harus beradaptasi dengan protokol 

kesehatan dalam proses produksi berita. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jurnalisme Indonesia di era kenormalan 

baru. Sehingga studi ini memiliki pertanyaan penelitian, “Faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi praktik jurnalisme Indonesia di era kenormalan baru ?” 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi jurnalisme 

Indonesia terkini sebagai evaluasi untuk menciptakan jurnalisme Indonesia yang 

lebih baik.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

Jurnalis Berisiko Tinggi Terpapar Virus Corona 

Wartawan atau jurnalis memiliki risiko yang tinggi terpapar virus corona  
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yang menyebabkan penyakit COVID-19 karena dituntut untuk tetap aktif bekerja 

memberikan informasi kepada masyarakat. Jurnalis harus tetap melakukan 

peliputan lapangan seperti peliputan demonstrasi, wawancara narasumber, atau 

peliputan bencana alam di saat bersamaan pandemi COVID-19. Jenis pekerjaan 

jurnalis tersebut menuntut mereka melakukan kontak dengan orang lain atau 

bertemu kelompok masyarakat sehingga jurnalis bisa tertular atau menularkan 

penyakit COVID-19. Selain jurnalis yang bekerja di lapangan, jurnalis yang 

bertugas di ruang redaksi seperti editor, produser program ataupun pembaca 

berita juga memiliki risiko yang sama karena melakukan kontak dengan jurnalis 

lapangan. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengatakan bahwa peluang jurnalis 

terpapar virus corona semakin tinggi. Indonesia telah kehilangan tiga orang 

wartawan karena kasus COVID-19, menambah total wartawan meninggal di 

seluruh dunia menjadi 257 orang (Maharani, 2020).  

Kasus terbesar COVID-19 di perusahaan media di Indonesia adalah kasus 

positif COVID-19 jurnalis media MNC sebanyak 84 orang dari 88 orang 

karyawan MNC yang terpapar COVID-19 (Firmansyah, 2020). Kasus ini 

menjadi ironis karena jurnalis memiliki semua informasi bagaimana mencegah 

penyebaran virus corona, Namun, jurnalis atau perusahaan media tempat jurnalis 

bekerja justru tidak melaksanakan protokol kesehatan. Kasus MNC tersebut 

disinyalir disebabkan perusahaan MNC tidak melakukan pengurangan 50 persen 

karyawan bekerja di kantor (Firmansyah, 2020).  

Kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan tidak hanya dilakukan 

perusahaan media swasta. Perusahaan media milik pemerintah seperti Antara 

juga disinyalir abai terhadap protokol COVID-19. Terdapat empat orang 

wartawan Antara yang positif COVID-19 namun penanganan dan pelaporan 

kasus ini lambat dilakukan Antara (Hafizh, 2020). Kasus-kasus COVID-19 juga 

dialami jurnalis media lainnya di Indonesia namun mereka dapat melakukan 

isolasi diri sehingga bisa kembali pulih seperti presenter Metro TV Wahyu 

Wiwoho (Metrotvnews, 2020), Mohammad Ghozi dan Masdawi Dahlan 

(Agriesta, 2020). Tidak satupun jurnalis-jurnalis tersebut bisa memastikan 

bagaimana bisa terpapar virus corona, namun kasus-kasus ini menunjukkan 

bahwa jurnalis berisiko tinggi tertular penyakit COVID-19 baik secara individu 

maupun berkelompok karena profesi mereka.  

Seperti juga perusahaan lainnya, perusahaan media harus mengikuti 

protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan media nasional yang 

berlokasi di Jakarta harus mengikuti aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar  
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(PSBB) pemerintah daerah DKI Jakarta diantaranya dengan mengurangi 

setengahnya jumlah personil yang bekerja di kantor. Personil perusahaan media 

termasuk jurnalis pun harus beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut dan 

mengikuti praktik baru dalam masa kenormalan baru.  

Krisis Ekonomi Media di Indonesia, COVID-19 Menambah Derita 

Aturan PSBB di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia memaksa entitas 

bisnis menutup sementara, mengurangi personil, ataupun menutup usaha secara 

permanen. Kondisi serupa juga dialami oleh perusahaan media di Indonesia yang 

merugi karena harus mengurangi jumlah personil sementara perusahaan harus 

tetap beroperasi untuk bertahan hidup. Namun sebenarnya pandemi COVID-19 

hanya memperburuk kondisi bisnis media nasional karena bisnis ini telah merugi 

sebelum datangnya pandemi COVID-19. Penyebab utama kerugian perusahaan 

media disinyalir karena menurunnya pendapatan melalui iklan.  

Beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19, scholar asal Amerika Serikat 

(AS) Robert McChesney (2016) telah menulis artikel mengenai kejatuhan 

jurnalisme. McChesney memberi judul artikelnya “Journalism is Dead….” atau 

jurnalisme telah mati. Pendapatnya tersebut didukung oleh sumber utama 

pendapatan perusahaan media khususnya media cetak yaitu iklan telah beralih ke 

networks atau jaringan seperti Google, Facebook dan America Online (AOL). 

Perusahaan media di AS hanya mendapatkan 20% dari iklan media dan angka ini 

terus menurun (McChesney, 2016). Senada dengan McChesney, Tapsell (2014), 

juga mengatakan bahwa kondisi media di Indonesia tengah berjuang untuk 

bertahan hidup. Menurut Tapsell, perusahaan media cetak terbesar nasional 

“Kompas” juga tengah mengalami penurunan penjualan koran (sirkulasi).  

Di tahun 2017, krisis ekonomi dialami media cetak Koran Sindo yang 

berada di bawah salah satu perusahaan media terbesar Indonesia, MNC Group. 

Koran Sindo yang tersebar di daerah Jawa timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa 

Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar itu memecat sepihak 

karyawan-karyawannya (Hidayat, 2017). Kasus pemecatan puluhan karyawan ini 

menyita perhatian publik dan aliansi wartawan. Aliansi wartawan mendesak 

Kementrian Tenaga Kerja RI dan Dewan Pers untuk aktif melindungi hak-hak 

buruh media.  

Krisis ekonomi juga dialami media televisi yang dianggap sebagai media 

paling „padat modal‟. Di tahun 2019, stasiun televisi NET TV terpaksa 

melakukan restrukrisasi dan peninjauan kembali strategi perusahaan sehingga 

melepas seribuan karyawan termasuk wartawan (Puspita, 2019).  Rasionalisasi 
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atau pemecatan karyawan saat krisis merupakan salah satu pengabaian peran 

karyawan terhadap perusahaan. Riset yang dilakukan Mazzei and Ravazzani 

(2015) menunjukkan 61 perusahaan Italia yang diteliti memiliki komunikasi 

krisis yang buruk terhadap karyawan sehingga tidak membangun hubungan 

kepercayaan antara keduanya (Mazzei & Ravazzani, 2015). Karyawan menjadi 

pihak pertama yang harus menanggung akibat dari krisis yang dihadapi.  

Model Bisnis Media Dulu dan Sekarang 

Perusahaan media di seluruh dunia berbagi model bisnis yang serupa dan 

bahkan dijadikan sebagai aturan bisnis media di masing-masing negara. 

Perusahaan media memproduksi konten sehingga menarik pemirsa/penonton/ 

pembaca dan mengukur jumlah pemirsa tersebut yang dinyatakan dalam ukuran 

oplah pada media cetak, rating untuk media elektronik dan pageviews untuk 

media online. Angka pengukuran pemirsa inilah yang ditawarkan kepada 

pengiklan komersil.  Oplah, rating, pageviews yang tinggi menunjukkan jumlah 

pemirsa yang besar sehingga menjadi ruang pemasaran bagi pengiklan sebagai 

penyedia barang dan jasa.  Pada umumnya, pengiklan akan menempatkan iklan 

di media atau program yang banyak pemirsanya dengan harapan terdapat 

kenaikan penjualan produk atau jasa yang diiklankan. Terdapat persamaan dan 

perbedaan cara perusahaan media mendapatkan keuntungan misalnya; target 

pemirsa yang dituju, cara pemasaran iklan ataupun penerapan harga iklan.  

Perusahaan media memberikan spot atau ruang bagi pengiklan dengan 

imbalan atau harga tertentu. Selain pendapatan melalui iklan spot, perusahaan 

media penyiaran juga menawarkan blocking program, iklan advertorial dan 

native advertising. Blocking time adalah mengalihkan penguasaan waktu siar (air 

time) yang dikuasai perusahaan media. Berbeda dengan iklan spot yang berdurasi 

rata-rata 30 detik, blocking time berdurasi dari 30 menit hingga 60 menit. Pihak 

yang menguasai blocking time berhak mengisi konten apapun dalam air time 

yang dibeli (Muliarta, 2017). Blocking time merupakan praktik pemasaran media 

yang menyalahi aturan Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran 

(P3SPS), sehingga menurut Muliarta (2017) lembaga penyiaran atau perusahaan 

media tidak mengakui transaksi blocking time dan menyebutnya sebagai kerja 

sama siaran. Sementara iklan advertorial merupakan iklan yang formatnya 

menyerupai produk jurnalistik atau berita .  Berbeda dengan blocking time, iklan 

advertorial diatur oleh pedoman penulisan media siber. Namun pada prakteknya, 

pelaksanaan iklan advertorial tidak sesuai dengan aturan. Misalnya, iklan yang 

sejatinya advertorial tidak memiliki atribut sebagai konten berbayar.  Pedoman 



 283 

penulisan berita siber mengharuskan perusahaan media mencantumkan status 

konten berbayar pada iklan advertorial. Namun, media tidak mengikuti aturan 

tersebut atau hanya mencantumkan tanda asterisk di akhir tulisan (Prawira, 

2019).  Konten iklan yang berbentuk produk jurnalistik berkembang menjadi 

lebih modern dengan format native advertising. Tidak seperti advertorial yang 

sejatinya memiliki atribut sebagai konten iklan, format native advertising dibuat 

tanpa atribut iklan apapun.  Pada dasarnya native advertising berpotensi 

mengelabui pemirsa meski memiliki keterangan bahwa konten tersebut 

merupakan konten berbayar (Kim et al., 2001). Sehingga menurut Schauster et al. 

(2016) penerapan native advertising di perusahan pers mengancam kredibilitas 

jurnalisme. Jenis iklan seperti ini digunakan oleh kandidat politik pada kampanye 

pemilihan umum untuk mempengaruhi elektabilitasnya. Prawira (2019) 

menemukan bahwa media bersikap tidak kritis terhadap semua kandidat politik 

yang menggunakan jasa media untuk beriklan.  

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi perusahaan 

media untuk menambah keuntungan dengan cara media convergence. Peneliti 

berpendapat bahwa media convergence berpengaruh terhadap praktik pemasaran 

iklan media yang disebut cross-media advertising. Media convergence 

memberikan peluang penggabungan media berbagai platform dalam satu entitas 

perusahaan. Cross-media advertising mempunyai kelebihan diantaranya; 

memperluas target pemirsa, efek tambahan, pengulangan, dan sinergi (Voorveld 

et al., 2013). Contoh penerapan cross-media advertising yang dilakukan 

perusahaan media adalah memberikan penawaran iklan televisi sepaket dengan 

iklan media cetak dan media online.  

Krisis Media dalam Pandangan Teori Ranah Jurnalistik  

Perkembangan Internet dan jaringan dalam Internet (network) disinyalir 

sebagai penyebab menurunnya pendapat perusahaan media (McChesney, 2016). 

Namun, pergulatan bisnis media dalam urusan ekonomi bukanlah masalah yang 

baru muncul. Dalam teori journalistic field atau teori ranah jurnalistik, filsuf 

Prancis Pierre Bourdieu mengatakan bahwa jurnalistik adalah ranah pergulatan 

antar agen yang memanfaatkan kapital untuk mempertahankan posisi ataupun 

untuk memperbaiki posisinya di arena tersebut (Bourdieu, 2005). Menurut 

Bourdieu, kapital adalah segala macam sumber daya baik berupa fisik seperti 

uang ataupun keahlian yang dimanfaatkan oleh agen dalam ranah untuk bersaing. 

Pandangan Bourdieu tetap relevan untuk menjelaskan kondisi jurnalisme saat ini 
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hanya saja, teorinya tersebut perlu mendapat revisi atau modifikasi (Benson, 

2006; Willig 2013).  

Dalam menganalisa ranah jurnalistik, Bourdieu menyebutkan kapital 

ekonomi dan kapital kultural sebagai motivasi yang mendorong agen dalam 

ranah tersebut untuk bersaing. Bourdieu menggambarkan hubungan kapital 

ekonomi dan kapital kultural sebagai medan magnet yang berseberangan. Kutub 

kiri diumpamakan sebagai kutub ekonomi dan kutub kanan sebagai kultural. 

Bourdieu menjelaskan bahwa kapital kultural mengacu pada budaya, legitimitasi, 

atau pengakuan yang menunjukkan status sosial seperti pendidikan, pengetahuan, 

dan keahlian. Dalam ranah jurnalistik, kapital kultural dianalogikan sebagai 

kualitas jurnalisme seperti peliputan investigasi dan penghargaan Pulitzer 

(Bourdieu, 2005).  Sementara itu kapital ekonomi mengacu pada uang, asset atau 

barang (Bourdieu 2005; Benson 2006). Kapital politik mengacu pada kekuatan 

politik dalam bentuk afiliasi, hubungan, kedekatan (Benson, 2006; Vos, 2019).  

Bourdieu (2005) menyebut kapital politik mempunyai kutub sama 

dengan kapital ekonomi, namun Benson (2006) mengatakan bahwa hubungan 

keduanya tidak sesederhana itu. Menurut Benson, ekonomi dan politik bisa saja 

bersebrangan. Penempatan posisi kapital politik tersebut seakan mengabaikan 

motivasi politik terhadap praktik jurnalistik. Benson (2006) berpendapat bahwa 

ekonomi dan kapital politik tak selalu berjalan bersamaan. Terkadang keduanya 

bertentangan misalnya pada kasus media partisan atau media yang dimiliki tokoh 

politik akan menolak iklan media mengenai kampanye dari kubu lawan.  

Di Indonesia, fenomena media partisan semakin terlihat ketika 

perhelatan politik seperti kampanye pemilihan presiden (Maulana & Situngkir, 

2020; Tapsell, 2020) kampanye pemilihan kepala daerah (Prawira, 2019;Winters, 

2016) atau isu-isu politik yang menyedot perhatian public (Kusumadewi & 

Rusdi, 2017;Yusra, 2019). Pada pemilihan presiden RI 2014, Metro TV secara 

agresif memberitakan pencalonan Joko Widodo sebagai bentuk partisanship 

(Tapsell, 2020) sementara TVOne mencitrakan Prabowo sebagai pemenang 

pemilu (Anggoro, 2016).  Sejatinya, media partisan tidak terjadi dalam 

jurnalisme Indonesia jika media mengikuti Undang-undang Pers. Dalam 

pertimbangan UU Pers tahun 1999 disebutkan bahwa pers nasional harus 

menjaga kemerdekaan pers yang professional terbebas dari campur tangan dan 

paksaan dari manapun. Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Penyiaran juga 

menyatakan bahwa media penyiaran harus independen dan tidak boleh berpihak.  

Keberpihakan media terhadap satu pihak tertentu merupakan salah satu  
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cara untuk bertahan hidup. Media bersedia merelakan kemerdekaannya dengan 

imbalan iklan ataupun media memang dimiliki oleh pimpinan partai politik yang 

memiliki agenda politik tertentu.  Peneliti-peneliti jurnalisme mengatakan bahwa 

kontrol perusahaan media selalu dalam kendali pemiliknya (Baum & Potter, 

2019; Shultziner &Stukalin, 2020).  Meski melanggar aturan, perusahaan media 

bersaing untuk memperebutkan sumber daya yang selalu terbatas (Bourdieu, 

2005).  

 

III. METODOLOGI  

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif  dengan menerapkan 

studi etnografi terhadap 30 wartawan media cetak, media eletronik dan media 

online Indonesia. Data penelitian primer didapatkan dari wawancara semi-

terstruktur melalui wawancara tatap muka dan melalui sambungan telepon atau 

whatsapp call. Sementara data sekunder didapatkan dari berita yang telah 

terpublikasi. Narasumber penelitian ini memilih untuk menyandang status 

anonim sehingga dalam artikel ini mereka hanya akan disebut sebagai NR1, 

NR2, NR3 dan seterusnya.  

    

IV. DISKUSI  

Studi ini memanfaatkan bantuan perangkat lunak NVIVO12 dalam 

menganalisa hasil wawancara 30 jurnalis Indonesia. Wawancara pada umumnya 

dilakukan secara online melalui sambungan telepon namun beberapa diantaranya 

dilakukan secara tatap muka. Hasil wawancara ditranskripsi secara verbatim 

untuk dianalisa melalui proses koding. Transkrip wawancara dianalisa 

berdasarkan node kapital ekonomi, politik dan kultural. Analisa frekuensi kata 

dalam NVIVO12 menunjukkan kata iklan, personel, blocking, pemerintah untuk 

kapital ekonomi. Sementara kapital politik menunjukkan kata pemerintah, partai, 

pemilik. Faktor kultural kapital menunjukkan frekuensi kata diantaranya kualitas, 

kredibilitas, verifikasi dan akses.  

Kapital Ekonomi dalam Ranah Jurnalistik Indonesia saat Kenormalan 

Baru  

Hasil studi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi motif utama 

perusahaan media di Indonesia dalam memproduksi berita saat kenormalan baru. 

Hal ini seiring penelitian yang disampaikan Tapsell (2016) yang mengatakan 

bahwa jurnalisme Indonesia didorong oleh motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi 

semakin tinggi karena perusahaan media tidak hanya mencari keuntungan tapi 
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juga berusaha untuk bertahan hidup menyusul pendapatan iklan yang terus 

menurun. Langkah yang paling umum dilakukan oleh manajemen perusahaan 

media adalah melakukan efisiensi faktor produksi terutama man-power atau 

sumberdaya manusia dalam menghadapi krisis ekonomi. Di tahun 2019 

misalnya, perusahaan media televisi NET TV melakukan re-strategi sehingga 

menyebabkan jumlah karyawan media tersebut berkurang lebih dari setengahnya 

(Puspita, 2019). Yang menjadi target utama saat itu adalah memangkas program 

berita hingga 80 persen (NR 7, 2020).  Perubahan strategi bisnis NET TV 

tersebut mempengaruhi jumlah personel di redaksi hingga menyisakan sekitar 30 

karyawan saja dari jumlah semula sekitar 400-an personil. Menurut NR6, strategi 

perusahaan itu memaksa setiap karyawan yang tersisa mampu melakukan 

berbagai macam pekerjaan diluar deskripsi kerja utama (multi-tasking), sehingga 

lebih siap menghadapi jurnalisme kenormalan baru. Dengan kemampuan multi-

tasking, personel redaksi sudah terbiasa memproduksi berita meski jumlah 

personel berkurang setengahnya karena aturan PSBB. Aturan tersebut 

mengharuskan jumlah karyawan yang bekerja di kantor tidak melebihi 50 persen 

dari total jumlah karyawan. NR8 juga mengatakan bahwa efisiensi jumlah 

karyawan sudah ia lakukan di media yang dipimpinnya sebelum pandemi 

COVID19 sehingga beban perusahaan menjadi lebih ringan.  

Pengurangan personil redaksi juga dilakukan oleh perusahaan media 

televisi Metro TV. Manajemen Metro TV mengurangi jumlah karyawan yang 

masuk kantor hingga setengahnya untuk menghindari peluang karyawan terpapar 

virus corona (NR 1,2020). Strategi berikutnya manajemen menawarkan 

karyawan untuk mengambil cuti selama sebulan penuh dengan pembayaran gaji 

70 persen. NR16 mengatakan bahwa pada awalnya karyawan enggan 

„dirumahkan‟ namun ternyata tawaran cuti tersebut cukup menarik bagi 

karyawan yang menghawatirkan kesehatan saat pandemi.  

Tak semua perusahaan media menerapkan pengurangan personil di 

ruang redaksi saat menghadapi kenormalan baru. Perusahaan media MNC tidak 

mengurangi karyawan yang bekerja di kantor sesuai anjuran pemerintah 

(Firmansyah, 2020). Berkurangnya karyawan di ruang redaksi memberikan 

beban ganda bagi karyawan yang bertahan. Kekurangan sumber daya ini 

mengharuskan media mengurangi program berita. NR17 mengatakan bahwa 

media tempat ia bekerja memutuskan untuk menghapus program olahraga dari 

jadwal tayang.   

NR20  mengatakan  media  harus  mengembangkan  model  bisnis  baru  
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sehingga bisa bersaing dengan media lain. NR20 yang menjabat sebagai 

pemimpin redaksi melakukan strategi pemasaran iklan dengan cara paket dan 

tidak hanya satu media saja. Ia mencontohkan pengiklan akan mendapatkan spot 

iklan di televisi, media cetak, media online dan bahkan media sosial dalam sekali 

transaksi iklan. Strategi tersebut membuat media tempatnya bekerja bisa meraih 

pendapatan terbesar nasional meski jumlah pemirsa tak sebanyak media lainnya. 

Hal ini seiring dengan pendapat Voorveld et al. (2013) mengenai cross-media 

marketing yang lebih menarik bagi pengiklan.   

NR17 mengatakan bahwa fenomena media marketing saat ini adalah 

iklan blockingtime. NR17 mengatakan bahwa media tidak bisa lagi meng-

andalkan pada model bisnis yang bergantung pada iklan spot. Namun juga 

menawarkan iklan advertorial atau blocking time di media televisi. Jenis iklan 

seperti ini membutuhkan peran serta jurnalis dalam manufaktur iklan karena 

iklan advertorial ataupun blocking time bisa memiliki format yang menyerupai 

produk jurnalistik. Menurut NR8 pengiklan blocking time pada umumnya adalah 

instansi pemerintahan namun pada masa pemilihan umum daerah, blocking time 

digunakan oleh para kandidat kepala daerah.   

Kapital Politik dalam Ranah Jurnalistik di Kenormalan Baru  

Dari 14 media yang diteliti hanya dua media yang secara langsung 

terafiliasi dengan partai politik. Kedua media tersebut dimiliki oleh pebisnis yang 

menduduki jabatan tinggi di masing-masing partai politik. Semua personel media 

yang diwawancarai mengakui bahwa pemilik media baik secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi pemberitaan. Meski begitu, NR21 

mengatakan bahwa ia dan personel lainnya memberikan argumen kepada pemilik 

media agar media tempat mereka bekerja harus tetap non-partisan.  

NR08 mengatakan posisi non-partisan membuka peluang iklan lebih 

besar untuk mendapatkan iklan. Misalnya saat pilkada media bisa membuka 

peluang iklan kepada semua kandidat kepala daerah. Prawira (2019) menemukan 

bahwa media online memberikan jumlah berita, durasi yang berimbang pada 

pilkada DKI 2017 dengan tujuan mendapatkan iklan dari semua kandidat.  

Namun, ternyata setiap kandidat mempunyai pemahaman dan preferensi berbeda 

dalam beriklan di media. Kandidat politik kini mulai melirik untuk melakukan 

komunikasi melalui media sosial secara personal.  

NR17 mengatakan semua media saat ini menerima iklan blocking dari 

instansi pemerintah sehingga akan membatasi kritik terhadap instansi pemerintah 

yang beriklan. Kondisi ketergantungan media terhadap pengiklan menunjukkan 
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intervensi pihak luar terhadap media karena media akan membatasi kritik 

terhadap  pengiklan. Transaksi antara media dengan pemasang iklan tersebut 

membuat hubungan keduanya menjadi kurang adversarial. Menurut McQuail 

(2015) hubungan adversarial terjadi karena media memberikan kritik terhadap 

pihak elit/pemerintah sesuai dengan tanggung jawab sosial media. Sementara 

Bourdieu (1986) mengatakan bahwa pengaruh ekonomi atau politik terhadap 

media membuat sifat media menjadi heteronomous yang merupakan kebalikan 

dari autonomous atau bisa mengatur dirinya sendiri. Ia membandingkan ranah 

matematika yang tidak akan terpengaruh dari pihak luar dibandingkan dengan 

ranah jurnalistik. Perusahaan media yang mendasarkan bisnis dari motivasi 

ekonomi dianggap lebih baik dibanding media yang mendasarkan bisnisnya pada 

kepentingan politik (Marlière, 1998). 

Kapital Kultural dalam Ranah Jurnalistik Indonesia Saat Kenormalan 

Baru 

Meski mendapat tekanan ekonomi, perusahaan media mendapat tekanan 

kultural terbesar sepanjang sejarah jurnalisme. Pers kini harus bersaing dengan 

pihak-pihak yang memproduksi, menyebarkan informasi yang sebelumnya 

dikenal sebagai konsumen. Yang menjadi masalah adalah informasi non-pers 

tersebut memiliki peluang menjadi berita bohong karena tidak diverifikasi 

dengan baik. NR18 mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam produksi-

diseminasi berita di era kenormalan baru adalah beredarnya berita bohong 

mengenai COVID-19. NR18 juga mengakui berita bohong ini bisa mempe-

ngaruhi jurnalis dalam memproduksi berita.  

NR21 mengatakan bahwa jurnalisme di masa kenormalan baru 

memberikan peluang bagi pers untuk menyedot perhatian publik diantara 

informasi yang berlimpah di media sosial. Pers menjadi media yang melegitimasi 

informasi yang beredar di masyarakat melalui berbagai platform lainnya seperti 

blogs dan media social.  NR18 mengatakan pers harus melakukan disiplin cek 

fakta di setiap berita yang diproduksi sehingga kembali mendapatkan 

kepercayaan public sebagai media terpercaya.  

Jurnalis dan media tempat mereka bekerja memiliki capital kultural 

melebihi produser informasi non-pers. Jurnalis melakukan produksi berita 

mengikuti kode etik jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3SPS) dan aturan penulisan berita media siber. NR12 

mengatakan aturan-aturan membedakan jurnalis dengan non-pers atau citizen 

jurnalis. Jurnalis memiliki akses terhadap news maker seperti pemerintah, 
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selebriti, maupun tokoh masyarakat. Akses ini dibutuhkan untuk mengkonfirmasi 

semua informasi penting terkait COVID-19. NR6 mengatakan bahwa praktik 

wawancara dilakukan dengan berbagai cara untuk menghindari kontak dengan 

narasumber antara lain, wawancara by phone, voice recorder, atau wawancara 

daring menggunakan aplikasi zoom. Menurutnya, wawancara tanpa tatap muka 

tersebut hanya bisa dilakukan jika pewawancara adalah personil media yang 

sudah dikenal publik.  

 

V. SIMPULAN  

Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi praktik jurnalistik perusahaan 

media di Indonesia dalam menjalani normal baru. Terdapat dua fokus adaptasi 

yang harus dilakukan oleh jurnalis dan perusahaan media saat pandemi COVID-

19. Yang pertama adalah adaptasi krisis ekonomi seiring dengan penurunan 

pendapatan melalui iklan. Yang kedua adalah adaptasi terhadap protokol 

kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil studi menunjukkan perbedaan 

strategi yang dilakukan tiap media namun juga terdapat persamaan strategi 

mereka. Jurnalis sebagai karyawan perusahaan media menjadi korban dari kedua 

krisis tersebut. Analisa ekonomi kapital menunjukkan bahwa strategi umum yang 

dilakukan adalah tuntutan multi-tasking dari personel wartawan dalam produksi 

dan diseminasi berita. Tuntutan ini merupakan efek dari berkurangnya personil di 

departemen berita karena sebagian karyawan dipecat ataupun karena protokol 

kesehatan. Analisa kapital politik menunjukkan bahwa pemberitaan kurang 

menunjukkan hubungan adversarial atau kritik terhadap pemerintah atau pihak 

elit lainnya. Sementara analisa kultural kapital menunjukkan jurnalis berusaha 

meningkatkan kualitas produk berita dengan disiplin mengikuti aturan jurnalistik. 

Jurnalis bergelut dengan berita bohong yang beredar di masyarakat sehingga 

proses gatekeeping semakin ketat.  

Riset ini memberikan gambaran komprehensif dari praktik jurnalisme 

Indonesia pada masa kenormalan baru melalui studi etnografi. Meski begitu, riset 

ini memiliki keterbatasan pengamatan di lapangan maupun di ruang berita karena 

protokol kesehatan. Studi ini juga tidak menangkap atau membedakan produk 

jurnalistik di masa kenormalan baru. Saran untuk penelitian berikutnya adalah 

mengikutsertakan pengamatan konten untuk membandingkan kualitas jurnalisme 

masa kenormalan baru dengan masa sebelumnya.  
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I. PENDAHULUAN 

Pandemi Corona Virus Disease (COVID)-19 telah merubah tatanan 

seluruh kehidupan masyarakat dunia. Aktivitas kehidupan umat manusia berubah 

dalam segala hal. Masyarakat terpaksa mengurangi aktivitasnya dan diminta 

untuk tetap di rumah saja untuk mencegah penularan virus yang tak tampak kasat 

ini. Kegiatan ekonomi maupun kehidupan sosial dikurangi, baik kegiatan 

perdagangan, pekerjaan di sektor formal maupun informal, kegiatan kampus dan 

sekolah, maupun aktivitas kegiatan lainnya untuk dilakukan di rumah saja. 

Pemerintah di semua negara menghimbau dan mengeluarkan ketentuan bagi 

setiap warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah kecuali jika keadaan 

mendesak. 

Kondisi sedemikian ini mengakibatkan banyak sekali kerugian besar 

untuk perekonomian setiap negara. Pola supply dan demand berubah, pola 

konsumsi dan perilaku konsumen yang berubah juga menekan perekonomian 

setiap negara. Dampak dari kondisi ini menuntut sejumlah negara pun mulai 

melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya. Pola hidup baru atau new 

normal harus di implementasikan dalam kehidupan warganya.  muncul di 

Indonesia setelah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan 

masyarakat harus dapat berkompromi, hidup berdampingan dan berdamai 

dengan Covid-19 agar tetap produktif. Selain itu pemerinta melalui Juru Bicara 

untuk Penanganan Covid-19 menegaskan, istilah new normal lebih menitik 

beratkan perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka paparan dalam 

artikel penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait gaya hidup baru 

berupa penggunaan media sosial dan digitalisasi di era normal baru. Pemaparan 

berdasarkan tinjauan pustaka dan studi emipris ini dapat memberikan manfaat 

untuk memahami perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupan normal baru 

sebagai bagian dari kehidupan sehari hari sehingga dapat tetap produktif. 

mailto:amir.fikri@binus.ac.id
mailto:amir.fikri@trisakti.ac.id
https://health.grid.id/tag/covid-19
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Menurut Conrad dan Dillon (2020), COVID-19 menuntut sebagian besar 

individu dalam masyarakat untuk mengadopsi teknologi untuk bekerja, menjaga 

hubungan, bahkan berpartisipasi dalam pendidikan. Selain itu Király et al. (2020 

menyatakan Information, Communciation&Technology (ICT) memegang 

peranan yang lebih tinggi dalam krisis lebih dari kondisi normal seperti biasanya. 

Pandemi virus kecil ukuran micron bermahkota ini ini membunuh kehidupan 

publik di berbagai aspek, namun disisi lain juga juga telah menciptakan jenis 

kehidupan online baru (Newitz, 2020).  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Hootsuite menunjukan bahwa di 

bulan Januari 2020 Youtube menjadi salah satu platform yang paling banyak 

digunakan. Disusul dengan whatsapp, facebook, Instagram, twitter, line, dan 

media sosial lainnya. Generasi milenial yang sangat dinamis banyak 

memanfaatkan juga pengaruh-pengaruh di media tersebut.  Selain itu digitalisasi 

semakin meningkat dari mulai dunia hiburan (entertainment) maupun 

penggunaannya untruk marketing, trading maupun aspek perekonomian lainnya. 

Sebagai contoh untuk dunia hiburan, masyarakat yang sebelumnya tidak 

menggunakan netflik saat berlangsung mulai berlangganan, masyarakat meng-

upgrade ke spotify yang berbayar, maupun hal lainnya.  

 

Gambar 1 

Sumber : Hootsuite (2020) 

New normal lifestyle merupakan suatu sensasi virtual yang semakin 

beragam. Live banyak juga dilakukan beberapa akun resmi, zoom meeting, 

webinar, dan media lainnya seperti google meeting. Panggung online di bidang 

hiburan yang juga menggunakan konsep virtual.  Para pengusaha produk 
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makanan dan minuman juga melakukan berbagai macam pendekatan baru bagi 

pelanggannya seperti inovasi makanan sehat yang dijajakan secara online. Di 

bidang pariwisata dan perhotelan tak kalah inisiatif dan ide kreatifnya dengan 

menerapkan standar baru sesuai Covid-19. Di masa normal baru (new normal 

era) ini media sosial dan digital menjadi trend baru dalam melakukan inovasi di 

berbagai bidang kehidupan maupun bisnis.  

Jenis kehidupan daring baru sangat penting yang memungkinkan 

sekelompok besar masyarakatnya untuk bekerja dan meningkatkan 

keterhubungan sosial untuk tetap terkoneksi satu sama lain. Sumber daya 

berbasis web, dan alat inovatif lainnya sebagai perantara teknologi digital atau 

online (Beer et al., 2020). Musibah COVID-19 telah mengakibatkan gelombang 

kejut (shockwave) tidak hanya bagi dunia tetapi juga untuk Indonesia pada skala 

besar hingga skala individual, yakni terkait aspek ekonomi. Selain itu, COVID-

19 juga menyebabkan turunnya kegiatan perekonomian dan meningkatnya 

penggunaan media soial dan aplikasi digital. Besarnya kebutuhan untuk 

mendapatkan layanan internet yang handal menjadi fenomena baru dalam tatanan 

kehidupan normal baru.  

Trend media digitalisasi di era new normal harus ditanggapi dengan sikap 

yang positif dan berhati-hati. Penggunaan media sosial dan digitalisasi yang 

berlebihan tanpa ada sikap arif dan bijaksana dalam menggunakan dunia maya 

sebagai aktivitas sehari-hari bisa memunculkan permasalahan dan kriminalitas 

dalam dunia siber saat ini. Pola, bentuk dan perilaku kejahatan siber melalui 

media sosial dan digital serta bagaimana strategi pencegahan dan penanganan 

keamanan siber di era norma baru ini harus diantisipasi. Jangan sampai 

dikemudian hari, masyarakat terlena dan terjerat pada permasalahan hukum 

teknologi. Kejahatan melalui media digital dapat menjadi senjata ampuh untuk 

menggerakkan masa. Dalam kondisi seperto ini cyber crime science tidak 

semata-mata dominan terkait ICT, namun juga bagaimana kejahatan siber itu 

muncul dalam diri atau kelompok dalam masyarakat. 

 

III.  METODOLOGI 

Artikel ini merupakan kajian literatur yang dilakukan melalui 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola semua 

sumber data yang diperoleh untuk memahami konsep dan teori. Selanjutnya 

dilakukan analisis dalam bentuk artikel penulisan. Sumber pustaka yan menjadi 

dasar penulisan artikel ini berasal dari textbook dan artikel jurnal serta melihat  
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bukti empirisnya melalui pemberitaan di media online.  

Mendasari perubahan trend sosial media dan digitalisasi dalam seluruh 

aspek kehidupan di era normal baru ini, koneksi jaringan nir kabel 

melaluiinternet merupakan sarana penghubung yang memungkinkan perangkat 

komputer dapat dihubungkan dengan yang lain jaringan komputer di dunia 

melaluii jalur akses wifi atau modem seluler dari penyedia internet komersial 

(Surjono, 2020). Penelitian Pulido et al., (2018) menunjukkan media sosial 

sebagai perantara yang berdampak sosial yang cukup penting. 

Ekonomi digital semakin berkembang sejalan dengan penggunaan ICT 

yang menjadi global di selurih dunia. Menurut Tapscott (1997), ekonomi digital 

adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. 

Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet economy, web 

economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy. 

Berdasarkan penelitian Andersen dan Wong (2020), Ekonomi digital yang 

didorong oleh kemajuan terkini dalam ICT serta internet telah membawa 

kekuatan yang mengganggu ke depan (disruption) dan menciptakan keadaan 

normal baru di mana perusahaan dapat saling bersaing. Kondisi juga memberi 

perusahaan cara-cara baru untuk menciptakan, menyampaikan dan menangkap 

nilai, namun demikian juga telah menimbulkan dampak negatif yang akan terjadi 

pada banyak perusahaan yang lambat beradaptasi atau gagal mengimplemen-

tasikan pada era normal baru saat ini.  

Selain untuk aktivitas perekonomian, penelitian Gandasari et al,. (2020) 

menunjukkan bahwa dalam masa pandemi covid ini juga sektor pendidikan 

dalam proses pembelajaran online membutuhkan beberapa infrastruktur dan 

media teknologi informasi dan komunikasi yang antara lain perangkat komputer 

dan koneksi internet. Pesatnya perkembangan ICT  menjadikan orang menjadi 

lebih adaptif dan mudah mengakses berbagai informasi melalui internet 

(Gandasari et al., 2020; Király et al., 2020).  

 

IV. DISKUSI 

Literasi Media Sosial 

Dalam era normal baru saat ini, kondisi tidak mempersyaratkan kesiapan 

masyarakat.  Semua orang baik atas kemauan sendiri maupun akibar pengaruh 

kebijakan pemerintah, harus mulai beraktivitas dengan segala adaptasi kebiasaan 

baru. Salah satu hal yang penting dilakukan saat situasi seperti sekarang 

adalah literasi media. Melalui literasi, masyarakat akan semakin melek dengan 

https://ayobandung.com/tag/literasi%20media
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segala hal yang terjadi karena mampu mengeksplorasi informasi lebih mendalam. 

Era normal baru membawa masyarakat kepada aktivitas sosial yang sedikit 

dilonggarkan setelah sebelumnya melakukan Pembatasan Ssial Berskala Besar 

(PSBB) dalam menghadapi pandemi.  Era ini sudah pasti berbeda dengan 

sebelumnya, satu persatu banyak aktivitas luar ruangan mulai bisa dilakukan 

walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Saat ini, terjadinya 

gelombang kedua merupakan momok menakutkan bagi setiap lapisan kalangan. 

Bagaimana tidak, sebagian masyarakat masih belum teredukasi dengan baik 

mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk itu literasi 

media wajib dilakukan untuk meminimalisir hal-hal bersifat negatif, bias dan 

terdistorsi. 

Beraktivitas di era normal baru sebenarnya bukanlah hal yang sulit 

mengingat informasi-informasi mengenai hal yang bersifat positif maupun 

negatif sangat mudah didapatkan. Hal tersebut terjadi karena perkembangan 

teknologi informasi yang semakin canggih telah melahirkan berbagai kemudahan 

bagi khalayak ramai. Banyak media massa seperti televisi, surat kabar, radio, 

bahkan new media internet berbondong-bondong menelurkan berita tentang 

pandemi ini 

Di era digitalisasi seperti sekarang gempuran media sudah tidak lagi 

dapat dibendung. Kecanggihan dan kemudahan yang kita rasakan disadari atau 

tidak sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.  Hal ini kemudian banyak 

menelurkan trend baru yang memiliki dua sisi seperti koin, di satu sisi 

berdampak positif dan sisi sebaliknya malah berdampak negatif. Salah satu 

dampak positif yang dapat dirasakan adalah akses informasi yang semakin 

mudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus berlama-lama 

menunggu penjual surat kabar ataupun jam tayang siaran di televisi maupun 

radio. Kemudahan ini tentu sangat dibutuhkan semua orang pada saat era normal 

baru seperti sekarang ini. 

Namun demikian, di sisi lain kecepatan akses informasi yang didapatkan 

tidak cukup membuat masyarakat tertarik untuk melakukan literasi media. Justru 

dengan kemudahan ini, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkannya 

dengan tepat.  Pesatnya arus informasi membuat masyarakat merasa kebingungan 

dalam memilah dan memilih berita, sehingga informasi yang diterima begitu saja 

ditelan mentah-mentah tanpa menyelesaikannya terlebih dahulu. Literasi 

media merupakan hal yang sangat positif, dengan melakukan hal tersebut kita  

https://ayobandung.com/tag/literasi%20media
https://ayobandung.com/tag/literasi%20media
https://ayobandung.com/tag/literasi%20media
https://ayobandung.com/tag/Literasi%20media
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semua didorong untuk menjadi pribadi yang lebih kritis terhadap informasi yang 

diterima dari media. Artinya, masyarakat harus mampu memilih, menganalisis, 

mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi. 

Hasil survey literasi digital nasional 2020 menunjukkan Indeks literasi 

digital belum mencapai skor “baik” (4.00), baru sedikit di atas “sedang” (3.00). 

Informasi dan literasi data paling rendah skornya. Sedangkan yang paling tinggi 

kemampuan teknologi dan keamanan (Katadata, 2020). 

Tabel. Index Literasi Digital Indonesia Tahun 2020. 

No Index Pengukuran Skor Hasil Pengukuran Kategori 

1 Informasi dan Literasi Data 3,17 Sedang 

2 Komunikasi dan Kolaborasi 3,38 Sedang 

3 Keamanan 3,66 Sedang 

4 Kemampuan Teknologi 3,66 Sedang 

Sumber : Kemkominfo (2020); Skor 4 = Baik; Skor 3 = Sedang 

Menjadi pribadi yang kritis terhadap informasi merupakan modal penting 

untuk saat ini. Setiap informasi yang kita terima tidak boleh dikonsumsi secara 

mentah dan perlu dieksplorasi secara mendalam karena media sifatnya banyak 

kepentingan di dalamnya. Banyaknya informasi palsu atau hoaks yang tersebar 

juga merupakan salah satu pendorong kuat mengapa kita harus benar-benar 

melakukan literasi media. Kita semua menyadari bahwa berita palsu telah 

menimbulkan banyak kekacauan yang merugikan. Lebih parah lagi, berita hoaks 

malah menjadi sebuah tren yang tidak ada habisnya. Hal ini tentu saja disebabkan 

oleh masyarakat yang tidak bisa mencerna dengan baik berita yang diterima. 

Saat era normal baru bukan berarti sifat media berubah berita hoax 

lenyap, namun saat ini di era normal baru ini kita harus benar-benar cerdas dalam 

menyikapi informasi yang diterima, entah itu yang bersumber dari portal berita 

online maupun media-media mainstream lainnya seperti whats app, facebook, 

instagram maupun youtube, Berita-berita yang simpang siur mengenai 

pandemi Covid-19, maupun issue lainnya yang bersifat memecah belah saat ini 

banyak tersebar di berbagai platform, jika masyarakat tidak menyikapinya 

dengan bijak sudah pasti akan menjadi sebuah bumerang yang bisa saja berakibat 

fatal.  Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kontrol atas apa yang telah 

dihembuskan oleh media. Kondisi yang bersifat positif tersebut dapat diperoleh 

melalui literasi. 

https://ayobandung.com/tag/literasi%20media
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Selain masyarakat, media juga harus ikut andil melakukan pemberitaan 

yang berimbang. Narasi yang disampaikan kepada masyarakat luas haruslah 

berkualitas dan mampu menumbuhkan kesadaran serta optimisme di masa 

transisi sekarang.  Hal yang harus menjadi pusat perhatian masyarakat bukan 

hanya pemberitaan betapa mengerikannya dampak pandemi, tetapi juga hal-hal 

positif yang bisa dilakukan saat masa pandemi. Masyarakat harus memiliki opsi 

dengan apa yang diberitakan media, jika media hanya melakukan pemberitaan 

terhadap salah satu sisi dan tidak objektif, maka sudah dipastikan akan ada efek 

samping yang mengikuti di belakangnya. Ini tentu saja karena peran media 

sangatlah besar, perilaku masyarakat dapat ditentukan oleh apa yang disuntikan 

media. Selain protokol kesehatan, literasi media juga mendukung kesuksesan 

berlangsungnya new normal. Di situasi ini, kesadaran masyarakat terhadap literasi 

media amat sangat dibutuhkan.  

 

Disrupsi Media 

Sebuah perubahan hidup dasar masyarakat telah terjadi masa normal baru 

saat ini. Masyarakat di suguhkan dengan kemudahan dengan adanya kebutuhan 

baru yaitu internet. Berdasarkan data yang di himpun oleh Nielsen di semester 

awal tahun 2020, penetrasi penggunaan media sosial mencapai 80 persen, 

sedangkan media mainstream seperti televisi di peringkat dua dengan 77 persen. 

Peran media di tengah proses adaptasi ke tatanan era normal baru sangat vital. 

Pemerintah dalam hal ini yang tidak bisa bekerja sendiri untuk mesosialisasikan 

tahapan adaptasi hingga edukasi dari sebuah keakuratan informasi. Media dalam 

era normal baru saat ini menjadi penting, paling utama adalah media wajib 

memberikan asupan informasi yang bersifat edukasi dan ajakan menyesuaikan 

diri sehingga media diharapkan dapat mendistribusikan informasi yang sesuai 

dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Media social perlu memberikan Informasi yang membangkitkan 

kesadaran sosial, pemberitaan yang meningkatkan rasa optimisme sehingga 

menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat di tengah kehidupan era baru ini. Di 

Era normal baru ini juga berdampak besar terhadap televisi Berdasarkan data 

market share yang ada, penetrasi penonton televisi melonjak tajam hingga 

mencapai 18 persen. Di saat pandemic Covid-19 ini media televisi bangkit 

kembali. Pada intinya, media dapat mengkondisikan posisinya tergantung dari 

pengelola yang menerima informasi. Dalam hal ini media sosial memberikan 

banyak peluang kepada pihak dalam upaya mendukung suatu kebijakan, bahkan  
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perlawanan suatu kebijakan. 

Media di masa era normal baru ini saat ini semestinya menjadi wadah 

yang dapat menarasikan sebuah kebijkan yang nantinya akan di terapkan oleh 

pemerintah. Media sudah sepatutnya pada adaptasi normal baru ini perlu 

memiliki peran yang bersifat persuasif dalam bentuk kegiatan sosialisasai hingga 

mengritisi yang membangun untuk setiap kebijakan pemerintah. Media juga 

perlu cermat dalam menyikapi kebijakan yang akan diterapkan, kegiatan 

mengkritisi yang membangun menjadi hal wajib di tanam kepada pelaku media, 

baik online maupun mainstream. 

Ekonomi Digital  

Era normal baru dapat menjadi momentum bagi para Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) untuk melakukan transformasi digital agar dapat 

beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Sejak diterapkannya PSB), 

masyarakat kini memanfaatkan teknologi untuk melakukan berbagai aktivitas 

baik dari bekerja hingga kebutuhan berbelanja. Melihat trend ini, pelaku usaha 

pun mulai bergerak ke ranah digital baik e-commerce atau bahkan 

mendirikan website sendiri.  

Berdasarkan data perusahaan penyedia web hosting Exabytes Indonesia, 

terdapat peningkatan 23% untuk pembelian domain .ID selama PSBB di bulan 

April hingga Juni 2020. Adapun domain ini adalah domain khusus negara 

Indonesia atau Country Code Top Level Domain (CCTLD) yang sangat populer 

untuk menunjukkan identitas website Indonesia. Di periode yang sama, tercatat 

peningkatan sebesar 95% jumlah signup user untuk produk UKM seperti 

domain dan hosting UMKM. Peningkatan yang signifikan membuktikan bahwa 

masa pandemi menjadi peluang untuk digitalisasi khususnya para UMKM. 

Dengan go digital, bisnis pun bisa mengikuti perkembangan, dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat sehingga roda perekonomian terus bergerak. 

https://www.beritasatu.com/tag/umkm
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Gambar 2: Perkembangan UMKM di era ekonomi digital 

Sumber : Kemkominfo (2020) 

Transformasi digital harus terus digalakkan menyambut era normal baru. 

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan baru 13% dari 64 juta 

UMKM yang sudah melek digital. Menjalankan bisnis secara daring memiliki 

beberapa manfaat. Di antaranya pelaku UMKM dapat menghemat biaya 

operasional karena tidak perlu menyewa toko fisik. Tak hanya itu, mereka tidak 

perlu menentukan lokasi yang strategis agar produk dapat menjangkau 

konsumen, hal ini karena situs bisnis daring dapat diakses di mana pun dan kapan 

pun melalui koneksi internet. 
 
Digitalisasi Pembayaran  

Di Era normal baru ini dirasakan pentingnya akselerasi pembayaran 

digital sebagai optimisme kebangkitan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Masyarakat didorong untuk beralih menggunakan transaksi digital sebagai 

adaptasi kebiasaan baru. Selain lebih aman karena minim kontak dan 

meminimalisasi penyebaran virus, transaksi elektronik pun dapat menunjang 

produktivitas masyarakat dalam berkegiatan di tengah pembatasan aktivitas. 

Sejalan dengan tumbuhnya less contact economy ini, akselerasi pembayaran 

digital yang terkoneksi lintas sektor juga diharapkan semakin mendorong para 

pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk kembali bangkit menggerakan 

perekonomian Indonesia. Adaptasi Kebiasaan Baru pasca-Covid-19 telah 

mengubah perilaku masyarakat serta mengakselerasi adopsi digital di Indonesia, 

terutama pembayaran digital dalam setiap transaksi. 
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Digitalisasi Merek 

Di era norma baru menuntut para pelaku usaha dengan mengembangkan 

sistem digitalisasi perusahaan, hal ini karena perubahan perilaku konsumen 

yangmulai beralih ke sistem online untuk melakukan pembelian produk 

keseharian ataupun produk jasa keuangan. Menurut data dari Konsultan riset dan 

pengembangan merek-Tras N Co yang dikutip dari pemberitaan investor.id 

(2020), mengungkapkan data bahwa selama pandemi, sebanyak 81,7% transaksi 

pembelian barang dan jasa dilakukan secara online. Trend itu diprediksi akan 

terus berlangsung pada era tatanan kehidupan normal baru. 

Konsumen yang banyak menghabiskan waktu di rumah lebih nyaman 

melakukan pembelian produk secara online. Ini membuat sejumlah produk yang 

telah memiliki merek kuat secara digital menikmati pertumbuhan penjualan 

signifikan.Jika perusahaan ingin memenangkan pertarungan diranah digital, mau 

tak mau, mereka harus memperkuat merek mereka. Tidak dapa dipungkiri, 

perusahaan yang tidak mampu bersaing dapat terlindas. Penerapan branding yang 

tepat dapat digunakan sebagai strategi memenagkan kompetisi di tengah 

persaingan gelombang digitalisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan Tras N Co 

bersama Infobran yang dibantu oleh IMFocus Digimarketing Consultant selaku 

Certified Google Partner, sejumlah korporasi telah sukses membangun merek 

mereka di ranah digital. Survei yang dilakukan pada periode November 2019 – 

Januari 2020 terhadap 154 kategori produk dan jasa atau 1.131 merek, terdapat 

puluhan merek yang memiliki bran kuat di ranah digital. Indikator penilaian 

dilakukan dengan menggunakan tiga parameter yang meliputi: Search Engine 

Based, Social Media Based dan Website Based. 

Digitalisasi Pelabuhan 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) memanfaatkan era tatanan normal baru 

sebagai momentum untuk mempercepat pergeseran layanan kepelabuhanan ke 

arah digital. Proses digitalisasi didorong untuk a seluruh pemangku kepentingan, 

terutama para pengguna jasa. Transformasi menuju digitalisasi di pelabuhan itu 

tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi, namun juga menyangkut proses 

dan orang sebagai pelaksana yang terlibat di dalamnya. Hal utama dalam 

penerapannya adalah kolaborasi. Dalam mempercepat proses digitalisasi 

pelabuhan dibutuhkan komitmen kuat semua pemangku kepentingan.  

Dalam penerapan transformasi digital difokuskan pada lingkup internal 

dan eksternal. Di lingkup internal dilakukan dengan menerapkan sistemisasi dan 

menggunakan aplikasi digital, baik di sisi laut maupun di sisi darat yang meliputi 
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terminal pelabuhan, pergudangan serta area pendukung lainnya.  Untuk lingkup 

eksternal, terutama pengguna jasa menggunaka platform e-Service yang 

memudahkan pelayanan secara online. Bentukpelayanan e-Service tersebut di 

antaranya layanan registrasi, booking, billing, tracking, pembayaran, dan 

pengaduan pelanggan (e-care). 

Di era normal baru ini, pemanfaatan platform e-Service diperkuat dengan 

mendorong pengguna jasa terus memanfaatkan e-Service dan melanjutkan 

kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, di 

mana aktivitas pertemuan langsung atau tatap muka dapat dikurango. Selain itu 

digunakan Port Community System (PCS) yang bisa digunakan sebagai platform 

bersama bagi semua pemangku kepentingan di pelabuhan. PCS merupakan 

sebuah sistem yang dapat memfasilitasi pertukaran informasi, data dan dokumen 

secara cepat dan mudah. Namun kondisi saat ini pemanfaatannya memang belum 

dapat dikatakan secepat yang diharapkan, hal ini dikarenakan mengubah 

kebiasaan lama membutuhkan proses. Dalam era normal baru ini perlu terus 

didorong untuk mengarah pada pemanfaatan platform digital yang akan 

mempercepat semua pelayanan di pelabuhan seacara efektif dan efisien. 

Digitalisasi Industri Manufaktur 

Implementasi industri 4.0 dinilai sebagai strategi tepat untuk 

membangkitkan aktivitas sektor manufaktur di dalam negeri pada di era normal 

baru. Namun, guna mengakselerasi transformasi menuju industri 4.0 tersebut, 

perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.  Sinergi dan 

kolaborasi antar pihak berperan penting dalam implementasi industri 4.0 sesuai 

program prioritas Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan pemerintah.  Program 

Making Indonesia 4.0 telah mendukung perusahaan industri dalam penyesuaian 

dengan kondisi saat ini. Di masa pandemi Covid-19, penerapan industri 4.0 

memudahkan industri dalam menjalankan protokol kesehatan. Dengan 

menjalankan digitalisasi, perusahaan dapat mengatur proses kerja maupun 

Sumber Daya Manusia nya dan tetap produktif.  

Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) telah memperkenalkan 

ekosistem industri 4.0 yang disebut Ekosistem Indonesia 4.0. yang dibangun 

sebagai wadah saling bersinergi dan berkolaborasi, baik pemerintah, pelaku 

industri, akademisi dan research & development, technical provider, konsultan 

dan pelaku keuangan. Di era normal baru ini, upaya yang juga akan dilakukan 

Kemenperin dalam mempercepat transformasi industri 4.0 di Indonesia, antara 

lain meningkatkan kesadaran (awareness) agar industri tetap produktif dengan 
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dukungan implementasi teknologi industri 4.0 dan tetap patuh memenuhi 

protokol kesehatan. Selain itu juga dilakukan penilaian Indonesia Industri 4.0 

Readiness Index untuk mengetahui posisi kesiapan perusahaan dalam 

transformasi industri 4.0 secara online maupun offline. Kemenperin juga 

melakukan pendampingan dalam transformasi industri 4.0 secara remote maupun 

kunjungan ke industri, hingga perusahaan dapat menjalankan proyek 

transformasi industri 4.0. 

Digitalisasi Sektor Keuangan 

Di era normal baru saat ini digitalisasi pada sektor keuangan, khususnya 

perbankan, bukan lagi menjadi pilihan namun telah menjadi keniscayaan. Setiap 

bank perlu mengantisipasi akselerasi perubahan perilaku dan kebutuhan nasabah. 

Dengan kondisi pandemi covid-19 yang belum dipastikan kapan berakhirnya, 

masyarakat nasabah akan lebih sadar, kritis, dan menuntut layanan keuangan 

yang lebih cepat, praktis, namun tetap aman. Hal tersebut mendorong pelaku di 

sektor jasa keuangan untuk beradaptasi dalam rangka mempertahankan 

eksistensinya serta untuk mendukung kebutuhan nasabah akan sistem layanan 

digital yang efisien, aman, cepat, serta mengedepankan keselamatan diri di 

tengah situasi saat ini Dengan melihat peluang dari adanya perubahan gaya 

hidup, intensitas ketergantungan masyarakat akan teknologi yang semakin tinggi 

serta inovasi teknologi informasi, mendorong banyak sektor ekonomi berlomba-

lomba untuk memanfaatkan teknologi informasi. 

Industri jasa keuangan. Saat ini banyak menghasilkan terobosan baru 

antara lain produk dan layanan perbankan fintech peer to peer lending, 

dan fintech penyelenggara uang, dan juga dompet elektronik, dan juga terkait dari 

sisi layanan sistem pembayaran. Era normal baru  ini juga telah mendorong 

pemanfaatan kanal-kanal digital bagi masyarakat dalam melakukan transaksi 

keuangan melalui bank.  

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sejak terjadinya covid-19 pada 

Maret 2020, frekuensi transaksi bank melalui kanal mobile bankin maupun 

internet banking mengalami peningkatan yang pesat. Pada Maret 2020, terdapat 

peningkatan transaksi mobile banking 67,2 persen secara tahunan (yoy) atau 15 

persen dari bulan sebelumnya (mom) menjadi 267 juta transaksi. Sedangkan 

transaksi internet banking juga mengalami peningkatan sebesar 48,4 persen (yoy) 

atau 11,9 persen (mom) menjadi 121 juta transaksi. Pada Agustus 2020, 

transaksi mobile banking meningkat 54,3 persen (yoy) atau 5,7 persen (mom) 

menjadi 302,6 juta transaksi dan transaksi internet banking naik 49,3 persen 
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(yoy) atau empat persen (mom) menjadi 135 juta transaksi. Hal ini menunjukkan 

bahwa transformasi perbankan dari konvensional menjadi digital semakin pesat 

pasca pandemi juga didorong oleh munculnya teknologi terkini yang mulai 

diadopsi oleh industri jasa keuangan salah satunya teknologi Artificial 

Intelligence. 

Digitalisasi Pendidikan dan Pengajaran 

Pemerintah melalui keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, 

Kemenkes, dan Kemendagri pada tanggal 15 Juni 2020 telah merencanakan 

penerapan era normal baru dalam dunia pendidikan secara bertahap dengan tetap 

memperhatikan kondisi wilayah dan protokol kesehatan yang ketat.Era normal 

baru telah mengondisikan terjadinya migrasi digital secara besar-besaran dan 

masih di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan pengajaran. 

Migrasi digital dalam pembelajaran terjadi sejak pandemi Covid-19 

memasuki wilayah Indonesia awal Maret 2020. Sejak itulah, para penentu 

kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para pemimpin 

lembaga pendidikan mengambil kebijakan yang sangat mengejutkan, yaitu 

penerapan social distancing dan physical distancing, serta online learning.  

Di masa normal baru perlu adanya kreasi dan inovasi di bidang 

pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran berbasis 

teknologi yang serba digital dan terhubung dengan internet, sebagai pelengkap 

pembelajaran konvensional berbasis pembelajaran tatap muka (face to face). Era 

Normal baru telah melahirkan proses pembelajaran yang mengakomodasi 

keduanya secara proporsional dan kondisional dalam semua model 

pembelajaran blended learning. Berbagai aplikasi digital sudah ditawarkan, 

mulai yang gratis hingga berbayar. Banyak aplikasi digital yang dijadikan 

alternatif solusi sebagai media pembelajaran daring, misalnya Zoom Meetings, 

Googlemeet, Microsoft Teams, Learning Management System, Google 

Classroom, WhatsApp (WA) dan sebagainya.  

Sebagai sebuah teknologi, tentu media pembelajaran berbasis digital 

menawarkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan dengan karakteristik 

masing-masing. Namun demikian, kemudahan dan kenyamanan itu hanya dapat 

dinikmati oleh mereka yang telah memiliki literasi digital. Sebaliknya, bagi 

mereka yang belum atau tidak memiliki literasi digital, maka pembelajaran 

daring merupakan sesuatu yang membebani dan bahkan memberatkan. 

Dengan demikian, solusi pembelajaran digital bukan tanpa masalah. 

Berbagai persoalan bermunculan, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasasana, 
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institusi pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang 

belum sepenuhnya siap, bahkan orang tua/wali peserta didik masih belum 

sepenuhnya menerima kondisi pembelajaran daring dari rumah. Ketersediaan 

kuota, kualitas sinyal, dan listrik PLN juga merupakan faktor yang memerlukan 

perhatian lebih lanjut. Namun perlu dimaklumi, bahwa situasi dan kondisi 

memang darurat (emergency) di masa normal baru, sementara belajar tidak boleh 

berhenti, dan harus terjangkau oleh semua peserta didik. 

Prinsip lifelong education harus tetap dipegang teguh oleh pendidik dan 

peserta didik, sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19.  Dengan kreativitas 

dan kompetensinya, pendidik dituntut untuk mengorganisir pembelajaran yang 

dapat diikuti dan dinikmati oleh seluruh peserta didik, baik secara online, offline, 

maupun blended learning. Tentu ini, merupakan sebuah solusi yang tidak mudah, 

terutama bagi pendidik yang terbiasa offline and face to face, apalagi bagi 

pendidik yang memiliki gagap teknologi. Sebaliknya solusi ini merupakan 

sesuatu yang sangat mudah bagi para pendidik yang sudah terbiasa dengan 

pembelajaran berbasis ICT, berbasis multimedia, dan berbasis internet. 

Sebagai sebuah model pembelajaran di masa new normal, pembela-

jaran online, offline, dan blended learning, tentunya tidak bisa langsung dijus-

tifikasi bahwa model yang satu lebih baik dari pada model yang lain. Semua 

dapat dikategorikan sama baiknya, asalkan diterapkan secara tepat dan 

kondisional sesuai ketersediaan infrastruktur, sarana, prasarana dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada, serta mengikuti protokol kesehatan selama Pandemi 

Covid-19 masih berlangsung.  

 

V. SIMPULAN 

Tata cara penggunaan media sosial dan digital sangat penting untuk 

diketahui masyarakat dalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa era 

normal baru.  Kegaiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat antara 

lain: kemampuan untuk dapat memilah identitas yang boleh dibagikan (digital 

identity); menyeimbangkan penggunaan waktu berdigital (digital used), 

kemampuan mendeteksi konten berisiko (digital safety);  mampu mendeteksi 

ancaman siber dan melindungi akun dan gawai yang digunakan (digital security) 

serta diharapkan mampu berempati dan berhubungan baik secara online (digital 

emotional); memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi (digital 

communication); memahami cara memperoleh serta menyaring informasi (digital 

literacy), dan mampu menghormati hak cipta orang lain (digital rights). 
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Implikasi dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa media sosial dan 

digitalisasi di era normal baru dapat bertindak sebagai motor yang mampu 

mengedukasi dan menstimulasi layanan inovatif dan berdampak positif baik 

untuk perekonomian, proses pembelajaran maupun aktifitas lainnya jika di 

laksanakan dengan baik, terencana dan terkontrol. Namun kondidi malah akan 

menjadi malapetaka jika tidak terkontrol dan terdistorsi. Semua yang 

disampaikan adalah suatu kajian yang terbatas pada paparan kualitatif secara 

umum terkait trend sosial media dan digitalisasi, dan diharapkan di masa 

mendatang dilakukan penelitian kuantitatif yang lebih mendalam untuk 

menemukan variabel variabel yang spesifik yang berdampak positif maupun 

negatif terhadap penggunaan sosial media dan digital. 
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I. PENDAHULUAN 

Di masa pandemi Covid19 berbagai sekolah dan perguruan tinggi 

menerapkan SFH (School From Home) dan kantor-kantor memberlakukan WFH 

(Work From Home). Keadaan SFH dan WFH mengangkat ke permukaan banyak 

kisah orang-orang yang tidak memiliki komputer, laptop dan handphone, 

kesulitan memperoleh jaringan/ sinyal, hingga ketidakmampuan membeli kuota. 

Kisah seorang siswa miskin tingkat SLTP di daerah Parung, Kabupaten Bogor 

yang rela menjual ayam kesayangannya untuk beli handphone agar bisa belajar 

online (Mahartika, liputan6.com, 2020) hanya salah satu cerita persoalan tersebut 

bukan hanya terjadi di pelosok luar Pulau Jawa, tapi juga banyak ditemukan di 

seputar ibukota. 

 Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta atau 

64% dari jumlah populasi (datareportal, 2020). Dari segi pertumbuhan pengguna 

internet, data wearesocial.com 2020 menunjukkan pengguna internet di 

Indonesia mengalami kenaikan 25,36 juta orang (17%) dari total populasi 

setahun terakhir. Indonesia berada di urutan ketiga dunia, hanya kalah dari India 

dan China yang masing-masing mengalami pertumbuhan pengguna internet 

masing-masing 127,61 juta (23%) dan 25,49 juta (3,1%).   

Namun, salah satu masalah besar dalam kemampuan komunikasi digital 

di Indonesia menyangkutkesenjangan digital masih cukup mencolok terjadi di 

Indonesia baik dari segi geografis maupun status sosial-ekonomi. Hasil survei 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017 menyebutkan, 

penggunaan internet berdasarkan wilayah didominasi Pulau Jawa 58,08%, diikuti 

Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa 5,63%, dan 

Maluku-Papua 2,49%. Dari segi penetrasi pengguna internet berdasarkan 

karakter kota/Kabupaten, 72,41% warga urban menggunakan internet, 49,49% 

warga rural-urban menggunakan internet, dan 48,25% warga rural menggunakan 

internet. Dari segi pendidikan terakhir, penetrasi pengguna internet mencakup 

88,24% berpendidikan S2/S3, 79,23% berpendidikan S1/ Diploma, 70,54 

berpendidikan SMA/MA/ Paket C, 48,53% berpendidikan SMP/ MTs/ Paket B, 

mailto:retorawkaligis@univpancasila.ac.id
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25,10% berpendidikan SD/MI/ Paket A, dan 5,45% tidak bersekolah. Adapun 

penetrasi pengguna internet berdasarkan level ekonomi mencakup 93,10% kelas 

sosial ekonomi atas, 89,95%  kelas sosial ekonomi menengah, 58,55% kelas 

sosial ekonomi bawah, dan 21,72% kelas sosial ekonomi sangat bawah. Padahal 

komposisi pengguna internet kelas sosial ekonomi atas hanya mencakup 1,98% 

dan kelas sosial ekonomi menengah 16,02%, adapun kelas sosial ekonomi bawah 

merupakan mayoritas pengguna yakni 74,62%, sedangkan kelas sosial ekonomi 

sangat bawah 7,39% dari total pengguna internet di Indonesia. (APJII, 2017). 

Sejak masa kolonial, kemajuan teknologi modern sudah berkembang di 

Nusantara. Tapi mulai dari Revolusi Industri pertama dengan penemuan mesin 

uap abad ke 18, Revolusi Industri kedua yang dipelopori industri otomotif 

dengan line productionawal abad ke 20, hingga Revolusi Industri ketiga pada 

1990-an dengan otomatisasi, posisi negeri ini lebih menjadi penyedia bahan 

mentah, buruh murah, dan target pasar. Perubahan sosial yang dihasilkan melalui 

ketiga tahap revolusi industri lebih banyak dinikmati lapisan atas masyarakat 

yang berkelindan dengan kepentingan asing. 

HW Dick menjelaskan, pada tahun 1900 Jawa merupakan ekonomi yang 

paling terintegrasi dan modern secara teknologis antara Benggala dan Jepang. 

Teknologi revolusi industri telah diterapkan pada jaringan komunikasi dan 

transportasi, pabrik-pabrik raksasa berorientasi ekspor yang membutuhkan 

sebagian besar tanah terbaik di Pulau Jawa, sistem  irigasi, pengerjaan logam, 

industri bermesin berat, produksi barang-barang konsumsi kelas menengah 

perkotaan, konstruksi bahan-bahan seperti batu bata dan kayu, serta fasilitas 

umum seperti gas dan listrik. Di luar Singapura dan Penang, di tempat-tempat 

lain manapun di Asia Tenggara tidak ada hal semacam itu. (Dick dalam Lindblad 

[ed], 2002: 37). 

Kepentingan kolonialisme membuat teknologi lebih digunakan untuk 

menunjang sarana eksploitasi sumber daya alam dan menjadikan masyarakat 

bumiputera dalam posisi subordinat. Pada era kemerdekaan, kemajuan teknologi 

sebagaimana tercermin dari perkembangan industri manufaktur, pertambangan, 

dan sebagainya, juga tidak membuat mayoritas rakyat Indonesia menjadi 

sejahtera. Terlebih ketika Orde Baru menyuburkan kaum pemodal yang 

melakukan kegiatan besar-besaran di sektor perkebunan, pertambangan, industri, 

dan kehutanan.   

Saat Indonesia memasuki Revolusi Industri 3.0 pada era 1990-an, 

kepentingan akumulasi modal dari pemodal besar membuat rakyat semakin ter-  
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pisah dari sumber kehidupannya, yakni tanah dan air yang luas dan kaya. Para 

petani, nelayan, dan industri kecil masih bergantung keterampilan-keterampilan 

sederhana, buruh lebih berperan sebagai tukang atau operator mesin, serta 

pedagang kecil semakin terdesak sektor perdagangan modern. 

Karena itu, adaptasi disiplin ilmu komunikasi, khususnya komunikasi 

digital, pada masa normal baru perlu diletakkan dalam konteks kemampuan 

Indonesia memasuki Revolusi Industri 4.0, yang harus  menjawab dua persoalan. 

Pertama, tingkat kemampuan komunikasi digital masyarakat Indonesia. Kedua, 

hubungan kehadiran teknologi komunikasi digital dan pemberdayaan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat seluasnya. Dengan demikian, era “normal 

baru” tidak sekadar dipahami sebagai upaya adaptasi menghadapi pandemi 

Covid-19, tapi juga kemampuan adaptif bangsa Indonesia memanfaatkan 

momentum Revolusi Industri 4.0 untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan 

komunikasi digital Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat di era “normal 

baru”?  Kendala apa saja  yang dihadapi dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat di tengah kehadiran teknologi komunikasi digital? 

Manfaat penelitian ini, secara akademis, diharapkan bisa memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi digital, 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini 

dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi komunikasi digital. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Kesenjangan Digital dan Inklusi Digital 

Perangkat komputer, smartphone, dan jaringan internet yang semakin 

banyak dimiliki dan diakses di masyarakat tidak berarti terjadi pemerataan 

pemanfaatan digital.  Van Dijk& Hacker (2003: 315-6) membedakan empat jenis 

hambatan untuk mengakses digital dan jenis akses yang dibatasi:1) Kurangnya 

pengalaman digital dasar yang disebabkan oleh kurangnya minat, kecemasan 

komputer, dan tidak menariknya teknologi baru (mental access); 2) Tidak 

memiliki komputer dan koneksi jaringan (material access); 3) Kurangnya 

keterampilan digital yang disebabkan oleh kurangnya pengguna yang ramah 

teknologi dan kurangnya pendidikan atau dukungan sosial (skills access); dan 4) 

Kurangnya peluang penggunaan yang signifikan (usage access). 
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Istilah kesenjangan digital (digital divide) muncul untuk melihat 

persoalan pemerataan pemanfaatan digital. Menurut Lisa Servon, istilah ini 

pertama kali digunakan pemerintah Amerika Serikat  tahun 1995 ketika the 

National Telecommunication and Information Administration (NTIA) 

melaporkan ketidaksetaraan dalam akses ke layanan telepon, komputer dan 

modem internet di antara warga negara Amerika Serikat. Laporan tersebut 

merupakan bagian dari upaya diagnostik terkait dengan agenda 

administrasi.Strategi nasional disusun melalui serangkaian kebijakan untuk 

penyebaran luas teknologi informasi dan komunikasi digital (TIK) di seluruh 

negeri. Laporan NTIA membedakan warga negara Amerika Serikat yang “have” 

dan “havenots” berkaitan dengan akses ke Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Perbedaannya sangat besar sehingga “divide” adalah istilah yang dipilih 

untuk mengekspresikan ketidak setaraan dalam akses TIK. (Mori dalam Steyn & 

Johanson [eds]: 2011: 48). Pada akhirnya konsep inklusi digital (digital 

inclusion) lahir untuk mengukur sejauhmana upaya mengatasi kesenjangan 

digital. Berdasarkan pengertian International Telecommunication Union(ITU), 

digital inclusion merupakan pemberdayaan orang dan masyarakat yang 

terhubung teknologi informasi dan komunikasi (International Telecommu-

nication Union, 2019). 

Digital Inclusion Index Indonesia yang disusun bersama oleh Mastel 

(Masyarakat Telematika Indonesia), APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia), dan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh 

Indonesia) menjabarkan indeks yang menunjukkan sejauhmana internet 

menjangkau dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Ada 5 aspek yang 

dipertimbangkan dalam Digital Inclusion Index Indonesia: connectivity, 

affordability, skill and awareness, local related content, serta security and 

sovereignity. Connectivity adalah keterhubungan masyarakat Indonesia dengan 

layanan internet. Aspek connectivity ini diukur berdasarkan ketersediaan 

infrastruktur, kepemilikan perangkat, dan masyarakat yang tersambung dengan 

internet. Affordability merupakan keterjangkauan masyarakat Indonesia dengan 

layanan internet. Aspek affordability ini diukur berdasarkan kondisi kemampuan 

masyarakat secara aktual untuk membeli layanan internet dan perangkat 

aksesnya, serta kemudahan untuk memperolehnya. Selain berdasarkan kondisi 

aktual, juga mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap harga dan 

kemudahan untuk memperoleh layanan internet. Adapun skill and awareness 

adalah  kemampuan  dan  pemanfaatan  internet  di  masyarakat Indonesia. Aspek  
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skill and awareness ini diukur berdasarkan pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat dalam penggunaan internet dan perangkat aksesnya, kebiasaan 

penggunaan, variasi dalam pemanfataannya, serta etika masyarakat dalam 

berinternet. Kemudian, local related content adalah ketersediaan dan 

pemanfaatan aplikasi dan konten lokal oleh masyarakat Indonesia. Aspek local 

related content ini diukur melalui keberadaan aplikasi konten yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, serta bagaimana persepsi dan kebiasaan masyarakat 

dalam pemanfaatan aplikasi dan konten buatan dalam negeri. Terakhir, security 

& sovereignty merupakan keamanan dan kedaulatan internet di masyarakat 

Indonesia. Aspek security & sovereignty ini diukur melalui tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap keamanan dan kedaulatan internet, persepsi mereka 

mengenai urgensinya, serta upaya nyata yang telah dilakukan untuk menjaga 

keamanan dan kedaulatan internet. (Mastel, APJII, &ATSI, 2017:8-11) 

Kesenjangan Sosial Digital dan Masalah Penutupan Sosial 

Persoalan kesenjangan digital umumnya memfokuskan sebatas perbedaan 

kehadiran teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat.Padahal kesenjangan 

digital tidak sekadar masalah akses dan penggunaan teknologi digital di segala 

lapisan masyarakat, sebatas bagaimana teknologi digital menjangkau dan 

memberdayakan masyarakat secara luas. Diperlukan pengkajian aspek sosialnya, 

yakni persoalan ketimpangan sosial di masyarakat sebagai aspek yang perlu 

disorot tersendiri, terlepas dari ada atau tidaknya kehadiran teknologi digital di 

berbagai lapisan masyarakat. Dari persoalan aspek sosial itu baru dikaitkan 

dengan perbedaan kehadiran teknologi digital di masyarakat. 

Halford & Savage (2010: 937-955) mengkritik konsep kesenjangan 

digital karena digunakan untuk memisahkan “sosial” dari “teknologi”, padahal 

pemahaman tentang ketidakadilan sosial dan akses ke teknologi media digital 

perlu mengakui keterkaitan dan sifat dinamis keduanya. Masing-masing 

bertindak untuk membentuk lainnya di mana prosesnya berlangsung cepat dan 

tidak stabil. Mereka juga mengingatkan, walaupun orang memiliki tingkat akses 

dan minat yang sama dalam menggunakan teknologi digital, keterampilan dan 

praktiknya sangat berbeda. Golongan dengan tingkat pendapatan dan pendidikan 

yang lebih rendah menggunakan teknologi digital secara berbeda dari kalangan 

dengan tingkat yang lebih tinggi. Kalangan terakhir bisa menggunakan teknologi 

digital untuk memperkuat modal budaya dan ekonomi dan status sosial 

mereka.Karena itu, Halford & Savage mengusulkan konsep “kesenjangan sosial 

digital” untuk menunjukkan keterkaitan kelemahan sosial dan kurangnya akses 
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ke teknologi digital. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa daripada 

memahami akses ke dan penggunaan teknologi digital sebagai proses searah 

(kerugian sosial yang mengarah pada kurangnya akses), mungkin lebih produktif 

untuk memahami hubungan dalam hal konfigurasi bersama (atau apa yang 

mereka sebut sebagai “co-constitution”) antara faktor-faktor struktur sosial dan 

penggunaan teknologi digital.  

Senada dengan Halford & Savage, Mori menyoroti bahwa dari kerangka 

teori kebijakan sosial, menangani konsep inklusi digital menuntut memper-

timbangkan teori inklusi sosial (social inclusion) dan pengucilan sosial (social 

exclusion). Analisis inklusi digital dan kesenjangan digital sering menghu-

bungkan akses teknologi komunikasi dan informasi dan menggunakan 

ketidaksetaraan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnis, 

geografis dan demografis sebagai pusat untuk memahami atau menjelaskan 

masalah tersebut. Ilmu sosial dan kebijakan publik memandang pengucilan sosial 

dengan beragam pemahaman tentang dinamika sosial dan tentang bagaimana 

masalah harus diatasi. Menjelajahi aspek ini adalah langkah menuju pemahaman 

definisi dari inklusi digital dan kesenjangan digital.(Steyn & Johanson [eds]: 2011: 46-

50) 

Frank Parkin menyebut penutupan dengan pengucilan(social closure as 

exclusion) merupakan cara utama pembentukan kelas. Terdapat dua cara 

pengucilan utama yang digunakan kalangan borjuasi untuk membentuk dan 

mempertahankan posisi kelasnya dalam masyarakat kapitalis modern. Pertama, 

berkaitan lembaga pemilikan sebagai bentuk penutupan untuk membatasi jalan 

terhadap alat-alat produksi dan hasilnya. Kedua, persyaratan keahlian atau 

profesionalisme sebagai bentuk penutupan untuk mengontrol dan memantau 

penerimaan ke dalam posisi kunci dalam pembagian kerja. Masing-masing 

mencerminkan seperangkat pengaturan legal yang membatasi jalan untuk 

memperoleh ganjaran dan hak istimewa, sebagai komponen utama dari kelas 

dominan di bawah sistem kapitalisme modern. (Giddens, & Held [ed], 1987: 

147-8) 

Konsep Frank Parkin tentang penutupan sosial dengan pengucilan 

mendekati realita fenomena pemiskinan di Indonesia di mana rakyat kecil dapat 

dikategorikan sebagai kelas kepemilikan yang negatif. Hubungan antar kelas 

tidak dikaitkan dengan tempatnya dalam proses produksi, tapi dalam konteks 

penggunaan kekuasaan yang melakukan cara penutupan sosial dengan 

pengucilan,  berkaitan  dengan  lembaga  pemilikan  dan  keahlian  akademis atau  
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profesional. Para petani diambil penguasaannya atas tanah, adapula yang masih 

memiliki sepetak kecil tanah dengan peralatan sederhana, nelayan tidak 

mempunyai peralatan modern, para pedagang kecil tidak mempunyai 

kemampuan dan jaringan modern di bidang perdagangan. Rakyat kecil tidak 

memiliki syarat akademis atau profesional untuk menjadi kelas menengah, serta 

tidak berdaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Banyak diantaranya 

menjadi buruh yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan: menjadi buruh karena 

miskin dan terus menjadi buruh karena miskin. 

 

III. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menguraikan 

persoalan inklusi digital bagi pemberdayaan masyarakat pada era “normal baru” 

di tengah Revolusi Industri 4.0.  Penelitian ini menggunakan kajian pustaka jenis 

integrative review, yakni jenis tinjauan umum di mana penulis mempresentasikan 

dan merangkum keadaan pengetahuan terkini tentang suatu topik, menyoroti 

kesepakatan dan ketidaksepakatan di dalamnya (Neuman, 2014: 127). 

Analisa data menggunakan strategi induktif-konseptualisasi, artinya 

analisa dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari buku, artikel, hasil 

penelitian, dan sumber tertulis relevan lainnya. Data-data itu dikumpulkan, 

dipilah-pilah sesuai dengan kategori atau karakteristiknya.Hasil pengumpulan 

data kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan konteks sosial dan politik. 

Pada tahap penyajian data, disajikan hasil analisis tentang persoalan  yang diteliti. 

 

IV. DISKUSI 

Berdasarkan Riset Digital Inclusion Index Indonesia 2017 Indonesia 

memiliki indeks sebesar 50.72. Jika dilihat dari kelima aspek, indeks di aspek 

connectivity(68,92) jauh di atas aspek-aspek lain, yang menunjukkan konektivitas 

di Indonesia sudah cukup baik. Aspek affordabilitydiurutan kedua sebesar 46,58, 

yang menunjukkan masyarakat mampu menjangkau, kendati tetap mengharapkan 

harga yang lebih murah untuk layanan internet. Tapi indeks rendah di aspek skill 

and awareness(37,97) menunjukkan bahwa tren penggunaan internet di 

masyarakat masih sebatas fungsi-fungsi penunjang gaya hidup dan interaksi 

sosial, belum ke pemanfaatan yang lebih memberikan dampak dalam 

pemberdayaan, seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, atau layanan publik. Riset 

Bank Indonesia tahun 2015 mencatat, dari total UMKM sebanyak 57,9 juta di 

seluruh Indonesia, hanya 9 persen yang serius menggunakan internet untuk me- 
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masarkan produknya. Aspek lain yang juga lemah adalah security and 

sovereignity, yang secara umum menunjukkan masyarakat Indonesia masih 

belum memberikan perhatian serius pada hal-hal terkait keamanan dan 

kedaulatan internet, termasuk di dalamnya keamanan data, keamanan transaksi, 

hingga penerimaan terhadap berita bohong. Kabar baiknya adalah secara umum 

sudah mulai terbangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan kedaulatan 

internet, meskipun belum tercermin dalam tindakan nyata. Aspek paling parah 

indeks local related content yang sangat rendah (2,92), yang berarti masih sangat 

kurangnya keberadaan aplikasi dan konten lokal yang dapat menjadi jawara di 

pasar sendiri.  Riset yang dilakukan oleh Ericsson menyebutkan dari 100 aplikasi 

teratas di Indonesia, hanya 12 persen yang merupakan aplikasi buatan lokal.  

(Mastel, APJII, &ATSI, 2017:9-18) 

Fakta lain yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan yang cukup 

tinggi dalam inklusivitas digital antara daerah urban dan rural. Indeks Digital 

Inclusion untuk kabupaten/ kota berkarakter urban sebesar 54.54, sementara 

rural-urban 47.79, dan rural 32.24. Selisih antara urban dengan rural-urban hanya 

terpaut nilai indeks sebesar 6.75, sementara gap yang cukup jauh adalah antara 

rural-urban dengan rural yang selisih nilai indeks mencapai 15.6. Terlebih jika 

dibandingkan antara urban dengan rural yang terpaut 22.30. Jika dilihat lebih 

detil dalam setiap aspek, kondisi serupa pun terjadi. Daerah urban unggul di 

setiap aspek dalam inklusivitas digital, sementara daerah rural tertinggal jauh 

dibandingkan daerah rural-urban dan urban (Gambar 1).  

 

 

 

 

 

Gambar 1: Skor Inklusivitas Digital Berdasarkan Wilayah Urban Rural dan Per Variabel 

(Diolah dari Mastel, APJII, &ATSI, 2017:19-20) 

 



 317 

Secara global, pada 2020 Indonesia menempatkan urutan ke-57 di antara 

100 negara dalam Inclusive Internet Index. Hasil ini berasal dari riset tahunan The 

Economist Intelligence Unit (EIU) dengan mengukur empat aspek: availability 

(ketersediaan), affordability (keterjangkauan), relevance (relevansi), dan the 

readiness of people in using the internet (kesiapan orang dalam menggunakan 

internet). Dari 100 poin, Indonesia mencetak 66,4 pada 2020 yang hanya naik 1 

poin dari tiga tahun sebelumnya. Dalam penelitian serupa oleh Internet.org 

Indonesia memiliki indeks 65,4 dan berada pada urutan 35 dari 75 negara pada 

2017, setingkat di atas India, yang mencetak 64,4 tahun itu. Namun, dalam kurun 

waktu tiga tahun, India berhasil meningkat sebesar 7,3 poin menjadi peringkat 46 

dari 100 negara pada tahun 2020. Wahyudi Djafar, seorang peneliti dan wakil 

direktur Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), mengatakan 

bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusi internet 

Indonesia yang lamban. Ketidaksetaraan infrastruktur telekomunikasi antar 

wilayah-dengan program perluasan jaringan yang masih sangat terfokus di 

wilayah yang lebih padat penduduknya di Indonesia- masih menjadi masalah 

utama. Akses yang tidak merata ke perangkat seluler dan kurangnya kebijakan 

publik yang memadai untuk memandu pertumbuhan negara digital juga menjadi 

menjadi masalah lain. Ia menilai, intervensi dari pemerintah untuk memastikan 

hak akses bagi setiap warga negara masih belum ada sehingga para provider 

lokal menjadi pihak yang menentukan harga data di pasar berdasarkan 

perhitungan dan persaingan diantara para provider. (Prasidya, Y, TheJakarta 

Post.com, 2020). 

Inklusi digital memang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di mana 

produksi dan konsumsi barang dan jasa melalui teknologi digital berkontribusi 

untuk pengembangan pasar. Para pekerja dapat meningkatkan keterampilan, 

produktivitas, dan mencari peluang kerja lebih baik. Para pelaku UMKM juga 

dapat memasarkan jasa dan produknya secara luas melalui berbagai aplikasi 

digital. Para petani dan nelayan juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk 

sharing pengetahuan serta  membangun jaringan kerja dan pemasaran. Dari 

alasan ini proses inklusi digital menjadi sangat penting, yang bagi Indonesia perlu 

pengoptimalan aspekconnectivity dan aspek affordability, serta mengintensifkan 

upaya peningkatan aspek-aspekyang masih rendah, yakni aspek skill and 

awareness, aspek local related content, dan aspek security and sovereignity.  

Tapi teknologi digital tetap hanyalah alat (tool) untuk pembangunan 

masyarakat yang bersifat multidimensi. Ketika teknologi digital berada di tengah 
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kekuatan pasar yang liberal, maka upaya inklusi digital tidak bisa berdiri sendiri 

untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. 

Sejak masa Orde Baru karakter industri yang berkembang di Indonesia 

mengeksploitasi sumber daya alam dan menjadikan penduduknya sebagai 

sumber tenaga kerja murah. Berbagai perusahaan transnasional datang ke 

Indonesia dengan lebih mempertimbangkan bahan mentah yang mudah diperoleh 

dan upah murah.  Tanpa upaya sistematis meningkatkan produktivitas dan 

penguasaan high-tech, investasi menjadi kurang kondusif ketika terjadi kenaikan 

kesejahteraan buruh dan perbaikan kondisi kerja.  

Penguasaan pemodal besar lokal dan asing kerap memarjinalkan 

masyarakat lokal dari berbagai profesi dari petani, nelayan, perajin, hingga 

pedagang kecil. Penelitian Widiastuti (2010) di daerah pesisir Indramayu 

menemukan,kemiskinan struktur menyebabkan orang memiliki jaringan 

komunikasi sosial yang terbatas, dan sebaliknya keterbatasan jaringan 

komunikasi sosial menyebabkan orang miskin sulit keluar dari kemiskinannya. 

Bagi orang-orang yang diidentifikasi dibawah garis kemiskinan,mereka memiliki 

akses terbatas terhadap informasi seperti pendidikan dan program pelatihan, 

program pendukung keuangan, dan informasi yang disampaikan melalui jaringan 

komunikasi sosial. 

Komunikasi digital dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kondisi 

miskin informasi bagi kalangan bawah yang bermanfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan. Tapi ketika konsep inklusi digital hendak ditawarkan di tengah 

penutupan sosial dengan pengucilan di masyarakat timbul pertanyaan, 

sejauhmana kualitas pemberdayaan dapat bermanfaat bagi kelas kepemilikan 

negatif? Dunia digital bersifat intangible (tidak berwujud) karena sekadar ruang 

dunia maya yang diciptakan alat (tool) teknologi informasi dan komunikasi.  

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan melalui komunikasi pemasaran di 

dunia digital bersifat tangible (berwujud) yang berasal dari dunia nyata di 

masyarakat.  Persoalan keadilan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi riil 

di masyarakat itu merupakan masalah mendasar yang menentukan ketahanan 

ekonomi masyarakat dan kedaulatan ekonomi bangsa.    

Para petani tidak dapat menghasilkan produk pertanian yang berlimpah 

dan memperoleh kesejahteraan jika tanahnya terbatas, terjerat tengkulak, serta 

harga bibit dan pestisida yang sering dipermainkan. Demikian pula nelayan, 

tanpa memiliki alat produksi yang layak, akan mendapatkan hasil perikanan 

sedikit atau lebih buruk lagi dapat jatuh menjadi buruh yang bekerja di kapal- 
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kapal pemodal besar. Padahal jika terjadi krisis pangan, yang dapat muncul jika 

wabah Covid-19 berkepanjangan, para petani dan nelayan dapat hidup dengan 

memakan pangan hasil kerja mereka. Tapi bagi pebisnis online, mereka tidak 

dapat penghasilan dan bahkan tidak bisa makan jika tak ada yang menjual 

makanan. 

Ragnedda & Mutsvairo (2018) menjelaskan bahwa ketimpangan digital 

tidak sekadar akses, juga pemanfaatan atau penggunaan yang berbeda tajam. 

Perbedaan penggunaan digital lebih sulit ditangani dibandingkan masalah akses 

karena latar belakang pribadi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi 

tingkat kesenjangan itu. Karena ketidaksetaraan digital dan sosial saling terkait, 

tingkat inklusi digital yang berbeda memengaruhi keseluruhan sistem 

ketidaksetaraan sosial.   

Ketika penguasaan sumber-sumber ekonomi riil dikuasai pemodal besar 

dan menggusur ekonomi kerakyatan, maka dunia digital hanya merupakan 

kepanjangan tangan ketimpangan sosial dunia nyata. Para pemodal besar dapat 

membangun bisnis digital berskala besar, maka dengan penguasaan sumber-

sumber ekonomi riil mereka menguasai sumber-sumber ekonomi dari hulu ke 

hilir. Proses inklusi digital hanya mengukuhkan hubungan hirarki yang terpusat 

pada pemodal besar.  

Memang, sebagaimana dinyatakan Feenstra&Casero-Ripollés (2014), 

lingkungan digital menciptakan kesempatan baru bagi partisipasi politik warga, 

antara lain  pemantauan pusat kekuatan politik dan ekonomi dominan, 

pengelolaan dana publik,  proses pengambilan keputusan politik, dan secara 

terbuka mengecam penyalahgunaan kekuasaan. Internet dan media sosial 

merupakan ruang otonomi di mana warga dapat memulai pengawasan publik 

sebagai manifestasi dari aktivisme politik. Dengan demikian, pemantauan 

merupakan salah satu bentuk counterpower yang menantang pusat-pusat 

kekuatan politik dan ekonomi. 

Tapi Tapsell (2018) mengingatkan, era baru demokrasi di Indonesia sejak 

1998 didominasi oleh kaum oligarki yang dibesarkan kebijakan ekonomi Orde 

Baru dengan menata ulang relasi-relasi kuasa lama yang predatoris di dalam 

sistem baru. Kaum oligarki mendominasi media arus utama dan belakangan 

media digital dengan memproduksi berita dan informasi untuk mendorong  

agenda politik dan kepentingan bisnisnya. 

Posisi rakyat kecil rentan secara struktural karena selalu memiliki posisi 

yang lemah di berbagai sektor meski teknologi digital hadir dalam kehidupannya.  
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Rakyat kecil yang mengalami kehadiran teknologi digital hanya terus menjadi 

kepanjangan tangan pemodal besar dalam mata rantai produksi dan distribusi 

hingga target pasar.    

Pemanfaatan internet bagi para petani dan nelayan di Indonesia juga 

belum banyak berkembang, seperti pemenuhan kebutuhan mereka akan 

informasi cuaca, jasa keuangan dan industri, pembelian pupuk, bibit, dan 

peralatan kerja dengan harga terjangkau, harga penjualan terkini, hingga 

penjualan produk pertanian dan hasil laut yang memperpendek mata rantai 

penjualan ke konsumen. Di Amerika Serikat terdapat situs pertanian 

DirectAg.com yang mengoperasikan sumber daya e-commerce online untuk 

membantu kaum tani di sana mengembangkan usahanya. Berdiri pada 1999 situs 

ini bermitra dengan penyedia konten seperti Farm Progress, sebuah divisi Rural 

Press- perusahaan penerbitan tentang pertanian terbesar di dunia, dan 

AgriGrowth, perusahaan konsultan agronomi independen. Situs ini 

memungkinkan kaum tani mengakses berita/ informasi dan memesan produk  24 

jam dan 7 hari seminggu. 

Pemberdayaan digitalbukan merupakan konsekuensi langsung dari 

memiliki dan menggunakan fasilitas teknis, tetapi proses multi-fase untuk 

mendapatkan peluang jaringan, komunikasi dan kerjasama yang lebih baik, dan 

untuk meningkatkan kompetensi individu dan komunitas untuk bertindak dalam 

masyarakat informasi. Pemberdayaan memungkinkan orang melakukan apa yang 

penting bagi mereka, dan memungkinkan orang tumbuh sebagai subjek yang 

kompeten yang memiliki kendali atas kehidupan dan lingkungan mereka. 

(Mäkinen, 2006). Tapi solusi tingkat mikro dan meso sekadar memberikan solusi 

atas dasar kasus per kasus, apalagi upaya itu biasanya berbasis proyek dan jangka 

pendek, sehingga tidakmengurangi struktur ketidaksetaraan sosial dan digital. 

Mariën&Prodnik (2014) menjelaskan bahwa karena adanya pengaruh 

timbal balik antara eksklusi digital dan sosial, usaha inklusi digital menuntut 

serangkaian intervensi yang kompleks dan berbagai prasyarat yang perlu 

dipenuhi. Diperlukan  intervensi kebijakan publik di berbagai tingkatan hingga 

daerah terpencil atau tertinggal melalui mekanisme skala besar mengatasi 

eksklusi digital dan sosial untuk melampaui akses dan strategi yang digerakkan 

oleh pasar dan menjauhkan masyarakat dari proses ketidakberdayaan yang 

muncul pada tingkat makro.  
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V. SIMPULAN 

Persoalan penutupan sosial dengan pengucilan dan kesenjangan digital 

sesungguhnya berada struktur sosial sama yang timpang, sehingga kehadiran 

teknologi komunikasi digital yang dibangun diatas persoalan ketidakadilan dalam 

penguasaan sumber-sumber ekonomi di masyarakat membuat kesenjangan sosial 

semakin lebar. Sejak zaman kolonial, masuknya perkembangan teknologi di 

negeri ini tidak menjamin pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, 

peruntukkan dan penguasaan teknologi lebih digunakan sebagai sarana 

menunjang eksploitasi sumber alam dan penempatan penduduk sebagai sumber 

tenaga murah. Dengan operasi ideologi eksploitatif, berbagai kebijakan yang 

dihasilkan di lembaga-lembaga politik membuat membuat masyarakat terpisah 

dari sumber kehidupannya, yakni sumber-sumber ekonomi riil yang kaya. 

Diperlukan upaya inklusi sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari penutupan 

sosial dengan pengucilan yang memberi kesempatan bagi rakyat seluasnya untuk 

melakukan mobilitas vertikal. 

Habermas(1979)mengingatkan, di masyarakat yang memiliki banyak 

ketimpangan terjadi systematically distorted communication di mana komunikasi 

cenderung terdistorsi dan semu sehingga orang-orang hanya mampu 

berkomunikasi dengan distorsi-distorsi itu.Dalam isu persatuan bangsa, misalnya, 

integrasi sosial berkaitan dengan integrasi makna kesadaran bersama sebagai 

bangsa.  Kampanye media literasi dan anti hoax serta upaya mengatasi isu SARA 

mengalami kesulitan di tengah menyempitnya  ruang penghubung, perajut dan 

pemakna kesadaran bersama sebagai satu bangsa.  

Agar dapat bersaing di era Revolusi Industri 4.0 Indonesia perlu terus 

mendorong inklusi digital dengan meningkatkan aspek-aspek terkait, dari aspek 

connectivity, aspek affordability, aspek skill and awareness, aspek local related 

content, hingga aspek security and sovereignity. Tapi proses inklusi digital harus 

diletakkan dalam kerangka upaya inklusi sosial agar melahirkan konfigurasi 

untuk pemberdayaan secara berkeadilan dan dimanfaatkan lebih produktif oleh 

setiap lapisan masyarakat. Hal itu dilakukan mulai dari kebijakan tingkat makro 

berupa intervensi untuk mengatasi penutupan sosial dengan pengucilan di mana 

persoalan pemerataan akses teknologi komunikasi digital hingga daerah 

tertinggal menjadi salah satu bagiannya. Pada tingkat meso dan mikro, intervensi 

kebijakan berfokus pada pelatihan komunitas dan individu untuk pemberdayaan 

yang memanfaatkan teknologi digital. 

Adaptasi  disiplin  ilmu  komunikasi,  khususnya  komunikasi  digital, pada  
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masa “normal baru” perlu berkontribusi dalam mewujudkan sinergi inklusi 

digital dan inklusi sosial. Riset komunikasi digital di Indonesia perlu memberi 

perhatian terhadap kaitan keduanya untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

 

REFERENSI 

APJII. (2017). Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

Survey 2017. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) 

Datareportal. (2020). Digital 2020: Indonesia, diakses dari  

https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia 

Dick, H.W. (2002). “Munculnya Ekonomi Nasional, 1808-1990-an”  dalam 

Lindblad, J. T. (ed). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. 

Feenstra, R.A. &Casero-Ripollés, A. (2014). Democracy in the Digital 

Communication Environment: A Typology Proposal of Political 

Monitoring Processes. International Journal of Communication, 8: 2448–

2468 

Giddens, A.  & Held, D. (ed) (1987). Perdebatan Klasik dan Kontemporer 

Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik. Jakarta: CV Rajawali    

Habermas, J. (1979). Communication and the Evolution of Society. Boston: 

Beacon Press. 

Halford, S. & Savage, M. (2010). Reconceptualizing Digital Social Inequality. 

Information, Communication & Society, 13 (7): 937-955. 

https://doi.org/10.1080/1369118X.2010.499956 

International Telecommunication Union. (2019).“Digital inclusion of all”, 

diakses dari 

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-

of-all.aspx 

Mahartika, L. (2020). “Demi Belajar Online, Anak Yatim Ini Rela Jual 

Ayam Kesayangannya untuk Beli HP”, diakses dari  

https://hot.liputan6.com/read/4328071/demi-belajar-online-anak-yatim-

ini-rela-jual-ayam-kesayangannya-untuk-beli-hp 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia
https://doi.org/10.1080/1369118X.2010.499956


 323 

Mäkinen, M. (2006). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens‟ 

Participation.  E–Learning, 3 (3): 381-395.  

https://doi.org/10.2304/elea.2006.3.3.381 

Mariën, I.&Prodnik, J.A. (2014). Digital inclusion and user (dis)empowerment: a 

critical perspective. Info, 16 (6): 35-47. http://dx.doi.org/10.1108/info-07-

2014-0030 

Mastel, APJII, &ATSI. (2017). Digital Inclusion Index Indonesia 2017, diakses 

dari https://mastel.id/digital-inclusion-index-indonesia-2017/ 

Mori, C.K. (2011). “„Digital Inclusion‟: Are We All Talking about the Same 

Thing?”. In Steyn, J. & Johanson, G. (eds)  ICTs and Sustainable Solutions 

for the Digital Divide: Theory and Perspectives.  USA: Information 

Science Reference  

Neuman, W.L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Approaches (7
th
 edition). USA: Pearson Education Limited 

Prasidya, Y. (2020).  “Indonesia ranks 57th in Inclusive Internet Index, among 

the lowest in the world”, diakses dari  

https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/indonesia-ranks-57th-in-

inclusive-internet-index-among-the-lowest-in-the-world.html 

Ragnedda, M. & Mutsvairo, B. (2018). “Digital Inclusion: Empowering People 

Through Information and Communication Technologies (ICTs)”. In 

Ragnedda, M. & Mutsvairo, B. (eds). Digital Inclusion. An International 

Comparative Analysis. USA: Lexington. 

Tapsell, R. (2017). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan 

Revolusi Digital. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.  

.We Are Social & Hootsuite. (2020). “Digital in 2020: Global Digital 

Overview”, diakses dari https://wearesocial.com/digital-2020 

Van Dijk, J.& Hacker, K. (2003). The Digital Divide as a Complex and Dynamic 

Phenomenon. The Information Society, 19 (4): 315–326. 

DOI: 10.1080/01972240309487 

Widiastuti, T. (2010).  Kemiskinan Struktural Informasi. Jurnal Ilmu 

Komunikasi, 8 (3): 314-329. https://doi.org/10.31315/jik.v8i3.134 

 

https://doi.org/10.2304%2Felea.2006.3.3.381
https://mastel.id/digital-inclusion-index-indonesia-2017/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/indonesia-ranks-57th-in-inclusive-internet-index-among-the-lowest-in-the-world.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/02/indonesia-ranks-57th-in-inclusive-internet-index-among-the-lowest-in-the-world.html
https://wearesocial.com/digital-2020
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F01972240309487?_sg%5B0%5D=yzVZ4M5pilYCtHh44RbK-C0gFQpaSb3kCL-Kaib1YuY8aPKFEEoU7rP1gRnRyDtzU7VARRKnX2a7SsPvSRymXzyvPw.TnaA0AgFJqOZ5vPCJnBESsRDHXW1DnikAgoAAlBiY4_V11q7xYTZUEV48lmjDsPBLQuTAT78KsQ1oTcr1-nnOw
https://doi.org/10.31315/jik.v8i3.134


 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 325 

MEDIA SOSIAL DAN DIGITALISASI DIMASA NORMAL BARU: 

SEBUAH TANTANGAN 

 

Tukina 

Universitas Bina Nusantara 

tukinouki0606@gmail.com 

 

I. PENDAHULUAN 

 Satu tahun terakhir tepatnya sejak Januari 2020, walau di China sekitar 

Desember 2019 muncul Corono virus 2019, disingkat Covid 19. Banyak orang 

bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia menghadapi Covid 19, 

sebagai kenyataan baru dan sekaligus menjadi tantangan baru. “Saat ini kita 

sedang menghadapi tantangan sangat berat, sangat berat. Pandemi Covid-19 telah 

membawa kita dalam suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata 

Presiden Jokowi dalam acara tersebut yang disiarkan langsung dalam YouTube 

Universitas Padjadjaran (Rizky, 2020). 

 Sebanyak 215 negara di dunia juga mengalami kondisi serupa Pandemik 

Covid 19. Kondisi itu memaksa setiap Negara harus menghadapi persoalan 

ectorc dan ekonomi secara bersamaan. Semua negara terbata-bata menghadapi 

situasi tersebut lantaran tidak siap, seebagai sesuatu yang baru. Selama ini, belum 

pernah mendapat serangan Virus model seperti itu, bias dikatakan model baru 

Covid 19. Pemerintah Indonsia „beberapa‟ bulan berusaha mencari jalan, sesulit 

apapun tidak boleh menyerah dan berhenti. Pemerintah berusaha mencari cara, 

kebijakan baru sebagai jalan keluar salah satunya mengeluarkan kebijakan 

kebijakan Beribadah, Beraktivitas dan Bekerja dari rumah, Work From Home 

(WfH), kemudian diikuti kebijakan di beberapa daerah termasuk Jakarta 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  

 Penelitian ini berupaya mencari solusi atas permasalahan terkait dengan 

perkembangan masyarakat online di media sosial dan digitalisasi. Perkembangan 

yang begitu pesat masyarakat online mengakibatkan juga berbagai permasalahan 

yang muncul entah disadari atau tidak. Dalam kondisi seperti itulah penelitian ini 

akan mengungkap dan mencari jawab atas penyelesaian masalah yang muncul. 

Hal demikian penting karena perkembangan masyarakat online yang pesat disatu 

sisi terlebih memasuki era Panemik Covid 19 merupakan wajah baru dan 

tantangan baru, belum ada satupun negara yang pernah mengalami masa seperti 

itu, hampir semua negara termasuk Indonesia berupaya mencari jalan dalam 

rangka menyelesaikan masalah yang muncul terutama terkait dengan masyarakat  

mailto:tukinouki0606@gmail.com
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online, media sosial dan digitalisasi. 

 Dalam menghadapi Permasalahan Baru tersebut terkait dengan Covid-19, 

maka perlu ada penyesuaian baru, perlu adaptasi baru dalam kehidupan 

mayarakat Indonesia. Sebagian masyarakat menghadapi situasi dengan gamang 

dan terkadang bingung. Kondisi tersebut menuntut perlunya adaptasi dari 

berbagai pihak; Pemerintah, swasta, juga masyarakat dan juga individu. Hal 

demikian menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan sesaat karena harus 

berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Penyesuaian dengan situasi dan 

Kondisi yang ada, adalah tidak mudah terlebih dalam masyarakat dan Individu 

yang sangat ectorcy. 

 Tuntutan perubahan tersebut, mengakibatkan terobosan baru yang „tidak 

terbayangkan ada pada masa sebelumnya‟. Pemerintah, swasta dan masyarakat 

terkait waktu demi waktu mulai sadar ada hidup baru yang sangat berbeda 

dengan hidup sebelumnya. Kondisi ectorc Covid-19 menyadarkan Pemerintah, 

swasta dan masyarakat serta individu untuk menerobos dan mengatasi berbagai 

kendala dan tantangan dengan yang baru. Cara baru itu juga sebagai salah satu 

bentuk adabtasi baru, dimana didukung oleh fakta lain yaitu berkembang 

pesatnya penggunaan Teknologi Informasi berbasis internet yang massif. Kondisi 

tersebut menjadikan masyarakat menjadi masyarakat online dan mengarah ke 

digitalisasi. Dalam masyarakat online dan digitalisasi, individu hidup dapat 

beraktivitas dari mana saja. Sentuhan jari di Personal Komputer dan Handphone 

yang didukung dengan Teknologi Informasi Berbasis Internet dapat mengatasi 

berbagai kendala yang sebelumnya tidak terpikirkan. Individu dan masyarakat 

memasuki babak baru masyarakat online dan digitalisasi melingkupi disemua 

ector kehidupan paling dasar. 

 Perkembangan Individu, masyarakat online dan digitalisasi menjadi 

semakin marak dan seperti sebagai jawaban atas kebingungan dan kebuntuan 

masyakarat akibat Covid-19. Masyarakat mulai sadar perlu upaya baru, 

beradabtasi, berdamai dengan „Covid-19‟ dan seiring sejalan dengan era 

digitalisasi. Melalui Handphone dan Personal Komputer (PC) seseorang dapat 

beraktivitas dengan jarinya dimana saja dan dapat mengerjakan apapun darimana 

saja. Kata „berdamai dengan Covid-19‟, tersebut sebenarnya menimbulkan 

kebingungan dan pertanyaan besar, terutama terkait dengan bagaimana kita 

sebagai manusia bisa berdamai dengan Virus? Pertanyaan itu awalnya ada 

didalam pikiran. Terkait dengan Proses waktu, kata berdamai dengan Covid-19 

lebih banyak dipahami sebagai fakta bahwa kita hidup, kita harus produktif dan  
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beraktivitas, disamping itu juga adalah fakta ada virus yang mematikan, Covid-

19.  Berdasarkan data World Health Organization (WHO ) per 26 Oktober 2020 

ada 42,512,186 terkonfirmasi dan ada 1,147,301 kematian akibat Covid 19 

(WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, 2020). Untuk di Indonesia 

ada 389,712 terkonfirmasi, +3,732 Kasus, 62,649 kasus aktif (16.1% dari 

terkonfirmasi), 313,764 sembuh (80.5% dari terkonfirmasi) dan 13,299 

meninggal (3.4% dari erkonfirmasi) (Gugus Tugas Covid 19, 2020). 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Media Sosial dalam Masyarakat Online: Kesadaran Baru 

Dewasa ini, setiap orang yang memiliki telepon pintar, biasanya juga 

mempunyai akun media sosial, seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, 

linkedin, dan sebagainya. Kondisi ini seperti sebuah kelaziman yang mengubah 

bagaimana berkomunikasi pada era serba digital seperti sekarang. Jika dahulu, 

perkenalan dilakukan dengan cara konvensional, yakni diiringi dengan saling 

tukar kartu nama, namun sekarang bila bertemu orang baru cenderung untuk 

bertukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial, bahkan bisa 

dicari sendiri di akkun media social, terutama bila tahu nama dan profil orang 

yang bersangkutan (Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, 2017). 

 Perkembangan sejarah manusia modern dalam berinteraksi tidak bisa 

lengkap tanpa mengkalkulasi peran dari media. Komsumsi media telah menjadi 

hal utama di Amerika Serikat dan masyarakat industri, termasuk sebagai hal 

utama dalam penguasaan pekerjaan. Didunia modern, mempelajari pikiran 

manusia dan pengaruhnya atas komsumsi media menjadi hal perlu 

dipertimbangkan dan nampak menjadi utama kedepannya (Sestir, 2020). 

Media sosial, sering dibingunkan dengan social media merupakan sebuah 

media daring (online). Dengan media sosial para penggunanya bisa dengan 

mudah berinteraksi dan berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. 

Media sosial bisa membuat blog dan media virtual lainnya. Sekarang ini, 

Indonesia dan juga seluruh dunia menggunakan media sosial sebagai hal yang 

umum untuk berinteraksi, berbagi dan membuat jejaring sosial dengan skala 

masyarakat yang luas dan online, real time dan dapat melingkupi dan meliputi 

dunia belahan manapun.  

Menurut Andreas Kaplan dan Michel Haelein mendefinisikan media 

sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan 
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pertukaran user-generated content”.
[1]

Media sosial berkembang pesat siring 

sejalan, menemukan moment yang sesuai terutama andem memasuki andemic 

Covid-19. Media Sosial menjadikan kondisi yang mendukung terutama dengan 

Kebijakan Work from Home (WfH).  

Seseorang dan masyarakat online dewasa ini, hidup dari rumah terasa 

dapat melihat kehidupan dan dunia lain juga karena peran media sosial. Namun 

perlu pula disadari sebagai bagian Teknologi 2.0 berkembang pesat pastilah 

memiliki dua sisi positif dan andemic. Tugas seseorang, masyarakat terkait 

dengan penggunaan media sosial mau kearah positif dan atau kearah andemic 

menjadi penentu. Media sosial memberi sarana untuk melihat orang lain dan 

dunia, berinteraksi dalam jaringan real-time, menyediakan berbagai pilihan yang 

dapat diambil, dilaksanakan dan pilihan itu ada manusianya itu sendiri. 

Media sosial tadinya berkeembang seperti terpisah dengan kehidupan 

yang lain. Namun sejak andemic Covid-19 memberi kesadaran baru sebagai 

pelegkap dari masyarakat online berbasis internet. Masyaakat online berbasis 

internet menjadi semacam pasangan-pasangan yang tadinya terpisah, kemuidan 

menjadi jaringan saling terkait antara media sosial, kehidupan seseorang, 

masyarakat dan juga terkait erat bagaimana orang dan masyarakat beraktivitas 

kearah positif dan produktif. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik 

untuk berpartisipasi dengan memberi umpan balik secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar 

dalam kehidupan seseorang (Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati,, 

Meilanny Budiarti S., 2016). 

Perkembangan permasalahan didunia termasuk dengan informasi online 

yang sehat, media social online yang sehat perlu juga menjadi perhatian serius. 

“Over the past two decades, the environment in China has experienced huge 

changes associated with unprecedented economic development. Most notably, air 

pollution has become a major public health issue, given the rapid urbanization 

and industrialization. The problem of air pollution caused an explosion in the 

numbers of those seeking health information online, and recent years saw a 

proliferation of discussions on air pollutionrelated issues conducted nationwide 

on Chinese social media. (S. Wang, Paul, & Dredze, 2015)” (Qiong Gong, Marc 

Verboord, 2020). 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#cite_note-Kaplan,_Andreas_M._2010-1
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Digitalisasi dimasa Normal Baru 

Lahirnya masyarakat informasi adalah bentuk revolusi peradaban yang 

dikenal dengan revolusi komunikasi digital, manusia menciptakan berbagai 

inovasi-inovasi baru dengan ritme sangat pesat. Dalam teknologi terdapat 

beragam beragam inovasi seakan tak terkendali perkembangannya, di antaranya 

ialah munculnya fenomena digitalisasi media yang salah satunya melahirkan 

media sosial berupa social network sites dan juga blogs yang telah menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Semakin banyak desakan kebutuhan informasi 

dan mudahnya akses internet juga menjadikan orang-orang semakin mudah 

untuk berkomunikasi. Hanya dengan satu sentuh atau satu kali “klik” pada situs 

jejaring sosial (social network) tersebut, orang-orang dapat terhubung dengan 

orang-orang lainnya baik untuk kepentingan pribadi maupun andemicnl 

(Muliawanti, 2018).  

Digital berasal dari kata Digitus, dalam andem Yunani berarti jari jemari. 

Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai 

sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu Digital 

merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 

dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua andem andemic menggunakan 

andem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit 

(Binary Digit). Peralatan canggih, seperti andemic, pada prosesornya memiliki 

serangkaian perhitungan biner yang rumit (Wikipedia, 2020).  

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan 

tenaga manusia, atau manual, tetapi cenderung pada andem pengoperasian 

otomatis dengan andem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh 

andemic. Sistem digital perkembangan dari andem analog. Sebuah andem digital 

menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal 

analog, sinyal digital bersifat noncontinuous. Peralihan andem analog ke digital 

ini, telah mengubah banyak hal, termasuk andemic media. Kata media sendiri 

berasal dari andem latin yang memiliki arti sebagai perantara sebuah informasi 

dengan penerima informasi atau media perantara. Media baru secara sederhana 

adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan andemic dan 

internet (Aji, 2016). 

Paradigma masyarakat informasi memberikan akibat yang tidak sedikit 

atas perkembangan andemic media digital modern dan proses digitalisasi 

masyarakat. Setidaknya andemic media digital memiliki karakter yang unik pada 

masalah produksi, distribusi dan proses komodifikasi pesan komunikasi masya- 
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rakat. Teknologi dalam industrialisasi media begitu krusial. Industrialisasi media 

komunikasi membutuhkan teknologi untuk menjadi perpanjangan tangan yang 

efektif menaikkan skala keuntungan yang diperoleh, baik ekonomi maupun yang 

lainnya.  

Di kehidupan dunia sekarang berkembang teknologi digital, pendidik 

percaya bahwa kecerdasaan dalam media digital telah tumbuh menjadi hal yang 

utama untuk siswa. Dlam dekadee terakhir teknologi digital telah berkembang 

pesat menyebabkan dunia berubah melalui communikasi dan media dalam 

berbagai ketersediaan media, tipe dan model. Perkembangan teknologi digital 

begitu massif dalam dunia andemicn (Al-Jenaibi, 2020). Evolusi media dari cetak 

ke digital merupakan dampak dari adanya Revolusi Industri 4.0 yang merupakan 

gejala global dan tak bisa dihindari (Alfiah Khoiri Asyir, Siti Nurbaya, 2019). 

Perkembangan digitalisassi pada masa andemic Covid-19 telah 

memberikan kesadaran baru dengan lahirnya era baru. Era baru itu ditandai 

digitalisasi dalam pemanfaatan Teknologi Berbasis Internet secara massif. 

Individu, masyarakat telah menggunakan teknologi digital dalam kehidupan 

sehari-hari sampai keranah kehidupan seseorang dengan ruang lingkup bukan 

hanya perkotaan tapi juga sampai ke daerah pedalaman. Digitalisasi juga 

menyentuh semua latar belakang orang yang terlibat didalamnya, dengan 

berbagai macam latarbelakang dari yang berpendidikan baik sampai yang 

berpendidikan kurang baik.  

Kondisi seperti itu, berproses dan menemukan keseimbangan baru, 

ditambah literasi masyarakat yang terus meningkat melahirkan suatu babak baru 

era baru dalam kehidupan masrakat. Masyarakat semakin terlibat secara massif 

dalam era digitalisasi Teknologi berbasis internet secara sadar ataupun tidak 

sadar. Pengaruh andemic terhadap penggunaan Teknologi Digital lambat laun 

dipahamin perlunya literasi dan mengarahkannya ke hal yang positif. Individu 

semakin sadar ada kehidupan baru, era baru yang menuntut kesadaran baru untuk 

hidup lebih menguntungkan dan konstruktif kearah perbaikan. Hal demikian 

memang tidak menutup efek negatifnya muncul, namun setiap Individu dan 

masyarakat telah memiliki kesadaran untuk mengarahkan ke hal yang positif. 

Penelitian ini akan sangat berguna dalam menjawab permasalahan terkait 

media sosial dan digitalisasi yang berkembang pesat dalam masyarakat online 

terutama dalam masa andemic Covid-19. Permasalahan di media sosial dan 

digitalisasi dalam masyarakat online masa andemic Covid-19 jelas berbeda 

dengan  masa-masa  sebelumnya.  Penelitian  ini  unik  dan  akan  menjadi  dasar  
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penting bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

 

III. METODOLOGI 

 Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berupaya 

mendeskriptifkan sebagaimana keadaan yang alamiah, sebagaimana adanya. 

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap apa adanya, mengmbarkan sejelas-

jelasnya. Peran peneliti sebagai hal yang utama dan menentukan. Data diperoleh 

melalui Observasi, stud literature, dan dokumen serta penelitian sebelumnya. 

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara Induktif. Analisis 

Induktif adalah analisis dari yang sifatnya umum ke khusus.  

 Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena dipandang sesuai untuk 

menggambarkan perkembangan masyarakat online, media sosial dan digitalisasi. 

Masyarakat online telah berkembang demikian pula dengan media sosial dan 

digitalisasi. Hampir semua masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam masyarakat 

online tersebut, terlebih dan diperkuat dengan adanya pandemik Covid-19. 

Penelitian ini diawali dengan obeservasi, kajian literatur, jurnal termutakhir dan 

juga dicroscek dengan berbagai sumber lainnya. Penelitian ini berupaya 

mengunkap apa adanya dan bukan untuk tujuan generalasisasi namun 

menggambarkan sebagai mana keadaan yang alamiah. 

Penelitian ini tidak bertujuan mengeneralisir namun bertujuan 

mengambarkan fakta sebagaimana adanya. Proses pengumpulan data dilakukan 

berdasarkan relevansi dengan tujuan. Proses pengamatan dilakukan di media 

sosial di era digitalisasi. Proses pengmatan itu dilakukan sudah sejak bulan 

november sampai pertengahan Desember 2020. Validasi data dilakukan dengan 

membandingkan dan mengkroschek data dari berbagai. Sumber data yang 

diperoleh melalui observasi (pengamatan), penelitian pendahuluan, dan kajian 

literatur serta  jurnal yang relevan.Data-data itu kemudian dianalisis (termasuk 

dibanding-bandingkan) berdasarkan tujuan penelitian kemudian disusunlah 

menjadi hasil penelitian. Penelitian dianggab selesai manakala menurut peneliti 

sudah dapat menjawab pokok permasalahan.  

 

IV. DISKUSI 

Perkembangan media sosial dan digitalisasi semakin pesat terutama 

disebabkan  perkembangan Teknologi berbasis internet revolusi Industri 4.0 yang 

digunakan secara masif oleh masyarakat. Hal tersebut ditambah lagi dengan  

kebijakan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemik 

Covid-19 berupa beaktivitas, bekerja dan berdoa dari rumah(Work from Home). 
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Kondisi tersebut menjadikan masyarakat menjadi masyarakat online. Dalam 

masyarakat online hampir semua aktivitas terhubung dengan internet, media 

sosial dan digitalisai. Media sosial dan digitalisasi menjadi menyatu dengan 

masyarakat itu sendiri. 

Pada masa sebelum pandemik Covid-19 belum ada kesadaran luas bahwa 

penggunaan Media Sosial, dimana Informasi Berbasis Internet tidak sepenuhnya 

mendukung pada berbagai aktivitas manusia, kalaupun ada sifatnya seolah-olah 

terpisah. Pada masa sebelum pandemik Covid-19 seringkali ada kecurigaan 

penggunaan media sosial dan digitalisasi sering dipandang terpisah, dan bahkan 

negatif bagi aktivitas tertentu, baik di masyarakat dan juga dunia pendidikan. Di 

dunia pendidikanada sebagian pandangan yang negatif terhadap penggunaan 

handphonedan beberapa aplikasi, blog, webserta jejaring sosial tertentu. 

Pandangan seperti itu tidak salah seratus persen, dan namun merupakan fakta 

yang berkembang di sebagian aktivitas masyarakat. 

Sejak pandemik Covid-19, hal demikian berbalik menjadi Teknologi 

Informasi berbasis Internet, media sosial dan digitalisasi dipandang sebagai hal 

yang dapat untuk mendukung bagi dunia pendidikan dan berbagai aktivitas 

manusia. Penggunaan dan pelarangan handphone bergeser pada penggunaan 

diarahakan ke hal positif dan terarah. Terjadi perubahan pandangan bahwa 

pelarangan penggunaan media sosial dan digitalisasi justru dipandang kurang 

bijak, yang terjadi adalah justru media sosial dan digitalisasi digunakan untuk 

mendukung berbagai aktivitas manusia, termasuk dunia Pendidikan. Hal 

demikian memang disadari tidak selamnya berjalan kearah yang selalu positif, 

ada sisi negatifnya. Dalam kondisi tersebut maka ada tantangan yang timbul di 

era baru media sosial dan Digitalisasi terutama sejak pandemik Covid-19. Untuk 

lebih jelasnya lihat tabel berikut: 
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Tabel 1: Tantangan Media Sosial dan Digitalisasi era Normal Baru 

No Era Normal Era Normal Baru 

1. Media Sosial dan Digitalisasi kurang 

memadu, cenderung memisah dan kurang 

mendukung kerja sektor produktif secara 

langsung. Ada media Sosial dan 

digitalisasi namun secara umum Bekerja 

dari Kantor. Secara umum Kantor masih 

dipadang sebagai wilayah formal diluar 

rumah 

Ada kesadaran Media Sosial dan 

Digitalisasi memadu, mendukung aktivitas 

manusia termasuk Work from Home 

(WfH). Bekerja, berdoa, beraktivitas dari 

rumah dan atau dari mana saja. Kerjaan 

berdasarkan target keberhasilan bukan 

terpacu harus di kantor 

2.  Literasi/kecerdasan menggunakan Media 

Sosial dan Digitalisasi masih secara 

umum masih pada level bawah dan 

menengah. Secara umum konsep Cerdas 

bermedia Sosial dan Digitalisasi kurang 

didalam kehidupan seseorang dan 

masyarakat. Ada sebagian individu dan 

masyarakat melarang media social dan 

digitalisasi dan memandangnya sebagai 

hal yang merusak 

Literasi/kecerdasan bermedia sosial dan 

digitalisasi meningkat dari level menengah 

keatas. Sebagaian masyarakat mulai sadar 

bahwa media social dan digitalisasi perlu 

digunakan untuk mendukung beraktivitas, 

beribadah dan Bekerja dari Rumah. 

Penggunaan handphone, termasuk media 

social tidak lagi dilarang, namun diarahkan 

ke hal yang baik. Berkembang pandangan 

umum, media sosial dan digitalisasi 

memiliki sisi positif dan negatif, individu 

dan masyarakat perlu menyadarkan dan 

mengarahkannya ke positif 

3. Pengunaan Media Sosial dan Digitalisasi 

belum ada didalamnya penerapan 

Informasi yang sehat secara maksimum. 

Banyak individu, masyarakat kurang 

menyadari perlunya Informasi yang sehat. 

Media Sosial dan Digitalisasi berjalan 

namun masih belum ada kesadaran akan 

perlunya Informasi yang sehat. Dalam 

kondisi seperti ini terjadi lack of  health 

information. Akibat adanya lack of  health 

tersebut timbul berbagai permasalahan 

termasuk tindak pidana (criminal) dan 

perilaku menyimpang terkait dengan 

media sosial dan digitalisasi.  

Penggunaan Media Sosial dan Digitalisasi 

mulai ada kesadaran akan informasi yang 

sehat. Individu, masyarakat dan Pemerintah 

semakin sadar bahwa media sosial dan 

digitalisasi perlu sejalan dengan Informasi 

yang sehat. Mulai ada penyeimbangan 

aktivitas media social dan digitalisasi 

dengan akibat dan resikonya. Penyebaran 

informasi melalui media sosial dan 

digitalisasi perlu dilakukan dengan bijak 

dan hati-hati, agar tidak mencemarkan, 

merendahkan dan menghina orang lain. Ada 

berbagai peraturan yang menegaskan hal 

itu. Individu, masyarakat dan Pemerintah 

mulai menjaga dan mengawasi sehingga 

media sosial dan digitalisasi tetap di jalur 

yang sehat 

4.  Individu, masyarakat dalam 

menggunakan media sosial dan 

digitalisasi kurang memperhatikan 

Individu, masyarakat mulai sadar dalam 

menggunakan media sosial dan digitalisasi 

perlu memperhatikan pengaruh atau 
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pengaruh dan resiko bagi diri dan 

masyarakat luas. Media sosial dan 

digitalisasi digunakan namun tidak begitu 

jauh memikirkan efek dan resikonya 

dampak dan akibat serta resikonya bagi diri 

individu, masyarakat dan juga Negara. 

Menggunakan media sosial dan digitalisasi 

bukan semata mempertimbangkan diri 

individu semata namun juga khalayak 

umum. 

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber 

Penggunaan Teknologi Informasi berbasis internet termasuk dalam media 

sosial dan digitalisasi tumbuh pesat sejak dekade terakhir. Setiap individu 

menghabiskan banyak waktu dengan menggunakan media sosial dan digitalisasi. 

Penggunaan waktu dalam bermedia social menyita waktu sebagian besar orang 

dari berbagai umur. Media sosial menjadi hal yang tidak asing lagi dan muda 

dijumpai dalam setiap aktivitas individu ditengah-tengah masyarakat. Pengunaan 

media sosial dan digitalisasi tersebut tak jarang menimbulkan permasalahan baru, 

mengingat dampak positif namun juga memiliki dampak negatif. 

 Berbagai permasalahan dan penyimpangan dari penggunaan media sosial 

dan digitalisasi muncul ditengah-tengah masyarakat. Perkembangan media sosial 

dan digitalisasi itu sendiri terkadang merupakan hal yang baru bagi sebagian 

kalangan termasuk anak-anak, orang yang menginjak dewasa dan juga orang 

dewasa sekalipun. Individu dan masyarakat terkadang kurang memperhatikan 

penggunaan media sosial tersebut, tidak begitu memperhatikan sisi positif dan 

negatifnya. Disitulah yang terkadang awal dari masalah dalam media soisasisial 

dan digital. Bila ke arah positif maka tidak ada masalah, namun bila mengarah ke 

tindak pidana, misal kar ena berita palsu, bohong, ada unsur menghina, 

merendahkan, mencemarkan nama baik orang lain baru sadar ternyata dalam 

media sosial dan digitalisasi itu tidak semuanya kearah positif, sebagian bila tidak 

hati-hati akan mengarah pada hal negatif berupa tindak pidana dan penyim-

pangan lainnya. 

 Selama pandemik Covid-19, individu dan masyarakat mulai sadar sisi 

positif dan negatif tersebut. Kesadaran itu lebih baik namun tidak bisa semua 

sadar mengingat ada masa anak kecil, masa anak-anak, dewasa yang tidak 

semuanya memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai. Kondisi 

tersebut menjadi permasalahan tersendiri yang tidak mudah dan kompleks. 

Kebanyakan individu dan masyarakat sering tidak memahami secara menyeluruh 

atas kondisi masyarakat itu sendiri, inginnya tanpa masalah namun tidak disadari 

dari awal dan akar masalahnya. 
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 Adanya pandemik Covid-19 menyadarkan ke orang, masyarakat 

penggunaan media sosial dan digitalisasi untuk beraktivitas, berdoa dan bekerja 

dari rumah. Sejak pandemik Covid-19 kebanyakan individu beraktivitas dari 

rumah. Aktivitas dari rumah itulah yang menjadikan kesadaran baru 

mengoptimalkan kegunaan media sosial dan digitalisasi untuk disatukan dengan 

aktivitas manusia. Individu dan masyarakat menjadi memiliki kesadaran lebih 

baik penggunaan media sosial dan digitalisasi untuk mendukung bagi upaya lebih 

produktif dan menguntungkan dari rumah. Media sosial dan digitalisasi 

menemukan arti dan makna yang lebih luas dan dalam untuk mendukung bagi 

aktivitas produktif dari rumah. Kesadaran seperti ini semakin baik bila dibanding 

dengan masa sebelum pandemik Covid-19. 

 Adanya pandemik Covid-19 menjadikan individu dan masyarakat hidup 

normal baru, dimana menggunakan media sosial dan digitalisasi lebih familiar 

dan akrab untuk mendukung berbagai akivitas yang menguntungkan. Memang 

masih ada sisi negatif dan positif, namun dengan adanya pandemik Covid-19 

setidak-tidaknya menyadarkan hal demikian dan sebagian individu dan 

masyarakat dapat mengarahkan ke hal yang positif.  

 Kecerdasan era Media Sosial dan Digitalisasi terus meningkat. Individu, 

masyarakat semakin terlibat aktif dan dapat dengan cerdas berinteraksi dengan 

orang lain ke arah yang lebih inovatif dan produktif. Kecerdasan sangat 

diperlukan dalam menggunakan media sosial dan digitalisasi. Setelah pandemik 

Covid-19, individu, masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan Media 

Sosial dan Digitalisasi. Hal demikian semakin meningkat karena media social 

dan digitalisasi semakin menjadi menyatu dengan kehidupan keseharian. 

Individu sampai dengan masyarakat dengan kesehariannya tidak bisa dilepaskan 

dengan handphone dan jaringan internet. Individu dapat belajar dan mencari 

informasi secara real-time dan ada digenggaman tangannya. Individu juga 

semakin tahu berbagai bentuk media sdan digitalisasi yang semakin maju. Yang 

lebih menarik dalam proses itu semua individu juga bisa mengisi dan menjadi 

bagian dari langkah-langkah yang produktif dan inovatif.  

 Dalam penggunaan media sosial dan digitalisasi sebenarnya terdapat 

rentang dari yang sangat tidak cerdas sampai sangat cerdas. Penggunaan media 

social dan digitalisasi yang cerdas mendukung kreativitas, inovatif, produktif dan 

positif. Sedangkan penggunaan media sosial dan digitalisasi yang tidak cerdas, 

bahkan bodoh maka melahirkan berbagai masalah, penyimpangan dan dapat 

berujung  pada tindak pidana (kriminal).  Penggunaan  media  sosial  yang  bodoh  
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melahirkan berbagai masalah yang merugikan diri, masyarakat dan orang lain.  

 Dimasa pandemik Covid-19, mulai berkembang penggunaan media 

sosial dan digitalisasi kearah yang inovatif, kreatif dan produktif dengan tingkat 

kecerdasan relatif baik. Hal demikian dapat dengan mudah dijumpai dengan 

berbagai langkah penggunaan media sosial untuk hal yang positif dan produktif, 

sangat berguna dan menguntungkan bagi diri, masyarakat dan Pemerintah. 

Banyak langkah positif dari pengunaan media sosial yang Nampak, misalnya di 

bidang pembelajaran, bidang bisnis, bidang manajemen, bidang konsultan dan 

lain sebagainyas 

Informasi yang sehat perlu menjadi dasar didalam media social dan 

digitalisasi. Perlu disadari tidak semua informasi itu sehat. Ada informasi yang 

bila disebarkan dan diterima oleh individu dan masyarakat luas sebenarnya 

adalah informasi yang sakit dan menyesatkan. Informasi sakit, menyesatkan 

menjadi permasalahan bagi individu, masyarakat dan juga dunia. Di dunia 

informasi yang tidak sehat, sakit dan bermasalah juga menjadi tantangan bagi 

banyak Negara. Informasi yang sehat menjadikan individu, masyarakat dan 

Pemerintah berada di jalan yang sehat dan demikian pula sebaliknya informasi 

yang sakit, tidak benar, kemudian disebarknn menjadi masalah yang meluas. 

Berbagai permasalahan terjadi biasanya karena menyebarnya informasi yang 

tidak sehat ini. Informasi yang sehat dari sumber, mendapatkan, menyampaikan, 

isi pesannya, orangnya, dan maksud serta tujuannya adalah sehat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 Informasi yang sehat di media sosial dan digitalisasi menjadikan individu 

dan masyarakat hidup sehat, berkomunikasi yang sehat dan baik. Informasi yang 

sehat, menjadikan media sosial dan digitalsiasi kearah yang benar, arah yang 

baik.  Efek dari informasi yang benar, yang baik itu di media sosial dan 

digitalisasi menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Selama pandemik Covid-

19 informasi yang sehat terkadang tumbuh bersamaan dengan informasi yang 

tidak benar, menyesatkan dan tidak sehat. Dalam keadaan demikian maka 

indiuvidu, masyarakat dan Pemerintah harus cerdas dan dapat memisahkan mana 

yangs ehat dan mana yang sakit. Langkah pencegahan dan pendeteksian terhadap 

informasi yang sakit, tidak benar perlu terus menerus dilakukan sehingga dalam 

bermedia sosial dan digitalisasi juga sehat. Bila bermedia sosial dan digitalisasi 

sehat maka kehidupan semakin baik dan dalam kroidor kebenaran dan kebaikan. 

Hal demikian tidak mudah dan merupakan tantangan bagi semua orang 

mengingat sekarag ini dalam masa pandemik Covid-19 semua orang dapat ter- 
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libat dan membuat informasi termasuk di media sosial dan digitalisasi. 

Selama masa pandemik Covid-19 Individu dan masyarakat lebih banyak 

terlibat di media sosial dan digitalisasi. Keterlibatan yang lebih banyak itu 

membuat individu dan masyarakat mendapatkan pengalaman yang lebih 

bervariasi dan lengkap. Sebagai akibat atas kondisi itu, pengetahuan dan 

pemahaman individu selama masa pandemik Covid-19 atas media sosial dan 

digitalisasi relatif semakin baik. Pengetahuan dan pemahaman media sosial dan 

digitalisasi yang relatif baik tersebut juga menjadi bekal untuk terlibat lebih baik 

dan konstruktif. 

 Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap media sosial 

dan digitalisasi itu juga melingkupi aspek dan dampak serta resiko. Dalam 

penggunaan media sosial dan digitalisasi memiliki dampak atau resiko bagi diri 

dan masyarakat. Penggunaan media sosial dan digitalisasi dengan baik, sehat 

berdampak baik dan sehat bagi diri, dan masyarakat serta Pemerintah. Demkian 

pula sebaliknya pemakaian media sosial dan digitalisasi yang tidak benar, tidak 

sehat juga berdampak tidak benar bagi diri, masyarakat dan Pemerintah.  

Penggunaan media sosial dan digitalisasi perlu pemahaman resiko dan 

dampaknya bagi diri, masyarakat dan pemerintah. Bagi diri bisa berarti menjadi 

rekam jejak seseorang, track record seseorang, catatan masa lalu seseorang yang 

terus ada dan sulit dihapus. Bagi orang lain juga akan menjadikan cap negatif atas 

sesuatu, trauma, sakit hati dan dendam dan bagi pemerintah bisa berarti rusak dan 

hancurnya kredibilitas pemerintah, merusak pemerintah dan dalam skala yang 

lebih luas dapat mengancam peratuan Negara, mengacaukan, menjauhkan dari 

rasa keadilan, Ketertiban, ketentraman dan kedamaian umum serta bisa berujung 

hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Selama masa pandemik Covid-19 penggunaan Media Sosial dan 

Digitalisasis menemui kesadaran baru, terutama bahwa terkait dengan efek dan 

dampaknya. Secara umum, individu dan masyarakat semakin sadar efek dan 

dampaknya. Namun, karena masyarakat sangat beragam, dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda maka kesadaran baru itu terkadang menghadapi ujian dan 

tantangan yang tidak mudah dan kompleks. Upaya untuk bermedia sosial dan 

digitalisasi sadar dampak dan akibat membuat sesorang lebih bijak, lebih jernih 

dan arif. 

 Perkembangan teknologi informasi berbasis internet menjadikan 

masyarakat daring. Perkembangan masyarakat online itu juga berkaitan dengan 

media sosial dan digitalisasi yang turut hadir secara massif dalam kehidupan baik  
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pribadi individu, dan masyarakat. Kehidupan Individu dan masyarakat luas dari 

ranah individu, desa sampai kota dan bahkan dunia terhubung melalui jaring 

online, daring melalui media sosial dan digitalisasi. Masyarakat secara real time 

terhubung secara timbal balik, berinteraksi tanpa mengenal jarak dan tempat. 

Penggunaan media sosial dan digitalisasi sudah tumbuh pesat terutama sejak 

pandemik Covid-19 melanda dunia dan juga Indonesia. 

 Media sosial dan digitalisasi menjadikan masyarakat terlibat aktif dalam 

interaksi saling berhubungan. Hal demikian menimbulkan banyak tantangan dan 

permasalahan yang timbul baik di individu maupun di masyarakat, dari masalah 

pencemaran nama baik, penghinaan, berita bohong, berita palsu dan berbagai 

penyimpangan sosial lainnya yang sering ditemui sebagai akibat tidak bijak 

dalam menggunaan media sosial dan digitalisasi ditengah-tengah masyarakat. 

Hal demikian, sering menimbulkan masalah yang pelit menjadi tantangan bagi 

setiap individu, masyarakat dan juga Pemerintah. 

 Di penghujung tahun 2019 di dunia muncul pandemik Covid-19, virus 

yang menyebar dengan cara yang lain daripada yang lain bahkan berkembang 

pesat melalu udara dan ruang tertutup membuat Pemerintah mengeluarkan 

kebijkan beraktivitas, beribadah dan bekerja dari rumah (Work From Home). 

Kebijakan pemerintah itu, untuk beberapa saat menimbulkan kegamangan dan 

kebingungan bagi individu dan sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kondisi 

seperti itu penggunaan Teknologi Informasi berbasis internet menjadi yang patut 

dan bisa digunakan untuk memecahkan kebuntuan tersebut.  

 Kondisi tersebut, membuka peluang yang lebih luas untuk menggunakan 

Teknologi berbasis internet dalam mendukung berbagai aktivitas dari rumah. 

Penggunaan teknologi berbasis internet tersebut terkait pula dengan penggunaan 

media sosial dan digitalisasi dalam menjawab Era Normal Baru. Berbagai 

aktivitas termasuk bekerja dari rumah mulai melirik dan memanfaatkan media 

social dan digitalisasi yang mendukung bagi upaya yang menguntungkan dan 

positif. Ada kesadaran baru penggunaan Media sosial dan digitalisasi yang 

diperluas dan dikaitkan dengan semua upaya Pemerintah dalam menghadapi 

normal baru. Kehidupan Normal baru, masa pandemik Covid-19 menjadi lebih 

lengkap mendapat dukungan dari media social dan digitalisasi. Individu dan 

masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas, berdoa dan bekerja dari 

rumah.  
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V. SIMPULAN 

Perkembangan media sosial dan digitalisasi tidak bisa dilepaskan dari 

masa sebelumnya, era evolusi Industri 2.0. Perkembangan media sosial dan era 

digitalisasi semakin berkembang pesat bersamaan dengan era teknologi informasi 

berbasis internet era 4.0. Kondisi itu semakin terwujud dan menyatu dalam 

masyarakat terutama sejak adanya pandemik Covid-19. Ada penemuan baru 

dimana kehidupan Individu, masyarakat sangat terkait dan terhubung dengan 

informasi teknologi berbasis internet. Masyarakat sendiri dengan masa pandemik 

Covid-19 memasuki era normal baru, dan masyarakat online. 

Individu, masyarakat Indonesia dan dunia (global) memasuki jaman atau 

era new normal, masa media sosial dan digitalisasi. Sejak itu, individu, 

masyarakat benar-benar menyatu dengan media sosial dan digitalisasi untuk 

mendukung berbagai aktivitas, berdoa dan bekerja dari rumah. Dalam kondisi 

itulah lahir berbagai tantangan dalam era normal baru. Untuk menghadapi new 

normal, maka berimplikasi perlunya kesadaran akan penggunaan media sosial 

dan digitalisasi, kecerdasan individu (literasi media) dan masyarakat dalam 

menggunakan media sosial dan digitalisasi, perlunya informasi yang sehat, dan 

arah (kesadaran akan arah dan dampak) dari penggunaan  media sosial dan 

digitalsiasi bagi kehidupan diri, masyarakat dan Pemerintah serta Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Untuk memahami dan mengaplikasikan arah dan dampak media sosial 

dan digitalisasi yang sehat maka perlu penelitian lanjutan. Penggunaan media 

sosial dan digitalisasi yang sehat akan menjadi penentu bagi perkembangan 

manusia yang beradab kedepan. Tanpa itu maka bisa jadi akan melahirkan 

perbagai persoalan serius, dan itu menjadi tantangan bagi kita semua. 
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I. PENDAHULUAN 

Iklan biasanya mengkomunikasikan produk tertentu dengan informasi 

yang relevan dan menarik bagi konsumen. Dalam bukunya Fletcher menjelaskan 

(2010, p.1-2) bahwa akan dirasa sulit jika kita harus menjelaskan mengenai 

definisi iklan dengan kepastian dan secara jelas. Jika mengacu dalam penjelasan-

penjelasan para pelaku industri periklanan maka iklan merupakan salah satu cara 

dari kegiatan marketing communication perusahaan. Pada dasarnya Fletcher coba 

menggambarkan bahwa iklan merupakan komunikasi yang dilakukan secara 

berbayar dan tentunya iklan memiliki tujuan sebagai alat komunikasi untuk 

memberikan informasi atau mempengaruhi audience. Selanjutnya, definisi lain 

dalam buku (Quessenberry, 2016, p.36) mendefinisikan periklanan sebagai 

peletakan informasi serta pesan yang memiliki pengaruh dalam suatu media.  

Dasar profesi periklanan adalah untuk kerajinan persuasif media untuk 

menjangkau audience yang besar. Saat ini iklan terbagi atas dua jenis antara lain 

iklan commercial dan iklan noncommercial. Public service announcement atau 

noncommercial biasanya dibuat untuk mengajak orang lain untuk tertarik kepada 

gagasan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu iklan komersil atau dikenal dengan 

product advertising memiliki suatu tujuan seperti meningkat penjualan. Public 

Service Announcement termasuk dalam social marketing campaign (Mustika 

Raudhatul, 2014). 

Sekarang Public Relations memerlukan lebih dari sekedar menjalin 

hubungan baik serta menarik konsumen seperti pada iklan biasanya. Dalam hal 

ini Public Relations dapat memanfaatkan iklan korporat untuk mengkomuni-

kasikan perusahaan pada publik mereka. Dalam konteks tertentu, iklan korporat 

merupakan alat pendukung kampanye kehumasan dan pemasaran sosial, dikutip 

dalam buku berjudul Nuansa Periklanan Korporat (Rusdianto, 2016, p.76). 

Virus Corona atau (Covid-19), merupakan hal yang paling sering 

dibicarakan dan menjadi topik pemberitaan dibanyak media. Dikutip dari (Serly,  

2020) Semua berawal saat pemerintah Cina memberikan pengumuman terung- 
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kapnya virus Corona di negaranya. Virus ini termasuk jenis virus baru dengan 

titik penyebaran berawal dari sebuah kota di Cina bernama Wuhan. Virus ini 

telah terdeteksi di negara Cina sejak akhir 2019. 

Virus ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan menyebar dengan 

cepat keseluruh penjuru dunia, dikutip dari (Sari, 2020) Ketua Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) Agung Suprio mengimbau stasiun  televisi dan lembaga 

penyiaran lainnya untuk konsisten menayangkan Iklan Layanan Masyarakat 

seputar virus corona. Agung mengatakan, imbauan tersebut sesuai dengan Surat 

Edaran KPI tentang penayangan berita seputar wabah Covid-19 yang 

proporsional, akurat dan menciptakan ketenangan di masyarakat. 

Dalam penelitian ini  berfokus kepada iklan dari BNI selaku perusahaan 

perbankan yang mencoba untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan kesadaran 

dan minat khalayak dalam bersikap peduli terhadap Pandemi virus Corona yang 

sekarang sedang mengancam dunia.Sekarang ini perusahaan perlu berkomunikasi 

dengan stakeholder relevan mereka, dan subjek yang dikomunikasikan harus 

membuka peluang, saat inilah Public Relations dapat memanfaatkan iklan 

korporat untuk mengkomunikasikan perusahaan pada publik mereka (Rusdianto, 

2016, p.76). 

Iklan yang dibuat oleh BNI dapat dikatakan sebagai pelaksanaan social 

marketing. Iklan diharapkan mampu membantu membangun kepedulian 

masyarakat atas masalah ini dan dapat merubah presepsi sehingga mampu 

menyebabkan perubahan gaya hidup di antara masyarakat. Saat ini ditahun 2020 

marak diperlihatkan berbagai macam jenis iklan yang membahas tentang 

himbauan ataupun upaya pencegahan atas peyebaran penyakit Covid-19 yang di 

tayangkan diberbagai media. Meskipun demikian, gaya dari penyampaian pesan 

yang dilakukan setiap media ataupun perusahaan berbeda-beda. 

Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk membahas iklan BNI berkaitan 

dengan cara perusahaan membangun pesan dan membuat visualisasi dalam 

bentuk iklan korporat. Sementara itu, Publisher information bureau (PIB) 

mengungkapkan dikutip dalam (Rusdianto, 2016, p.78) sebuah iklan dapat 

dikatakan sebagai iklan korporat jika mempunyai satu atau lebih dari ciri-ciri 

sebagai berikut:1).Mempunyai unsur mendidik, menginformasikan, menanamkan 

kesan pada publik berkenaan dengan kebijakan perusahaan, fungsi perusahaan, 

fasilitas perusahaan tujuan-tujuan perusahaan, cita-cita perusahaan, dan standar-

standar yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. 2). Mempunyai maksud untuk  

membangun opini yang menguntungkan tentang perusahaan dengan menekankan  
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pada kompetensi manajemen perusahaan, unsur-unsur ilmiah dan alamiah yang 

digunakan perusahaan, keahlian yang digunakan dalam perusahaan, kontribusi 

perusahaan terhadap perkembangan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. 

Saat ini, baik pemerintah, perusahaan dan juga media tengah berusaha 

mengantisipasi serta memutus rantai pennyebaran virus Corona atau Covid-19 

dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan menggencarkan kampanye 

melawan covid-19. Konten dalam kampanye ini dipublikasikan melalui berbagai 

saluran seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Adapun konten yang 

dibuat oleh setiap dari pemerintah, perusahaan dan media rata-rata mengandung 

pesan mengenai pentingnya warga dan keluarga berdiam diri di rumah, 

pentingnya menjaga Social Distancing dan juga menjaga kebersihan diri pada 

setiap individu masyarakat. Dengan pola kampanye serentak seperti ini 

diharapkan materi publikasi edukasi yang tersedia bisa semakin berlipat ganda 

dan dapat dilaksanakan secara masif agar penyebaran virus dapat berkurang 

secara signifikan. 

Iklan ini menunjukan hubungan sebuah perusahaan dengan hal-hal 

kegiatan sosial seperti memberantas kemiskinan, Gerakan pemberantasan buta 

huruf, mengekang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Iklan dengan orentasi 

sosial ini merupakan bagian dari sistem pemasaran yang disebut dengan cause-

related marketing. 

Iklan korporat dapat digunakan perusahaan untuk berbagai tujuan 

termasuk mendukun kegiatan pemasaran mereka. Dikutip dalam (Rusdianto, 

2016, p.83) dijelaskan bahwa publik relations menggunakan iklan korporat untuk 

beberapa kegiatan, umumnya antara lain (1) memeperkenalkan nama baru 

perusahaan atau produk, (2) mensosialisasikan merger, akuisisi maupun 

diversifikasi usaha, (3) penambahan personel (4) Progress report, merupakan 

laporan perkembangan perusahaan (5) corporate emergencies yaitu 

meminimalkan impikasi krisis dengan cara memberikan informasi kepada 

khalayak salah satunya dengan iklan, (6) menjalin hubungan baik dengan publik 

(7) mendukung program pemerintah. 

Citra atau reputasi perusahaan sangat memegang peran penting dalam 

keputusan membeli khsusnya sektor jasa yang menyangkut keamanan dan 

jaminan konsumen seperti perbankan. Sehingga iklan korporat kemudiadigunakan 

untuk memperkuat identitas dan meningkatkan citra perusahaan (Rusdianto, 2016, 

p.83).  

Banyak perusahaan menggunakan iklan korporat untuk memperkuat 

identitas atau meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya selain iklan korporat 
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dapat meningkatkan citra dikutip dalam (Rusdianto, 2016, p.90) Perusahaan juga 

menggunakan iklan korporat untuk memengaruhi opini. Iklan ini disebut sebagai 

iklan isu atau iklan advokasi yang digunakan untuk merespon terhadao ancaman-

ancaman eksternal, baik dari pemerintah maupun ancaman-ancaman tertentu. 

Saat ini Indonesia dan banyak negara lainnya di seluruh dunia sedang 

berjuang dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 yang telah banyak 

memakan korban. Banyaknya korban yang berjatuhan dikarenakan penularan 

Covid-19 atau lebih dikenal dengan virus Corona, menjadikan setiap negara 

bersama seluruh pihak terlebih pemerintah mencoba untuk mengurangi jalur 

penularan pandemi ini. Dikutip dari (Kompas.com, 2020) diberitakan Kasus 

pertama yang terjadi di tanah air diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di 

istana kepresidenan pada 2 maret 2020. Selanjutnya mengiringi pengumuman 

Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 

kepada awak media beliau meminta warga ibukota menerapkan social distancing 

measure alias menjaga jarak antar warga demi menghindari wabah virus corona 

(Covid-19). 

Berdasarkan berbagai ajakan serta himbauan dari pemerintah, bersama- 

sama sebagian masyarakat dan mereka yang mempunyai kekuatan pengaruh atas 

penyabaran informasi kepada masyarakat mencoba untuk bersama membuat 

konten baik itu berupak konten berbentuk tulisan pada media ataupun konten 

berbentuk video.  

Dikutip dari tulisan Gun Gun Heryanto pada (Hariankompas, 2020), di 

mana beliau meminjam istilah dari Thomas Friedman, Kolumnis New York 

Times, pemenang Pulitzer, “saat ini kita tengah memasuki age of acceleration 

kecepetan perkembangan teknologi data dan jaringan komunikasi berbasis 

teknologi sangat menentukan perubahan yang terjadi.” Atas dasar hal itu peneliti 

berpendapat konten berbentuk tulisan ataupun konten berbentuk video 

merupakan data dan bagian dari perkembangan teknologi komunikasi yang 

menentukan perubahan yang terjadi. Iklan “Ayo Bersama Cegah Corona” milik 

BNI yang di unggah di kanal sosial media milik mereka, merupakan cara 

perusahaan menunjukan kepedulian terhadap masalah yang terjadi di masyarakat 

dan bisa saja iklan “Ayo Bersama Cegah Corona” milik BNI ini berpengaruh 

pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia yang menyaksikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori representasi karena dalam iklan  

Covid-19 peneliti ingin melihat bagaimana bagaimana representasi makna 

kebahagiaan semu pada iklan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan BNI. 

Representasi sendiri merupakan penggunaan suatu bentuk berupa bahasa untuk 
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menggambarkan suatu hal yang di dalamnya memiliki arti lain. Tentu saja 

penggunaan representasi sebagai hal yang dianggap penting dalam penelitian ini 

karena penelitian juga tidak terlepas dari namanya proses pemaknaan suatu tanda. 

Berkaitan dari penjelasan yang dijabarkan sebelumnya, hal yang menjadi 

bagian penting dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai tanda yang 

berada dalam iklan layananan masyarakat milik bank BNI yang berjudul “Ayo 

Bersama Cegah Corona”. Dikutip dalam (Eco, 2016, p. 69) Fungsi tanda, lahir 

manakala sebuah ekspresi dikaitkan dengan sebuah isi, kedua elemen yang saling 

terkait ini menjadi suatu pemungsi-pemungsi untuk suatu korelasi. 

 Penelitian mengenai iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh 

bank BNI ini, menggunakan konsep penelitian semiotika yang selalu 

berbicaramengenai tanda dan bagaimana proses penalarannya. Salah satu dari 

konsep tanda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep dari pakar 

semiotika bernama Umberto Eco yang mencetuskan teori kebohongan dengan 

melihat suatu tanda berdasarkan batas politisnya. 

        Keterbatasan penelitian ini  adalah tidak semua iklan terkait Covid 19 

yang dibuat oleh BUMN khususnya oleh Bank BNI  diteliti dalam penelitian ini, 

tetapi hanya yang terfokus pada isu kebohongan , yakni adanya ketidak sesuaian 

antara isi iklan dengan kondisi sesungguhnya. Begitu juga keterbatasan penelitian 

ini dikarenakan Covid 19 tidak disertai wawancara dengan pakar semiotika iklan 

yang sebenarnya bisa membuat penelitian ini menjadi lebih kuat. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Teori “kebohongan” dari Umberto Eco dijelaskan dalam bukunya 

berjudul Teori Semiotika dikutip dalam (Vera, 2015, p. 31-33) semiotika sebagai 

sebuah studi yang membahas mengenai kajian dari segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk membentuk suatu kebohongan. Umberto Eco menyampaikan 

sistem tanda adalah suatu entitas kultural, selain itu dusta secara denotatif 

mengatakan atau menulis sesuatu yang sebenarnya diketahui sesuatu itu tidaklah 

benar atau dengan kata lain tanda yang tergambar tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada. Ilustrasi yang dibuat oleh Umberto Eco, setiap orang berkomunikasi 

melalu beragam wadah komunikasi dan mencakup pada semua hal yang melekat 

pada diri. 

Alasan dari perlunya penggunaan konsep Umberto Eco dalam penelitian 

ini dikarenakan konsep teori kebohongan memiliki kaitan terhadap konstruksi 

suatu pesan yang terjadi dalam media biasanya mengandung tanda yang bisa  
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diartikan alat dalam membentuk suatu kebohongan tersendiri. Berdasarkan 

penyataan di atas, dibuat kajian dalam sudut pandang kajian semiotika dengan 

melihat tanda yang membentuk makna yang ada dalam iklan BNI yang 

bertemakan “Ayo Bersama Cegah Corona”. Atas dasar inilah dilakukan penelitan 

yang berjudul “Representasi Makna Kebahagiaan Semu Pada Iklan Perbankan 

(Analisis Semiotika Dalam Iklan BNI Sebagai Usaha Pencegahan Covid-19). 

Penelitian ini nantinya akan menunjukan apa saja representasi makna 

kebahagiaan semu yang terdapat pada iklan BNI. 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Representasi (Theory of Representasion) Teori ini dikemukakan oleh Stuard Hall 

dikutip dalam (Hall, 2012, p. 13) Representasi telah datang untuk menempati 

tempat baru dan penting dalam studi budaya.  

Teori Representasi memiliki pemahaman utama yaitu dengan 

menggunakan bahasa dalam menyampaikan suatu informasi yang dianggap 

sangat bermakna kepada orang lain. Representasi merupakan bagian penting dari 

suatu proses produksi arti (meaning) serta nantinya dapat dipertukarkan antar 

kelompok pada suatu kebudayaan Representasi dapat dikatakan sebagai sistem 

dinamis dalam artian sifat dari representasi akan terus perkembangan sesuai 

dengan berkembangnya kecerdasan serta kreativitas atau kebutuhan seseorang 

dalam penggunaan tanda (Wibowo, 2011, p. 150). 

Selanjutnya dijelaskan melalui penelitian ini seperti apa representasi 

makna kebahagiaan semu dalam sebuah iklan layanan masyarakat yang dibuat 

oleh perbankan yang berhubungan dalam keadaan Covid-19 di Indonesia. 

Khususnya hal yang menunjukan makna kebahagiaan semu yang terdapat dalam 

iklan itu sendiri. Menurut pakar Komunikasi yang bernama Littlejohn pencipta 

buku yang berjudul: “Theories On Human Behaviour” (1996)dikutip dalam 

(Wahjuwibowo,2018, p.9) tanda merupakan suatu dasar dari seluruh kegiatan 

berkomunikasi. Menurut Littlejohn, manusia berkomunikasi dengan manusia lain 

dalam perantara tanda-tanda. 

Tanda sendiri merupakan cerminan sebuah realitas dalam sebuah konteks 

sosial. Semiotika dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang erat kaitannya 

dengan tanda dan makna, karena hal ini membuat kajian semiotika sangat 

berguna dalam mengkaji suatu tanda. Berbicara tentang tanda seorang ahli semi- 

otika bernama Umberto Eco mengatakan bahwa tanda bisa menjadi sebuah 

kedustaan dikarenakan pada suatu tanda ada hal yang tidak seutuhnya terlihat 

(Wahjuwibowo, 2018, p.9). 
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Fungsi tanda muncul ketika suatu ekspresi terkait dengan suatu isi, kedua 

hal ini saling terkait menjadi fungsi untuk suatu korelasi. Saat ini kita berada pada 

keadaan dimana sangat memungkinkan kemudahan dalam mengenali perbedaan 

antara sinyal ataupun tanda (Eco, 2016, p.69). 

Konsep lainnya, adalah semiotika. Semiotika popular sebagai cara dalam 

membaca suatu tanda. Dalam banyak cabang keilmuan metode ini populer 

dikarenakan semiotika dapat berguna sebagai alat dalam membaca bermacam 

fenomena sosial dan budaya. Dengan perkataan lain model semiotika digunakan 

untuk memandang berbagai realitas kehidupan tersebut. Semiotika mempunyai 

pandangan secara global, bila dikaitkan dalam praktik sosial dan budaya 

digunakan tanda dalam berbagai bentuk, maka semua hal itu dapat dibaca melalui 

metode semiotika. (Piliang, 2019, p.232). 

Semiotika menurut pandangan Zoest dalam (Tinarbuko, 2010, p.12) 

Semiotika merupakan suatu bidang keilmuan yang mengkaji tanda serta fungsi 

dari tanda yang lalu kemudian tanda dapat dimaknai. Tanda dalam sudut 

pandangan Zoest merupakan sesuatu yang bisa berarti lain pada orang lain. 

Karena sesuatu yang dapat dibuat teramati atau bisa diamati dan dianggap 

sebagai tanda, Dalam buku “semiotika komunikasi” dijelaskan bahwa semiotika 

merupakan bidang ilmu yang dapat berguna untuk merepresentasikan suatu tanda 

dalam kegiatan komunikasi (Wibowo, 2018, p. 7-8). Semiotika hingga saat ini 

terbagi dalam dua hal diantaranya semiotika semiotika signifikansi dan semiotika 

komunikasi. 

Dalam kajian komunikasi semiotika lebih di fokuskan pada proses 

pemahaman teori mengenai produksi suatu tanda. dalam teori semiotika 

komunikasi memiliki beberapa hal yang menjadi faktor dalam suatu proses 

komunikasi antara lain: penerima,pengirim, kode, pesan, dan berbagai saluran 

komunikasi. Selanjutnya masuk dalam kajian semiotika signifikansi tidak 

dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi.Penelitian ini menggunakan semiotika 

Umberto Eco sebagai alat metodelogisnya.  

Umberto Eco merupakan seorang tokoh semiotika berkebangsaan Italia 

yang lahir pada pada tahun 1932 disekitar wilayah Piedmot. Eco dikenal sebagai 

pembuat novel dan filsuf. Secara lebih detail diterangkan dalam (Wibowo, 2018, 

p.24) bahwa pada awalnya tokoh semiotika menggeluti bidang hukum. 

Selanjutnya Eco terus memperluas pengetahuannya dengan belajar ilmu filsafat 

dan juga sastra sebelum akhirnya menjadi pakar semiotika.  

Sebelum menjadi intelektual di bidang semiotika, Eco gemar untuk  
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mempelajari teori-teori estetika sekitar Abad pertengahan sehingga singkat cerita 

Eco terjun dalam dunia jurnalisme sebagai editor dalam suatu program budaya di 

televisi. Umberto Eco dalam bukunya berjudul Teori Semiotika yang saat ini 

dikutip dalam (Vera, 2015, p.31-32) mengatakan bahwa semiotika sebagai 

sebuah studi yang membahas mengenai proses dalam kehidupan suautu 

masyarakat dan dihubungkan pada proses komunikasi. 

Ilustrasi yang dibuat oleh Umberto Eco, setiap orang berkomunikasi 

melalu beragam wadah komunikasi dan mencakup pada semua hal yang melekat 

pada diri masyarakat. Seperti halnya baju yang digunakan, music yang mereka 

dengar hal inilah yang disebut sebagai signifikansi. 

Selanjutnya, dikutip dalam buku (Piliang, 2019, p.36) Umberto Eco 

mendefinisikan kajian bahwa semiotika “pada prinsipnya adalah sebuah disiplin 

yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).” 

Defini Eco ini banya orang-secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya 

konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi 

prinsip utama semiotika itu sendiri. 

Penjelasan di atas menggambarkan perkataan Umberto Eco merupakan 

sebuah perkataan serius dan tidak bisa dianggap sebuah permainan kata. Umberto 

Eco saat ini terlihat serius sata Umberto Eco memberikan penjelasan mengenai 

semiotika Theory. Umberto Eco menjelaskan: “Sesuatu yang tidak dapat dipakai 

dalam mengatakan sesuatu dusta maka kebalikannya sesuatu itu juga tidak bisa 

diangap dalam mengungkapkan kebenaran. (Piliang, 2019, p.37). Oxford 

advance learners, mengartikan suatu kebohongan memiliki definisi yaitu 

kebohongan adalah “mengatakan atau menulis sesuatu yang anda tahuitu tidak 

benar”. 

Artinya apabila terdapat sesuatu yang ditulis dan sampaikan dengan 

ketidaksesuaian terhadap realitas maka hal ini bisa dikatakan sebuah 

kebohongan, dengan kata lain terdapat sesuatu yang tidak cocok dan tidak pas 

antara tanda yang ada dengan realitas yang terjadi. 

Konsep, isi, atau makna dari apa yang dibicarakan atau ditulis tidak 

sesuai dengan kenyataan yang digambarkan. Sebagai contoh seseorang 

mengatakan (A) sementara pada kenyataan faktanya adalah (B) sebaliknya, 

seseorang dianggap telah menyampaikan kebenaran setelah tanda yang 

disampaikan memiliki hubungan yang sama dengan kenyataan yang ada (Piliang, 

2019, p.37).  

Kebohongan jika dikaji pada makna denotatif maka kebohongan merupa- 
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kan menyampaikan serta menulis sesuatu dengan sengaja yang sebenarnya 

diketahui itu bukan sesuatu yang benar dan berbeda dengan kenyataan, Contoh 

kebohongan dalam pemikiran Eco seperti yang sering terjadi pada iklan, dapat 

dicontohkan iklan rokok yang terkadang menampakan sisi jantan, kemewahan, 

dan kebebasan yang sebenarnya perlambangan itu terkadang berbeda dengan 

realitas yang ada Hal itu membuktikan kebohongan bukan hanya berasal dari 

sebuah kata-kata melainkan gambar bisa menjadi cara tanda dalam sebuah 

kebohongan. Hal ini yang di sebut teori “kebohongan” Umberto Eco (Vera, 

2015, p.33).  

Melalui konsep yang telah disebutkan, peneliti memiliki pendapat bahwa 

sering kali konsep kebahagiaan semu dalam iklan pencegahan Covid- 19 

direpresentasikan secara visual dalam iklan. Terutama dalam kehidupan 

bermasyarakat saat ini sering kali digambarkan suatu adegan yang sebenarnya 

tidak terlalu mencerminkan pada keadaan nyata yang berada dilingkungan sosial 

masyarakat. Penggambaran seperti ini lazim terjadi pada media iklan layanan 

masyarakat. Iklan pada kenyataanya merupakan output dari kegiatan kreatif yang 

dapat dibilang kompleks. Biasanya di balik iklan yang terlihat kreatif biasanya 

terdapat suatu konsep yang baik. Iklan yang baik tidak hanya di ciptakan sendiri 

oleh pihak perusahaan yang ingin membuat iklan tetapi terdapat juga campur 

tangan pihak eksternal seperti agency periklanan. Dalam menciptakan pesan yang 

menarik para pembuat iklan membuat narasi yang seharusnya mengacu dalam 

kajian psikologis berdasarkan pokok-pokok pesan inilah pesan dalam sebuah 

iklan dibuat agar mampu memberi pengaruh serta menjadikan seseorang untuk 

berprilaku sesuai tujuan dari pesan yang ada. 

Dikutip dalam jurnal penelitian Efendi (2009, p.7) pokok-pokok pesan 

dalam iklan yang dimanfaatkan antara lain berupa; (1) Himbauan berupa 

informasi bersifat rasional, (2) Himbauan yang menggunakan emosional (3) 

Himbauan memberi rasa takut (4) Himbauan berupa ganjaran. Beberapa point di 

atas jika dijelaskan pertama himbauan berupa informasi yang bersifat rasional 

maksudnya melihat dari sudut pandang manusia secara dasar merupakan 

makhluk yang mampu berfikir secara rasional sehingga untuk membuat yakin 

manusia di perlukan penyajian bukti dengan melakukan pendekatan secara logis. 

Kedua, himbauan yang menggunakan emosional biasanya menggunakan sebuah  

narasi atau perkataan yang mampu membangkitkan emosi penonton. Ketiga, 

biasanya himbauan semacam ini dibuat dengan bentuk kata atau kalimat yang 

mampu menampilman sebuah ketakutan dan keresahan pada pribadi penonton.  
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Keempat adalah himbauan berupa ganjaran biasanya pesan dibuat dengan 

menjanjikan suatu hal jika seseorang melakukan atau menggunakan sesuatu 

sesuai dengan pesan yang coba dibangun oleh pengiklan. 

Iklan pencegahan Covid-19 BNI bisa menimbulkan kesan berbeda dari 

apa yang seharusnya masyarakat lakukan pada musim pandemi ini. Sebenarnya 

bisa saja iklan pencegahan Covid-19 ini memberikan visualisasi lain yang sesuai 

dengan apa yang terjadi di masyarakat. 

 Berdasarkan hal itu, peneliti akan dimulai dengan mengamati fenomena 

banyaknya informasi yang membahas mengenai Covid-19 setelah itu barulah 

peneliti mencoba menelaah untuk mengetahui bagaimana representasi makna 

kebahagiaan semu dengan mengamati tanda-tanda, baik itu berupa visual, suara 

dan tanda lainnya yang berada di dalam iklan pencegahan Covid- 19 BNI. 

Selanjutnya, dilakukan pemahaman sungguh- sungguh terbadap iklan tersebut 

sehingga menemukan makna yang terdapat di dalamnya. 

Dalam proses pemahaman tersebut ditemukan banyak tanda-tanda yang 

perlu diungkap makna dan pesannya dengan pengamatan semiotika. Tahap 

selanjutnya adalah menentukan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya tanda- 

tanda, makna, dan pesan yang terdapat dalam iklan tersebut. 

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menentukan teori dan 

pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis permsalahan- permasa-

lahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan teori “kebohongan” dari Umberto 

Eco dan teori tanda yang dilihat dari batas-batas politis. Penggunaan teori 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh makna tanda- tanda dan pesan dalam 

iklan pencegahan Covid-19 secara lebih optimal. Hal ini terjadi karena semiotika 

merupakan teori yang mengkaji tanda secara langsung. 

 

III. METODOLOGI 

  Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, di mana 

menurut Little John (Wahjuwibowo, 2011, p.28), melihat bahwa realitas 

bukanlah bentuk yang objektif, tetapi dikonstruksi melalui proses interaksi dalam 

kelompok, masyarakat dan budaya. Dalam penelitian dengan paradigma 

konstrutivisme (Poerwandari, 2011, p. 27) menyampaikan ada dua hal yang yang  

dipertahankan sebagai kebenaran adalah keterpercayaan dan keaslian. Kedua 

aspek itu mengandung unsur kredibilitas, transferabilitas. Suyadnya dan Kholifah 

(2018, p. 60) menjelaskan pada intinya konstruktivisme intinya menerima peran  
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objek dan subjek dalam mengonstruksi teori.  

  Konstruktivis berpendapat bahwa pilihan paradigma, kerangka teori dan 

metode yang digunakan akan memengaruhi bagaimana objek yang diteliti 

dipersepsi. Tujuan akhir dari penelitian adalah untuk menampilkan gambaran 

analitis, mendalam serta komprehensif mengenai bentuk representasi 

kebahagiaan semu dalam iklan pencegahan Covid-19. Sehingga dapat diperoleh 

gambaran mengenai makna dalam bentuk tanda- tanda visual serta kaitannya 

dengan aspek masyarakat sosial dalam iklan layanan masyarakat pencegahan 

Covid-19 iklan BNI. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Banyak ahli kualitatif mencoba untuk memberi batasan 

definisi mengenai penelitian kualitatif, walaupun secara bahasa, definisi tersebut 

sangat beragam tetapi secara esensi, inti dari definisi tersebut kurang lebih 

hampir sama.  

  Sebagai tinjauan secara definisi dari salah satu ahli yaitu Moleong 

(Herdiansya, 2019, p. 8) menjabarkan penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain 

sebagainya, atau penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

diteliti. 

  Penelitian ini merupakan analisis teks media dengan menggunakan 

analisis semiotika model Umberto Eco untuk mengetahui secara detail 

representasi konsep kebahagiaan semu dalam iklan BNI dengan tema 

“Pencegahan Covid-19”, dimana proses pembentukan makna oleh semiotika d 

menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Unit 

analisis primer dalam penelitian ini adalah iklan layanan masyarakat yang 

diciptakan untuk menginformasikan tentang pencegahan Covid-19 oleh BNI. 

Iklan ini mengangkat isu tentang penyebaran virus Corona yang terjadi 

dimasyarakat saat ini. Di dalam iklan ini peneliti akan menganalisis tanda-tanda 

visual dan non visual.  

  Tanda-tanda visual berupa mimik wajah, adegan dalam iklan hingga 

pesan yang berusaha disampaikan. Studi dokumentasi adalah salah satu metode  

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Studi dokumentasi 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk  
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mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis 

dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan (Herdiansyah, 2019, p.133) 

  Metode dokumen bisa digunakan dalam riset kuantitatif dan kualitatif. 

Riset historis yang bertujuan untuk menggali data masa lampau secara sistematis 

dan objektif, framing, semiotik, analisis wacana, analisis isi kualitatif 

menggunakan dokumentasi sebagai metodenya. Jenis-jenis dokumentasi antara 

lain, berita media massa, buku teks, tulisan prasasti, peraturan hukum, status 

facebook, cuitan twitter, chatting, program televisi, film, video di youtube, iklan, 

majalah, laporan polisi, memo, surat pribadi, catatan telepon, buku harian 

individu, atau website (Kriyantono, 2020, p.308). 

  Dalam penelitian yang dilakukan ini, metode analisis yang digunakan 

adalah metode analis semiotika Umberto Eco. Semiotika Eco merupkan 

semiotika kontemporer yang mengintegrasi teori-teori semiotika sebelumnya. 

Oleh karenanya, semiotika Eco mengkaji sesuatu secara lebih mendalam. 

Semiotika yang dimaksud yaitu signifikasi dan komunikasi (Kaelan, 

2010).Dalam Jurnalpenelitian berjudul “Semiotics In Research Method Of 

Communication” (Mudjiyanto & Nur, 2013, p.2) dijabarkan bahwa kajian 

semiotika terdiri dari dua jenis kajian diantaranya semiotika komunikasi & 

signifikansi. 

  Semiotika komunikasi lebih kepada pemahan terhadap teori dalam 

produksi tanda yang nantinya akan ada pembahasan mengenai enam faktor 

komunikasi. Sedangkan, Semiotika signifikansi tidak terlalu mempermasalahkan 

tujuan dari suatu komunikasi, yang utama dalam hal ini yaitu meliputi 

pemahaman suatu tanda sehingga lebih kepada pengamatan proses kognisi pada 

penerima tanda. 

  Selanjutnya dijelaskan dalam (Eco, 2016, p.8) bahwa sebenarnyakajian 

semiotika lebih kepada mengkaji proses kebudayaan sebagai proses komunikasi. 

Hal itu dapat diartikan setiap dari proses komunikasi dapat terealisasi jika di 

landasi dengan sistem signifikansi. Perbedaan antara semiotika komunikasi dan 

signifikansi bukan berarti dua hal ini saling berlawanan dan tidak memiliki 

hubungan satu sama lain. 

  Penelitian ini jika ditinjau dari dua jenis kajian semiotika yang sebelum- 

nya yang telah dijelaskan, maka penelitian mengenai representasi makna 

kebahagiaan semua pada iklan perbankan ini dapat dikategorikan masuk kepada 

komunikasi signifikansi. Penelitian ini dikatakan demikian karena penelitian ini  



 353 

tidak memfokuskan penelitian pada bagaimana suatu tanda diproduksi dan apa 

saja faktor komunikasi yang terdapat dalam iklan ini. Penelitian ini akan lebih 

berfokus pada pengamatan suatu tanda dan pada iklan yang sudah ditayangkan di 

media dan juga mengkaji bagaimana mereka menggunakan tanda sehingga dapat 

dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan semu. 

  Tidak hanya melakukan penjabaran terhadap the theory of lie, dalam 

analisis Umberto Eco juga terdapat beberapa pemikirannya mengenai batas 

penelitian dalam ilmu semiotika. Umberto Eco membagi batas politis berdasar 

kesepakatan sementara dan yang lain ditentukan oleh objek disiplin itusendiri. 

Batas yang dimaksud di sini ada tiga macam di antaranya terdapat batasan politis, 

batasan alami dan batasan epistemologis (Eco, 2016, p.4).Batas-Batas politis 

merupakan wilayah penelitian mulai dari proses komunikasi yang tampak lebih 

alam dan spontan hingga sampai pada sistem kultural yang sangat rumit. 

 

IV. DISKUSI 

Iklan cegah Covid-19 BNI telah ditayangkan melalui media sosial 

youtube milik Bank BNI tepatnya sejak pandemi Corona di Indonesia dinilai 

sudah masuk tahap yang sangat mengkhawatirkan. Iklan ini telah sukses 

mengangkat isu pandemi ini melalui sudut pandang pemerintah untuk menjadi 

sumber informasi edukasi bagi masyarakat. 

Iklan layanan masyarakat dari BNI ini berisi tentang informasi mengenai 

bagaimana dan seperti apa cara dari penularan serta bagaimana tindakan 

pencegahan dari virus corona yang menyebar secara cepat kepada siapapun saat 

ini. Penggambaran dalam iklan yang menarik dengan menggunakan para 

pegawai perusahaan sebagai aktor yang berperan dalam iklan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan berjudul “Ayo Bersama Cegah Corona” beriringan dengan 

#AyoBersamaCegahCorona yang disuarakan BNI untuk coba mengajak 
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masyarakat agar memiliki perhatian terhadap penyebaran virus Corona. Iklan ini 

telah berhasil mengambil perhatian penonton sebanyak 11.715 kali penanyangan 

sejak mulai di unggah pada 22 maret 2020. Iklan ini memiliki jalan cerita dimana 

pada awal video ada seorang pria yang terlihat sehat dan hendak berangkat 

menuju bank dengan menggunakan transportasi umum sebagai kendaraan 

transportasi pilihannya. Terlihat pria yang hendak berangkat kerja berada di 

dalam KRL dengan berpergangan kepada handle yang tersedia di atas gerbong. 

Namun sayangnya handle itu digambarkan telah tercemar oleh virus sehingga 

melekat di tangan pria itu. 

Apa yang terjadi selanjutnya, pria yang digambarkan telah tertular virus 

di kendaraan KRL sebelumnya, akhirnya pemeran pria yang telah tertular tadi 

sampai di tempat tujuan. Pria ini mulai masuk kedalam bank. Sebelum pria ini 

memasuki gedung kantor, di depan pintu terdapat pihak keamanan yang 

memegang alat pengukur suhu tubuh di depan pintu masuk. Adegan selanjutnya 

pria yang berperan sebagai nasabah bank ini memulai interaksi dengan wanita 

yang berperan sebagai Customer Service. Saat adegan inilah dimana pria yang 

menjadi nasabah bank yang sejak awal digambarkan telah tertular di tempat 

umum, mulai menjadi penyebar virus yang ditularkan melalui alat tulis yang di 

pegang secara bersamaan antara pihak bank dan nasabah yang telah tertular 

virus.Adegan selanjutnya pihak bank yang berinteraksi langsung dengan nasabah 

pembawa virus mulai Kembali menyebarkan keberbagai pihak yang ada di 

kantor, penyebaran digambarkan dimana Customer service ini mengantarkan 

berkas keruangan tempat atasannya berada disini terjadi lagi penyebaran virus 

melalui prantara dokumen yang diberikan CustomerService.Adegan penyebaran 

virus  tidak  berhenti  sampai  dengan  kepada  atasan.  Atasan  ini  digambarkan 

kembali menyebarkan kepada anak buahnya yang lain dan terus berlanjut. 

Setelah adegan penularan ini selesai, terdapat efek video roll back untuk 

berganti adegan dengan tema yang berlawanan yaitu dengan tema adegan 

pencegahan. Dalam adegan pada sesi kedua ini tidak banyak berbeda secara 

teknik pengambilan gambar. Adegan pada sesi dua ini dimulai dengan Customer 

Service yang mencoba memutus rantai penyebaran virus dengan rajin mencuci 

tangan setelah menemui nasabah pria yang sebelumnya bertindak sebagai 

pembawa virus. Karena tindakan dasar pencegahan itu menyebabkan virus tidak 

lagi tersebar kesetiap orang yang ada di bank. Customer Service tidak membawa 

virus kepada atasannya dan begitu juga atasannya tidak menjadi penyebar virus 

kepada anak buahnya. 
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Dari iklan tersebut, mengisyaratkan bahwa penyebaran Covid-19 sudah 

cukup mengkhawatirkan. Penyebaran tidak lagi hanya melalui orang- orang lain 

yang berada di sekitar kita namun, virus Corona bisa saja berada serta menempel 

di barang-barang yang ada dilingkungan kita. Seperti pada contohnya 

digambarkan virus Corona berada pada handle pada gerbong KRL. Teori 

“kebohongan” yang disampaikan oleh Umberto Eco terlihat pada ekpresi wajah 

aktor dan juga pada penggambaran virus itu sendiri. Setting ini menunjukan 

ekspresi wajah aktor yang Bahagia seakan tidak menyadari bahwa ancaman virus 

Corona merupakan ancaman serius. Aktor tetap menggunakan kendaraan umum 

tanpa adanya  persiapan perlindungan diri seperti masker. Himbauan pemerintah 

terkait social distancing sudah lebih dulu diberlakukan sebelum iklan ini di 

uggah. Sehingga mengisyaratkan aktor yang berperan disini merupakan contoh 

yang tidak peduli dengan aturan serta kebahagiaan yang digambarkan oleh aktor 

disini merupakan kebahagiaan semu yang mungkin saja kebebasan seperti ini 

tidak akan ditemui pada masyarakat umum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam video menampilkan setting adegan pemeriksaan suhu tubuh 

yang menjadi standar pemeriksaan umum yang dilakukan diseluruh wilayah 

perkantoran. Dalam adegan ini diperiksa suhu tubuhnya oleh pihak keamanan. 

Teori “kebohongan” yang disampaikan oleh Umberto Eco terlihat pada cara 

pemantauan Covid-19 itu sendiri. Dimana pada kenyatannya beberapa kantor 

menyiapkan pengamanan tambahan seperti menyiapkan handsanitizer setelah 

dilakukan pemeriksaan suhu tetapi tidak dilakukan dalam adegan ini. 
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Adegan menjadi sebuah kepalsuan yang dibenarkan dalam adegan ini 

sehingga kemudahan seseorang dalam beraktifitas di tempat serta Gedungumum 

terlihat nyata walaupun pada kenyataan dilapangan aturan lebih ketat dari apa 

yang digambarkan. Seperti di haruskan menggunakan masker dan melakukan 

social distancing hal ini mengisyaratkan kebahagiaan semu pada kegiatan 

keseharian seseorang di masa 356ebagian virus Corona Narasi yang dihadirkan 

yang berbunyi “tanpa disadari keberadaannya ada disekitar kita” menjadi hanya 

sebuah narasi kosong jika tidak ada pencegahan lebih. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dalam iklan BNI yang berjudul 

“Ayo Bersama Cegah Corona” terdapat tiga setting adegan utama yang diambil 

dan dianalisis menggunakan analisis semiotika Umberto Eco. Ketiga adegan 

utama ini dipilih karena menggambarkan sekaligus merepresentasikan makna 

kebahagiaan semu pada iklan BNI. Setting adegan pertama terdapat gambaran 

visual berupa penyebaran virus yang terjadi di tempat umum. Visual berupa 

seorang pria yang sedang memiliki urusan sehingga mengharuskan dirinya untuk 

berpergian menggunakan kendaraan umum disaat virus corona telah menjadi 

pademi tingkat dunia. Setting adegan kedua terdapat gambaran visual berupa 

proses penularan virus dari orang ke orang lain yang terjadi di dalam lingkungan 

perkantoran. Adegan kedua ini memiliki banyak sekali tanda berupa 

penggambarkan virus. Makna dalam iklan berjudul “Ayo Bersama Cegah 

Corona” BNI ditarik berdasarkan wujud dari tanda yang dianalisis menggunakan 

teori semiotika Umberto Eco dengan memfokuskan pada the theory of lie (teori 

“dusta”) dan teori tanda yang ditinjau dari sisi politisnya. 

  Secara garis besar, makna dalam iklan layanan masyarakat persembahan 

dari BNI ini meliputi sebuah peringatan bahwa penyebaran virus Corona harus 

menjadi perhatian lebih bagi masyarakat. Keberadaan virus Corona atau dengan  
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nama lain Covid-19 bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa dianggap remeh. 

Karakter virus yang bisa berkembang di setiap tempat terutama tempat-tempat 

umum yang dilalui atau fasilitas umum yang digunakan banyak orang harus 

diwaspadai. Iklan ini menerangkan bahwa siapa saja bisa menjadi pembawa 

ataupun tertular virus. Bermacam-macam cara penyebaran virus ini berkerja 

seperti penularan melalui kontak tubuh dan juga kontak dengan barang-barang 

yang ada di sekitar masyarakat.Tindakan pencegahan yang coba digambarkan 

dalam iklan ini merupakan pencegahan yang sederhana seperti mencuci tangan. 

  Pemaknaan yang diterangkan sebelumnya merupakan penjelasan dari 

cara memaknai suatu iklan berdasarkan alur cerita yang dibangun oleh pembuat 

iklan. Namun terdapat pemaknaan lain yang dapat dijabarkan melalui analisis 

Teori “kebohongan” yang disampaikan oleh Umberto Eco. Banyak dari setting 

adegan yang terdapat dalam iklan dapat dimaknai sebagai kebahagiaan semu. 

Terlihat pada awal adegan penggambaran sebag yang terlihat ceria disaat corona 

sedang menyebar di antara masyarakat merupakan gambaran kebahagiaan semu. 

  Dikatakan sebagai kebahagiaan semua karena pada kenyataannya 

masyarakat sebenarnya saat sebagian ini berlangsung berada pada rasa takut akan 

tertular virus. Kebebasan bergerak masyarakat saat sebagian pada kenyataannya 

tidaklah sebahagia seperti yang digambarkan oleh iklan ini. Selanjutnya setting 

adegan yang terdapat dalam iklan yang dapat dimaknai sebagai kebahagiaan 

semu yaitu pada penggunaan atribut dan penerapan aturan khusus yang dilakukan 

selama sebagian Corona terjadi. 

  Seperti yang kita tahu penggunaan atribut sesuai dengan standar kemanan 

dalam pencegahan penyebaran virus di perkantoran terkadang tidak hanya 

dengan mengukur suhu tubuh saja. Penggunaan masker dan juga penyemprotan 

cairan ataupemaparan sinar yang dianggap dapat membunuh virus merupakan 

bagian mendasar dalam sebagian pencegahan peneyebaran virus Corona 

terkadang sebagian perusahaan menambakan face shield sebagai standar 

kemanan mereka. Dalam hal ini iklan dapat dimaknai menampilkan adegan  

sebagai kebahagiaan semu. Setting dalam adegan mampu menggambarkan 

ketenangan pihak perbankan dalam menangani virus.Terakhir,setting adegan 

yang terdapat dalam iklan yang dapat dimaknai sebagai kebahagiaan semu yaitu 

penerapan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
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V.  SIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa iklan layanan 

masyarakat berjudul “Ayo Bersama Cegah Corona” yang dipersembahkan oleh 

bank BNI, merepresentasikan makna kebahagiaan semu yang dibuktikan dari 

beberapa tanda dan simbol serta makna dari yang ditampilkan pada iklan layanan 

masyarakat milik industriperbankan ini. 

  Kebahagiaan semu yang tergambar pada iklan layanan masyarakat ini 

terlihat pada beberapa setting adegan yang terbagi dalam dua kategori 

diantaranya Setting adegan pada proses penularan virus Corona dan pada setting 

adegan yang menunjukan proses pencegahan dari virus Corona. Setiap Setting 

adegan yang menampilkan kebahagiaan semu dibuktikan dengan beberapa 

adegan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam pergaulan dan 

lingkungan masyarakat pada umumnya. Beberapa hal dapat dicontohkan, di 

mana pada saat masyarakat khawatir dari akibat penyebaran virus dan mereka 

mencoba menjalankan beberapa protokol Kesehatan seperti Social Distancing, 

Work from Home, dan menggunakan beberapa alat perlindungan diri namun hal 

ini tidak sepenuhnya digambarkan dalam iklan ini. 

  Representasi makna kebahagiaan semu juga digambarkan melalui 

ekspresi Bahagia yang terus ditampilkan pada setiap adegan. Tentunya hal ini 

bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Saat-saat awal 

hingga sekarang masyarakat merasakan kecemasan lebih saat virus Corona 

mewabah di sekitar lingkungan mereka. Beberapa bentuk dari ketidaksesuaian 

dari apa yang coba digambarkan oleh pihak pembuat iklan dengan apa yang 

terjadi pada masyarakat yang menjadikan iklan ini mengandung pemaknaan 

kebahagiaan semu. Untuk ke depannya, riset ini bisa dikembangkan lagi dengan 

menggunakan lebih banyak iklan dari sejumlah BUMN yang sama-sama 

mengangkat isu penanganan dan pencegahan Covid, tetapi mungkin bisa dilihat 

dari paradigma atau perspektif  kritis agar bisa membongkar ideology apa yang 

ada dibalik sebuah iklan. Atau, bisa juga dilihat dari metode Studi Kasus lewat 

pencarian data wawancara dengan para pembuat iklan agar bisa ditemukan 

makna sesungguhnya yang ingin disampaikan. Peneliti juga berharap penelitian  

ini bisa memberikan masukan berharga bagi para pembuat iklan agar bisa 

menyuguhkan iklan yang berkualitas dan dapat mengemas iklannya secara cerdas 

dan tepat sesuai dengan segmentasi target sasarannya. 
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I. PENDAHULUAN  

Homoseksual, menurut definisi yang dibuat oleh American Psychological 

Association, adalah laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual 

tertarik terhadap sesama jenisnya (www.apa.org). Dewasa ini, keberadaan kaum 

homoseksual di dalam masyarakat hampir di semua bagian dunia sudah 

merupakan suatu realitas sosial. Tom Boellstorff dalam bukunya The Gay 

Archipelago (2005: vii), “Orang gay dan lesbi ada di mana-mana di Indonesia, 

dari Sabang ke Merauke, tetapi lebih tersembunyi. Sampai sekarang, banyak 

antaranya yang merasa mereka harus tertutup.” 

Menurut data yang dilansir dalam portal Gaya Nusantara, jumlah kaum 

gay di Indonesia sudah mencapai 20 juta orang hingga saat ini. Jumlah ini akan 

mencapai dua kali lipatnya apabila ditambah dengan kaum biseksual. Merujuk 

pada penelitian Kinsey terhadap 5300 pria kulit putih sebagai responden di 

Amerika, setiap individu disebutkan memiliki kecenderungan untuk menyukai 

sesama jenis. Bahkan Kinsey menyebutkan bahwa satu dari tiga responden 

memiliki pengalaman hubungan seksual paling tidak satu kali semenjak masa 

pubertas. (Ariyanti, 2018: 2). Saat ini Jakarta merupakan salah satu kota di 

Indonesia yang “menyimpan” banyak kaum homoseksual terutama gay. Menurut 

perkiraan para ahli dan PBB dengan memperhitungkan jumlah penduduk lelaki 

dewasa, jumlah gay di Indonesia saat ini diperkirakan lebih dari tiga juta orang. 

Sedangkan berdasarkan perkiraan tahun 2009, angkanya hanya sekitar 800 ribu, 

di mana 60 hingga 80 ribu di antaranya berada di Jakarta.  

(http://health.kompas.com). 

Keberadaan kaum homoseksual dan banyak hal tentang homoseksualitas 

juga bukan merupakan hal yang baru dibicarakan di tengah masyarakat. Namun 

demikian, fenomena homoseksual masih terus menjadi kontroversi dan 

perdebatan di dunia. Tak hanya di negara-negara yang menganut budaya timur, 

bahkan juga di negara-negara barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa pun 

isu homoseksual masih menjadi hal yang kontroversial dan selalu mengundang 

perdebatan (Meyer, 2003). 

mailto:adindasiregar@acu.ac.id
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Di kalangan para pengamat dan peneliti tentang realitas sosial ini terdapat 

dua pendapat dalam memandang homoseksualitas. Menurut Dede Oetomo, 

pendiri organisasi Gaya Nusantara, pandangan yang pertama adalah anggapan 

bahwa homoseksualitas merupakan bagian hakiki dari struktur kepribadian 

manusia bawaan dari lahir. Pandangan ini timbul dari konseptualisasi medis-

biologis yang melihat kesemestaan homoseksualitas di mana-mana dan pada 

semua zaman. Pandangan yang kedua adalah yang melihat homoseksual sebagai 

sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial. (Oetomo, 2001 dalam Handoyo, 

2002:93-94) 

Perbedaan pandangan dan penerimaan yang sangat beragam di dalam 

masyarakat tentang homoseksualitas dan kaum homoseksual antara lain 

disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang homoseksualitas tersebut. 

Salah satu faktor yang sangat penting untuk dipahami adalah tentang gaya 

komunikasi yang dilakukan oleh kaum homoseksual, baik terhadap sesama 

homoseksual, maupun terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sosial di 

luar kelompok homoseksual dan keluarga.  

Gaya komunikasi merupakan bagaimana cara dan gaya manusia dalam 

berkomunikasi dengan sesama manusia lainnya. Pada penelitian ini, peneliti 

mengacu pada gaya komunikasi yang disebutkan oleh Dean C. Barnlund. Ia 

memaknai pola komunikasi sebagai communication style, bukan pola dalam 

pengertian pattern yang merujuk pada jaringan sosial dalam perspektif 

sosiologisnya. Dalam buku “Intercultural Communication: A Reader (Fourth 

Edition)” dinyatakan:  

“Communication style is meant the topics people prefer to discuss, their 

favorite forms interaction – ritual, repartee, argument, Self-discourse – 

and the depth of involvement they demand of each other. It includes the 

extent to which communication rely upon the same channels, vocal verbal 

physical for conveying information and the extent to which they are tuned 

to the same level of meaning. That is, to the factual or emotions content of 

message. The use of a common vocabulary and even preference for similar 

metaphors may help people to understand each other.” (Samovar dan Porter, 

2001:281)  

Dalam penelitian ini, gaya komunikasi yang dikaji yakni bagaimana gaya 

komunikasi antara gay dengan sesama gay dan lingkungan sosial mereka. Para 

gay memiliki gaya komunikasi yang unik, yakni proses komunikasi yang 

dilakukan biasa terjadi tidak hanya melalui komunikasi verbal melainkan juga 
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mereka biasa berkomunikasi menampilkan identitas dan kepribadiannya dengan 

simbol-simbol nonverbal. Dengan mengetahui cara dan gaya komunikasi para 

gay, selanjutnya dapat diketahui dan dipahami cara komunikasi apa yang mereka 

sukai karena gaya komunikasi merupakan proses yang dirancang untuk mewakili 

kenyataan keterkaitan unsur-unsur serta kelangsungannya dalam realitas yang 

terjadi. Mengetahui cara berkomunikasi yang cocok dengan para gay selanjutnya 

dapat digunakan untuk menemukan pola yang cocok dalam berkomunikasi 

dengan mereka sehingga terjalin komunikasi yang efektif, terlepas dari apapun 

tujuan komunikasi yang kita dilakukan dengan para gay tersebut. 

Kaum  homoseksual dapat dikatakan sangat membutuhkan eksistensi diri 

di tengah kelompoknya. Hal tersebut terjadi karena beragamnya pandangan 

masyarakat luas terhadap orientasi seksual mereka sehingga mereka perlu 

penguatan dari sesama gay. Terbukti meskipun di era pandemi Covid-19, para 

gay “memaksakan” untuk tetap melakukan pertemuan bahkan pesta-pesta. 

Setidaknya dalam masa Normal Baru, dilansir detik.com pada September 2020  

polisi menggerebek sebuah pesta gay di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan 

(https://news.detik.com). Padahal di era Normal Baru ini pemerintah masih 

menerapkan aturan untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang terdapat 

kerumunan apalagi tanpa menerapkan protokol kesehatan. 

Maka, penelitian yang akan dilakukan ini didasarkan atas pentingnya 

memahami gaya komunikasi antarpribadi dalam kehidupan orang-orang yang 

memiliki kecenderungan seksual berbeda yaitu kaum gay, dalam upaya untuk 

mengurangi pemahaman yang salah terhadap kaum homoseksual khususnya gay. 

Selain itu, peneliti ingin menilai bagaimana tingkat kehati-hatian para gay dalam 

menyikapi pandemi Covid-19 sehingga nantinya bisa dilakukan pendekatan yang 

tepat dalam rangka sosialisasi mengenai Covid-19. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini merupakan studi fenomenologis. Bogdan dan Taylor 

mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam studi fenomenologis adalah 

interaksi simbolik dan etnometodologi (Mulyana, 2001:59). Suatu fenomena 

dapat ditinjau dari proses interaksi simbolik di antara mereka yang melakukan 

komunikasi. Peneliti menggunakan teori interaksi simbolik untuk menjelaskan 

bagaimana fenomena para gay berinteraksi, baik dengan sesama gay, serta 

dengan orang-orang “bukan gay” di lingkungan sosial mereka, apa yang 

ditampilkannya sebagai bentuk penyampaian identitas diri, serta bagaimana  
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proses komunikasi antarpribadi yang terjadi. 

Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana para gay mengelola 

kesan yang diri mereka kepada keluarga dan masyarakat. Pengelolaan kesan 

tersebut berhubungan dengan bagaimana mereka berkomunikasi dengan 

masyarakat. Teori Dramaturgi Erving Goffman merupakan teori yang akan 

digunakan dalam menemukan jawaban dari bentuk pengelolaan kesan yang 

dilakukan para gay yang menjadi narasumber/responden dalam penelitian ini.  

Goffman dalam Mulyana (2008:112) mengasumsikan bahwa ketika 

orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang 

akan diterima orang lain. Dia menyebut upaya tersebut sebagai impression 

management atau pengelolaan kesan, yaitu teknik yang digunakan aktor untuk 

memupuk kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Di dalam dramaturgi terdapat front stage dan back stage. Front stage merupakan 

panggung depan di mana seseorang memainkan peran di dalam situasi tertentu. 

Saat itu seseorang memainkan peran sebaik-baiknya agar penonton memahami 

perilaku. Back stage adalah wilayah pertunjukan yang tidak boleh dilihat oleh 

orang lain dan tidak mungkin dipertunjukkan di front stage.  

 

III. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2009:8-9), metode penelitian kualiatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada generalisasi. Dengan alasan tersebut, ada yang menyebut 

penelitian kualitatif sebagai penelitian naturalistik, yang mengasumsikan bahwa 

perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami 

melalui analisis atas lingkungan alamiah (natural setting) mereka.  

Penulis menggunakan kajian fenomenologi dengan maksud mengungkap-

kan pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal kaum gay ketika 

berinteraksi dengan mitra komunikasinya. Schutz dan Luckmann (1974, dalam 

Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009:337) menjelaskan bahwa fenomenologi 

dimaksudkan untuk merumuskan ilmu sosial yang mampu “menafsirkan dan 

menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia” dengan cara menggambarkan 

struktur-struktur dasar. Littlejohn (2009:199) mendefinisikan fenomenologi 

sebagai studi tentang pengalaman yang datang dari kesadaran atau cara kita  
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memahami sesuatu dengan secara sadar mengalami sesuatu tersebut.  

Dalam penelitian ini, fenomena yang ingin penulis gali adalah gaya 

komunikasi antarpribadi gay dengan sesama gay, serta lingkungan sosial, 

meliputi:  

1. Konsep diri: yakni bagaimana para individu gay melihat diri mereka sendiri. 

2. Penggunaan media: cara komunikasi yang disukai dan kerap digunakan. 

Penggunaan bahasa verbal: kode bahasa, aksen, dan sifat bahasa yang 

digunakan. Penggunaan bahasa nonverbal: dilihat dari berbagai aspek 

nonverbal seperti gesture, postur, kontak mata, ekspresi wajah, dan 

sebagainya.  

3. Keluasan (breadth) dan kedalaman(depth) topik komunikasi: keluasan 

diamati  berdasarkan jumlah dan varian topik/isu yang dibicarakan, dan 

kedalaman diamati berdasarkan derajat kepersonalan yang mereka lekatkan.  

Dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan 

data, yaitu:  

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada narasumber/responden dan jawaban-jawabannya dicatat 

atau direkam.  

2. Studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti sumber dan referensi yang 

mendukung penelitian dalam bentuk literatur bahan kajian.  

 

IV. DISKUSI 

Informan 

Dalam studi fenomenologi, kriteria informan yang baik adalah individu 

yang telah mengalami fenomena yang akan diteliti. Peneliti menetapkan tiga 

orang gay yang menjadi narasumber, yakni MR, DD, dan TM. MR seorang 

pebisnis, DD merupakan seorang karyawan yang bekerja di rumah sakit, dan TM 

yakni seorang pialang saham di sebuah perusahaan dan tergabung dalam tim 

penjualan (marketing) di perusahaan asuransi internasional di Jakarta.  

Ketiga narasumber/informan tersebut peneliti pilih karena sesuai dengan 

kriteria yakni memiliki keunikan gaya komunikasi pada front stage (saat 

menjalani rutinitas profesi sehari-hari di tengah masyarakat) dan back stage (saat 

bersama dengan kelompok gay mereka atau dengan orang-orang yang telah 

mengetahui identitas diri mereka). Ketiga informan tersebut merupakan pekerja 

publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tanpa ada perantara. 
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Pekerjaan mereka pun memerlukan pandangan yang baik dan kepercayaan dari 

masyarakat untuk menunjang karier mereka. 

MR dan TM memiliki profesi yang sangat memerlukan kepercayaan, 

yakni pebisnis dan tim penjualan. Mereka berdua mendapatkan klien dan rekan 

bisnis yang tentu mempercayakan sesuatu (dalam hal ini harta) kepada MR dan 

TM. Apabila masyarakat tidak mempercayai mereka, yang sangat mungkin 

timbul karena identitas mereka sebagai gay yang mendapat berbagai stigma 

negatif, maka kesuksesan pekerjaan mereka akan terancam. Sementara itu, DD 

yang berprofesi sebagai perawat, tentu selalu bersentuhan langsung dengan 

pasiennya. Stigma tentang kaum homoseksual berkaitan erat dengan penyakit 

HIV/AIDS, sangat mungkin mempengaruhi persepsi para pasiennya dan 

membuat pasien menjadi khawatir dan takut untuk memeriksakan kesehatannya 

dengan seorang gay. Apalagi saat ini di tengah pandemi Covid-19 di mana 

masyarakat lebih memperhatikan perihal kesehatan dan risiko-risikonya. 

Kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan para pasien juga diasumsikan 

mempengaruhi gaya komunikasi yang dilakukan DD di berbagai lingkungan 

sekitarnya, terutama di lingkungan sosial. 

Konsep Diri 

Dari observasi yang peneliti lakukan selama penelitian, memang benar 

berbeda gaya berkomunikasi antara satu gay dengan yang lainnya, sesuai dengan 

cara mereka memandang homoseksualitas dan mengonsep diri mereka sebagai 

seorang gay. Meskipun mereka sama-sama tergabung dalam kelompok yang 

sama tetapi cara mereka memandang homoseksualitas dan mengaplikasikannya 

dalam bentuk perilaku masih sangat bergantung pada latar belakang pribadi 

masing-masing. Aktivitas homoseksual dapat timbul karena berbagai sebab, 

antara lain karena adanya keterbatasan pilihan pasangan seksual, sebagai suatu 

sarana pemuasan rasa ingin tahu, aktualisasi diri yang merasa terlanjur feminin, 

serta pemuas batin yang dirasa kurang. Banyak pendapat yang mencoba 

mengungkapkan sebab timbulnya homoseksual, baik dari kalangan awam, 

kedokteran, ahli jiwa, maupun kalangan homoseksual itu sendiri. Semua 

pendapat memiliki ciri khas dasar pemikirannya masing-masing. 

Maka dari itu, dari segi keterbukaan pun para gay mengaplikasikannya 

dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang sudah sangat terbuka kepada 

siapapun, ada pula yang hanya terbuka kepada sesama gay, ada yang tertutup 

hanya pada keluarga, bahkan ada yang tertutup kepada keluarga, masyarakat, 

bahkan kepada teman mereka yang mereka tahu dari kalangan gay. Keterbukaan 
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akan identitas tersebut sangat berpengaruh terhadap interaksi dan pengelolaan 

kesan yang dilakukan para gay dengan mitra komunikasi mereka. Selain itu, 

penerimaan terhadap diri sendiri pun berpengaruh terhadap gaya komunikasi 

yang mereka lakukan. 

Informan pertama, MR, menjadi gay yang tidak terbuka mengenai 

identitasnya. Maka dalam sosialisasinya dengan sesama gay, ia lakukan dengan 

cara mencari “teman” lewat jejaring sosial Facebook. Ia jarang berkomunikasi 

dengan sesama gay untuk melakukan diskusi ataupun pembenaran atas apa yang 

ia lakukan saat ini. Hal itu karena ia sadar betul perbuatannya adalah salah satu 

hal yang dilaknat Tuhan. 

Sementara itu, informan kedua DD mulai sangat menyadari dan 

mengakui diri sebagai seorang gay, ia langsung memberanikan diri terbuka. Ia 

bercerita kepada teman dekatnya saat itu mengenai orientasi seksualnya yang 

tidak biasa. DD tidak merasa khawatir, takut, atau apapun terhadap yang 

dirasakannya dan dampaknya ke depan. Hal yang ia rasakan hanya merasa 

senang dan nyaman sehingga ia terus berada di dunia homoseksual hampir tanpa 

perlawanan.DD pun sangat terbuka kepada siapapun tentang orientasi seksualnya. 

Ia tidak mau membebani dirinya dengan berkata dan bertindak tidak jujur 

terhadap diri sendiri maupun orang lain.  

Informan ketiga, TM, bukanlah seorang gay yang tertutup. Ia bukan pula 

laki-laki penyuka sesama jenis yang bangga menampilkan identitasnya. Ia tidak 

berusaha menutup-nutupi identitasnya dan berpura-pura menjadi orang lain. 

Ketika TM ingin tampil dan berperilaku lebih feminin, ia akan melakukannya. 

Namun, ia sendiri menganggap bahwa dirinya cenderung manly ketimbang 

keperempuan-perempuanan. Penampilannya sama sekali tidak mengindikasikan 

bahwa ia merupakan seorang homoseksual. TM berbadan cukup besar, dengan 

wajah tegas, dan gaya berpakaian yang sangat maskulin. Cara bicara dan tingkah 

lakunya pun tegas, tidak banyak bicara, suaranya berat, dan tatapan matanya 

tajam. Menurutnya, mungkin itu yang membuat ia disukai banyak laki-laki 

feminin. “Karena saya cowok banget,” ujarnya. 

Pemahaman dan pemaknaan para gay terhadap Covid-19 juga berbeda-

beda. Seperti MR yang menganggap Covid-19 memang ada dan harus sangat 

berhati-hati terhadapnya, sehingga ia membatasi diri untuk berinteraksi langsung 

tatap muka dengan orang lain baik itu teman-teman di liingkungan gay maupun 

di luar itu. DD yang merupakan seorang perawat juga sudah familier dengan isu 

seputar Covid-19. Namun karena DD sudah terbiasa menghadapi risiko besar  
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terkait kesehatan, ia cenderung agak menyepelekan isu Covid-19 dalam hal 

komunikasi tatap muka. Sementara itu, TM yang memang masih harus bekerja di 

luar rumah tidak terlalu peduli dengan isu Covid-19, ia menjalani hidup seperti 

biasa tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan saat di ruang publik. 

Penyampaian Pesan 

Ketiga informan menunjukkan kesukaan yang berbeda mengenai media 

yang dipilih untuk berkomunikasi. Hal ini berkaitan erat dengan konsep diri 

masing-masing informan. Bagi informan yang cenderung tertutup, mereka 

menyukai media komunikasi tidak langsung dengan menggunakan tulisan karena 

merasa lebih bisa menumpahkan pikiran dan perasaan tanpa harus memikirkan 

tanggapan langsung dari orang lain. Sebaliknya, untuk gay dengan kepribadian 

lebih terbuka cenderung menyukai komunikasi verbal langsung dengan timbal 

balik langsung, dan menganggap lebih baik dalam keadaan bertatap muka. 

MR sangat menyukai berekspresi dengan bahasa verbal melalui media 

tulisan. Ia merasa dirinya lebih bisa berekspresi. Ia malah lebih bisa 

mengutarakan apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ia rasakan, dan apa yang 

ia inginkan sampaikan melalui tulisan. Termasuk untuk mengungkapkan isi hati 

kepada pasangannya. Ia beranggapan tulisan-tulisannya lebih bisa mengena ke 

dalam hati dan pikiran orang lain ketimbang ucapan-ucapannya. Ia merasa lebih 

mudah mempengaruhi orang lewat media komunikasi tidak langsung. Ditambah 

lagi di era pandemi Covid-19 ini meskipun sudah memasuki masa Normal Baru, 

MR masih lebih suka melakukan komunikasi virtual melalui Facebook, 

WhatsApp, ataupun aplikasi kencan khusus untuk gay. 

DD sangat bertolak belakang dengan MR. Bagi DD, berbicara dengan 

orang lain secara tatap muka merupakan hal yang menyenangkan. Bisa dikatakan 

ketika sedang berkumpul dengan sesama gay, DD lah yang paling banyak bicara 

di antara mereka. Ia yang sehari-hari bekerja di rumah sakit mengatakan biasa 

saja saat berinteraksi secara tatap muka dengan lawan bicara. Ia juga masih kerap 

berkumpul dengan teman-teman sesama gay secara privat, namun tidak berpesta-

pesta sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. 

Bagi TM, berkomunikasi secara tatap muka maupun melalui media sosial 

sama menyenangkannya. Ia tidak masalah menggunakan media apapun untuk 

berkomunikasi dengan siapapun, tergantung kebutuhannya. Menurutnya,ssat 

iamelakukan komunikasi verbal lisan secara tatap muka dapat membawa dirinya 

menyelami karakteristik orang lain. Ia pun dapat tampil dan diselami oleh lawan 

bicaranya.Namun, ia mengakui kebanyakan teman-teman gay dan relasi kerja ia 
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dapatkan dari jejaring sosial. Di masa Normal Baru, TM berinteraksi seperti biasa 

dengan lingkungan sosialnya maupun dengan rekan sesama gay, ia mengakui 

lebih memperhatikan protokol kesehatan. Namun, ia mengecualikan saat ia hanya 

dengan bersama pasangan gay-nya. 

Pesan Verbal 

Gaya komunikasi verbal di dalam penelitian ini mengarah kepada gaya 

berbicara karena untuk mengucapkan kalimat lisan biasanya orang cenderung 

spontan tanpa dibuat-buat. Gaya para gay dalam berkomunikasi secara verbal 

berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat mulai dari penggunaan kata-kata 

yang diucapkan, dialek yang ditunjukkan, hingga bagaimana usahapemberian 

kesan yang ia lakukan kepada orang lain. Pilihan gaya berkomunikasi secara 

verbal tergantung dari dengan siapa orang tersebut berbicara. Namun, semua itu 

pun tidak lepas dari konsep diri yang ia tanamkan di dalam dirinya. 

Penyampaian pesan verbal yang berbeda-beda tersebut tidak terlepas 

kaitannya dengan kepribadian mereka, batasan diri mengenai keterbukaan akan 

identitas, dan dengan siapa mereka berbicara. Ketika berbicara dengan 

lingkungan sosial, mereka cenderung memilih untuk menggunakan bahasa 

Indonesia populer. Ada pula gay yang suka menyelipkan kata-kata yang kebanci-

bancian ketika berbicara dengan orang lain, hal itu dianggap hanya sebagai bahan 

bercanda. 

Dalam berkomunikasi, gaya yang MR tampilkan secara verbal dengan 

orang lain, baik sesama gay, keluarga, maupun masyarakat luas, relatif hampir 

sama saja. Ia lebih senang memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Struktur kalimat yang ia terapkan bagus. Dengan gaya berkomunikasinya yang 

seperti itu, MR menyadari bahwa orang-orang cenderung menganggap ia orang 

yang kaku. MR mengakui bahwa dirinya sangat mengatur setiap ucapan yang ia 

utarakan. Hal tersebut MR lakukan karena ia tidak mau terungkap identitasnya 

sebagai gay kepada orang banyak. Ia juga tidak suka ketika mendengar para gay 

berbicara semaunya di hadapan masyarakat. 

Sementara itu, DD merupakan seorang yang sangat gemar berbicaradan 

terbuka. Bisa dikatakan di antara ketiga informan, ia yang paling besar 

kebutuhannya untuk menjalin komunikasi dengan orang lain.Dalam 

komunikasinya, DD kerap menggunakan kata-kata lucu yang identik dengan 

banci. Hal itu membuat teman-temannya sangat menyukai DD yang humoris dan 

bisa membuat orang tertawa hanya dengan kalimat-kalimat yang diucapkannya. 

Hal itu DD lakukan dengan tujuan ingin merasa lebih akrab dan mendekatkan diri 
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dengan orang lain, baik teman sesama gay maupun orang-orang di lingkungan 

masyarakat luas. Ia ingin mengajak orang lain untuk lepas santai ketika 

berkomunikasi dengan dirinya. DD juga sekaligus membuat dirinya nyaman 

dengan orang lain apabila ia tampil berbicara apa adanya. 

Sementara itu, TM memang termasuk orang yang suka mengobrol 

panjang lebar dengan orang lain. Meski begitu, terkadang ia tidak percaya diri 

dengan keadaannya terutama secara fisik.Ia tidak pernah berbicara dengan gaya 

feminin, serta ia sekalipun tidak pernah mengucapkan kata-kata yang identik 

dengan homoseksual atau banci. Ia merasa tidak terlalu kesulitan karena ia 

memang memiliki gaya bicara yang sangat kelaki-lakian. Namun TM merasa 

agak sulit ketika ia ingin berbicara dengan gaya ekspresif dan spontan, seperti 

ketika ia berada di lingkungan gay dan sosial. Ia seringkali harus menahan diri 

untuk tidak terbawa ke pembicaraan yang bisa mengindikasikan ia sebagai 

kelompok LGBT. Ketika berkomunikasi baik tatap muka maupun tulisan di 

jejaring sosial, TM tetap menggunakan bahasa Indonesia populer. 

Pesan Nonverbal 

Perilaku nonverbal juga merupakan salah satu yang paling diperhatikan 

oleh para gay. Mereka mengaku sering kali mampu mengidentifikasi seorang 

laki-laki termasuk dalam kaum homoseksual atau tidak. Dalam rangka 

menunjukkan atau menutupi identitas sebagai kaum homoseksual, simbol-simbol 

nonverbal juga kerap menjadi objek penting dalam memanipulasi diri mereka. 

Ketika mereka ingin menunjukkan diri mereka sebagai homoseksual, 

gerakan mata, mimik wajah, gesture, dan cara berpakaian mereka sesuaikan 

dengan gaya yang umum ditampilkan para homoseksual. Dalam hal ini sebagai 

contohnya, mereka kerap menampilkan wajah yang cenderung dibuat semanis 

mungkin dan mereka akan lebih sering tersenyum di depan orang lain. Mata yang 

dibuat lebih sayu, gerakan tubuh yang lebih gemulai, serta cara berpakaian yang 

menyukai warna-warna cerah serta membentuk tubuh. Ketika mereka ingin 

menutupi identitas, mereka akan melakukan hal sebaliknya. 

Para gay cenderung ingin selalu diperhatikan ketika sedang berada di 

lingkungan sesama gay atau kelompok pendukung LGBT. Ketika bersama 

lingkungan sosial, mereka menampilkan diri sesuai keterbukaan identitas dengan 

mitra komunikasinya. Hal ini berlaku di dalam komunikasi baik melalui dunia 

maya (media sosial dan aplikasi chatting) maupun saat bertatap muka. 

Informan pertama, MR, mengatakan ia mengatur penampilannya agar 

identitasnya sebagai seorang gay tertutupi. Ia cenderung memakai pakaian santai 
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biasa seperti kaus oblong dan celana. Di tengah lingkungan sosial MR tidak 

merasa kesulitan dengan pengaturan dirinya dalam berpenampilan. Menurutnya, 

teman-temannya memang sudah tahu bahwa ia memang orang yang lembut dan 

agak kemayu. Meski demikian MR selalu berusaha tampil se-maskulin mungkin, 

termasuk mengatur diri berpenampilan sangat laki-laki ketika berada di tengah-

tengah kaum gay. Ia sering memakai kemeja rapi dan celana panjang. Kadang 

kala di saat santai, ia memakai kaus longgar dan celana pendek, seperti laki-laki 

heteroseksual kebanyakan. Hal itu ia lakukan karena ingin dilihat sebagai gay 

yang jantan atau macho. 

Berbeda dengan MR, gesture tubuh yang dimiliki oleh DD sudah sangat 

berbicara mengenai orientasi seksualnya. Ia sangat kemayu dan lemah gemulai. 

Ciri khas tangan terangkat dengan kelingking mencuat seperti yang sering 

diperagakan banci-banci di televisi memang sudah melekat pada dirinya. Ia suka 

memakai pakaian-pakaian yang ketat dan membentuk tubuh. Ia pun sangat 

menyenangi aksesoris-aksesoris perempuan. Tidak jarang ia menggunakan 

bando, jepit rambut, bahkan pita berwarna merah jambu. 

Sementara itu informan ketiga, TM, merupakan gay yang tergolong 

sangat maskulin di antara teman-temannya yang berorientasi homoseksual. 

Ketika TM ingin tampil dan berperilaku lebih feminin, ia akan melakukannya. 

Namun, ia sendiri menganggap bahwa dirinya memiliki sisi jantan yang lebih 

besar dibandingkan dengan sisi keperempuan-perempuanannya. Penampilannya 

sama sekali tidak mengindikasikan bahwa ia merupakan seorang homoseksual. 

TM berbadan cukup besar, dengan wajah tegas, dan gaya berpakaian yang sangat 

maskulin. Cara bicara dan tingkah lakunya pun tegas, tidak banyak bicara, 

suaranya berat, dan tatapan matanya tajam. Menurutnya, mungkin itu yang 

membuat ia disukai banyak laki-laki feminin. “Karena saya cowok banget,” 

ujarnya. 

Keluasan dan Kedalaman Topik 

Topik-topik yang menjadi bahan perbincangan para gay berbeda-beda 

sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ada yang memiliki kepribadian serius 

dan cenderung kaku, ada yang lepas dan lebih suka bersenang-senang, ada pula 

yang mengalir apa adanya mengikuti arus orang-orang di sekitarnya. Gay yang 

memiliki kepribadian kaku cenderung jarang membicarakan topik yang 

menurutnya tidak penting untuk dibicarakan. Mereka hanya membatasi diri 

berbicara soal rencana hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Jika menurutnya tidak 
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penting untuk dibicarakan, lebih baik ia diam saja. Gay yang seperti ini juga 

cenderung tertutup kepada siapa saja. 

Bagi para gay yang menikmati obrolan untuk bersenang-senang, mereka 

gemar membicarakan tentang laki-laki dan hubungan seksual dengan teman-

temannya sesama gay. Bagi mereka yang suka mengobrol santai dengan teman 

sesame gay, pembicaraan mengenai sosok laki-laki yang dianggap menarik dan 

topik yang mengarah kepada hal-hal berbau porno merupakan bahasan yang 

selalu hangat dan paling sering dibicarakan. Begitupun saat mereka bersama 

dengan keluarga, mereka juga kerap membicarakan tentang kehidupan orang lain 

hanya untuk memuaskan hasrat bergosip. Demikian pula yang dilakukan dengan 

orang-orang di lingkungan sosial, mereka lebih suka membicarakan hal-hal yang 

ringan seperti fashion, isu selebriti, membicarakan temannya yang lain, dan 

sebagainya.  

Namun, semua informan mengaku sepakat untuk tidak mempercayakan 

rahasia mereka kepada sesama gay. Mereka sangat jarang mengutarakan masalah 

mereka, apalagi yang sangat pribadi, kepada teman sesama gay. Menurut mereka, 

para gay sangat tidak mampu untuk menjaga rahasia. Rata-rata dari semua teman 

mereka sesama kaum homoseksual sangat suka bergosip dan mereka 

menghindari diri menjadi bahan perbincangan di kemudian hari.  

Di samping itu semua, mereka biasanya cenderung menghindari 

pembicaraan yang menyinggung soal homoseksualitas ketika sedang bersama 

dengan keluarga maupun rekan-rekannya di lingkungan sosial. Mereka hanya 

ingin membicarakan homoseksualitas ketika sedang bersama para homoseksual 

juga dengan alasan agar diri mereka lebih memahami diri sendiri dan lingkungan 

tempat mereka berada saat ini. Mereka cenderung menghindari topik 

homoseksualitas dengan orang lain dengan alasan menghindari konflik yang 

mungkin dapat terjadi. Selain itu mereka pun kurang nyaman untuk menjadi 

bahan pembicaraan yang dilakukan oleh orang lain yang bukan termasuk kaum 

homoseksual.  

 

V. SIMPULAN  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para gay memiliki tampilan 

perilaku dan makna yang berbeda-beda terhadap simbol-simbol yang mereka 

sampaikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Perbedaan tersebut tergantung 

kepribadian mereka, batasan diri mengenai keterbukaan akan identitas, dan 

dengan siapa mereka berbicara. 
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Kaum gay memiliki kecenderungan kebutuhan untuk melakukan 

komunikasi dengan sesama gay. Hal ini terlihat dari para informan yang berusaha 

menjalin komunikasi lewat media sosial ataupun aplikasi chatting dengan sesama 

gay. Mereka memiliki tujuan yang spesifik saat berusaha membangun sebuah 

hubungan. Mereka merasa butuh untuk tetap berada dalam dukungan 

kelompoknya, baik secara individu maupun kelompok.Selain itu juga komunikasi 

dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual yang tidak terlampiaskan karena tidak 

bisa bertatap muka. 

Meski demikian, komunikasi tatap muka tetaplah menjadi tujuan akhir 

yang diharapkan dari hubungan yang telah dijalin. Pada awal pandemi memang 

mereka cenderung berhati-hati dalam berinteraksi, mereka mengurangi pertemuan 

tatap muka. Namun, pada saat masa Normal Baru, mereka cenderung kembali 

kepada kebiasaan lama yakni gemar melakukan pertemuan tatap muka ataupun 

berkumpul dengan rekan-rekan sesama gay di komunitas/perkumpulannya. 

Penelitian mengenai kaum homoseksual di Indonesia dalam tinjauan ilmu 

komunikasi masih belum banyak. Maka, diharapkan adanya penelitian-penelitian 

baru untuk menutupi kekurangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep diri, cara dan media 

penyampaian pesan, serta keluasan dan kedalaman topik yang dibicarakan dari 

tiga orang informan. Untuk selanjutnya diharapkan akan lahir penelitian lanjutan 

yang membahas perilaku komunikasi dari sudut pandang lain dengan informan 

yang lebih banyak, misalnya seputar konstruksi makna LGBT, kajian mengenai 

stigma LGBT, perilaku homoseksual di media sosial, kajian seputar bahasa 

“banci”, dan lainnya. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman 

dan kemajemukan kebudayaan dan suku bangsa. Corak kemajemukan 

masyarakat Indonesia yang disimbolkan dengan Bhineka Tunggal Ika menjadi 

lebih kompleks dengan banyaknya suku bangsa, bahasa dan Agama yang diakui 

di Indonesia. Keragaman di Indonesia merupakan sesuatu yang patut disyukuri 

oleh masyarakat Indonesia karena tidak dimiliki oleh masyarakat negara lainnya 

di dunia. Keragaman tersebut meciptakan perbedaan dari masing-masing daerah 

untuk menjalakan ritual kebudayaan dan adat-istiadat. Saling hormat 

menghormati sangat dibutuhkan dalam menciptakan keharmonisan ber-

masyarakat. 

Masyarakat adat secara historis telah mengembangkansistem pengelolaan 

lokalnya sendiri terhadap lingkungan dan sumberdaya alamnya. Sistem 

pengelolaan tingkat lokal atau sistem pengelolaan adat tersebut umumnya 

didasarkan atas praktek adat, tradisi kebiasaan, kepercayaan, dan pengetahuan 

yangmerupakan kearifan lokal setempat dengan syarat-syarat khusus sesuai 

dengan peraturan adat. Keberadaan tata nilai tersebut merupakan modal sosial 

masyarakatyang dapat menjadi landasan sekaligus sebagai alat kontrol dalam 

pengendalian laju kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pembangunan yang 

membawa sejumlah perubahan dan permasalahan (Karidewi, M.P, Su 

Ritohardoyo dan L.W. Santosa, 2012). 

Masyarakat adat patuh dan taat kepada pemimpin adat sehingga apa yang 

disampaikan oleh pemimpin adat akan diperhatikan oleh masyarakat adat. 

Melihat kondisi seperti ini pemerintah daerah membuat strategi untuk 

memberikan kewenangan kepada pemimpin adat. Sama halnya dengan yang 

terjadi di Bali, sejak kasus pertama pasien positive COVID-19 di Indonesia 

diumumkan tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo seakan 

masyarakat Indonesia mengalami ketakutan yang luar biasa seperti yang dialami  

mailto:ilonaoisina@yahoo.com
mailto:lgirsang@bundamulia.ac.id
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oleh masyarakat dunia. Berbagai berita tentang COVID-19 mulai bermunculan di 

media online dan media konvensional. Setip hari jumlah pasien COVID – 19 

terus bertambah sampai akhirnya pemerintah menghimbau sekolah, universitas 

dan tempat pariwisata untuk ditutup sementara waktu (Situmeang, 2020).  

Kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu 

sektor yang dapat meningkatkan perekonomian dan mendatangkan 

devisa bagi negara, namun karena kondisi yang tidak memungkin dan 

pemerintah memiliki tujuan agar dapat memutus mata rantai penyebaran 

COVID-19 dengan berberat hati untuk menutup semua sektor pariwisata 

di Indonesia.  

Sektorpariwisata ditiap wilayah memiliki strategi dalammengelola tempat 

wisata. Sektor pariwisata terdiri dari pariwisata bahari dan budaya termasuk 

kearifan lokal yang menjadi jiwa dari keragaman budaya yang ada (Tamaratika 

dan Rosyidie, 2017). 

Wisata alam dan budaya berbasis kearifan masyarakat lokal mempunyai 

potensi besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. 

Kearifan masyarakat lokal dimanfaatkan untuk menambah daya tarik wisata 

(Bakti dkk, 2018).Salah satu wisata alam dan budaya yang terkenal di Indonesia 

adalah Bali. Bali merupakan destinasi wisata unggul di Indonesia dikarenakan 

Bali terdapat wisata alam dan budaya sebagai daya tarik bagi wisatawan. Bali 

penyumbang jumlah wisatawan mancanegara terbesar Di Indonesia (Wijaya, 

2015). Bali menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan waktu liburan dan 

membangun momen indah yang tidak akan terlupakan. Wisata budaya: Pura dan 

kesenian warga. Wisata alam terdiri dari bukit, danau dan pantai. (Situmeang, 

2020). Bali dikujungi wisatawan dengan berbagai alasan, sekaligus sebagai 

penyumbangan devisa negara dan pendapatan daerah (Soemantri, 2018). Bali 

mengembangkan pariwisata berbasis kearifan masyarakat lokal. 

Kearifan lokal dapat berbentuk tangible (tekstual, arsitektural, karya seni 

tradisional) dan intangible (sistem nilai, kidung, petuah), dan dari segi jenis 

kearifan lokal terdiri atas tata kelola, sistem nilai, prosedur, dan ketentuan khusus 

seperti kawasan sensitive dan kawasan/bangunan suci (Aulia dan Darmawan, 

2010). Namun dikarenakan Tren positif COVID – 19 yang terus bertambah 

mengakibatkan pemerintah daerah Bali memutuskan untuk menutup wisata alam 

dan budaya yang ada di Bali dengan bantuan pemimpin adat. Dikarenakan Bali 

merupakan desa adat yang benar-benar patuh terhadap aturan yang dibuat oleh 

pemimpin Adat agar masyarakat mematuhi semua aturan terkait dengan 



 377 

pemutusan mata rantai penyebaran COVID – 19 di masyarakat Bali. Masyarakat 

Bali. Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal 

terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di 

Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai 

identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta 

mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial 

lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai 

batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah 

tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau 

kahyangan desa (Dharmayuda, 2001).  

Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan 

dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang 

mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan 

masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali. Kelembagaan Desa adat 

bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Pengertian Desa adat 

mencakup dua hal, yaitu: (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) 

adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu 

lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan 

masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu: 

(1) Parahyangan (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu 

Hyang Widhi Wasa), (2) Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan 

alam lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) Pawongan (mewujudkan hubungan 

antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Dharmayuda, 2001). 

Melihat hal tersebut diatas, maka peran pemimpin adat sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Pemerintah Bali bekerja sama 

dengan pemimpin adat untuk mengedukasi masyarakat Bali akan pentingnya 

mematuhi protokol Kesehatan di masa New Normal. Dalam Penelitian ini yang 

menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana Strategi Komunikasi 

Pemimpin Adar Bali di Masa Normal Baru? Adapun yang menjadi tujuan adalah 

untuk mengetahuidan mendeskripsikan tentang Strategi Komunikasi Strategi 

Komunikasi Pemimpin Adat Bali Di Masa Normal Baru. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara 

lain: 

1. STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA ADAT DALAM MELESTARIKAN 

KESENIAN BELUK oleh Femi Oktaviani, Baruna Tyaswara, dan Roswida 
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Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika, Bandung, 

Indonesia. 

Seni beluk adalah seni tradisional dari kampung adat Cikondang 

yang melantunkan pupuh sunda dengan suara yang di keraskan. Kepala adat 

melakukan suatu strategi yang bertujuan untuk melestarikan kesenian beluk 

dengan cara mengajak generasi muda di kampung adat Cikondang menjadi 

pemain seni beluk sebagai generasi penerus selanjutnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi tentang perencanaan pesan, 

menentukan metode penyampaian pesan dan sosialisasi kesenian beluk yang 

digunakan oleh kepala adat dalam melestarikan kesenian beluk. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dan studi deskriptif kualitatif. Teori yang 

digunakan untuk menganalisa penelitian ini yaitu teori perencanaan dan 

interaksi simbolik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa langkah 

dalam menjalankan strategi komunikasi dengan perencanaan pesan yaitu 

menetapkan tujuan, menentukan isi pesan, penggunaan kata-kata yang 

sederhana dan memahami komunikan. Kedua dalam strategi komunikasi 

harus menentukan metode penyampaian pesan yang tepat dan efektif yaitu 

metode redudency dan canalizing. Ketiga adalah sosialisasi kepada 

masyarakat agar diketahui oleh banyak orang. Dari sosisalisasi tersebut 

terdapat bentuk sosialisasi primer dengan menanamkan nilai-nilai budaya 

yaitu melestarikan kesenian beluk melalui komunikasi dua arah. 

2. STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA ADAT DALAM MENINGKAT-

KAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERGOTONG-

ROYONG DI DESA GEMAR BARU oleh Gani Senopranus.  

Strategi Komunikasi Kepala Adat Desa Gemar Baru Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Bergotong-Royong di desa 

Gemar Baru dibawah bimbingan Bapak Drs. Endang Erawan, M.Si dan Ibu 

Indah Firyarini, S. Sos, M. Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui, menganalisis, dan memahami Strategi Komunikasi Kepala Adat 

Desa Gemar Baru Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk 

Bergotong-Royong di desa Gemar Baru. Fokus penelitian yang ditetapkan 

mengenai Strategi Komunikasi Kepala Adat Desa Gemar Baru Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Bergotong-Royong di desa 

Gemar Baru yang dapat berupa: 1) Komunikatornya adalah kepala adat dan 

penggawa-penggawa adat, 2) Pesan yang di sampaikan ialah bersifat 

informatif dan persuasif, 3) Media yang digunakan ialah media primer dan  
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4) Penerima Pesan ialah masyarakat desa gemar baru yang dapat bekerja. 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penulis 

menjelaskan Strategi Komunikasi Kepala Adat Desa Gemar Baru Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Bergotong-Royong di desa 

Gemar Baru. Tehnik penelitian yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian 

lapangan berupa observasi yang dilakukan di lokasi penelitian, mengadakan 

wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan 

kebutuhan penulis dalam penelitian, kemudian melakukan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan dan menjelaskan bahwa Strategi Komunikasi 

Kepala Adat Desa Gemar Baru Dalam Meningkatkan Kesadaran 

Masyarakat Untuk Bergotong-Royong di desa Gemar Baru adalah 

Menetapkan Komunikator yang tepat, Mengemas pesan sebaik mungkin, 

memilih media yang tepat, dan mengenal penerima pesan. Kombinasi 

terbaik dari elemen-elemen komunikasi tersebut telah mencapai tujuan yang 

optimal bagi kepala adat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

bergotong-royong di desa Gemar Batu. 

3. STRATEGI KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM 

NENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT, (Studi Kasus 

Terhadap Strategi Komunikasi Kepala Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak) Oleh Enenng Susilawati.  

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah 

menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang 

baik (good governance), perlu adanya komunikasi yang baik dalam 

melaksanakan tugas manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan 

unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi komunikasi seorang pemimpin 

sangat berperan penting agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 

Seperti halnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa Kanekes. 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dalah: 

1).Bagaimana pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat di Desa Kanekes? 2) 

Bagaimana strategi komunikasi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kanekes? 3) Bagaimana hambatan-

hambatan komunikasi kepemimpinan kepala desa dalam pelayanaan publik di 

Desa Kanekes? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelayanan 

aparatur desa terhadap masyarakat di Desa Kanekes. 2) Untuk mengetahui 

strategi komunikasi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan  
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terhadap masyarakat di Desa Kanekes. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan 

komuniakasi kepemimpinan kepala desa dalam pelayanaan publik di Desa 

Kanekes. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yang 

artinya metode penelitian yang bersifat sistematis yang digunakan untuk 

mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di 

dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis. Dengan metode-metode alamiah hasil 

penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran 

kuantitas, melainkan dari makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. 

Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriftif dan analis secara induktif. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwahwa 

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa 

Kanekes, ada dua bentuk yaitu pelayanan administratif seperti surat-menyurat 

dan juga pelayanan jasa seperti gotong royong, pembangunan desa. Strategi 

komunikasi yang digunakan kepala Desa Kanekes adalah mengenal khalayak 

melalui organisasi-organisasi yang ada di Desa Kanekes dan juga melaui 

kegiatan masyarakat seperti pesta pernikahan maupun khitanan. Hambatan-

hambatan dalam komunikasi kepala Desa Kanekes diantaranya suku budaya, 

rendahnya tingkat pendidikan dan letak wilayah 

Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi dan 

manajemen untuk mencapai tujuan strategi komunikasi harus menunjukan 

operasional secara taktis harus dilakukan, bahwa pendekatan (approach) bisa 

berbeda sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi.  Strategi komunikasi 

merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari 

komunikator, pesan, saluran penerima sampai pengaruh yang dirancang untuk 

mencapai tujuan komunikasi optimal (Changara, 2013). Strategi komunikasi 

yang digunakan dinas pariwisata, pemerintah daerah dalam memperkenalkan 

wisata Seminyak menjadi Top of Mind. Komponen komunikasi yang menjadi 

kajian dalam strategi komunikasi, yaitu: 

1. Komunikator:  pihak yang menjalankan strategi komunikasi. Untuk menjadi 

komunikator yang baik dan dapat dipercaya maka komunikator harus 

memiliki daya tarik dan kredibilitas. 

2. Pesan Komunikasi, yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak 

sasaran dalam strategi komunikasi memiliki tujuan tertentu. Tujuan inilah 

yang menentukan teknik komunikasi yang akan dipilih dan digunakan dalam 

strategi komunikasi. Perumusan pesan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi khalayak.  
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3. Media Komunikasi: alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

komunikasi. Dalam strategi komunikasi, perlu mempertimbangkan pemilihan 

media yang tepat dan menjangkau khalayak sasaran dengan tepat dan cepat.  

4. Khalayak Sasaran, melakukan identifikasi khalayak sasaran adalah hal 

penting yang harus dilakukan oleh komunikator dan disesuaikan dengan 

tujuan komunikasi. 

Secara teoritis, pengertian Desa Adat menurut Raka (dalam Santosa, 

2003) adalah suatu kesatuan wilayah di mana para warganya secara bersama-

sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara 

kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga Desa Adat terikat oleh karena 

adanya karang desa (wilayah desa), awig-awig desa (sistem aturan desa dengan 

peraturan pelaksanaannya), dan pura khayangan tiga (tiga pura desa, sebagai 

suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat). Sedangkan 

pengertian Desa Adat secara formal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor: 06 Tahun 1986 Pasal 1 (e), adalah kesatuan masyarakat 

hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai suatu kesatuan 

tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun 

temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai 

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri. (Santosa, 2003).Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan 

masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi 

dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun 

dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa, yang mempunyai wilayah 

tertentu serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Windia, dalam 

Sumardjo 2018). Berdasarkan sistem dan struktur organisasinya, Desa Adat di 

Bali dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu, sebagai berikut: 

Pertama, Desa Bali Age (Bali Mula) yaitu desa-desa yang masih kuat 

memegang sistem serta adat istiadatnya dan tidak atau hanya sedikit terkena 

pengaruh kerajaan Majapahit. Desa-desa seperti itu masih banyak terdapat di Bali 

pegunungan, seperti: sebagian dari Daerah Tingkat II Buleleng, Jembrana, 

Gianyar, Bangli dan Karangasem.  

Kedua, Desa Apanage yaitu desa-desa yang memakai sistem kemasyarakatan 

seperti pola tata kemasyarakatan kerajaan Majapahit. Di dalam kitab "Negara 

Kerta Gama" disebutkan bahwa Bali mengikuti tata cara kehidupan di Majapahit. 

Desa-desa yang tergolong dalam kategori ini sebagian besar terletak di Daerah 

Bali  daratan,  seperti:  sebagian  dari  daerah  kabupaten  Tingkat  II  Tabanan,  
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Badung, Bangli, klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan Gianyar. 

Ketiga, Desa baru, yaitu desa-desa yang timbul sebagai akibat dari perpindahan 

penduduk yang semula didorong oleh keinginan untuk mendapatkan lapangan 

penghidupan. Pada umumnya desa-desa yang demikian dijumpai pada beberapa 

desa di daerah kabupaten Jembrana dan Buleleng (Santosa, 2003). 

 

III. METODOLOGI  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif, 

dengan menggunakan paradigma penelitian post-positivisme. Adapun tipe dalam 

penelitian ini adalah tipe eksploratif. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data diperoleh dari data primer: wawancara mendalam, 

observasi; sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan 

studi literatur. Diperoleh dari foto-foto kegiatan, surat kabar, website maupun 

kliping artikel yang memuat berita tentang pemimpin adat Bali diera normal 

baru. Teknik analisis data Menurut Bodgan dan Biklen, Analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. (Moleong 2010). 

 

IV. DISKUSI 

Desa Adat Bali dikenal sebagai wilayah yang masih menjunjung tinggi 

adat istiadat dan kepercayaan turun temurun dari para leluhur untuk menjalankan 

pemerintahan desa. Dimana masyarakat Bali dikenal patuh dan tunduk terhadap 

pemimpin adat dan pemimpin Agama mereka. Untuk menjalankan aktifitas 

sehari-hari pemimpin adat memegang peran penting untuk mengatur aturan dan 

tata kebiasaan untuk masyarakatnya. Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan 

(tertulis maupun tidak terlulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk 

aturan ini disebut dengan awig-awig. Pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan 

sangat memperhatikan rumus keseimbangan. Pola hidup ini merujuk pada konsep 

Tri Hita Kirana berupa: Pertama Mengatur hubungan manusia dengan tuhan, 

kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia, ketiga mengatur hubungan 

manusia dengan alam. Tri Hita Kirana mendasari awig-awig sehingga semua 

bentuk pola kehidupan telah memiliki aturan yang terhimpun dalam awig-awig 

(Sumardjo, 2018). 
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Pemerintahan desa adat di Bali dipimpin oleh seorang ketua yang disebut 

Kelihan Adat atau Bendesa Adat. Proses pemilihan untuk memilih Kelihan Adat 

dilakukan dengan cara demokratis, dalam jangka waktu tertentu. Dalam 

menjalankan tugasnya, Kelihan Adat dibantu oleh bawahan, yaitu sekretaris 

(Penyarikan), bendahara (Petengen), dan penyebar informasi (Kasinoman atau 

Juru Arah).Struktur kelembagaan desa adat (desa adat) di pulau Bali terdiri dari 

tiga tingkatan, yaitu: 1 Desa Adat Agung (provinsi), 9 Desa Adat Madya 

(kabupaten), dan sekitar 700 desa Pakraman (desa). Sebagaimana dinyatakan di 

atas, tugas utama pemerintah desa adat adalah untuk menangani kegiatan 

kepabeanan, budaya, agama, dan isu-isu sosial. Ketika sebuah keluarga akan 

melakukan upacara pernikahan, pemimpin desa adat (Kelihan Adat) akan 

menanganinya. 

Ketika penduduk desa akan mengadakan upacara keagamaan di pura, 

tugas dan tanggung jawab berada di pemerintahan desa adat. Masih banyak lagi 

jenis kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah desa adat. Dalam 

menjalankan tugasnya, Kelihan Adat (pemimpin adat) dan bawahannya harus 

berdasarkan pada aturan adat istiadat setempat, baik itu aturan tertulis dan aturan 

tidak tertulis. Aturan desa adat disebut “Awig awig”. Ada dua jenis 

pemerintahan, yaitu pemerintah dinas dan pemerintahan adat bekerja dalam 

harmoni, sinergi, dan bergotong royong untuk mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang damai. Untuk mencapai kehidupan desa yang tertib, peraturan 

yang mengikat diperlukan bagi seluruh warga desa. Dalam pemerintahan desa 

tradisional, aturan ini disebut “Awig-awig”. Awig-awig disusun melalui 

musyawarah bersama. Isi hukum (awig-awig) di setiap desa adat berbeda-beda, 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing desa.(detik.com, 6 Juni 

2020). 

Terkait dengan penjelasaan diatas memperlihatkan bahwa masyarakat 

Bali sangat patuh terhadap peraturan yang dibuat pemimpin adat baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis untuk dipatuhi Bersama, sehingga pemerintah Bali 

mengambil tindakan untuk memberlakukan desa adat sebagai salah satu strategi 

penyampai pesan protokol kesehatan kepada masyarakat melalui pemimpin adat 

mereka. Adapun strategi Komunikasi yang digunakan antara lain: 

1. Komunikator Desa Adat Dalam Menyampaikan Pesan Protokol 

Kesehatan Masyarakat 

Pandemi COVID-19 membawa perubahan pada adat dan budaya yang 

berkembang di Bali. Namun ritual adat dan agama harus tetap dijalankan karena 
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masyarakat yakini bahwa kepercayan dalam menjalankan ritual adat dan agama 

mampu membawa masyarakat Bali pada kekuatan untuk menjalani mas seperti 

ini. Namun dalam menjalan ritul adat dan agama harus tetap menjalankan 

menerapkan protokol Kesehatan. Untuk dapat menjalankan sesuai dengan aturan 

dalam protokol Kesehatan Kini menjalani ritual adat, warga harus menerapkan 

protokol kesehatan. Hal ini lah yang menjadi fungsi pemimpin adat 

menyampaikan pesan kepada masyarakat adat agar patuh terhadap pesan yang 

disampaikan oleh pemimpin adat agama mereka. Pemimpin adat dan pemimpin 

agama dianggap sebagai komunikator yang tepat dalam menyampaikan pesan 

Kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena aturan yang disampaikan 

oleh pemimpin adat dan agama baik secara lisan maupun tertulis merupakan 

aturan, norma dan nilai yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Maria Magdalene salah satu 

masyarakat Bali mengatakan bahwa: 

Masyarakat Bali sangat patuh dengan norma dan aturan yang berlaku 

dan berusaha untuk tidak akan melanggarnya karena norma dan aturan 

yang disampaikan oleh kepala adat Bali dianggap sesautu yang harus 

dipatuhi jika melanggar akan medapatkan sangsi adat. Jadi sangat tepat 

jika kepala adat dan kepala masyarakat dijadikan penyampai pesan 

Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Bali   

Kehidupan Desa Adat di Bali sebagai lembaga sosial religius, telah 

dirasakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali. Desa Adat banyak 

memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan 

masyarakat dan pembangunan daerah di Propinsi Bali. Hal tersebut disebabkan 

oleh kehidupan di Desa Adat telah mampu menyatukan petunjuk ajaran agama 

Hindu yang menjiwai masyarakat umat pendukungnya dengan pelaksanaan Adat 

dalam kehidupannya. Keberadaannya telah memberikan sumbangan yang sangat 

berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan 

kemerdekaan dan pembangunan. Di samping itu penerapannya juga sangat besar 

dalam bidang agama, sosial kultural, otonomi dan pertahanan keamanan (Samsu 

Santosa, 2003). 

2. Pesan Protokol Kesehatan Masyarakat 

Pesan yang disampaikan pemimpin adat di Bali sama dengan pesan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampaikan terkait dengan protokol 

Kesehatan. Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu diikuti 
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oleh seluruh masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas secara aman pada saat 

pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar 

masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan 

keamanan atau Kesehatan dirinya dan juga orang lain. Jika masyarakat dapat 

mengikuti segala aturan di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-

19 dapat diminimalisir. Pesan protokol kesehatan Covid-19 yang harus ditaati 

masyarakat antara lain:  

a. Jaga kebersihan tangan Bersihkan tangan dengan cairan pencuci dan hand 

sanitizer.  

b. Jangan menyentuh wajah, Dalam kondisi tangan yang belum bersih, 

sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan 

mulut.  

c. Terapkan etika batuk dan bersin, Ketika kita batuk atau bersin harus tetap 

diterapkan etika. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas 

bagian dalam. 

d. Pakai masker, Bagi yang memiliki gejala gangguan pernapasan, 

kenakanlah masker medis, bagi yang tidak memiliki gejala apapun, cukup 

gunakan masker non-medis. 

e. Jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang 

lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.  

f. Isolasi mandiri bagi yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan 

sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. 

g. Jaga kesehatan Selama berada di dalam atau berkegiatan di luar rumah, 

pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur, mengonsumsi 

makanan bergizi seimbang, melakukan olahraga, Istirahat yang cukup upaya 

menjaga kesehatan. (https://tirto.id, 2020). 

Pesan protokol Kesehatan ini disampaikan oleh salah seorang masyarat 

Bali Nico Octo Van Roy mengatakan bahwa: 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali harus patuh 

terhadap protokol Kesehatan. Biasanya pemimpin adat menyampaikan 

pesan protokol Kesehatan kepada masyarakat baik secara lisan maupun 

tulisan namun juga mereka sebagai pengawas di masyarakat untuk 

melihat apakah masyarakat patuh terhadap pesan yang disampaikan 

atau tidak dan ada biasanya ada sangsi yang diberikan jika masyarakat 

tidak patuh akan aturan yang berlaku. 

https://tirto.id/
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Pesan yang disampaikan oleh pemimpin adat dianggap sebagai pesan 

yang harus dipatuhi oleh masyarakat Bali sebagai norma dan aturan dalam 

kehidupan bermasyarakat, sehingga mayarakat Bali selalu berusaha selalu 

menjalankan pesan kepala adat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

keberadaan pemimpin adat memiliki peran penting dalam mengatur warganya 

dalam mematuhi protokol kesehatan. Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan 

Covid-19 berbasis desa adat. memiliki tugas untuk menyampaikan pesan 

Kesehatan dalam memberdayakan seluruh warga desanya agar bergotong royong 

bersama dalam mencegah penyebaran Covid-19 Tugasnya untuk melaksanakan 

berbagai upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan serta pembinaan 

terkait dengan Covid-19.  

Pesan kampanye Kesehatan untuk pencegahan covid-19 Pemerintah membuat 

slogan 3M, terdiri dari tiga pesan inti; menggunakan masker, mencuci tangan, 

dan menjaga jarak. Ini tampak masuk akal mengingat apa yang kita ketahui 

tentang bagaimana covid-19 menyebar. (https://mediaindonesia.com, 2020).  

Pesan ini juga yang disampaikan oleh kepala adat di Bali untuk dipatuhi oleh 

masyarakat Bali untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 

3. Media Penyampai Pesan Protokol Kesehatan 

Dalam penyampaian pesan tentang protokol Kesehatan dalam 

memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan protokol 

Kesehatan di Bali dikenal dengan peran tokoh dan desa adat yang kuat. Secara 

berkolaborasi dan bersama-sama untuk memberikan pemahaman pentingnya 

protokol kesehatan dalam beradaptasi dengan situasi pandemi covid-19. 

Penekankan pada penggunaan kearifan lokal dalam memberikan edukasi dan 

sosialisasi protokol kesehatan di daerah agar masyarakat memahami secara 

menyeluruh pesan yang disampaikan pemerintah pusat maupun daerah. 

Kolaborasi pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, serta tokoh adat terus 

digencarkan untuk menekan kasus positif covid-19 di Provinsi Bali. 

(https://mediaindonesia.com, 2020). 

Dalam menyampaikan pesan biasanya menggunakan media tatap muka 

yang disampaikan oleh kepala adat. Mengingat Bali memiliki budaya dan juga 

tradisi yang sangat kuat dalam penyelenggaraan aktivitas keseharian di 

masyarajkat. Untuk menyampaikan pesan protocol Kesehatan kepada masyarakat 

pemerintah Bali melibatkan kepala adat untuk dapat menyampaikan pesan 

kepada komponen masyarakat. karena semakin banyak partisipasi dari 

masyarakat dalam penanganan COVID-19 dan protokol Kesehatan, maka secara 

https://mediaindonesia.com/
https://mediaindonesia.com/
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langsung akan mampu meningkatkan kesadaran di masyarakat. Seluruh 

komponen di masyarakat dilibatkan sebagai media penyampai pesan Kesehatan. 

Selain itu juga pesan tentang protocol Kesehatan disampaikan melalui media 

konvensional seperti televisi, radio, spanduk, baliho dan media online seperti 

melalui sosial media. Namun menurut Nico mengatakan bahwa: 

Penyampaian pesan secara langsung dari ketua adat kepada 

masyarakatnya akan lebih mengena jika dibandingkan dengan 

menggunakan media komunikasi. Karena masyarakat Bali mengganggap 

bahwa penyampai pesan melalui kepala adat Bali harus diperhatikan 

didengarkan dan dilaksanakan. 

4. Komunikan Sebagai Penerima Pesan Protokol Masyarakat 

Penyampaian pesan dengan Melibatkan Majelis Desa Adat dan PHDI 

dalam penanganan COVID-19 karena tidak bisa hanya dengan kebijakan 

pemerintah, namun perlu didukung dengan kearifan lokal yang menurut 

keyakinan kami adalah warisan leluhur sebagai cara untuk menghadapi 

munculnya wabah. Menyangkut berbagai berbagai kebijakan yang telah 

dikeluarkan pemerintah menyadari bahwa tingkat kedisplinan dan kepatuhan 

masyarakat Bali terhadap segala hal yang berasal dari pemerintah, sangatlah 

tinggi. Maka itu, pihaknya lebih menitikberatkan soal kebijakan pada tingkat 

imbauan dan instruksi, tidak memberlakukan peraturan, namun imbauan dan 

instruksi. Jika masyarakat bisa diajak tertib, bukan dengan ancaman atau 

peraturan, itu adalah hal yang baru. Menyadarkan masyarakat bahwa masalah 

COVID-19 adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan kedisiplinan, 

ketertiban. (https://www.nusabali.com/berita, 2020) 

Yang menjadi komunikan dalam penelitian ini adalah masyarakat Bali. 

Masyarakat Bali menjadi komunikan dari pesan yang disampaikan. Dengan 

upaya gotong royong yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya di wilayah 

desa adat, diharapkan pandemi Covid-19 penyebarannya tidak semakin meluas 

dan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas pariwisata di Pulau Dewata yang saat 

ini tengah mengalami keterpurukan dapat kembali pulih dan normal kembali. 

Masyarakat Bali harus memahami dan menjalankan pesan protocol Kesehatan 

agar mata rantai penyebaran COVID-19 di Bali akan segara berakir. Aktifitas 

kepariwisataan akan segera berangsur pulih. 

5. Efek Dari Pesan Protokol Kesehatan 

Diharapkan dengan adanya pembatasan kegiatan upacara Panca Yadnya  

https://www.nusabali.com/berita
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selama pandemi Covid-19 didasari perkembangan Covid-19 yang belakangan ini 

cenderung meningkat. Harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak 

menimbulkan dampak yang semakin meluas. Mulai membatasi kegiatan 

keagamaan masing-masing. Pimpinan majelis umat beragama, baginya, tentu 

akan menjadi bimbingan dan pedoman kepada seluruh umat beragama di Bali, 

agar semua upacara agama dan/atau prosesi keagamaan yang bersifat 

direncanakan, sedapat mungkin ditunda sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan 

mereda oleh pejabat berwenang. Upacara agama atau prosesi keagamaan selain 

yang bersifat direncanakan dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang 

sangat terbatas. Upacara agama atau prosesi keagamaan selain yang bersifat 

direncanakan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan pandemi 

Covid-19; wajib menggunakan masker secara benar, menjaga jarak antarorang 

paling dekat 1,5 meter, menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan 

air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.  

Dengan aturan dan protocol Kesehatan yang selalu disampaikan oleh 

kepala adat dan juga pesan melalui berbagai media komunikasi untuk dapat wajib 

dipatuhi seluruh masyarakat Bali. Pemerintah berharapkan dengan mematuhi 

pesan protocol Kesehatan akan dapat mengurangi angka penyebaran dan 

kematian akibat dari positif COVID -19 di masyarakat dan juga mengurangi 

korban yang meninggal karena COVID-19. Hal ini juga akan berdampak dengan 

pemulihan daerah wisata di Bali dengan cepat yang merupakan mata pencaharian 

sebagian besar masyarakat Bali. 

 

V. PENUTUP 

Simpulan 

Dalam menyampaikan pesan protokol Kesehatan kepada masyarakat di 

Bali menggunakan strategi komunikasi yang berbeda dengan daerah lain yang 

ada di Indonesia. Bali melibatkan kepala adat hal ini dikarenakan masyarakat 

Bali masih menjalankan norma, aturan dan tradisi secara turun temurun yang 

mempercayai pesan yang disampaikan kepala adat sebagai komunikaskepada 

masyarakatnya merupakan pesan yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh 

masyarakat setempat. Dampak yang diharapkan dengan strategi ini menciptakan 

Bali menjadi daerah yang lambat dalam penularan COVID-19 sehingga 

pariwisata di Bali akan segera pulih sebagai Sebagian besar mata pencaharian 

masyarakat Bali. 
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Saran 

 Peran dari kepala adat merupakan salah satu strategi yang sangat baik 

untuk diterapkan di Bali dalam menjalankan era New Normal ini. Bali tidak 

menerapkan PSBB namun Bali berhasil meminimaliskan angka penyebaran 

COVID-19 di daerah Bali. Strategi ini harus tetap dipertahankan sehingga Bali 

merupakan salah satu daerah yang angka penyebaran dan kematian terendah di 

Indonesia. 
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KOMUNIKASI POLITIK GAYA BARU DI ERA NEW NORMAL 

Rofian Dedi Susanto 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang mengalami 

pandemi Covid-19. Data Satgas Penanganan Covid-19 RI per 6 Desember 2020 

menunjukkan Indonesia sudah mencapai 575.796 kasus positif Covid-19 dengan 

total pasien sembuh sebanyak 471.249 orang dan 17.669 orang meninggal dunia. 

Bahkan hingga saat ini Indonesia masih merasakan dampak dari wabah yang 

berasal dari kota Wuhan, Tiongkok tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah 

dan masyarakat kesulitan dalam menjalankan aktivitas di berbagai bidang, baik 

ekonomi, sosial, budaya, agama, maupun politik. 

Pilkada serentak 2020 merupakan agenda politik negara Indonesia yang 

akan tetap dijalankan di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum juga 

berakhir hingga saat ini. Setyowati (2020) melaporkan bahwa beberapa kalangan, 

seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Jusuf Kalla, dan Azyumardi Azra sudah 

melakukan protes terkait pelaksanaan pilkada di waktu pandemi, namun 

tampaknya pemerintah akan tetap melaksanakan pilkada serentak tersebut. Hal 

ini karena pemerintah tidak ingin adanya kekosongan pejabat pimpinan daerah 

yang akan berimbas negatif pada keberlangsungan pemerintahan dan kebijakan 

strategis di daerah. 

Menghadapi pilkada serentak, tentu para pasangan calon kepala daerah 

harus melakukan kegiatan kampanye layaknya biasa. Akan tetapi, kondisi tahun 

2020 ini berbeda dari kondisi tahun-tahun pemilu sebelumnya. Pandemi Covid-

19 belum juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Demi menjaga 

kelangsungan roda kehidupan, pemerintah mengharuskan pelaksanaan protokol 

kesehatan secara ketat dan mencanangkan kehidupan normal baru atau new 

normal. Untuk itu, para pasangan calon kepala daerah juga harus memperhatikan 

dan menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye yang 

dilaksanakan. KPU pada Rabu, 23 September 2020 mengeluarkan Peraturan 

KPU (PKPU) No. 13 Tahun 2020 mengenai pelaksanaaan kampanye. Beberapa 

diantaranya adaah para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus 

mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring (Pasal 58) 

serta larangan pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah 

besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser 

musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang  
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tahun partai politik (Pasal 88C). 

Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020, para pasangan calon kepala 

daerah saat ini dituntut untuk menggunakan metode komunikasi baru dalam 

menjalankan kampanye, yakni dengan mengggunakan media sosial dan media 

daring. Hal ini yang perlu disiasati oleh para calon kepala daerah untuk 

menjelaskan visi misi kepemimpinan serta mendapatkan simpati, kepercayaan, 

dan suara dari para warga di daerah tempatnya mencalonkan diri. 

 Kota Depok adalah satu dari 270 daerah di Indonesia yang 

menjalankan pilkada di tahun 2020. Pilkada Depok untuk pemilihan pasangan 

Walikota dan Wakil Walikota Depok dijalankan pada 9 Desember 2020. Dua 

pasangan calon sudah siap bertarung dimana sebenarnya para calon walikota 

yang diajukan adalah walikota dan wakilnya yang saat ini masih menjabat di 

Depok. Petahana melakukan pecah kongsi dimana Mohammad Idris memilih 

berpasangan dengan Imam Budi Hartono untuk maju pilkada dengan dukungan 

dari PKS, Partai Demokrat, PPP, dan PartaiBerkarya. 

Pradi Supriatna yang masih menjabat sebagai wakil walikota memilih 

untuk mencalonkan diri menjadi calon walikota. Pada pilkada 2020, Pradi 

didampingi oleh Afifah Alia. Keduanya didukung oleh Partai Gerindra, PDI-P, 

Golkar, PAN, PKB, PSI, Perindo, Nasdem, PBB, Partai Hanura, Partai Garuda, 

PKPI, dan Partai Gelora Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Nuroji, 

Ketua Tim Sukses Pemenangan Pradi-Afifah yang dikutip oleh Hasanuddin 

(2020). 

Masa kampanye adalah waktu yang tepat bagi para pasangan calon 

pemimpin untuk mengumpulkan suara pemilihnya. Akan tetapi, kondisi pandemi 

tidak memungkinkan terlaksananya kegiatan kampanye seperti masa-masa 

kampanye sebelumnya. Larangan kegiatan berkumpul dalam jumlah banyak 

sesuai PKPU No 13 Tahun 2020 memaksa para calon pemimpin daerah untuk 

mencari gaya baru dalam berkomunikasi politik dengan masyarakat. Cara 

tersebut dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah Instagram. 

Terkait kondisi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana komunikasi politik gaya baru 

yang dilakukan oleh kedua pasang calon kepala daerah di Kota Depok. Penelitian 

ini juga akan mengindentifikasi permasalahan- permasalahan yang muncul dalam 

proses komunikasi politik tersebut menjelang pilkada Kota Depok 2020. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

Komunikasi Politik dimaknai oleh La Taya dalam Budiyono (2016) 

sebagai komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik 

atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. 

Sedangkan Perloff (1998) menyatakan bahwa komunikasi politik adalah proses 

dimana pemimpin, media, dan warga negara suatu bangsa bertukar dan menyerap 

makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa dalam suatu proses politik, komunikasi politik memiliki 

fungsi yang utama dan strategis dalam menyampaikan, menyalurkan, mencari, 

dan mendapatkan informasi politik. 

Secara sederhana, Basri (2009) membuat skema kerja komunikasi politik. 

Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam melakukan analisis dan 

mempelajari proses komunikasi politik. 

 

Gambar 1. Skema Kerja Komunikasi Politik (Basri, 2009) 

Brogan (2010) memaknai media sosial sebagai satu set baru dari 

komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan adanya banyak jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia. Konsep lain menyatakan bahwa media 

sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di 

atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran konten, data, dan informasi di antara para pengguna (Kaplan dan 

Haenlein, 2010). 

Dalam perkembangannya, media sosial dianggap sebagai media yang 

efektif dan efisien dalam proses komunikasi politik. Hal ini dipicu oleh mahalnya 

biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon pemimpin yang mengikuti pemilu. 

Nugraheny (2019) mengutip pernyataan dari Kemendagri yang menunjukkan 

data bahwa pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan dana sebesar Rp 

25-30 Milyar pada saat mengikuti pilkada. Sapto Anggoro, CEO PT Sigi Kaca 

Pariwara sebagaimana yang dikutip oleh Nurmayanti (2019) menyampaikan 

bahwa belanja iklan televise pada pemilu 2019 menghabiskan dana sebesar Rp 

602,98 Milyar selama 21 hari dari 24 Maret hingga 13 April 2019 di 13 stasiun 
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televisinasional. 

Tingginya biaya iklan pilkada dan kondisi pandemi yang belum 

terselesaikan membuat para calon kepala daerah memilih untuk menggunakan 

komunikasi politik gaya baru melalui media sosial sebagai sarana kampanye. 

Suardi (2016) menyatakan bahwa semakin meluasnya penggunaan media sosial 

yang mulai merata di semua kalangan masyarakat, membuka peluang tersendiri 

dalam penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pernyataan Siregar (2020) yang menyatakan bahwa 

komunikasi gaya baru di era new normal menerapkan budaya baru dalam 

berkomunikasi, yakni dengan memanfaatkan teknologi. Komunikasi dapat 

dijalankan tanpa harus tatap muka tetapi dilakukan dengan jarak jauh secara 

virtual.  

 

III. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

metode studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

atau paparan terhadap peristiwa yang diteliti (Mooney dalam Baedhowi, 2001). 

Data yang dipilih berupa penggunaan media sosial Instagram sebagai media 

kampanye oleh para kandidat dan umpan balik atas kegiatan kampanye pilkada 

Kota Depok 2020 dari para kandidat. 

Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan melihat dan 

menganalisis tampilan media sosial instagram masing-masing pasangan calon 

kepala daerah di Kota Depok, yaitu pasangan Pradi-Afifah di akun @pradiafifah 

dan pasangan Idris-Imam di akun @idrisimam2020. Analisis data dilakukan 

dengan pembuatan interpretasi data melalui pengaitan sebab akibat munculnya 

fenomena yang diteliti. Untuk memahami makna dari data, maka analisis 

dilakukan secara mendalam untuk lebih memahami isi pesan media dan mampu 

menghubungkannya dengan konteks sosial atau realitas sewaktu pesan dibuat. 

Analisis isi kualitatif dilakukan pada semua pesan yang merupakan produk sosial 

dan budaya masyarakat (Kriyantono, 2009). Sebagai pisau analisis, teori-teori 

yang berkaitan dengan teori penggunaan media dan teori komunikasi politik akan 

digunakan untuk melihat bagaimana proses dari para calon kepala daerah di Kota 

Depok dan tim suksesnya dalam memanfaatkan media sosial Instagram sebagai 

media komunikasi politik dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 

muncul dalam proses komunikasi politik tersebut. 
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IV. DISKUSI 

 Pilkada Depok 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Masa 

kampanye dijalankan sejak 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. 

Media sosial menjadi pilihan utama dalam berkampanye di era new normal 

sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Para masing-masing kandidat mencoba 

memaksimalkan penggunaan media sosial untuk memperkenalkan diri, 

program,dan janji-janji politik jika mereka terpilih menjadi Walikota dan Wakil 

Walikota Depok periode 2020-2025. 

Instagram sebagai Sarana Komunikasi Politik Gaya Baru Para Pasangan Calon 

(Paslon) 

a. Pradi Supriatna dan Afifah Alia (Paslon Nomor Urut1) 

Pasangan Pradi-Afifah menggunakan akun IG (Instagram) dengan nama 

@pradi.afifah sebagai Official Account Pradi-Afifah. Akun ini menggunakan 

hashtag #MenangkanBersama #SuasanaBaru dan #GerakanPerubahan. Akun ini 

melakukan unggahan pertama kali pada 15 September 2020 dan mencapai 244 

postingan pada 11 November 2020 dengan 880 followers. 

Dalam unggahannya, akun ini banyak menyuarakan harapan adanya 

perubahan di Kota Depok. Beberapa diantaranya adalah unggahan pada 15 

September 2020 tentang UMKM dengan mencantumkan caption “Semangat 

Perubahan untuk Kota Depok”, unggahan pada 17 September 2020 tentang 

warga ber-KTP Depok berobat gratis dengan caption “Saatnya Depok Berubah”, 

dan juga adanya kalimat “Mau Suasana Baru?”  di beberapa unggahan, yaitu 

pada 18, 19, 20, 22, dan 23 September 2020.  

Pasangan Pradi-Afifah yang menggunakan slogan “Benahi Depok” ini 

mengajukan Sepuluh Program Unggulan yang akan dijalankan ketika 

terpilih,yaitu: 

1) Memberikan Dana Pembangunan sebesar Rp 500 Juta untuk Masing-masing 

RW di Kota Depok 

2) Mengadakan Angkutan Massal & BUMDTransportasi 

3) Berobat Gratis untuk Warga ber-KTPDepok 

4) Meningkatkan Insentif RT, RW, LPM, Kader Posyandu &Posbindu 

5) LayananDokumenKependudukan & Perizinan Cepat & Bebas Pungli (Mal 

Pelayanan Publik) 

6) Pasar Sehat & Modern di Setiap Kecamatan 

7) Mencetak 10.000 UMKM Baru 

8) Menyediakan Sekolah & Madrasah Baru serta Insentif Siswa Berprestasi 
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TidakMampu 

9) Membangun Pusat KebudayaanDaerah 

10) Pusat Logistik & Kolaborasi UMKM Bersama OnlineMarketplace. 

Selain sepuluh program unggulan di atas, pasangan ini menjanjikan akan 

menyediakan sarana berekspresi dan unjuk bakat bagi anak muda dan kaum 

milenial Depok di setiap kecamatan. Revolusi Putih juga dicanangkan oleh 

pasangan ini dimana mereka akan menyediakan susu segar untuk 200.000 siswa 

setara SD setiap bulan melalui APBD dan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR). Pasangan ini akan mengalokasikan APBD untuk kepentingan penyuluhan 

penyalahgunaan narkoba bersama dengan instansi vertikal terkait serta 

menyiapkan rumah rehabilitasi. Namun dalam hal ini tidak diinformasikan 

apakah tahun sebelumnya sudah ada alokasi tersebut di APBD atau tidak dan 

mengalami peningkatan atau penurunan. 

Pasangan ini berjanji akan menambah anggaran bantuan pendidikan bagi 

siswa tidak mampu dan anak yatim piatu. Program penanaman nilai gotong 

royong, budi pekerti, dan toleransi sejak TK dan SD juga digaungkan. 

Tampaknya janji kampanye di bidang pendidikan dari pasangan Pradi-Afifah 

juga tinggi, karena selain janji-janji yang sudah tersebut di atas, ada pula janji 

lain, seperti menambah kapasitas SLB dan memberikan keberpihakan tinggi pada 

pendidikan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). 

Reformasi birokrasi juga tidak luput dari janji kampanye Pradi-Afifah. 

Membangun sistem rekrutmen dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama 

(KPI) untuk meningkatkan kinerja ASN, serta mendorong sistem promosi, 

mutasi, dan pemberhentian pegawai yang lebih prima adaah janji utamanya. 

Selain itu, mereka juga berjanji akan meningkatkan tunjangan bagi ASN dan 

membuat sistem pemberian sanksi sesuai indikator kinerjautama. 

Pasangan nomor urut 1 ini juga menjanjikan adanya jaminan dan 

perlindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satu program unggulannya 

adalah Program Visum Gratis untuk perempuan dan anak-anak korban 

kekerasan. Tampaknya masyarakat perlu mencatat semua janji kampanye 

pasangan ini karena begitu banyak dan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan. 

Figur orang terkenal, tampaknya tidak dilewatkan dari taktik kampanye 

pasangan Pradi-Afifah. Figur utama yang dibawa tentunya adalah Prabowo dan 

Jokowi, dimana keduanya adalah sebagai lambang persatuan antara Partai 

Gerindra dan PDIP. Tentu saja hal ini mengingatkan masyarakat pada prosesi 

pilpres tahun 2019 dimana ke dua tokoh tersebut saling bersaing. Namun tampak- 
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nya dinamika politik yang ada sudah menyatukan keduanya dalam pemerintahan. 

Kalangan artis dan public figure juga tidak luput dari amunisi kampanye. Dalam 

akun Instagram Pradi-Afifah, tampak Krisdayanti, Tommy Kurniawan, Addie 

MS, Andre Taulany, Didin Bagito, Kiyai Abdul Mujib Cipayung, Yudha Keling, 

Babai Suhaimi (PKB), Iis Sugianto, Tina Toon, Charly van Houten, Ayu Ting-

ting, Ginanjar, serta MamahDedeh. 

Tampaknya paslon nomor urut 1 ini berhasil meraih dukungan dari 

berbagai ormas. Beberapa ormas seperti Pemuda Pancasila, Forum Betawi 

Rempug, Forkabi, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, Tunas 

Indonesia Raya, GP Ansor, Ikatan Keluarga Madura, dsb memberikan dukungan 

kepada Pradi-Afifah. Hal ini tampil di akun official Instagram @pradi.afifah pada 

unggahan tanggal 20 September 2020. 

 
Gambar 2. Beberapa Ormas Pendukung Pasangan Pradi-Afifah 

Namun tampaknya ada unggahan dari paslon Pradi-Afifah di akun 

Instagram @pradi.afifah tanggal 1 Oktober 2020 yang kurang cocok dengan 

publik. Unggahan tersebut berupa video di saat Ibu Afifah sedang memberikan 

bantuan atau santunan kepada salah satu warga kurang mampu. Hal ini terlihat 

dari komentar warganet dari unggahan tersebut. Komentar yang muncul 

diantaranya adalah “lagi musim pilkada pasti nih.... wkwkwkwkw udah gak laku  
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kampanye bagi2 duit diviralkan nyah.. wkwkwkwk tenggelam kan PDIP partai 

juara korupsi di buka daftar KPK”. Dari enam komentar yang muncul, lima 

komentar bernada negatif dan satu komentar bernada netral, yaitu “kalo kasinya 

iklas gk mslah kuy”. 

  
Gambar 3. Ibu Afifah Memberikan Bantuan kepada Warga Kurang Mampu 
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Calon kepala daerah harus pandai memilih data, informasi ataupun 

peristiwa yang akan diunggah. Hal ini karena masyarakat dapat dengan langsung 

memberikan komentar di media sosial. Jika masyarakat tidak menyukai dengan 

postingan yang diberikan, maka harapan untuk mendapat simpati dari masyarakat 

malah berbalik mendapat cemooh atau hinaan dari warganet sehingga akan 

menghancurkan reputasi. 

b. Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (Paslon Nomor Urut2) 

Pasangan Idris & Imam menggunakan akun Instagram @idrisimam2020. 

Akun ini sudah memiliki 203 postingan dan 3.440 followers pada 11 November 

2020. Melalui akun ini, pasangan nomor urut 2 ini juga menyampaikan 10 Janji 

Kampanye, yaitu: 

1) Dana Rp 5 Milyar perkelurahan 

2) 5.000 pengusaha/start-up baru dan 1.000 perempuan pengusaha 

3) Insentif guru honorer dan guruswasta 

4) Alun-alun dan taman hutan kota di wilayahbarat 

5) Insentif pembimbingrohani 

6) Insentif RT, RW,LPM 

7) Pusat Olahraga danUMKM 

8) WiFi gratis untukmasyarakat 

9) Sekolah/madrasah negeri per kecamatan 

10) Posyandu/posbindu di setiapRW 

Melalui akun Instagram, calon petahana mencoba untuk menunjukkan 

bukti pelaksanan janji pilkada tahun 2015, yaitu pembangunan alun-alun kota. 

Alun-alun tersebut dibangun di kawasan Grand Depok City. Postingan dalam 

akun ini banyak berisi tentang kegiatan kampanye yang sudah dijalankan, ucapan 

selamat hari besar nasional, serta pernyataan beberapa tokoh yang mendukung 

visi dan misi dari pasangan calon Idris-Imam ini. Para tokoh tersebut diantaranya 

adalah Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, Lc. M.A selaku Ketua Majelis Syuro PKS, 

Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Ustadzah 

Lulu Susanti, H. Ahmad Syaikhu, Presiden PKS, dsb. Sebagian besar adalah 

tokoh-tokoh sentral dari partai pendukung. 

Mohammad Idris dikenal sebagai seorang Ulama jauh sebelum menjadi 

Walikota Depok. Ternyata hal ini cukup mempengaruhi cara berkampanye 

pasangan Idris-Imam di media sosial. Para pengusung selalu berusaha menyam- 
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paikan komunikasi politik yang santun. Di dalam postingan akun 

@idrisimam2020 sama sekali tidak ditemukan postingan yang bernada 

menghina, merendahkan, menjegal, atau menjelek-jelekkan pasangan lain. Hal 

ini sedikit berbeda dengan akun pasangan Pradi-Afifah yang beberapa kali 

memberikan postingan yang menyatakan kegagalan pemerintahan di Depok pada 

masa sebelumnya, padahal Pradi Supriatna hingga saat ini masih menjabat 

sebagai Wakil WalikotaDepok. 

        

  
Gambar 4. Beberapa Unggahan di akun Instagram @idrisimam2020 



 401 

Komentar masyarakat di postingan akun Instagram @idrisimam2020 

relatif tidak memberikan kontra terhadap isi postingan. Bahkan banyak yang 

memberikan persetujuan. Misalnya pada postingan pada 31 Oktober 2020 yang 

berisikan ajakan untuk melakukan politik santun oleh Hj. Qonita Lutfiyah SE, 

MM selaku Ketua DPC PPP Kota Depok. Komentar yang muncul antara lain 

“semoga menjadi penambah semangat menuju Depok yg lbh maju”, “politik 

santun berjama‟ah, enak diliat”, dan “ibarat lidi kalo satu ga akan kuat, klo 

banyak insyaAllah semua tantangan jd ringan”. 

 

V. SIMPULAN 

Penggunaan media sosial, dalam bahasan penelitian ini adalah Instagram, 

dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam 

proses kehidupan demokrasi. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, 

komunikasi politik tidak boleh dilakukan secara tatap muka yang menghasilkan 

kerumunan dan tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai PKPU No 13 Tahun 

2020. 

Dalam demokrasi di era digital saat ini, khususnya pada konteks 

kampanye politik, media sosial telah berperan menjadi alat komunikasi yang 

dapat menghubungkan para calon kepala daerah dengan para calon pemilihnya, 

antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat masif. Masing-

masing para calon kepala daerah dan para calon pemilih dapat mengekspresikan 

pandangan, kepentingan, atau hak-hak politiknya secara bebas dan langsung, 

tanpa ada yang menghalangi proses komunikasi politik tersebut. 

Melalui media sosial, para calon kepala daerah bisa membangun 

komunikasi politik dengan para calon pemilihnya, membentuk opini publik dan 

juga memobilisasi dukungan politik secara masif tanpa harus bertatap muka 

sebagai bentuk komunikasi politik gaya baru di era new normal. Media sosial 

juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi 

politik dari masyarakat. Walaupun demikian, terdapat beberapa persoalan dalam 

konteks komunikasi politik melalui media sosial, diantaranya komunikasi politik 

dengan menyampaikan pesan-pesan komunikasi yang buruk, menjatuhkan, dan 

menyerang pribadi atau golongan. Media sosial bisa menjadi dua mata pedang. 

Media sosial dapat menjadi jalan untuk memperlancar komunikasi politik untuk 

meraih simpati masyarakat, namun juga dapat merusak komunikasi politik yang 

telah susah dibangun karena adanya penolakan atau tantangan dari masyarakat 

sebagai calon pemilih mereka sendiri. 
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Bijak dalam bersosial media menjadi syarat utama untuk memperoleh 

simpati masyarakat. Dalam komunikasi politik, perlu suatu kedewasaan ber-

komunikasi agar tujuan dari proses komunikasi yang berlangsung tepat sasaran, 

khususnya dalam menggunakan media sosial. Media sosial yang feedback-nya 

bisa ditampilkan secara cepat dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu 

bersamaan harus disikapi dengan baik, dijalankan tanpa menggunakan emosi, 

agar pesan utama yang disampaikan diterima khalayak masyarakat dengan tepat 

dan tercapai kesamaan makna antara komunikator dan komunikan sehingga 

komunikasi politik dalam sosial media tersebut dapat dinyatakanefektif. 

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pemanfaatan media sosial 

Instagram oleh kedua pasangan calon kepala daerah di Kota Depok sebagai 

pelaksanaan komunikasi politik gaya baru di era new normal. Harapan dari 

penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai media konfirmasi dari kedua 

pasangan calon untuk dapat mengembangkan gaya baru berkomunikasi politik 

menggunakan media sosial yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat membantu semua kalangan dalam mengembangkan 

komunikasi secara umum, khususnya komunikasi politik gaya baru dengan 

memanfaatkan media sosial secara efektif dan efisien. 
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I. PENDAHULUAN 

Tahun 2020 tentu akan menjadi tahun yang berkesan bagi sebagian besar 

masyarakat di dunia. Sepanjang tahun dunia seakan berhenti karena ancaman dari 

virus corona atau COVID-19. Bahkan per November 2020, virus ini telah 

menginfeksi lebih dari 55 juta jiwa dan memakan korban lebih dari satu juta jiwa 

(WHO, 2020). Yang membuat situasi semakin parah, pandemi ini juga diikuti 

oleh sebaran informasi palsu yang luar biasa banyaknya, hingga disebut sebagai 

infodemik (Thomas, 2020). Hal ini tentu meresahkan, karena masyarakat harus 

mengenali informasi palsu agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru yang 

aman.  

Sebaran informasi palsu, atau mis/disinformasi, memang bukan hal baru. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa masih 

banyak kasus mis/disinformasi di dalam media sosial di Indonesia. Hingga bulan 

November 2020, sudah ada 1230 kasus misinformasi yang berhasil ditemukan 

oleh mesin pencari Kominfo (Kominfo, 2020). Media sosial memang memiliki 

banyak keuntungan, namun di sisi lain, media ini bisa menjadi tempat 

menyebarnya mis/disinformasi dengan sangat cepat. 

Informasi yang terdapat di media online memiliki berbagai karakteristik, 

ada informasi yang aktual, misinformasi dan juga disinformasi. Menurut Wu, 

Morstatter, Hu, & Liu (2016) misinformasi adalah suatu informasi yang 

disebarkan secara spontan, orang yang menyebarkan informasi ini memiliki 

tendensi untuk menolong orang-orang di sekelilingnya namun dengan 

pemahaman yang salah terhadap informasi tersebut. Sedangkan disinformasi 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyampaian informasi 

yang salah dan dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Kedua hal ini 

sering terjadi di media sosial, karena di dalam media sosial, 90% penggunanya 

berperan sebagai pihak yang mengonsumsi dan mendistribusikan informasi yang 

didasari dengan kebebasan berpendapat. Disinformasi di lingkungan media sosial 

saat ini, beredar secepat informasi yang akurat(Lee, 2019). 

Baik misinformasi dan disinformasi dibuat oleh pihak tertentu di mana 

mailto:mia.angeline@binus.edu
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fakta yang ada seringkali diputarbalikan sehingga membuat masyarakat bingung 

dan terpedaya. Adanya mis/disinformasi memberikan efek kepada penggunanya, 

salah satunya adalah responspublik yang disebabkan oleh isu-isu tertentu. Hal ini 

menjadikan media online sebagaihypernym dibandingkan sebuah referensi 

khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan. Media online merangkum 

bebagai perangkat digital yang menghasilkan kegiatan komunikasi dan berbagi 

informasi melalui jaringan yang luas. Di dalam bidang bisnis, politik, media 

periklanan, polisi dan layanan gawat darurat sekalipun menggunakan media 

sosial secara produktif. Media online saat ini menjadi kunci utama untuk 

memprovokasi pemikiran, ide, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial di 

kalangan masyarakat secara luas. 

Kerr menyatakan fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat 

membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan (Kerr, 2004). 

Prasangka dan diskriminasi masyarakat menyebabkan perilaku yang cenderung 

mengandung kekerasan secara simbolik. Disfungsi sosial yang terjadi di 

masyarakat dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental yang dipicu oleh 

misinformasi yang didapatkan di media sosial. Sakit bukan hanya kondisi 

biologis semata, melainkan juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik 

(Parsons, 1951). Tingginya penyebaran misinformasi dapat meningkatkan 

kecemasan dan ketakutan di masyarakat hingga berkali-kali lipat. 

Melihat latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, maka menarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh mis/disinformasi mengenai 

COVID-19 terhadap respons publik. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk 

mengkaji sikap pengguna media online terhadap mis/disinformasi dalam 

menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Disinformasi Terkait COVID-19 

Disinformasi berkaitan dengan gagasan mengenai kredibilitas, keper-

cayaan, dan penipuan yang mungkin sulit untuk diketahui motivasi dibalik 

disinformasi tersebut (Cooke, 2018). Disinformasi yang tersebar di media online 

cukup sulit untuk diketahui dan memberikan dampak yang berbahaya seperti 

bias, menyesatkan, atau salah informasi. Didalam medial sosial, 90% 

penggunanya berperan sebagai pihak yang mengkonsumsi dan mendistribusikan 

informasi yang didasari oleh kebebasan berpendapat. Menurut Freelon dan Wells 

(2020)  disinformasi  memiliki  kemungkinan  untuk  menjadi  topik yang penting  
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dan terus berkembang bagi penelitian komunikasi di masa mendatang.  

 Seseorang yang membuat ataupun menyebarkan disinformasi secara 

sengaja memiliki tujuan untuk mempengaruhi emosi audience agar setuju dan 

sepemikiran dengan pandangan orang tersebut. Pembuat disinformasi memiliki 

kesenangan tersendiri dalam membuat sebuah false information, disinformasi 

yang terdapat di media online yang begitu banyak membuat kalangan profesional 

dalam bidang informasi kewalahan serta kesulitan dalam membendung ataupun 

mengklarifikasi informasi tersebut. Menurut Shu, et.al. (2017), orang-orang 

mengonsumsi dan mempercayai suatu informasi disebabkan oleh beberapa faktor 

psikologis seperti, kredibilitas sosial yang berarti orang lebih cenderung 

menganggap sumber kredibel berdasarkan pendapat kebanyakan orang, terutama 

ketika tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk mengakses kebenaran 

sumber tersebut. Selain itu ada frekuensi heuristic yang berarti audienssecara 

alami memiliki kecenderungan menyukai informasi yang sering mereka dengar, 

meskipun itu adalah mis/disinformasi. 

 Untuk membantu memahami mengenai mis/disinformasi, maka ada 

baiknya untuk membagi misinformasi ini menjadi beberapa kategori berdasarkan 

jenisnya. Pembagian ini dijelaskan oleh Wardle sebagai berikut (Wardle, 2019): 

1. Satire atau parodi: disinformasi dibagikan dalam bentuk humor dan meme. 

Biasanya tidak ada niat untuk membahayakan, namun tetap dapat mempro-

vokasi. Yang membuat satire/parodi ini berbahaya adalah kemungkinan 

yang besar untuk lolos mesin pendeteksi disinformasi. 

2. Tidak ada hubungan antara judul dan isi, ataupun antara foto dengan caption. 

Trik yang paling banyak digunakan berupa click-bait, menyediakan judul 

bombastis agar pembaca tertarik untuk klik suatu artikel. 

3. Konten menyesatkan: yaitu fakta aktual dipelintir untuk membingkai suatu 

isu atau menyudutkan seseorang. 

4. Konteks palsu: menggunakan suatu foto/video/artikel asli dengan narasi 

palsu atau menyesatkan. Foto dan video yang dipakai bisa jadi berasal dari 

tahun-tahun sebelumnya namun dipakai kembali dengan narasi yang 

berbeda. 

5. Konten tiruan: di mana format konten meniru atau mengatasnamakan 

sumber-sumber kredibel, seperti media massa atau lembaga pemerintahan. 

6. Konten manipulasi: menggunakan foto/audio/video yang telah dimanipulasi, 

seperti dipotong atau diedit terlebih dahulu untuk menipu masyarakat. 

7. Konten buatan: konten yang seluruhnya buatan dan didesain untuk menipu 

dan memprovokasi. 
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Disinformasi yang terjadi didalam media online sudah menjadi ancaman 

tersendiri dikehidupan sosial, khususnya kesalahan dan ketidakakuratan suatu 

informasi mampu memberikan konsekuensi kepada pihak individual itu sendiri 

(Schaewitz, et.al., 2020). Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda 

mengenai kredibilitas dan akurasi dari disinformasi yang diterima, menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Schaewitz et.al.(2020) ada beberapa faktor yang 

dapat digunakan oleh seseorang untuk mengindikasikan sebuah informasi 

kredibel atau tidak. Berikut faktor-faktor yang dapat digunakan oleh individu 

untuk mengindikasikan sebuah informasi (Schaewitz, et.al., 2020); 

a. Sumber  

Di media online terdapat banyak informasi mengenai berbagai hal 

dari berbagai sumber. Berbagai media konvensional sudah merambah ke 

media online sebagai medium untuk menyebarkan informasi. Akun-akun 

media konvensional di media online yang sudah terverifikasi dapat menjadi 

salah satu sumber informasi yang kredibel, namun terdapat pula akun-akun 

yang tidak tervefifikasi sebagai sumber informasi yang kurang kredibel. Hal 

ini disebabkan oleh kebebasan seseorang untuk membuat akun di media 

online. Menurut Lewandowsky, Seivert, Schwarz dan Cook dalam 

Schaewitz, et.al.(2020) setiap individu disarankan untuk dapat menilai 

kebenaran dari suatu informasi berdasarkan sumber, hubungan, konsistensi 

dari informasi, atau cara umum seseorang menerima sebuah informasi. 

b. Ketidakkonsistenan 

Informasi yang terdapat di media online memiliki berbagai 

karakteristik konten, ada yang konsisten dan juga ada yang tidak konsisten. 

Kekonsistenan dalam sebuah konten informasi yang terdapat di media online 

dapat dibandingkan dari berbagai sumber informasi. Setiap individu 

memiliki motivasi untuk melindungi cara pandang mereka, individu 

biasanya lebih cenderung menerima informasi yang konsisten namun 

individu akan menolak atau mempertanyakan informasi yang tidak konsisten 

(Schaewitz, et.al.,2020). Audience cenderung membandingkan informasi 

yang didapatkan dari beberapa sumber, hal ini dilakukan audience untuk 

menghindari disinformasi.  

c. Subjektifitas 

Subjektifitas adalah suatu pola yang digunakan dalam disinformasi 

di media online untuk mempengaruhi pandangan seseorang (Schaewitz et al, 
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2020). Setiap individu memiliki penilaian tersendiri mengenai sumber 

informasi atau karakteristik informasi tersebut, hal ini dapat menyebabkan 

kecenderungan seseorang untuk menjadi subjektif dalam mengkonsumsi 

sebuah informasi. Selain dari sisi audience, subjektivitas dapat terjadi dari 

sisi sumber informasi. Dalam kondisi subjektif, penulis akan cenderung 

menggunakan kata-kata yang questionable seperti; setidaknya, seharusnya, 

penulis akan menyampaikan pendapat personal yang dapat menghasilkan 

pandangan subjektif baik dari segi sumber informasi maupun audience itu 

sendiri. 

d. Sensasionalisme 

Sensionalisme adalah suatu cara yang digunakan dalam menuliskan 

suatu informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya 

(Schaewitz, et.al., 2020). Dalam konteks sensasionalisme, informasi dibuat 

secara dramatis, ekstrem dan berlebihan untuk tujuan mengambil perhatian 

dari audiens. Hal ini sering terjadi dan berujung dengan disinformasi yang 

disebabkan oleh efek dramatis yang dapat membuat informasi tersebut 

menyimpang dari tujuan utamanya. Pada hakekatnya, informasi harus 

disampaikan sebaik dan sejelas mungkin. 

e. Visual yang dimanipulasi 

Informasi yang terdapat di media online dapat berupa teks, gambar, 

video, maupun audio. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Schaewitz, 

et.al.(2020) audiensbiasanya cenderung lebih fokus kepada isi konten 

informasi (teks) yang terdapat di media online daripada gambaran visual 

(gambar/foto/video), hal ini disebabkan oleh para audienyang berasumsi 

bahwa gambaran visual tidak merepresentasikan kejadian yang sebenarnya. 

Keterbatasan durasi video atau banyakan nya gambar untuk merepresen-

tasikan sebuah informasi di dalam media online menjadi salah satu faktor 

audience untuk fokus kepada teks yang menjelaskan konten dari informasi 

tersebut ketimbang gambaran visualnya. Namun gambaran visual menjadi 

daya tarik tersendiri bagi audience untuk mengkonsumsi informasi tersebut. 

Gambaran visual juga digunakan oleh sumber informasi untuk menjadi 

clickbait agar audience tertarik untuk mengkonsumsi atau bahkan 

menyebarkan informasi tersebut. 

Kredibilitas sebuah sumber menjadi sangat penting dalam penyebaran 

informasi di media online. Dalam penyebaran informasi mengenai COVID-19,  
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjuk oleh 

pemerintah sebagai pemimpin komando penanganan corona di Indonesia 

menjadi sumber informasi yang terverifikasi resmi oleh pemerintah. BNPB 

sendiri memiliki akun resmi di berbagai platform media online, hal ini 

diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk pengguna media online dalam 

mencari informasi agar terhindar dari disinformasi. 

Respons Publik 

Respons sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku 

yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah 

tertentu. Menurut Harvey dan Smith dalam Ahmad (2013) respons merupakan 

bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif 

terhadap objek atau situasi. Pembagian respons dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Respons Positif 

Respons positif adalah sebuah bentuk respons, tindakan, atau sikap 

yang menunjukan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, 

serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu tersebut 

berada. Respons positif biasanya akan membuat individu mendekati objek 

atau informasi tersebut. Respons positif merupakan sebuah isyarat atau 

gejala yang ditunjukan oleh komunikan yang menandakan bahwa mereka 

memahami, membantu, dan mau bekerja sama dengan komunikator untuk 

mencapai tujuan serta tidak menunjukan perlawanan atau pertentangan 

ketika terjadi sebuah proses komunikasi. 

2. Respons Negatif 

Respons negatif adalah suatu bentuk respons, tindakan, atau sikap 

yang menunjukan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui 

terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu tersebut berada. Jika 

seorang individu memiliki respons negative maka individu tersebut akan 

otomatis menjauhi objek atau negatif tersebut. Respons negatif merupakan 

sebuah isyarat yang ditunjukan oleh komunikan yang menandakan bahwa 

komunikan memiliki sikap serta perilaku mulai dari tidak setuju hingga tidak 

menyukai pesan dan cara penyampaian komunikator. Selain itu respons 

negative juga dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang berlawanan 

dari respons positif. 

Informasi yang terdapat di media menyebabkan reaksi tertentu, sehingga 

seseorang dapat memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan 
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yang timbul sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. Mis/disinformasi 

yang tersebar luas di media melahirkan berbagai macam respons di masyarakat. 

Berikut merupakan alasan-alasan mengapa seseorang memberikan respons 

terhadap disinformasi: 

1. Hubungan interpersonal 

Hubungan interpersonal adalah hubungan seseorang dengan orang 

lain yang saling mengirimkan disinformasi, hal ini menjadi salah satu alasan 

seseorang untuk merespons disinformasi didalam media online. Terdapat 

kepedulian antara kedua belah pihak yang menjadi dasar respons tersebut 

terjadi. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, hubungan 

interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Karena 

sifatnya yang saling bergantung, komunikasi interpersonal yang terjalin 

diantara individu tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. 

Komunikasi yang berlangsung dalam sebuah hubungan adalah bagian dari 

fungsi hubungan itu sendiri, oleh karena itu cara kita berkomunikasi 

sebagaian besar ditentukan oleh jenis hubungan yang ada diantara individu 

tersebut. Hal ini menjadi dasar sebuah hubungan dapat mempengaruhi 

respons terhadap disinformasi, kepedulian yang didasari dengan adanya 

hubungan disinformasi menjadi faktor lahirnya respons terhadap hal tersebut 

(DeVito, 2013).  

2. Relevansi Isu 

Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah 

fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang 

berhubungan. Selain itu isu dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi dari 

tindakan yang diusulkan seseorang atau pihak lain yang dapat membawa 

dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian yang dapat menjadi sebuah 

masalah dari kebijakan publik. Menurut Regester dan Larkin (2003) sebuah 

isu yang timbul kepermurkaan adalah suatu kondisi atau peristiwa yang jika 

dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja yang 

akan berpengaruh kepada goals orang tersebut. Keterkaitan isu dalam 

informasi bergantung dari permasalahannya, misalnya masalahnya memiliki 

kaitan dengan lingkungan orang tersebut atau tidak. Masalah yang 

terkandung dalam informasi tersebut penting atau tidak, semakin tinggi 

kepentingan masalah tersebut akan semakin tinggi kemungkinan respons  
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akan lahir dari informasi tersebut.  

3. Efikasi Diri (Personal Efficacy) 

Efikasi diri adalah suatu alasan yang bergantung dari pola pikir 

seseorang. Setiap orang memiliki pola pemikiran dan perilaku yang berbeda-

beda, ada yang secara spontan langsung merespons atau bahkan setuju 

dengan informasi yang didapat tanpa mengolah informasi tersebut, ada pula 

yang mengolah informasi tersebut sebelum merespons. Menurut Schaewitz, 

et.al. (2020). Personal Efficacy berhubungan dengan informasi online yang 

dapat memberikan dampak terhadap kredibilitas evaluasi dalam 

disinformasi. Setiap individu yang mememiliki Personal Efficacy lebih 

percaya diri saat mencari informasi di media online karena individu tersebut 

dapat membedakan mana informasi valid dan disinformasi. Efikasi diri dapat 

di artikan sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam 

menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan 

(Santrock, 2007). Selain itu efikasi diri merupakan hasil interaksi antara 

lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian diri, serta kemampuan 

personal, pengalaman, dan pendidikan dapat dikatakan efikasi diri adalah 

keyakinan seseorang mengenai seberapa jauh seseorang mampu menger-

jakan tugas mencapai tujuan dan merencanakan tindakan untuk mencapai 

suatu goal (Niu, 2010). 

 

III. DISKUSI 

Memahami Jenis Mis/Disinformasi dan Respons Publik di Indonesia 

Sebelum kita dapat melawan mis/disinformasi yang beredar di Indonesia, 

penting untuk dikenali terlebih dahulu jenis-jenis mis/disinformasi yang telah 

beredar terkait COVID-19. Setelahnya dengan menganalisa respons publik 

terkait mis/disinformasi, maka kita dapat menentukan strategi yang tepat untuk 

melawan serbuan informasi palsu tersebut.Dalam artikel ini, penelitian awal 

dilakukan untuk menganalisa misinformasi yang beredar mulai dari bulan Januari 

hingga pertengahan April 2020. Sebanyak 534 konten misinformasi yang 

ditemukan oleh mesin pengais dari Kominfo akan dianalisa untuk memahami 

jenis misinformasi tersebut. Seluruh konten dianalisa menggunakan dua orang 

sebagai coder untuk menentukan jenis informasi yang sesuai berdasarkan 

kategori dari Wardle. Untuk menguji keabsahan data maka uji Cohen Kappa 

dilakukan pada hasil coding tersebut.Hasil analisis dari 534 konten disinformasi  
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yang beredar selama bulan Januari hingga April 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Dari segi format disinformasi yang beredar, yang paling banyak adalah teks 

di media sosial sebesar 41%. Disusul oleh foto di media sosial dengan 31%, 

dan video dengan 17%. Hal ini berarti walaupun tanpa media pendukung, 

masih banyak warga Indonesia yang mudah dipercaya hanya dengan teks 

yang disebarkan.  

2. Kami mengelompokkan tipe disinformasi sesuai dengan tujuh kategori dari 

Wadle. Setelah dikategorikan, maka terlihat sebanyak 31% adalah konten 

buatan, yang seluruhnya palsu dan sengaja dibuat untuk memprovokasi. 

Sedangkan sebanyak 24% merupakan konten yang menyesatkan 

(misleading). 

3. Sedangkan berdasarkan tema konten disinformasi ini, hasil analisis kami 

menemukan sebanyak 28% informasi palsu mengenai dampak virus corona 

terhadap masyarakat, termasuk penyebaran antar kelompok masyarakat. 

Berikutnya disusul oleh informasi palsu yang dipolitisasi sebesar 24%, dan 

mengenai tokoh publik sebesar 13%. 

Setelah mengenali jenis-jenis mis/disinformasi yang beredar, maka 

langkah berikutnya adalah mengetahui pengaruh dari mis/disinformasi ini 

terhadap respons publik. Populasi dalam tahapan kedua penelitian ini merupakan 

pria dan wanita berusia 18-35 tahun, memiliki media sosial lebih dari dua akun 

(dan aplikasi media sosial yang berbeda), dan sudah pernah merespons 

mis/disinformasi yang terdapat di media online. Di dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey 

atau kuestioner sebagai alatnya. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan 

uji statistik untuk mengetahui keabsahan data dan untuk pengolahan data 

selanjutnya. 

Setelah kuesioner diolah, kami mendapatkan beberapa poin yang 

menarik. Dari uji korelasi didapatkan koefisien korelasi antara kedua variabel 

adalah -0,571. Hal ini menarik karena hasilnya yang negatif berarti semakin 

banyak mis/disinformasi yang tersebar maka respons publik cenderung 

mengalami penurunan. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan 

adalah 32,6%, yang berarti variabel X (mis/disinformasi) hanya memiliki pengaruh 

sebesar 32,6% kepada respons publik, sedangkan sebanyak 67,4% respons publik 

dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar mis/disinformasi. Hasil ini juga diperkuat dengan uji 

regresi yang menghasilkan persamaan Y= 65.874 – 0.928X.  

Selain itu, kami juga melakukan uji t yang dilakukan untuk mengetahui  
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dimensi manakah yang mempengaruhi variabel Y secara parsial. Sugiyono 

(2018) menyatakan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran 

secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Hasil uji t 

menyatakan tidak seluruh dimensi dalam variabel X berpengaruh signifikan pada 

variabel Y. Yang memiliki pengaruh signifikan hanya subjektivitas, sensasio-

nalisme, dan visual yang dimanipulasi yang memiliki pengaruh lebih kuat 

terhadap respons publik dibandingkan dimensi sumber dan ketidakkonsistenan.  

Melawan Disinformasi di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 

 Dari hasil penelitian di atas, pertanyaan yang timbul adalah apa yang 

harus dilakukan agar kita bisa melawan mis/disinformasi terutama di masa 

adaptasi kebiasaan baru ini? Hasil menarik adalah dimensi dari mis/disinformasi 

yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap respons publik adalah subjektifitas, 

sensasionalisme dan visual yang dimanipulasi. Hal ini disebabkan unsur 

sensasional sebuah disinformasi dapat menarik perhatian dari audienspada saat 

mengkonsumsi informasi atau berita di media online maupun media sosial. 

Sedangkan dimensi subjektifitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap respons 

publik disebabkan oleh sebagian besar responsden memiliki kategori-kategori 

konten dan akun media sosial maupun website media online yang mereka yakini 

dan percayai. 

Selain itu juga dapat dilihat tingkat kejenuhan publik terhadap informasi 

mengenai COVID-19 dimana semakin lama tingkat perhatian dari publik 

terhadap permasalahan pandemi COVID-19 semakin menurun. Hal ini 

disebabkan oleh sikap subjektif responsden terhadap COVID-19 yang menilai 

bahwa pandemic ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Indikator visual yang 

dimanipulasi memiliki pengaruh yang besar terhadap respons publik dikarenakan 

sebagian besar responsden menarik kesimpulan secara langsung dari informasi 

yang terdapat dari visual (gambar atau video) yang terdapat pada informasi 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responsden jarang membaca 

teks penjelasan mengenai berita atau informasi (yang memiliki gambar atau 

video). 

Agar dapat menekan angka mis/disinformasi, maka dibutuhkan 

kemampuan literasi digital yang mumpuni untuk membedakan informasi mana 

yang faktual dan mana yang ternyata palsu. Untuk memperoleh skill ini tentu 

tidak mudah, apalagi melihat latar penduduk Indonesia yang beragam dan belum 
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meratanya koneksi internet di seluruh wilayah. Sehingga diperlukan kerjasama 

antara masyarakat dan pemerintah sebagai berikut: 

1. Dari sisi pemerintah 

Pemerintah perlu mempercepat proses monitoring dan cek fakta 

dengan tools yang ada, serta siap sedia menyediakan data bagi media massa. 

Pemerintah dan beberapa lembaga non profit telah memiliki berbagai mesin 

pendeteksi mis/disinformasi, seperti AIS, hoaxbuster, dan lainnya. Maupun 

adanya layanan chatbot Anti Hoax, di mana masyarakat cukup melakukan 

chatting untuk bertanya apakah suatu informasi benar atau tidak. Namun 

sayangnya informasi ini belum diketahui oleh masyarakat luas. Tantangan 

berikutnya adalah mencegah mis/disinformasi dan menginformasikan 

kembali informasi yang benar kepada masyarakat. Pemerintah dapat 

bekerjasama dengan platform media sosial untuk mencopot atau menandai 

konten-konten yang belum jelas kebenarannya atau bahkan yang secara 

terang-terangan menyebarkan informasi palsu. 
 

2. Dari sisi masyarakat atau pengguna media daring 

Yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menekan angka 

mis/disinformasi antara lain membaca kembali suatu berita yang diterima dan 

melakukan pengecekan kembali apakah informasi yang disampaikan benar 

atau tidak. Jangan langsung mempercayai, apalagi menyebarkan, suatu 

informasi yang belum terbukti kebenarannya. Walaupun konten atau berita 

tersebut disebarkan oleh orang-orang terdekat. Cara melakukan pengecekan 

bisa melalui mesin pencari, apakah berita serupa sudah tampil di web media 

massa yang kredibel, atau bisa juga menggunakan aplikasi chatting LINE dan 

menanyakan kepada chatbot pemerintah di akun Anti Hoax. Selain itu, 

masyarakat juga dapat berperan membagikan informasi yang sudah terbukti 

benar kepada orang-orang lain, dan mengajarkan cara sederhana untuk 

pengecekan fakta kepada orang sekitar.  

 

IV. SIMPULAN 

 Disinformasi terkait COVID-19 masih banyak beredar di Indonesia. 

Sebagian besar berbentuk teks yang disebarkan melalui media sosial, dan 

sebanyak 31% dari disinformasi ini berbentuk konten buatan, yang seluruhnya 

palsu dan sengaja dibuat untuk memprovokasi. Terkait respons publik, semakin 

besar volume mis/disinformasi terkait suatu hal maka respons publik cenderung 
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menurun. Namun tetap diperlukan penelitian lanjutan mengenai alasan 

penurunan ini. Tiga dimensi utama dari mis/disinformasi yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap respons publik adalah subjektifitas, sensasionalisme dan 

visual yang dimanipulasi.  

 Selain itu, diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah untuk 

menekan angka mis/disinformasi di Indonesia. Peran pemerintah untuk 

mempercepat pendeteksian cek fakta dan mengajak platform media sosial untuk 

mencopot atau menandai konten dengan informasi palsu. Sedangkan peran 

masyarakat adalah untuk selalu melakukan pengecekan sebelum menyebarkan 

berita yang diterima, dan membantu mengingatkan pengecekan fakta kepada 

orang-orang terdekat. 

 Artikel hasil penelitian ini bukanlah tanpa limitasi, cakupan konten 

mis/disinformasi dari Januari hingga April 2020 dapat diperluas hingga 

mencakup seluruh tahun 2020. Begitu pula dengan cakupan responden yang 

dapat diperluas, dan diperlukan analisa kualitatif untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai respons publik terkait disinformasi. 
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I. PENDAHULUAN 

Wabah pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020. 

Diawali dengan terjangkitnya dua orang warga Kota Depok, terpapar dari 

rekannya yang berasal dari luar negeri. Pemerintah Indonesia mulai menunjuk 

tim percepatan penanganan Covid-19 dan mulai bekerja sejak saat itu. Jumlah 

warga yang terpapar virus dan yang meninggal semakin bertambah. Pada akhir 

April 2020 jumlah masyarakat Indonesia yang meninggal sempat menunjukkan 

angka penurunan. Ini belum cukup mengkonfirmasi bahwa virus Covid-19 sudah 

hilang, karena kemudian ditemukan indikasi bahwa penyebaran virus sudah 

mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh 

masuknya bulan Ramadhan ketika itu. Meskipun telah diterapkannya pembatasan 

sosial berskala besar di Ibukota Jakarta dan di berbagai daerah, namun tidak 

menyurutkan niat sebagian masyarakat untuk tetap pulang merayakan Idul Fitri 

di kampung halamannya. Ada yang berdalih bahwa kepulangannya ini 

didasarkan atas pemutusan hubungan kerja yang membuat mereka harus pulang 

ke desa untuk menyambung hidupnya. Tapi tak sedikit pula yang beralasan 

karena pulang kampung merupakan tradisi keluarga yang tidak ingin 

dilanggarnya.  

Anjuran pemerintah agar bekerja dari rumah (work from home/wfh) tidak 

dapat menahan mereka yang telah mendapatkan tunjangan hari raya ketika itu 

menyerbu pasar tradisional maupun pasar modern untuk membeli keperluan 

berlebaran, seperti baju baru, sepatu baru, dan seterusnya. Pasar-pasar ini 

kebetulan memang tidak ditutup selama masa pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB) di bulan April 2020 yang lalu. Kondisi ini sangat disayangkan oleh 

sebagian orang sehingga memunculkan tagar #IndonesiaTerserah, oleh tenaga 

medis di beberapa media sosial. Hal ini adalah wujud dari keputusasaan mereka 

yang telah berjuang di garda depan untuk melawan pandemi ini. Keputusasaan 

ini tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat atas keputusan pemerintah untuk  
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melonggarkan PSBB sementara jumlah orang yang terjangkit Covid-19 belum 

bisa dikatakan berkurang. Munculnya istilah “herd immunity” terkait dengan 

keputusasaan tentang penyepelean penyakit ini sehingga membiarkannya 

menjadi semacam hukum rimba dan menyerahkannya pada proses seleksi alam; 

yang kuat akan bertahan, yang lemah akan meninggal. 

Manusia pada dasarnya mencari dan membuat keteraturan di muka bumi 

ini, sehingga bersama-sama dengan manusia lainnya menciptakan keharmonisan. 

Munculnya virus Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu telah 

membuat ketidakseimbangan yang memicu keresahan karena seketika terjadi 

ketidakteraturan yang disebabkan oleh hadirnya substansi baru di tengah 

masyarakat. Substansi yang harus dihindari bersama-sama karena dapat 

menimbulkan kematian. Dalam situasi yang serba tidak pasti ini memunculkan 

perasaan tidak nyaman sehingga mengganggu sistem kognitif manusia. Sistem 

kognitif merupakan perangkat utama manusia dalam mencapai keseimbangan 

dalam hidupnya. Kehidupan yang konsisten menimbulkan rasa nyaman, sehingga 

ketika bertemu dengan suatu keadaan yang inkonsisten, manusia dengan 

sendirinya berusaha menjadikannya konsisten dengan informasi yang selama ini 

tertanam di dalam pikirannya. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa berhasil 

mengubah inkonsistensi ini menjadi konsisten? karena pola baru yang konsisten 

ini dapat membuatnya terhindar dari ketidaknyamanan. Festinger (1957) 

menjelaskan bahwa pola yang tidak konsisten karena tidak memiliki kesesuaian 

dengan unsur kognitif yang ada di dalam diri seseorang selama ini disebut 

sebagai disonansi kognitif (cognitive dissonance). Lebih jauh Festinger (1957) 

mengatakan bahwa manusia memiliki seperangkat elemen kognitif yang terdiri 

dari elemen persepsi, sikap, tingkah laku, dan pengetahuan di dalam dirinya. 

Masing-masing elemen ini lahir dari lingkungan dan dari orang yang 

berpengaruh selama ini dalam hidupnya, seperti orang tua, pasangan hidup, dan 

lainnya. 

Di dalam bukunya, Festinger (1957) mengubah istilah “inkonsistensi” 

dengan “disonansi” dan mengubah istilah “konsistensi” dengan “konsonan”. 

Teori disonansi kognitif muncul ketika manusia tidak lagi percaya dengan 

kelanggengan dari teori-teori konsistensi. Consistency Cognitive Theory (CCT) 

menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia selalu ingin mencari keseimbangan/ 

konsistensi dalam hidupnya. Kognisi artinya pengetahuan, pendapat, kepercayaan 

pada lingkungan, pada diri sendiri, ataupun pada perilaku seseorang. Atau dengan 

kata lain, melalui kognisi, kita bisa mengetahui tentang pengetahuan, keputusan,  
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keyakinan, serta jalan pikiran seseorang (West, R. and Turner, 2010). Sistem 

kognitif yang dimilikinya dijadikan sebagai alat utama untuk mewujudkan 

keseimbangan tersebut. Pada umumnya, teori-teori konsistensi memiliki 

pemikiran yang sama yaitu kenyamanan manusia tercipta ketika ia berhadapan 

dengan kondisi yang tetap (konsisten). Teori konsistensi menjelaskan bahwa 

ketika manusia menerima informasi (rangsangan), pikiran mereka akan 

mengaturnya menjadi sebuah pola yang tetap bersama-sama dengan rangsangan 

lainnya yang telah diterima sebelumnya. Jika rangsangan yang baru tidak sesuai 

dengan pola yang ada, atau tidak konsisten, manusia akan merasakan 

ketidaknyamanan. Leon Festinger menamakan perasaan tidak nyaman ini sebagai 

disonansi kognitif. Menurut teori ini, dalam pergaulannya manusia membawa ke 

dalam dirinya berbagai macam elemen kognitif, seperti elemen pengetahuan, 

persepsi, sikap, dan tingkah laku yang saling berkaitan. Saat berkomunikasi 

manusia akan mencari elemen apa saja yang sesuai dengan elemen yang sudah 

dimilikinya agar dapat tercipta keseimbangan. Terjadinya ketidaksesuaian antara 

elemen yang masuk dengan elemen yang sudah ada di dalam diri seseorang 

selama ini mengakibatkan timbulnya perasaan tidak seimbang, peristiwa ini 

disebut sebagai disonansi kognitif.  

Pada kondisi saat ini dimana pemerintah masih mengalami kesulitan 

menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 

mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, sesungguhnya di 

balik itu masyarakat sedang berjuang menjalani peristiwa transformasi. Peristiwa 

ini bisa berlangsung sebentar, namun bisa juga berlangsung cukup lama karena 

bagaimanapun mengubah ketidaknyamanan menjadi kenyamanan tidaklah 

mudah. Kejadian, keadaan dan informasi baru dapat mengakibatkan disonansi 

temporer karena dirasionalisasi dengan menggunakan pengetahuan, pendapat, 

perilaku yang sudah pernah ada selama ini. Rasionalisasi juga bisa beragam, ada 

yang dapat cepat mengubahnya menjadi logika baru dan dapat dengan mudah 

mengubah pendapatnya. Tapi ada juga yang merasionalisasikan Covid-19 

sebagai ketetapan dari Tuhan yang dapat memilih siapapun yang akan tertular 

oleh virus ini. Jadi tidak heran ada sebagian masyarakat yang pasif menerimanya 

sebagai takdir.  

 Pada dasarnya manusia yang merasa tidak nyaman akan mencari langkah 

untuk mengurangi ketidaknyamanannya, sehingga mencapai suatu tingkat 

kenyamanan “baru” yang disebut sebagai tingkat disonansi (magnitude 

dissonance). Kondisi ini dapat diukur secara kuantitatif. Tingkat disonansi  
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(magnitude dissonance) ini akan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh 

seseorang, sementara tindakan kognisi yang pada akhirnya dipilih adalah untuk 

mengurangi disonansi (ketidakseimbangan). Tingkat disonansi dipengaruhi oleh 

faktor kepentingan yaitu seberapa signifikan suatu masalah terhadap tingkat 

disonansi, seberapa besar rasio antara kognisi disonan dan kognisi konsonan, dan 

seperti apa rasionalitas individu untuk menjustifikasi inkonsistensi tersebut. 

Terbukti sekarang ini, ditengah ketidaknyamanan menggunakan masker ketika 

berkegiatan, semakin banyak orang yang berjualan masker dengan berbagai 

model yang kadang mengikuti trend fashion. Masyarakat “dipaksa“ untuk 

memilih menjadi aman walaupun kondisinya tidak nyaman. Kenyamanan lambat 

laun akan timbul ketika penggunaan masker bukan hanya dijadikan sebagai trend 

fashion, tetapi juga dijadikan sebagai trend anak muda, dan trend kekinian. 

Seseorang akan mulai mengabaikan pandangan yang berlawanan dan akan 

mengubah keyakinannya agar sesuai dengan tindakan “baru“yang diambil. Lalu 

ia akan meyakinkan dirinya kembali ketika harus mengambil keputusan untuk 

terus menerus menggunakan masker. Semua ini dilakukan untuk mengurangi 

perasaan disonansi. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Pendekatan Budaya  

Rasionalisasi keraguan dalam menerapkan protokol kesehatan di masa 

pademi Covid-19 jika dilihat dari perspektif ilmu budaya, maka teori dari Robert 

Wuthnow (theory of cultural meanings) adalah salah satu pendekatan yang lebih 

kreatif. Wuthnow memadukan perhatian strukturalis tentang hubungan antara 

kode-kode simbolik dengan tradisi teoretis lainnya. Diantara tradisi lainnya 

adalah unsur dramaturgi, analisis kelembagaan, dan pendekatan subjektif yang 

diambil dari fenomenologi. 

Leon Festinger menjelaskan bahwa perasaan yang dimiliki seseorang 

ketika menemukan dirinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang 

selama ini ia ketahui, atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan 

pendapat yang dipegangnya selama ini, berkaitan erat dengan teori disonansi 

kognitif (West & Turner, 2010). Konsep dari teori disonansi kognitif berkaitan 

dengan proses (1) pemilihan terapan (selective exposure); merupakan metode 

untuk mengurangi disonansi dengan cara mencari informasi yang konsonan 

dengan keyakinan dan tindakan yang dimiliki seseorang, (2) pemilihan perhatian 

(selective attention); merupakan metode untuk mengurangi disonansi dengan 
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memberikan perhatian pada informasi yang konsonan saja, (3) pemilihan 

interpretasi (selective interpretation); merupakan metode untuk mengurangi 

disonansi dengan menginterpretasikan informasi yang ambigu sehingga 

informasi ini menjadi konsisten dengan keyakinan dan tindakan seseorang, (4) 

pemilihan retensi (selective retention); merupakan metode untuk mengurangi 

disonansi dengan mengingatkan informasi yang konsonan saja. Hipotesis dasar 

yang ditawarkan oleh Festinger (1957) adalah: 

1. Keadaan disonan adalah ketika seseorang secara psikologis merasa tidak 

nyaman. Untuk itu ia akan berusaha untuk mengurangi kondisi disonan 

menjadi konsonan 

2. Ketika disonan muncul, selain berupaya untuk menguranginya, seseorang 

akan secara aktif menghindari situasi dan informasi apapun yang akan 

meningkatkan disonansi. 

Cara pandang teori disonansi kognitif ini menggunakan pendekatan 

aturan (rules approach). Pendekatan ini berasumsi bahwa manusia terlibat dalam 

perilaku yang disengaja dan dituntun oleh sebuah tujuan. Manusia mampu 

melakukan tindakan bukan sekedar terkena suatu tindakan (West & Turner, 

2010). Aturan merujuk pada suatu standar yang digunakan manusia ketika 

bertindak dalam konteks tertentu. Dalam teori disonansi kognitif manusia 

memiliki kognisi yang sudah terbentuk di dalam benaknya, namun keputusan 

yang diambilnya secara sadar dalam bentuk tindakan ataupun keyakinan, 

mengalami ketidaksesuaian. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman. 

Menurut James Lull (West & Turner, 2010), terdapat tiga tipe aturan, yaitu aturan 

kebiasaan, aturan parametrik, dan aturan taktis. Aturan kebiasaan merupakan 

aturan yang tidak bisa dinegosiasikan dan biasanya ditentukan oleh figur yang 

memiliki otoritas. Aturan parametrik juga dibentuk oleh figur yang memiliki 

otoritas, tapi aturan yang dibentuk lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan. 

Aturan taktis merupakan aturan yang dipahami sebagai alat untuk mencapai 

tujuan personal, atau interpersonal tapi tidak pernah dinyatakan. 

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa perubahan sikap lebih besar ketika 

partisipan percaya bahwa mereka memilih dan tidak dipaksa untuk melakukan 

tindakan yang tidak konsisten. Ketika tindakan tersebut menyebabkan 

konsekuensi negatif, partisipan telah dapat memperkirakan resikonya. Penelitian 

lain menentang interpretasi ketidaknyamanan dari efek perubahan sikap. 

Beberapa peneliti mengusulkan bahwa kesimpulan logis tentang perilaku 

tersebut, dan bukan merupakan motivasi untuk memulihkan konsistensi, adalah  
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penjelasan yang paling kredibel untuk menghasilkan efek insentif terbalik. 

Peneliti lain berpendapat bahwa efek perubahan sikap yang diamati bukanlah 

perubahan yang nyata, mereka hanya mewakili upaya untuk menampilkan diri 

secara positif kepada pelaku eksperimen. Kedua interpretasi alternatif tersebut 

kemudian ditolak dalam penelitian yang menunjukkan bahwa gairah hadir ketika 

peserta menyatakan posisi di luar apa yang dapat mereka terima dan peserta 

mengubah sikap mereka bahkan ketika pelaku eksperimen tidak memiliki cara 

lain untuk mengetahui apa yang mereka katakan.  

Berbagai penelitian terus dilakukan untuk menyelidiki proses psikologis 

yang berkontribusi pada perubahan yang diamati setelah kepatuhan yang 

dipaksakan. Penelitian terbaru telah memeriksa variabel yang menentukan 

apakah orang termotivasi untuk mengubah sikap mereka agar sesuai dengan 

perilaku mereka yang tidak konsisten, seperti perbedaan harga diri, latar belakang 

budaya, dan faktor kepribadian lain yang mempengaruhi cara orang memandang 

inkonsistensi.  Penelitian lain telah melihat bagaimana individu merespon ketika 

seorang pemimpin atau orang penting berperilaku dengan cara yang tidak sesuai 

dengan sikap dan keyakinan penting yang dipegang oleh pengamat.  

Teknik kepatuhan yang dipaksakan (forced compliance technique) terus 

menjadi alat penting untuk menyelidiki bagaimana perbedaan antara perilaku dan 

keyakinan mempengaruhi persepsi individu tentang realitas, seperti yang 

dijelaskan oleh Jeff Stone (Baumeister, R.F dan Vohs, 2007).Teknik ini sangat 

ideal dilakukan untuk meneliti kebiasaan baru di saat masa new normal yang 

cenderung dipaksakan. Salah satu bentuk dari teknik kepatuhan yang dipaksakan 

adalah prosedur eksperimental untuk menunjukkan bahwa orang berperilaku 

dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai, sikap, dan keyakinan mereka. 

Prosedur awalnya dikembangkan untuk mengetahui bagaimana ketidak-

konsistenan dapat mengubah posisi mereka tentang suatu masalah. Hal ini dapat 

menimbulkan perasaan tidak nyaman yang cenderung mengembalikan 

konsistensi dengan mengubah beberapa kognisi yang relevan. Perilaku yang tidak 

konsisten tidak mungkin untuk ditarik kembali, oleh karena itu biasanya orang 

mengubah sikap ataupun keyakinannya yang sudah ada sebelumnya sehingga 

mereka konsisten dengan perilakunya yang baru (Stone dalam Baumeister dan 

Vohs, 2007). Tindakan ini dapat menyebabkan orang merasionalisasi perilaku 

yang tidak konsisten. 

 

 

 



 425 

III. DISKUSI 

Stuktur Budaya, Ritual, dan Konteks Kelembagaan 

Dalam pandangan Wuthnow, yang terbaik adalah menjauh dari 

penekanan berlebihan pada sikap, keyakinan, dan makna yang dianut oleh 

individu. Ini sulit untuk diukur, dan sebaliknya, yang terbaik adalah fokus pada 

komunikasi yang dapat diamati dari individu yang berinteraksi untuk memahami 

budayanya. Begitu penekanan bergeser dari makna budaya ke struktur budaya 

dalam konteks sosial dan dalam teks yang diproduksi secara sosial, pendekatan 

teoretis lain menjadi berguna. Di dalam penelitian, penggunaan metode 

dramaturgi merupakan salah satu suplemen penting karena penekanannya pada 

ritual sebagai mekanisme untuk mengekspresikan dan mendramatisasikan simbol 

– sebuah penekanan yang jelas berakar pada teori Durkheimian. Dalam artian 

tertentu, ritual interpersonal dan ritual kolektif seseorang dapat mengungkapkan 

makna yang dipegangnya, tetapi pada saat yang bersamaan, kondisi ini juga 

menjelaskan wujud dari struktur budaya tertentu. Dalam pelaksanaannya, ritual 

menjalankan fungsi yang beragam seperti memperkuat nilai-nilai kolektif, 

mendramatisir hubungan tertentu, menunjukkan posisi kunci, menghiasi pesan 

tertentu, dan menyoroti aktivitas tertentu. 

Suplemen teoretis penting lainnya adalah analisis kelembagaan. Budaya 

tidak ada sebagai sebuah struktur abstrak dengan sendirinya. Budaya juga bukan 

merupakan pertunjukan dramatis dan ritual semata. Budaya tertanam dalam 

struktur sosial yang terorganisir dan dihasilkan oleh aktor dan organisasi yang 

membutuhkan sumberdaya material dan politik. Kondisi ini menunjang jika ada 

orang yang ingin mengembangkan sistem kode budaya, meritualkannya, dan 

meneruskannya kepada orang lain. Setelah basis kelembagaan aktivitas budaya 

diakui, maka signifikansi ketidaksetaraan dalam sumber daya, penggunaan 

kekuasaan, dan pecahnya konflik menjadi bagian penting dari analisis budaya. 

Wuthnow memberi label pandangan budaya ini sebagai studi tentang tatanan 

moral. Tatanan moral berkisar pada (1) pembangunan sistem kode budaya, (2) 

emisi ritual, dan (3) mobilisasi sumber daya untuk menghasilkan dan 

mempertahankan kode budaya dan ritualnya.  
 

Struktur dari Kode Budaya 

Kode budaya merupakan seperangkat elemen simbolis yang 

mendefinisikan “sifat komitmen terhadap arah perilaku tertentu“. Wuthnow 

hanya melihatnya sebagai sekumpulan elemen budaya yang memiliki struktur  
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yang dapat diidentifikasi. Menurutnya, elemen budaya ini dapat digunakan untuk 

memahami situasi dan area yang menghasilkan masalah dalam menetapkan sifat 

dari kewajiban moral. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan Levi-Strauss 

yang mengatakan bahwa kode budaya memiliki logika yang ketat. 

Wuthnow melihat ada tiga elemen penting untuk menyusun tatanan moral 

dari kode budaya: (1) objek moral versus program nyata, (2) inti diri versus peran 

sosial yang diberlakukan, dan (3) kendala tak terelakkan versus opsi yang 

disengaja. Secara detail seperti di bawah ini: 

1. Objek Moral dan Program Nyata. Struktur tatanan moral membedakan 

antara (a) objek komitmen, dan (b) aktivitas atau program nyata dimana 

komitmen tersebut terlibat. Objek komitmen bisa bervariasi seperti: 

seseorang, sekumpulan keyakinan dan nilai, sebuah teks, dan sebagainya. 

Sebuah program yang nyata dapat berupa hampir semua jenis program. 

Poin-poin kritis dari objek komitmen moral serta perilaku yang dipancarkan 

untuk menunjukkan komitmen akan saling terhubung, meskipun berbeda. 

Misalnya, salah satu objek komitmen mungkin adalah “membuat hidup yang 

lebih baik untuk anak-anak“, yang diwujudkan melalui “kerja keras“ 

ataupun melalui kegiatan atau program nyata lainnya. Agar struktur tatanan 

moral menjadi efektif, ia harus secara implisit membedakan dan pada saat 

yang bersamaan menghubungkan objek-objek ataupun program-program 

yang ada. 

2. Diri Sendiri dan Peran yang Diemban. Menurut pandangan Wuthnow, 

struktur kode moral juga harus dapat membedakan antara (a) diri sendiri, dan 

(b) berbagai peran yang dimainkan oleh orang tersebut. Struktur moral selalu 

menghubungkan antara harga diri dengan perilaku, tapi pada saat yang 

bersamaan, memungkinkan untuk dibedakan sehingga ada “saya yang 

sebenarnya“ yang layak secara moral dan yang dapat dipisahkan dari peran 

yang berpotensi dapat merusak harga diri. 

3. Yang Tak Terelakkan dan yang Disengaja. Kode moral juga harus dapat 

membedakan antara (a) kekuatan yang berada di luar kendali orang, dan (b) 

kekuatan yang berada dalam wilayah kehendak seseorang. Artinya, yang tak 

terhindarkan harus dibedakan dari yang disengaja. Dengan cara ini, kode 

budaya menempatkan evaluasi moral dari perilaku yang dapat dikendalikan 

melalui niat dan kekuatan kemauan, sementara memaafkan atau menangguh-

kan evaluasi untuk apa yang berada di luar kendali seseorang. Tanpa 

pembedaan ini, mustahil untuk mengetahui jenis perilaku individu apa yang  
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akan menjadi subjek evaluasi moral. 

Dengan demikian, struktur dari suatu tatanan moral berkisar antara tiga 

tipe dasar kode-kode yang menunjukkan dan membedakan komitmen 

berdasarkan atas (1) objek moral / program nyata, (2) diri / peran, dan (3) kendala 

/ pilihan yang disengaja dan yang tidak terelakkan. Ketiga jenis kode dasar ini 

menunjukkan apa yang diinginkan dengan memisahkan dan pada saat yang 

bersamaan menghubungkan objek, perilaku, diri, peran, batasan, dan niat. Jika 

objek dan program tidak dilambangkan, dibedakan, dan dihubungkan, maka 

sinisme muncul, diri dan peran menjadi bingung. Jika kendala dan kendali tidak 

jelas, maka sikap apatis atau frustrasi akan meningkat.   
 
Sifat Sebuah Ritual 

Ritual moral mendramatisasi nilai-nilai kolektif dan menunjukkan 

tanggungjawab moral individu atas nilai-nilai tersebut melalui pelaksanaan ritual 

yang membangkitkan emosi. Dengan demikian, ritual beroperasi untuk 

memelihara tatanan moral, yaitu sistem kode simbolik yang mengatur objek 

moral / program nyata, diri / peran, dan batasan / pilihan. Ritual semacam itu 

dapat ditanamkan dalam interaksi normal serta dalam upacara kolektif yang lebih 

rumit, dan dapat dilakukan secara pribadi atau di tengah publik. Poin kuncinya 

adalah bahwa ritual adalah mekanisme dasar untuk mempertahankan tatanan 

moral sebagai ide yang dengan jelas dipinjam dari Durkheim dan diperluas dalam 

dramaturgi Goffman. 

Ritual juga digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam hubungan 

sosial yang diatur oleh kode-kode tatanan moral. Baik melalui peningkatan 

pilihan, penggunaan otoritas, ambiguitas dalam ekspektasi, kurangnya kejelasan 

nilai, “ketidakjelasan“ dalam simbol-simbol kunci, atau ketidakpastian dalam 

hubungan sosial Ketidakpastian dengan demikian menjadi salam satu sumber 

meningkatnya aktivitas ritual. Namun, penggunaan ritual semacam ini biasanya 

terkait dengan upaya memobilisasi sumber daya dalam konteks kelembagaan 

untuk menciptakan tatanan moral baru. 
 

Konteks Kelembagaan dan Sumber Daya 

Agar tatanan moral tetap ada, ia harus diproduksi dan direproduksi. Agar 

kode moral baru muncul, ideologi baru ini juga harus diproduksi secara aktif oleh 

aktor yang menggunakan sumber daya. Jadi sistem kode simbolik bergantung 

pada materi dan sumber daya organisasi. Jika tatanan moral ingin bertahan, dan 

jika ideologi baru ingin menjadi bagian dari tatanan moral, ia harus memiliki  
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persediaan sumber daya yang stabil untuk digunakan para aktor dalam memper-

tahankan tatanan moral, atau dalam menyebarkan ideologi baru. Artinya, aktor 

harus memiliki barang material yang diperlukan untuk menopang diri mereka 

sendiri dan organisasi tempat mereka berpartisipasi. Mereka harus memiliki basis 

organisasi yang tidak hanya bergantung pada barang material, seperti uang, tetapi 

juga pada “pengetahuan“ organisasi, jaringan komunikasi, dan kepemimpinan, 

kadang mereka juga harus memiliki kekuatan. Dengan demikian, tatanan moral 

bertumpu pada struktur kelembagaan yang berkisar antara barang-barang 

material, seperti uang, kepemimpinan, jaringan komunikasi, dan kapasitas 

organisasi. 
 

Ideologi 

Wuthnow mendefinisikan ideologi sebagai simbol yang mengekspresikan 

dan / atau mendramatisir beberapa aspek tatanan moral. Ide dasarnya adalah 

bahwa ideologi adalah bagian dari kode simbolik yang menekankan aspek 

tertentu dari tatanan moral yang lebih inklusif. Tatanan moral diubah melalui 

perkembangan dan pelembagaan selanjutnya dari ideologi baru, dan ideologi 

adalah kekuatan pendorong perubahan, seperti yang ditekankan oleh Marx. 

Produksi yang digunakan untuk memobilisasi individu dan dalam 

pelembagaan ideologi, semuanya bergantung pada (1) mobilisasi jenis sumber 

daya lain (pemimpin, jaringan komunikasi, organisasi, dan barang material), dan 

(2) pengembangan dan penggunaan ritual yang menyoroti moralitas dari ideologi. 

Ideologi baru harus sering bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian, 

dengan konsekuensi bahwa ideologi dengan basis sumber daya yang lebih tinggi, 

lebih mungkin untuk bertahan dalam persaingan ini dan menjadi bagian dari 

tatanan moral.  
 
Dinamika Tatanan Moral 

Wuthnow menggunakan kerangka ekologis untuk menganalisis dinamika 

tatanan moral. Jika tatanan moral (1) tidak menentukan tatanan objek moral / 

program nyata, diri / peran, dan batasan / kontrol yang disengaja, (2) tidak dapat 

menentukan praktik komunikatif dan ritual yang sesuai untuk penegasan dan 

dramatisasi, dan sebagai akibat dari kondisi ini, (3) tidak dapat mengurangi resiko 

yang terkait dengan berbagai aktivitas, maka akan ada berbagai ambiguitas dalam 

banyak situasi. Konsekuensi dari ambiguitas ini adalah bahwa individu tidak akan 

mendapatkan bimbingan yang memadai, dan tindakan mereka akan menjadi tidak 

terduga.  Dalam  kondisi  ketidakpastian  dan  ambiguitas,  ideologi  baru  kemung- 
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kinan besar akan muncul sebagai cara untuk mengurangi kondisi tersebut. 

Produksi ideologis baru akan meningkat dengan (1) tingkat heterogenitas yang 

tinggi dalam jenis unit sosial dalam masyarakat, seperti kelas, kelompok, 

organisasi, dan lain sebagainya; (2) keragaman yang tinggi dalam sumber daya 

dan distribusinya; (3) tingkat perubahan yang tinggi (penataan kembali 

kekuasaan, redistribusi sumber daya, pembentukan struktur baru, penciptaan jenis 

hubungan sosial baru); (4) ketidakfleksibelan dalam kode budaya (dibuat oleh 

hubungan yang erat diantara beberapa kode); dan (5) berkurangnya kapasitas 

otoritas politik untuk menekan kode budaya baru, ritual, dan mobilisasi sumber 

daya.  

Dalam perspektif ekologis, proses-proses ini meningkatkan “variasi 

ideologis“ yang pada gilirannya dapat meningkatkan “persaingan“ antar ideologi. 

Beberapa ideologi lebih cocok untuk bertahan dalam persaingan ini dan sebagai 

konsekuensinya “dipilih“. “Kesesuaian“ dan “seleksi“ seperti itu bergantung pada 

kapasitas ideologi untuk mencapai beberapa tujuan: (1) mendefinisikan hubungan 

sosial dengan cara mengurangi ketidakpastian (atas objek moral, program, diri, 

peran, batasan, pilihan, resiko, ambiguitas, dan ketidakpastian); (2) meng-

ungkapkan struktur fleksibel yang terdiri dari banyak elemen yang terhubung 

lemah; (3) mengamankan basis sumber daya (terutama uang, pengikut, 

organisasi, kepemimpinan, dan saluran komunikasi); (4) menentukan praktik 

ritual dan komunikatif; (5) menetapkan tujuan otonom; dan (6) mencapai 

legitimasi di mata otoritas politik dan dari nilai-nilai serta aturan prosedural yang 

ada. Semakin keenam kondisi ini dapat dipenuhi, semakin besar kemungkinan 

sebuah ideologi bertahan dalam persaingan dengan ideologi lain dan semakin 

besar kemungkinan untuk dilembagakan sebagai bagian dari tatanan moral. 

Secara khusus, pelembagaan suatu ideologi bergantung pada pembentukan ritual 

dan mode komunikasi yang menegaskan kode moral yang baru dalam pengaturan 

organisasi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya dramatisasi ritual dari kode-

kode baru yang mengurangi ketidakpastian, yang mengamankan basis sumber 

daya yang stabil, dan yang akhirnya menerima penerimaan oleh otoritas politik. 

Menurut Wuthnow, berbagai jenis gerakan ideologis akan muncul di bawah 

berbagai konfigurasi kondisi yang menghasilkan variasi, persaingan, seleksi, dan 

pelembagaan. 

Menurut (Dillehay & Clayton, 1970), interpretasi disonansi kognitif dari 

sejumlah eksperimen baru-baru ini ditantang oleh pandangan teoretis alternatif 

yang disebut sebagai teori persepsi diri (self-perception theory). Analisis tentang  
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kepatuhan yang dipaksakan (forced compliance) yang digagas oleh(Bem, 

1965)menggunakan tanggapan sikap sebagai variable dependen. Studi kepatuhan 

yang dipaksakan ini pada dasarnya melibatkan imbalan dalam jumlah yang 

berbeda-beda untuk mengungkapkan pendapat yang berlawanan dengan sikap. 

Menurut teori persepsi diri, ketika ganjaran besar, ganjaran harus dilihat sebagai 

pengontrol perilaku (bukan sebagai objek sikap), dan individu dapat dianggap 

sebagai penguatan hubungan. 

 

IV. SIMPULAN 

Dalam upaya merasionalisasikan keraguan masyarakat mematuhi 

protokol kesehatan di era pandemi Covid-19, tulisan ini menemukan banyak 

lapisan yang perlu diperhatikan. Di dalam perspektif ilmu budaya saja lapisan ini 

menyangkut banyak aspek termasuk di dalamnya aspek ritual, kelembagaan, 

bahkan menyangkut pertimbangan harga diri yang dipaksakan untuk menjadi 

konsistensi dalam bentuk yang baru. Kajian ini lebih pesimis melihat 

kemungkinan akan dapat sepenuhnya mengubah kebiasaan orang dalam waktu 

singkat untuk menyesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan ketika 

menghadapi wabah Covid-19.  Masih terlalu “tebal“ lapisan yang harus ditembus 

untuk dapat mengubah kebiasaan manusia sepenuhnya. Masyarakat Indonesia 

masih akan tetap pulang kampung untuk merayakan lebaran dan akan tetap 

mendatangi pasar-pasar untuk membeli baju baru, sekalipun harus berkerumun 

dan tidak menerapkanphysical distancing. Masyarakat di beberapa daerah bahkan 

tetap memilih untuk menentang protokol pemakaman karena alasan ritual yang 

tidak ingin ditentang.  
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I. PENDAHULUAN 

Kehidupan di tengah pandemik virus corona sangat pelik dan banyak 

mematikan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Semakin hari, semakin 

bertambah penularan virus corona di Indonesia. Namun, kebiasaan masyarakat 

untuk mematuhi protokol kesehatan masih relatif rendah. Oleh karena itu, 

pemerintah masih terus mempublikasikan tata cara protkol kesehatan di semua 

lini fasilitas sarana dan prasarana. Hal inilah yang mendasari pemerintah 

Indonesia untuk menerapakan kehidupan new normal agar tetap beraktivitas 

tanpa terkena penularan virus corona.  

Penerapan new normal di Indonesia dimulai dari awal bulan Juni 2020 

setelah Presiden Joko Widodo memberikan release informasi ke berbagai media 

massa dan online. Penerapan New Normal bukan cuma di Indonesia, namun juga 

di Negara-negara terdampak virus covid 19. Keseragaman kehidupan baru di 

tengah pandemic covid 19 atas anjuran dan saran dari organisasi kesehatan 

tingkat dunia yaitu WHO. New normal yang dapat didefinisikan sebagai hidup 

berdampingan dengan virus covid 19 yang harus tetap mematuhi protocol 

kesehatan agar tetap beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan 

budaya. 

Terobosan yang dilakukan Joko Widodo setelah pemerintah menyiapkan 

segala aturan protokol kesehatan di sekolah, kantor, fasilitas sarana dan prasarana 

(stasiun, bandara udara dan terminal), pusat perbelanjaan, rumah sakit, Posyandu, 

puskemas, lingkungan perumahan atau desa, dan tempat umum lainnya adalah 

membubarkan satuan tugas covid 19 yang diganti dengan komite penanganan 

covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid 19. Keputusan 

tersebut disahkan dan dilaksanakan tanggal 20 Juli 2020 dan menteri BUMN 

Erick Thohir terpilih sebagai pimpinan di komite tersebut. 

Mekanisme new normal harus sesuai dengan surat edaran menteri 

kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 , yaitu : 
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1. Perusahaan diwajibkan membatasi jarak pekerjanya, termasuk meja kerja 

dan tempat duduk minimal 1 meter. 

2. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area pekerja seperti 

ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja. 

3. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan 

menjaga jarak. 

4. Lokasi tempat kerja juga harus bersih dan higienis dengan melakukan 

pembersihan berkala dengan pembersih dan disinfektan yang sesuai selama 

4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan 

bersama, area dan fasilitas umum. 

5. Pekerja dan perusahaan harus menjaga kualitas udara tempat kerja, 

menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan penyanitasi tangan dengan 

kandungan alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan 

6. Selalu jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan hand 

sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Cara 

mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian 

dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. 

7. Hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut yang 

menjadi jalan masuk bagi penularan virus. 

8. Terapkan etika batuk dan bersin. Dengan cara tutup mulut dan hidung 

menggunakan lengan atas bagian dalam. Bisa juga menutup mulut dan 

hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke 

tempat sampah. 

9. Pakai masker. Jika menggunakan masker medis, maka hanya bisa digunakan 

1 kali dan harus segera diganti. Buang masker medis di tempat sampah yang 

tertutup dan cuci tangan setelahnya. Bagi yang mengguakan masker kain, 

jangan lupa untuk rutin mencucinya. 

10. Jaga kesehatan dengan konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup dan 

rajin berolahraga, agar imun tubuh tetap terjaga. 

11. Isolasi mandiri di rumah bagi yang merasa tidak sehat, dan jangan 

memaksakan mendatangi tempat kerja, atau tempat umum lainnya. 

Dari himbauan dan anjuran pemerintah melalui kementerian kesehatan 

dapat disimpulkan bahwa jaga jarak, imunitas tubuh, dan kurangi aktivitas 

ekgiatan di luar adalah kunci untuk mengurangi kenaikan infeksi virus corona.  

 Permalahan yang muncul dari kebijakan diatas adalah kesehatan 

masyarakat selain penyakit covid 19.  Artinya bahwa masyarakat yang terserang  
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virus atau wabah penyakit selain covid 19, maka akan sangat sulit untuk 

melakukan interaksi antara dokter dengan pasien.  Jaga jarak adalah solusi 

sekaligus tantangan bagi pasien dan dokter agar terhindar dari virus corona. 

Virtual menjadi solusi dari tantangan yang diberikan oleh pandemic. Pertemuan 

antara dokter dan pasien di dunia maya merupakan jurus jitu agar komunikasi 

kesehatan tetap terjalin dengan baik. Media sosial adalah ruang pertemuan 

komunikator dan komunikan untuk membahas masalah-masalah tentang 

kesehatan. Menurut Van Djick (2013), media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitatot) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial.  Media sosial yangdapat diakses via handphone dan 

laptop pasti membutuhkan akses internet untuk mengaktifkannya. Masa 

pandemic seperti ini, semua orang mengakses media sosial untuk aktivitas sehari-

hari. Seperti yang dikutip dari buku Pusaran Komunikasi di Tengah Badai Covid 

19 (Rachmad: 2020): 

“Aktivitas warga Indonesia yang lebih banyak di rumah daripada di luar 

lingkungan rumah atau biasa disebut sebagai Work From Home mengakibatkan 

kebutuhan akses internet semain tinggi utnuk menunjang pekerjaan atau 

kebutuhan sehari-hari. Warga Indonesia lebih banyak menggunakan internet 

daripada bertatap muka dengan orang lain yang menjadikan situasi ini sebagai 

bibit atau kemunculan dari cybercommunity”.  

Kemunculan cybercommunity menjadikan budaya masyarakat Indonesia 

menjadi digital culture. Apapun kebutuhan hidup masyarakat pasti akan 

bersinggungan dengan akses internet dan dunia maya. Realita masyarakat seperti 

ini ditangkap oleh beberapa aktor yang mempunyai pengetahuan tentang 

algoritma dan interface untuk membuat platform digital agar dapat bertemu 

antara komunikator dengan komunikan. Salah satunya di aspek komunikasi 

kesehatan yang sudah mempunyai dua platform digital yang cukup banyak 

diikuti oleh akun digital masyarakat Indonesia, yaitu: alodokter dan halodoc.  

 Dua platform digital tersebut telah menciptakan, menumbuhkan dan 

mengembangkan digital culture untuk komunikasi kesehatan. Terdapat 

kekuasaan atau kekuatan dan pengetahuan didalam digital culture, khususnya di 

alodokter dan halodoc. Semua aturan, himbauan dan anjuran pemerintah akan 

new normal terdapat didalam platform digital tersebut. Wacana komunikasi 

kesehatan terbentuk dan tersebar menjadi kekuatan atau kekuasaan dan penge- 
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tahuan. Setiap pengikut atau follower di alodokter dan halodoc mempunyai 

dampak akan wacana tersebut. Digitalisasi komunikasi kesehatan menjadi suatu 

budaya baru di tengah pandemic. Pengetahuan akan melahirkan kekuasaan atau 

kekuatan baru di dunia digital yang terdamapak terhadap produksi wacana 

sehingga terdapat wacana lain yang dipinggirkan. Praksis dari budaya digital 

akan komunikasi kesehatan di new normal yang melahirkan wacana-wacana baru 

akan dibahas dalam artikel ini. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

Masyarakat era pandemic tidak terlepas dari internet untuk mengakses 

informasi yang tidak didapat dari komunikasi tatap muka. Tujuan dari setiap 

orang mengakses internet adalah menciptakan jaringan komunikasi agar 

sosialisasi, aktualisasi, dan pragmatisasi tetap terjalin. Jaringan yang terbentuk 

antar anggota masyarakat syarat akan banyak kepentingan dan persamaa latar 

belakang budaya, ekonomi, sosial dan politik. Castells menyebut realitas sosial 

seperti ini dengan term “network society”. 

Menurut Castells, pada dasarnya, „jaringan‟ adalah bentuk peng-

organisasian yang tidak baru. Di satu sisi, jaringan memudahkan organisasi untuk 

adaptif dan fleksibel terhadap lingkungan yang berubah. Namun di sisi lain, sifat 

jaringan menyulitkan fungsi koordinasi dan fungsi optimalisasi sumberdaya pada 

tujuan tertentu dalam mengelola kompleksitas lingkungan. Namun Castells 

menyatakan, sejak adanya teknologi informasi, jaringan tetap dapat flesksibel 

sehingga lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sementara pada saat 

bersamaan, jaringan yang ditopang teknologi informasi memungkinkan 

koordinasi dan mengelola kompleksitas dalam suatu sistem interaksi timbal-balik 

dan pola komunikasi dari manapun dan kapanpun (Castells, 2010: 15).  

Dengan ini, Castells ingin menyatakan bahwa munculnya teknologi 

informasi adalah kondisi pendorong utama bagi lahirnya masyarakat jaringan, 

meskipun bukan faktor satu-satunya. Teknologi informasi telah mendorong 

lahirnya jaringan informasi. Ini yang menjadikan kita berada dalam jaman 

informasi (Muhtar Habibi, 2011: 103). 

Merujuk pada Castells (2010), kemajuan teknologi informasi telah 

mengubah sifat ekonomi, negara dan masyarakat. Di bidang ekonomi, Castells 

melihat tiga ciri kontemporer yang membedakannya secara fundamental dari era 

sebelumnya. Castells menyebut ekonomi pada era sekarang berciri: informatif, 

global, dan bersifat jaringan (2010: 77). Menurut Castells, negara dalam suatu  
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masyarakat jaringan berubah menjadi „negara jaringan‟ (2000: 14). Pada satu sisi, 

negara cenderung membangun kerjasama antarnegara dan membagi kedaulatan 

untuk memperoleh pengaruh. 

Bagi Castells, pergeseran-pergeseran yang terlihat pada dimensi ekonomi 

dan negara mengindikasikan munculnya sebuah masyarakat baru: „Masyarakat 

Jaringan‟. Castells (2000: 1) mendefinisikannya sebagai berikut: “The network 

society is a specific form of social structure tentatively identified by empirical 

research as being characteristic of the information age”.Ciri spesifik yang 

dimaksud Castells adalah adanya rangkaian keterhubungan antar titik. Titik 

sendiri adalah: “then point at which a curve intersects itself”(2010: 501). 

Dalam media sosial juga terdapat struktur sosial yang tidak terlepas dari 

kekuatan atau kekuasaan (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah, 2015: 17). Kekuatan 

terbagi menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan budaya seperti halnya terlihat 

dalam tabel dibawah ini : 
Dimensi Dalam 

Masyarakat 

Definisi  Kekuatan Struktur Kekuatan dalam 

masyarakat modern 

Ekonomi Penguasaan atau control terhadap nilai gunda dan 

sumber-suber yang diproduksi, didistribusikan, maupun 

dikonsumsi 

Kontrol terhadap ruang dan 

kapital 

Politik Keterlibatan dalam keputusan kolektif yang 

mendeterminasi aspek-aspek kehidupan dari anggota 

masyarakat suatu komunitas dan sistem sosial tertentu 

Kontrol terhadap 

pemerintahan, birokrasi, 

parlemen, militer, partai politik 

hingga grup masyarakat. 

Budaya Definisi dari nilai-nilai moral dan makna yang dianggap 

sebagai sesutau yang penting, memiliki reputasi dan 

bermanfaat dalam masyarakat 

Kontrol terhadap struktur yang 

mendefiniskan makna dan 

nilai-nilai moral dalam 

masyarakat, misalnya 

universitas komunitas 

keagamaan 

Ketiga aspek diatas akan sangat berkorelasi dengan wacana dalam bidang 

komunikasi kesehatan di ruang media sosial sepreti platform alodokter dan 

halodoc. Banyak terdapat kekuatan ekonomi, politik dan budaya yang 

dipraktekkan dalam bentuk narasi yang ada di aspek komunikan dan 

komunikator. Pesan yang terkandung dalam aplikasi media sosial tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan dipegang oleh komunikator yang ditunjuk oleh 

kedua aplikasi tersebut. 

Pengetahuan sebenarnya berbeda dengan wacana. Akan tetapi, dalam 

pandangan. Foucault pengetahuan merupakan reduksi wacana yang terstruktur. 

Wacana ini beradadalam pikiran kita dan secara halus menjadi paradigma kita 

dalam berfikir danbertindak. Wacana hidup menjadi bagian dari diri kita 

mengatur tingkah laku kita danmembatasi gerak-gerik kita. Wacana inilah yang 
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dinamakan Foucoult sebagaikebenaran. Kebenaran menurutnya adalah wacana 

yang dominan dalam sebuah struktur masyarakat (Eriyanto, 2003: 77). 

Wacana pengetahuan dalam praktiknya seringkali digunakan untuk 

melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan merupakan jaringan kelembagaan yang 

mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi lain seperti produksi dan 

kekeluargaan, yang memainkan peran pengondisian dan dikondisikan (Foucault, 

2002: 175). 

 

III. METODOLOGI   

Metode yang digunakan dalam penulisa artikel ini adalah metode analisis 

wacana Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan. Analisis wacana Foucault 

termasuk dalam paradigma kritis untuk melihat, suspending adjustment, dan 

membongkar ideologi dibalik sebuah teks yang ada di masyarakat ataupun media 

sosial. 

Foucault mencontohkan produksi kuasa dengan cara membangun penjara 

(panopticum). Normalisasi diproduksi dengan menciptakan sistem kontrol yang 

sistematis. Kontrol dapat dibentuk melalui hierarki sehingga kontrol dilakukan 

pada semua orang dan oleh semua orang. Hal ini dimaksudkan untuk 

menanamkan disiplin pada semua orang dengan menjadikan setiap orang merasa 

diawasi (Bertens, 2001: 318-319). 

a. Kuasa dan pengetahuan 

Kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang 

salingmemperngaruhi. Menurut Foucault, kuasa tidak berasal dari luar tetapi 

dari dalam.Kuasa menjalankan perannnya melalui serangkaian aturan-aturan 

dan sistem-sistemtertentu sehingga menghasilkan semacam rantai 

kekuasaan. Lebih jauh lagi. Foucaultmenjelaskan hubungan antara kuasa dan 

pengetahuan. Menurutnya, kuasa danpengetahuan memilki hubungan yang 

sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kuasamemproduksi pengetahuan, 

sedangkan pengetahuan memiliki kuasa.Kuasa dideskripsikan oleh Foucault 

bukan sebagai kuasa untuk menguasaiorang-orang secara fisik dan 

kediktatoran. Kuasa dalam masa modern mengalami polanormalisasi yaitu 

kuasa disamarkan, disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesantidak 

tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. 

Kuasa dijalankan dengan memuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan 

ditaati secarasukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara. 

Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  pengetahuan  sebenarnya  
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berbeda dengan wacana, tetapi bagi Foucault pengetahuan merupakan 

wacana yang beroperasi dalam jaringan kekuasaan. Kuasa tersebut tidak 

tampak akan tetapi ia bekerja dalam sistem organisasi itu sendiri. 

Menurutnya, pengetahuan tidak bersifat netral. Akan tetapi pengetahuan 

bersifat politis. Melalui pengetahuan aktivitas dan kehidupan diatur dengan 

aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berfungsi sebagai kontrol 

sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk 

mengatur bagaimana seharusnya warganya bertindak dan bertingkahlaku 

atau membatasi hal-hal tertentu. Pengetahuan tersebut bisa diwujudkan 

dengan cerita, konsep kepercayaan dan sebagainya. Praktek pendisipilinan 

dapat dilakukan dengan kontrol pengetahuan/wacana. Praktek tersebut 

dalam masyarakat modern tidak harus melalui cara fisik. Sistem regulasi 

seperti jadwal, peraturan, prosedur kegiatan, pelaksanaan, hukuman dan 

reward dapat menjadi kontrol tanpa disadari oleh individu-individu dalam 

sistem tersebut. Semakin individu merasa bebas sebenarnya individu 

tersebut semakin masuk dalam kontrol wacana kekuasaan (Eriyanto, 2003: 

70). 

Dalam konteks kenegaraan, wacana dapat digunakan untuk 

mengatur, mengarahkan dan mengkondisikan sebuah negara sesuai dengan 

tujuan tertentu. Pada masa orde baru, kekuasaan memegang peranan penting 

dalam pembentukan wacana. Wacana tentang pembangunan dan 

peningkatan gizi menjadi wacana yang disebarluaskan lewat berbagai 

instansi pemerintahan dan media. Struktur wacana tersebut dibangun dan 

dibentuk lewat bangunan wacana yang kokoh. Di sisi lain, pengetahuan 

menyeluruh tentang sistem pemerintahan orde baru menjadi terpinggirkan. 

b. Produksi wacana 

Realitas dapat dibentuk dan di produksi melalui berbagai wacana 

yang saling mendukung. Wacana-wacana tersebut menjadi sebuah 

pengatahuan umum yang dikonsumsi publik. Bangunan wacana tersebut 

membatasi cara pandang kita tentang sesuatu, sehingga pengetahuan umum 

yang disebarkan dalam berbagai aspek pengetahuan yang saling melengkapi 

dapat menggambarkan realitas yang diterima oleh publik. Struktur diskursif 

menentukan pandangan kita terhadap suatu objek dalam batasan-batasan 

tertentu. Batasan bidang wacana menentukan pandangan kita tentang realitas 

sesuatu. Pikiran kita menerima realitas yang dibentuk dari struktur wacana 

melalui serangkaian perspektif. Definisi tentang suatu objek diterjemahkan  
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dibatasi oleh suatu praktik wacana. 

c. Wacana terpinggirkan 

Menurut Foucault, konsep tentang benar dan salah bukanlah sesuatu 

konsep yang ada dengan sendirinya. Konsep tersebut dibentuk dan 

diwacanakan dalam berbagai bidang yang saling berkaitan dan saling 

mendukung. Peran kuasa menguatkan salah satu wacana tersebut dan 

menyebarkan barbagai wacana yang mendukung dalam berbagai bidang 

seperti media, ilmu kedokteran, psikologi dan berbagai ilmu yang lain. 

Wacana yang didukung menjadi wacana yang dominan. Sedangkan, 

wacana-wacana yang lain menjadi terpinggirkan. Wacana yang dominan 

membawa kepada konsekuensi bahwa pengetahuan dibatasi dalam wacana-

wacana tertentu, sehingga wacana-wacana yang lebih luas menjadi seolah-

olah tidak terpikirkan dan terhalang. Struktur wacana membatasi 

pengetahuan dan membentuk kebenaran sesuai dengan wacana yang 

dibangun. 

 

IV. DISKUSI  

 Discourse kesehatan di tengah pandemi seperti ini menjadi sangat banyak 

diperbincangkan diantara para pemegang kekuasaan sampai di grass root. Semua 

kalangan dari kelas atas hingga bawah mempersoalkan kesehatan, baik dari segi 

fasilitas sarana dan prasarana, keamanan dari virus covid 19, kualitas dokter dan 

obat, serta higienitas kondisi rumah sakit, puskesmas atau posyandu. Jaga jarak 

atau contactless menjadi peluang bagi kaum kapitalis untuk membuat program 

atau platform kesehatan yang mempertemukan antara pasien dan dokter dalam 

ruang digital. 

 Beberapa aplikasi kesehatan yang menjadi favorit atau banyak diakses 

oleh masyarakat Indoensia adalah alodokter dan halodoc. Hal ini sesuai dengan 

refernsi dari katadata.co.id yang mengatakan bahwa Startup kesehatan, Alodokter 

mencatat kunjungan ke halaman informasi utama pada platform mencapai 2 juta 

sejak virus corona mewabah. Pencarian tentang covid-19 di platform Halodoc 

juga meningkat 600%.  

Dampak virus corona yang dapat menghasilkan keuntungan tersendiri 

bagi platform digital alodokter dan halodoc menjadi salah satu lahan bisnis yang 

cukup menjanjikan. Perubahan yang cukup signifikan dari sebelum dan sesudah 

covid 19 datang ke Indonesia sejak bulan maret 2020 telah menjadikan nama 

alodokter dan halodoc sebagai dua aplikasi kesehatan yang cukup terkenal. 
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Di dalam kedua platform digital tersebut terdapat komunikasi kesehatan 

secara virtual antara dokter dan pasien. Komunikasi kesehatan menurut Richard 

K. Thomas dalam bukunya Health Communication mengatakan,” health 

communication encompasses the study and use of communication strategies to 

inform and influence individual community knowledge, attitudes and practices 

(KAP) with regard to health and healthcare”. Individu dan komunitas 

membutuhkan informasi dan promosi tentang pengetahuan, tingkah laku, dan 

praktek sehat sekaligus menjaga kesehatan melalui penggunaan strategi 

komunikasi yang efektif. Komunikasi memegang peranan penting dalam 

kegiatan promosi masalah kesehatan, karena memiliki peran dalam hal : 

 Membangun dialog dengan komunitas, termasuk didalamnya kelompok 

minoritas, atau kelompok yang memiliki keterbatasan. 

 Mempegaruhi pemerintah dan jajarannyauntuk membuat kebijakan dan atau 

undang-undang mengenai promosi kesehatan 

 Meningkatkan kepedulian pemerintah dan jajarannya mengenai masalah 

kemiskinan, hak asasi manusia, pemerataan dan isu lingkungan. 

 Mendorong dukungan masyarakat/public terhadap kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah serta jajarannya 

 Menginformasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada 

masyarakat luas 

 Meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai isu kesehatan, agar turut 

berpartisipasi secara aktif, dan  

 Mendorong perilaku masyarakat mengenai isu kesehatan (Firdaus dan 

Achmad, 2013: 53-54) 

Ketujuh item yang ada diatas sudah masuk kedalam aplikasi alodokter 

dan halodoc. Ruang digital menjadi media untuk komunikasi kesehatan yang 

diakses oleh ribuan manusia yang masuk dalam platform digital melalui akun 

yang merupakan representasi identitas dari pasien dan dokter. Pertemuan virtual 

yang dilakukan tidak hanya oleh dokter dan pasien saja, namun juga oleh praktisi 

obat-obatan yang dihadirkan secara virtual melalui akun apotik atau took obat-

obatan yang dapat dipesan segera oleh si pasien. Komunikasi yang terus 

berlangsung didalam dunia digital yang telah memunculkan norma-norma dan 

aturan tertulis telah melahirkan budaya baru yang disebut sebagai digital culture. 

Discourse digital culture tidak datang begitu saja, namun terjadi karena ada 

pengetahuan dan kekuasaan yang dilanggengkan melalui dunia digital dan 
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akhirnya memunculkan produk-produk wacana yang sudah didesain oleh 

penguasa.  

Dalam metode penelitian wacana Foucault untuk melihat dan 

menganalisis wacana digital culture dan komunikasi kesehatan di era new 

normal, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah menganalisis tentang 

kuasa dan pengetahuan yang terdapat dalam dua platform digital kesehatan, yaitu 

alodokter dan halodoc. Pemiilihan kedua platform digital tersebut sebagai objek 

kajian penelitian bukan hanya terkenal atau banyak dikunjungi oleh masyarakat 

Indonesia, namun juga membandingkan wacana yang terjadi didalam dunia 

digital tersebut. Apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua platform tersebut 

yang sedang viral di jagad digital.  

Berikut adalah gambar dan informasi dari interface atau halaman awal 

dari halodoc dan alodokter. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Platform digital halodoc 

Dikutip dari laman katadata.co.id bahwa Vice President Marketing 

Communications Halodoc Felicia Kawilarang mengatakan, pencarian dengan 

kata kunci virus corona meningkat 600% sejak virus ini mewabah. Pasca-

pengumuman dua warga Depok terinfeksi virus corona, transaksi di platform 

Halodoc pun melonjak dua kali lipat. Startup di sektor kesehatan itu mencatat, 

konsumen paling banyak mencari obat herbal untuk meningkatkan kekebalan 

tubuh dan vitamin. Halodoc memastikan stok vitamin, hand sanitizer, dan 

masker kesehatan aman, serta menjamin harganya lebih murah dibanding 

pasaran. Selain produk, Halodoc mencatat permintaan layanan konsultasi 

meningkat. Karena itu, perusahaan menambah jumlah dokter yang menyediakan 

layanan 24 jam.  Setidaknya 22 ribu dokter bekerja sama dengan Halodoc. “Kami 

lihat, interest paling tinggi yakni orang tua, yang punya anak kecil,” kata Felicia. 
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Gambar 2: Platform digital alodokter 

Medical marketing manager Alodokter Abi Noya mengatakan, 

perusahaan merilis banyak artikel yang bisa diakses lewat mesin pencari Google 

Search. “Beberapa di antaranya tentang virus corona, yang berhasil menduduki 

halaman utama pencarian Google sejak rilis pertama,” katanya. Startup yang 

mendapat investasi dari Softbank itu juga mencatat ada peningkatan unduhan 

aplikasi dan interaksi pengguna melalui platform. Pengguna memang bisa 

berinteraksi dengan dokter melalui aplikasi Alodokter. Selain artikel, Alodokter 

menyebarkan informasi terkait cobvid-19 dalam bentuk video pendek yang 

diunggah di TikTok. Konten yang ditayangkan berupa tutorial cara mencuci 

tangan dengan benar dan etika batuk ataupun bersin. Video pendek alodokter 

tentang mencuci tangan telah ditonton 3,2 juta kali per 10 Maret. "Video tutorial 

singkat di TikTok itu upaya kami menyebarkan informasi kesehatan dengan cara 

yang mudah dan menghibur," kata Noya (sumber: katadata.co.id).  

Terlihat jelas sekali bahwa kedua aplikasi diatas mempromosikan tentang 

anjuran pemerintah untuk menjaga diri dari virus covid 19. Aplikasi tersebut 

telah merepresentasikan negara untuk memberikan kuasa tentang aturan-aturan 

yang harus diaptuhi oleh akun digital dari platform tersebut. Artikel dan video 

yang diproduksi oleh alodokter di jagad digital google telah menambah kuasa 

tentang kehidupan new normal yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat 

digital. Ruang digital memperlihatkan bahwa kuasa Negara sampai ke dunia 

digital yang mempengaruhi content dan context dari platform digital tersebut. 

Wacana aturan covid 19 dan new normal untuk tes swab atau PCR telah 

direproduksi oleh platform digital yang akan mempengaruhi keputusan pola pikir 

masyarakat untuk menentukan sikap akan new normal.  

Kuasa dijalankan dalam dua platform digital melalui serangkaian regulasi 

tertentu yang saling mempengaruhi antara masyarakat digital dengan aplikasi 
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platform digital, yaitu: tentang pengisian identitas yang harus dilengkapi agar 

aplikasi tersebut dapat memonitoring atau melihat informasi dari pengguna akun 

alodokter atau halodoc. Apabila masyarakat digital tidak mengisi secara lengkap 

biodata yang ada di aplikasi platform, maka tidak akan dapat masuk atau menjadi 

anggota dari halodoc atau alodokter. Alhasil bahwa kuasa dipegang penuh oleh 

platform digital agar calon pengguna aplikasi tersebut mengikuti regulasi yang 

telah dijalankan oleh halodoc dan alodokter. Kuasa tidak berasal dari calon 

pengguna, namun dari dalam pengelolal halodoc atau alodokter. Pengguna 

platform digital tidak sadar kalau telah menjadi anggota dari kedua aplikasi 

tersebut telah memberikan informasi yang sangat penting tentang dirinya kepada 

orang lain yang tidak dikenal (dalam konteks ini adalah aplikasi dunia digital) 

dan hal tersebut disadari oleh pengguna (user) platform sebagai hal yang wajar 

atau normal. Aktivitas pengisian identitas untuk semua calon user dari paliaksi 

digital adalah sama, artinya bahwa hal ini sudah menjadi digital culture yang 

harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh digital society.  

Kuasa dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sangat erat, hal ini 

terlihat jelas sekali sewaktu pengguna aplikasi halodoc dan alodokter untuk 

memilih chat konsultasi dokter. Sebelum pengguna memilih dokter yang tepat, 

platform digital memperlihatkan profil dokter tersebut. Mulai dari tempat 

bekerja, tingkat pendidikan, riwayat tempat dokter tersebut menempuh 

pendidikan yang akan menjadi reference dari user untuk decision maker. Dokter 

yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan konsentrasi pendidikannya akan 

banyak user  yang akan memilih. Tempat menempuh jalur pendidikan spesialis 

dokter pun menjadi bahan pertimbangan untuk dokter tersebut terpilih. Proses 

dipilih dan memilih memiliki kesamaan harus mengirimkan informasi yang 

berharga ke platform digital halodoc dan alodokter. Pengetahuan dokter yang 

disimbolisasikan melalui tingkat pendidikan, karir, foto atau image akan 

membuat kuasa dokter menjadi terkenal di platform digital.  

Perbandingan wacana yang ada di halodoc lebih lengkap tentang 

informasi covid 19 daripada alodokter. Halodoc menayangkan tes covid 19 dan 

juga jasa konsultasi virtual untuk mengecek kondisi tubuh apakah terkena covid 

19 ataukah tidak. Sedangkan yang ada di alodokter cuma jasa konsultasi virtual 

saja. Persamaan dari kedua aplikasi adalah mempunyai kuasa menentukan tarif 

jasa konsultasi antara dokter dengan pasien atau user.  

Analisis wacana Foucault yang kedua masuk dalam tahap produksi 

wacana. Dua platform digital memproduksi wacana kesehatan yang tidak harus  



 445 

bertemu dengan dokter secara tatap muka atau offline dan menghasilkan digital 

culture di realitas sosial. Alodokter dan halodoc sama-sama memiliki wacana 

komunikasi kesehatan ditransaksikan melalui digitalisasi dengan koneksi 

internet. Tulisan, suara dan bahasa menjadi instrument komunikasi yang sangat 

penting untuk menunjang efektivitas komunikasi kesehatan. 

User mempersepsikan dokter yang ada di halodoc dan alodokter hanya 

dokter-dokter yang sudah mendaftar menjadi partner di kedua platform digital 

tersebut. struktur diskursif memperlihatkan bahwa hanya dokter-dokter itulah 

yang kompeten dan kompatibel terhadap keluhan pasien. Bukan hanya dokter 

sebagai objek praktek diskursif, namun juga rumah sakit, apotek dan obat-obatan 

yang akhirnya menjadi struktur diskursif yang akan mengkonstruksi realitas 

sosial tentang rumah sakit, apotek dan obat-obatan yang harus dipilih oleh 

masyarakat. Struktur diskursif tentang komunikasi kesehatan tanpa tatap muka 

ataupun pembelian obat-obatan melalui online sebelum covid 19 masih 

diremehkan atau tidak banyak yang menggunakannya, namun setelah pandemic 

berlangsung menjadi prioritas utama untuk konsultasi kesehatan dan pembelian 

obat-obatan. Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi stuktur diskursif yang dibuat 

membuat objek menjadi berubah. 

Analisis yang ketiga dari wacana Foucault adalah wacana yang 

terpinggirkan. Dari analisis yang ketiga ini, dapat dilihat bahwa wacana yang 

berkembang dari digital culture yaitu merepresentasikan bahwa komunikasi 

kesehatan dapat berjalan dengan efektif tanpa harus bertemu dengan dokter 

secara langsung. Ada3 hal wacana yang terpinggirkan dari wacana dominan 

halodoc dan alodokter. Pertama adalah wacana tentang dokter yang setiap hari 

melakukan praktek secara tatap muka atau langsung tanpa masuk kedalam list 

dokter-dokter dipaltform digital halodoc dan alodokter. Dokter yang membuka 

praktek mandiri bukan di rumah sakit secara tatap muka menjadi wacana yang 

dianggap tidak terlalu penting untuk „jagad‟ digital.  

Kedua adalah masyarakat yang berada digaris kemiskinan ditengah 

perkotaan tidak dapat mengakses platform digital dikarenaka tidak mempunyai 

gadget atau perangkat lunak untuk mengaksesnya. Wacana komunikasi 

kesehatan secara digital membuat wacana si kaya dan si miskin, artinya bahwa 

yang berhak menggunakan jasa dokter secara online hanya orang kaya dan orang 

miskin cuma bisa menunggu bantuan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan 

kesehatan secara tatap muka atau langsung.  
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Ketiga adalah masyarakat yang hidup di daerah kepulauan yang kurang 

akses internet, sehingga tidak bisa mengakses komunikasi kesehatan secara 

online. Tidak meratanya akses internet menyebabkan wacana masyarakat 

kepulauan menjadi orang-orang yang terpinggirkan atau orang pribumi dan orang 

modern. Akses halodoc dan alodokter hanya orang modern dengan kuoata 

internet yang unlimited tanpa harus memikirkan kebutuhan pangan, sandang dan 

papan. Wacana pribumi menjadi wcana yang terpinggirkan dan tidak 

diperlihatkan oleh wacana dominan yaitu komuniasi kesehatan dengan digital. 

 

V. SIMPULAN  

 Halodoc dan alodokter merupakan sarana promosi pemerintah untuk 

menerapak protokl kesehatan dan informasi tentang tes covid 19 yang ada 

dibeberapa rumah sakit di Indonesia. Dua platform diatas telah membentuk 

struktur sosial yang menghasilkan kekuatan ekonomi (kepemilikan penguasaan 

halodoc dan alodokter bersifat asimetris, artinya hanya dimiliki oleh dokter, 

apotek dan penyedia platform yang artinya bahwa keuntungan ekonomi hanya 

dinikmati oleh mereka), politik (keterlibatan dalam keputusan pemilihan konten 

dan konteks terletak pada pemilik platform digital halodoc dan alodokter) dan 

budaya (kontrol terhadap struktur yang menerapkan norma dan aturan dalam 

platform digital adalah penyedia jasa halodoc dan alodokter). 

 Digital culture dan komunikasi kesehatan di era new normal telah 

menjadi wacana dominan di platform digital yang cukup terkenal, yaitu halodoc 

dan alodokter. Semakin terkenal keduaplatform terebut, maka semakin banyak 

dan berkembang platform digital tentang komunikasi kesehatan melalui media 

sosialatau online. Hal tersebut semakin memperkuat wacana dominan akan 

digital culture untuk komunkasi kesehatan di era new normal.  
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I. PENDAHULUAN 

Dokter merupakan profesi yang dianggap membanggakan pada sebagian 

besar masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya dokter memiliki tanggung jawab 

besar yang harus ditunaikan. Seorang dokter berkewajiban menangani yang 

berhubungan dengan bidangnya. Tak dipungkiri pula, jika ada tugas atau perintah 

seorang dokter harus melaksanakannya, karena hal itu merupakan kewajibannya 

sebagai tenaga medis. Maka dari itu, dokter dituntut untuk selalu professional 

dalam menjalankan profesinya.
1,2,3

 

Adanya professionalism behavior menjadi penting diajarkan dan 

diterapkan dalam praktek ilmu kedokteran secara eksplisit. Namun pada saatnew 

normal, dokter dalam konsultasi online tidak hanya mengedepankan perilaku 

profesionalisme yang ditunjukkan dengan perkataan, perbuatan dan penampilan, 

tetapi dengan bentuk tulisan dan video conference, hal ini akan membangun 

kepercayaan yang berbeda dengan cara konvensional bagi para pasien. Dalam era 

new normal sekarang ini pasien menjadi tidak adanya pengelompokkan sesuai 

strata seperti adanya klasifikasi ruangan pasien di dalam media online, semuanya 

dalam bentuk konsultasi online yang sama. Hal ini dalam bidang kesehatan 

munculnya proses praktek yang hanya berorientasi komunikasi dengan teknologi. 
2,3,4

 

Kompetensi seorang dokter tidak hanya dinilai dari keterampilan klinis 

maupun pengetahuan tetapi membutuhkan perilaku yang baik. Hal ini karena 

dokter berhubungan dengan pasien. Sehingga dalam new normal saat dokter 

dituntut untuk mampu bertutur kata maupun bersikap baik sesuai keinginan 

pasien dalam bentuk konsultasi online. 
6,7,8

 

Dalam makalah ini akan dibahas komunikasi sebagai bagian 

dariprofesionalisme yang ditunjukkan dengan jelas berdasarkan knowledge atau 

pengetahuan, skill atau kemampuan serta attitude atau perilaku. Dalam makalah 

ini dipaparkan komunikasi terapeutik yang berhubungan dengan pemanfaatan 

penggunaan berbagai perangkat elektronik dan aplikasi. 

 

mailto:ivonneruthsitumeang@gmail.com
mailto:jerryfjtobingtobing@yahoo.co.id
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II. KAJIAN PUSTAKA 

Definisi Komunikasi 

Komunikasi adalah interaksi dengan orang lain, untuk mengenal orang 

lain dan diri sendiri dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. 

Komunikasi menurut Devito mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, 

yang mengirim dan menerima pesan, terjadi dalam suatu konteks tertentu, 

mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan 

balik.
3,4,5

 

Komunikasi terjadi di berbagai area membuktikan bahwa komunikasi 

merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena dapat terjadi dalam 

lingkup yang sangat kecil hingga lingkup yang sangat besar.  Pada dasarnya 

proses komunikasi terjadi dengan pola yang sama. Pola itu disebut dengan pola 

komunikasi oleh Devito seperti dijelaskan pada gambar 1 berikut ini.
3
 

 

 

 

 

Gambar 1. di atas menggambarkan apa yang disebut dengan pola 

komunikasi. Dari bagan tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur dari 

komunikasi dan bagaimana suatu proses komunikasi terjadi. Suatu proses 

komunikasi terjadi ketika sumber/pengirim (source/encoder) mengirimkan pesan 

(messages) melalui suatu saluran (channels) kepada penerima (receiver/decoder) 

yang dapat memberikan umpan balik (feedback), pada proses pengiriman pesan 

maupun umpan balik, terdapat gangguan/hambatan (noise) yang dapat merusak 

atau merubah isi pesan yang dikirimkan. Komunikasi merupakan suatu proses 

pernyataan antar manusia. Pernyataan yang dinyatakan oleh manusia adalah 

berupa pesan, pikiran, atau perasaan seseorang  kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.
2,5,7 

 

 

Gambar 1. Pola Komunikasi (Devito, 1991) 
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Pengertian Komunikasi Terapeutik 

Komunikasi yang bersifat interaktif, langsung dan dialogis peristiwa 

komunikasi antara dokterterhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di media 

online adalah salah satu contoh dari kegiatan komunikasi. Menurut Schiavo 

mengatakan bahwa komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal 

dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara dokter, paramedis dan 

pasien yang dirancang untuk tujuan terapi.
12,13,14,15

 

Proses komunikasi terapeutik yang terjalin dengan baik dapat 

memberikan pengertian dan kepuasan serta dapat membantu pasien untuk 

mengatasi persoalan medis yang dihadapinya. Menurut Northouse pelayanan 

medis adalah pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya untuk mengobati 

(kuratif) penyakit dan memulihkan (rehabilitatif) kesehatan, serta sasaran 

utamanya adalah perseorangan.
13,15

 

Selanjutnya Northouse berpendapat bahwa komunikasi terapeutik suatu 

kegiatan yang harus direncanakan, disengaja, dan merupakan rangkaian tindakan 

profesional, tanpa melupakan kondisi pasien sebagai manusia dengan berbagai 

latar belakang sosial budaya dan masalah medis yang dihadapinya. 
 
Komunikasi Terapeutik sebagai Bagian dari Profesionalisme 

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu 

keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. 

Doyle mendefinisikan profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu 

profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan mengembangkan 

strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan 

profesinya. Freidson mengemukakan profesionalisme adalah sebagai komitmen 

untuk ide professional dan karir.
 1,3,4

 

Komunikasi terapeutik adalah bagian dari profesionalisme berarti faham 

yang menempatkan profesi sebagai titik perhatian utama dalam hidup seseorang. 

Orang yang dapat berkomunikasi dengan baik secara profesional selalu 

menunjukkan sikap profesional dalam bekerja dan dalam keseharian 

hidupnya.Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan 

profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut 

profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi 

belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan, maka profesional dapat diartikan 

sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja 

sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas 

tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Seperti yang 
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diungkapkan oleh David H. Maister bahwa profesionalisme adalah terutama 

masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi. Seorang professional sejati adalah 

seorang komunikator yang peduli.
4,7,11

 

Dimensi Profesionalisme 

Konsep profesionalisme dari level individu meliputi lima dimensi, yaitu:
 

1,7,11,12
 

a. Pengabdian pada profesi (dedication), yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.  

b. Kewajiban Sosial (Social obligation), yaitu pandangan tentang pentingnya 

paran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat atau pun 

oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

c. Kemandirian (Autonomy demands), yaitu suatu pandangan bahwa seorang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan 

dari pihak yang lain. 

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), yaitu suatu 

keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional 

adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai 

kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

e. Hubungan dengan sesama profesi (Professional community affiliation), 

berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi 

formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama 

pekerjaan. 

Ciri-ciri Profesionalisme 

Maister mengatakan bahwa ciri-ciri profesionalisme sejati yaitu :
 12.15,16

 

a. Bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan komitmen pribadi pada 

kualitas. 

b. Berusaha meraih tanggung jawab. 

c. Mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, serta menunjukkan inisiatif. 

d. Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas. 

e. Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang 

telah ditetapkan untuk mereka. 

f. Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi 

orang yang mereka layani. 

g. Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang-orang yang mereka 

layani. 

h. Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang layani. 
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i. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani 

sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada ditempat. 

j. Bisa dipercaya memegang rahasia 

Dasar-Dasar Profesionalisme 

Sikap profesionalisme sangat penting bagi seorang dokter.Sikap 

profesionalisme tersebut akan terwujud dengan adanya komponen penting yang 

menjadi dasar dari profesionalisme. Adapun beberapa dasar profesinalisme 

kedokteran adalah sebagai berikut.
 17,18,19

 

a. Memenuhi kompetensi kedokteran. Seorang dokter harus memiliki dan 

memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan. Bagi seorang dokter, 

kompetensi inilah yang akan menjadi modal utama dalam meraih 

profesionalisme dalam profesinya. 

b. Mempunyai keterampilan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi yang 

baik dan efektif sangat berpengaruh terhadap profesionalisme seorang 

dokter. Banyak kasus menyimpang (malpraktik) tejadi bukan karena kelalian 

atau kesengajaan dokter, tetapi karena kurangnya komunikasi yang baik dan 

efektif antara dokter dan pasiennya. 

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang etika. Nilai profesionalisme 

seorang dokter dapat dilihat dari kepatuhan terhadap kode etik yang dimiliki 

oleh profesinya.Oleh karena itu, profesinalisme seorang dokter juga 

dipengaruhi oleh etika atau kode etik yang telah ditetapkan. 

Tujuan dan Manfaat Komunikasi Terapeutik 

Adapun komunikasi terapeutik bertujuan dan bermanfaat untuk 

mengembangkan pribadi pasien kearah yang lebih positif atau adaptif yang 

meliputi:
 19.20,21,22,23,24

 

1. Realisasi diri, penerimaan diri, dan peningkatan penghormatan diri. 

2. Kemampuan membina hubungan dan saling bergantung dengan orang lain. 

3. Peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta 

mencapai tujuan yang realistis. 

4. Rasa identitas personal yang jelas dan peningkatan integritas diri. 

Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik 

Komunikasi terapeutik dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan 

membantu terbentuknya hubungan yang konstruktif diantara dokter dan pasien. 

Oleh karena itu sangat penting bagi dokteruntuk memahami prinsip dasar 

komunikasi terapeutik sebagai berikut :
10,12

 



 454 

1. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan terapeutik yang saling 

menguntungkan. Hubungan ini tidak hanya sekedar hubungan seorang 

penolong (helper/ dokter) dengan pasiennya, tetapi hubungan antara manusia 

yang bermartabat menurut Dult-Battey. 

2. Dokter harus menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan 

prilaku pasien dengn melihat perbedaan latar belakang, keluarga, sosial dan 

budaya 

3. Komunikasi yang dilakukan dapat menjaga harga diri dokter dan pasien 

4. Komunikasi yang menciptakan rasa saing percaya antara satu sama lain 

Bentuk Komunikasi Terapeutik 

Menurut Potter dan Perry, Swansburg, Szilagyi Tappen ada tiga jenis 

komunikasi yaitu: 
13,`14

 

1. Komunikasi  Verbal. Jenis komunikasiyang paling lazim digunakan dalam 

pelayanan perawatanadalah pertukaran informasi secara verbal terutama 

pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya lebih akurat 

dan tepat waktu. Keuntungan komunikasi verbal dalam tatap muka yaitu 

memungkinkan tiap individu untuk berespon secara langsung. 

2. Komunikasi Tertulis. Komunikasi tertulis merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang sering digunakan dalam layanan komunikasi terapeutik 

dokter dan paramedis terhadap pasien misalnya seperti penulisan nama obat, 

memo atau penulisan surat, keterangan tentang penyakit, keterangan harga 

obat, dan lain-lain. Prinsip yang diperhatikan pada kegiatan komunikasi 

lewat tulisan antara lain bahwa pesan yang ditulis memenuhi persyaratan 

seperti ; lengkap, ringkas, konkrit, jelas, sopan, dan benar. 

3. Komunikasi Nonverbal. Komunikasi Nonverbal adalah komunikasi yang 

pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi 

nonverbal bersifat tetap dan selalu ada pada setiap kegiatan komunikasi atau 

interaksi sosial.  

Tahapan Atau Fase dalam Komunikasi Terapeutik 

Hildegard Peplau mengembangkan Teori Hubungan yang menekankan  

timbal balik (resiprositas) dalam hubungan antara dokter dan pasien. Teori 

Peplau menggerakkan pemikiran mengenai perawatan dari apa yang dokter 

lakukan kepada pasien, membuat hubungan perawatan menjadi proses interaktif 

dan kolaboratif antara dokter dan pasien.
 12,13

 

Setidaknya, terdapat 3 (tiga) tahapan atau fase komunikasi terapeutik 

yang dilakukan dokter dan paramedis terhadap pasien menurut Peplau, yakni:
 6,7,8
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1) Fase Orientasi atau tahap perkenalan tahap perkenalan atau fase orientasi 

dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan pasien. Tujuan tahap ini adalah 

melakukan validasi keakuratan data pasien dan rencana yang telah dibuat 

sesuai dengan keadaan pasien saat berjumpa atau terkini, serta mengevaluasi 

hasil tindakan yang telah lalu atau tindakan sebelumnya.  

2) Fase Kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. 

Tahap kerja merupakan tahap yang terpanjang dalam komunikasi terapeutik 

karena didalamnya dokter dan perawat diwajibkan untuk membantu dan 

mendukung pasien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya dan 

kemudian menganalisa respons ataupun pesan komunikasi verbal dan non 

verbal yang disampaikan oleh pasien. 

3) Fase Terminasi (akhir pertemuan) merupakan akhir dari pertemuan dokter 

dan pasien. Tahap terminasi dibagi dua yaitu terminasi sementara dan 

terminasi akhir Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan dokter 

dan pasien, setelah hal ini dilakukan dokter dan pasien masih akan bertemu 

kembali pada waktu yang berbeda sesuai dengan kontrak waktu yang telah 

disepakati bersama. Sedangkan terminasi akhir dilakukan oleh dokter setelah 

menyelesaikan seluruh proses perawatan. 

Era digital di masa new normal 

Media baru era digital di gunakan untuk menggambarkan teknologi 

digital.Media ini memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau 

internet, selain internet seperti media cetak, telivisi, majalah, koran dan lain-lain. 

Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya 

dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih 

memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat.
 20,21,22

 

Untuk itu, perubahan pesat teknologi ke arah kemajuan globalisasi 

berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi saat 

ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang dapat menciptakan 

efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas 

negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut 

adalah teknologi internet. Dengan keunggulan yang dimiliki berupa jaringan 

yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah 

seluruh bidang aktifitas manusia. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada 

teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. 
19,27,28,29,30,31
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Tantangan era digital di Indonesia utamanya bangsa Indonesia harus 

berusaha menyetarakan atau mengikuti perkembangan zaman akan per-

kembangan teknologi dunia, karena perkembangan teknologi dan informasi 

sangatlah pesat. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kreatifitasnya dalam 

dunia teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini 

dalam kondisi yang serba mutakhir. 
34,35,36

 

Karakteristik Media Digital  

Bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, 

internet memiliki beberapa karakteristik yang berdampak terhadap berbagai 

bidang kehidupan manusia termasuk di dalamnya bidang kesehatan. Karakteristik 

yang mempengaruhi pembentukan health designdi internet diantaranya sebagai 

berikut: 
19,30

 

1. Tidak ada batasan geografis adalah karakteristik yang paling signifikan dari 

internet bahwa cyberspace tidak memiliki batasan-batasan teritorial atau 

geografis. Sebab internet sendiri menyangkut komunikasi global lintas 

negara.  

2. Anonimitas dalam internet. 

3. Kemampuan untuk lepas dari pengawasan. 

4. Adanya struktur hierarki. 

5. Sifat dinamik dan interaktif. 

6. Terhubung secara elektronik  

Trend Era Digital  

Paperless merupakan salah satu trend era digital dimana penggunaan 

kertas menjadilebih sedikit. Penyimpanan secara digital lebih aman daripada 

menyimpan bermacam dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen 

berbentuk kertas menjadi fileelektronik menjadi lebih mudah dalam berbagi salah 

satunya e-book. Dengan e-book kita tidak lagi harus menyimpan buku-buku yang 

tebal secara fisik dan membutuhkan tempatyang luas. Dengan file digital juga 

dokumen menjadi jelas lebih ringkas yang setiap saatdapat dibuka melalui 

komputer dan ponsel.
34,35 

 

III. DISKUSI 

Perkembangan Komunikasi Terapeutik di Era digital new normal 

Perkembangan luar biasa dari jumlah pengakses informasi Kesehatan di 

media daring seakan akan memberikan gambaran kesempatan yang tidak 
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terbatas untuk menyebarkan informasi, menawarkan proses pembelajaran antara 

pasien dengan dokter. Interaksi antara pasiendokter berjalan dalam kesetaraan 

peran para proses komunikasi yang lebih bebas dan seimbang tidak seperti 

halnya yang terjadi pada proses pencarian informasi di media konvensional. 

Aktifitas partisipan komunikasi pada media onlinelebih mengedepankan 

aspek transaksional daripada proses komunikasi yang berlangsung linear. 

Interaktivitas terjadi dari indikasi banyaknya pilihan pasien yang bergabung 

dengan obrolan (chatting) di media daring dan kita akan kesulitan membedakan 

mana yang bertindak sebagai komunikator mana yang bertindak sebagai 

komunikan. Relatiftidak ada dominasi komunikasi antara sumber dengan 

komunikan, semua pihak bersikap responsif suatu karakteristik yang juga 

melekat pada face to face communication.
 36,37

 

Komunikasi interaktif mengenai masalah kesehatan di media daring 

lebih membuka peluang untuk mengkondisikan pesan ke dalam beragam format 

yang lebihbersifat individual dan lebih familier dengan pola komunikasi yang 

cocok dengan komunitasnya. Pasien dapat memilih situs media daring berikut 

link dan pesan tertentu yang dikehendakinya berdasarkan pengetahuan, 

pendidikan atau tingkat bahasa, sesuai kebutuhan dan preferensi bentuk dan 

gaya, dengan biaya yang relatif murah dibandingkan cara pencarian informasi 

kesehatan pada media konvensional. Kepuasan pasien jelas terasa dari aspek 

beaya dan manfaat yang mereka rasakan dalam proses pencarian informasi 

kesehatan di dunia maya (virtualworld). 

Satu hal lain dari aspek kepuasan psikis, pasien merasakan adanya 

jaminan perlindungan privasi dari aktifitas komunikasi di media daring. 

Komunikasi yang menyangkut masalah informasi kesehatan sering kali bersifat 

sensitif dan terkait dengan kehidupan yang bersifat pribadi dan dirasakan tidak 

layak untuk diketahui orang lain. Kalaupun permasalahan yang menyangkut 

kesehatan perlu dikomunikasikan dengan orang lain dalam rangka untuk 

menemukan solusi yang paling bijaksana, pilihan terbaik adalah melalui 

komunikasi interaktif tatap muka, dan pilihan ini terakomodasi dalam media 

daring dengan karakteistik anonimitasnya.
 21,34,37

 
 
Komunikasi Terapeutik dalam Perspektif Pelayanan Terhadap Konsumen  

Schiffman dan Kanuk menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu 

hal yang penting, sebab peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan 

kepuasan pasien dan pada waktu bersamaan dapat pula meningkatkan 

keuntungan bagi dokter. Berkaitan dengan pelayanan, menurut Parasuraman dan 
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Leonard L.Berry terdapat 5 (lima) dimensi yang harus ada pada kegiatan 

pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada konsumen atau pelanggan di era 

digital, yaitu :
 16,17,18

 

1. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal.  

2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan dokter untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan dokter untuk menumbuhkan rasa percaya para pasien kepada 

dirinya. 

5. Emphaty (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan brsifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. 

Kepuasan Pasien di Era Digital 

Kepuasan pasien adalah harapan atau keinginan dalam menggunakan dan 

menerima pelayanan paramedis. Memahami kebutuhan dan keinginan pasien 

adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Untuk menciptakan 

kepuasan pasien, media online harus menciptakan dan mengelola suatu sistem 

untuk memperoleh pasien yang lebih banyak dan kemampuan untuk 

mempertahankan pasiennya. 
21,25

 

Komunikasi dan sikap beretika yang baik dan penuh tanggungjawab 

memang sudah seharusnya diberikan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan 

pelayanan yang kepada pasien. Selain itu, seiring berkembangnya teknologi 

dalam bidang kesehatan sebagai tenaga kesehatan memaksimalkan kinerjanya 

sehingga harus mengetahui cara menggunakan terknologi secara beretika. 

Menggunakan teknologi dengan benar dan baik sehingga tidak melanggar hak 

serta privasi pasien, tenaga kesehatan juga harus melindungi data dan infromasi 

yang ada dalam sistem.
 14,16,21

 

Perkembangan teknologi yang pesat di bidang kesehatan seorang dokter 

juga dituntut untuk ikut serta berperan aktif dalam penggunaan. Dengan adanya 

penemuan aplikasi kesehatan dengan tingkat kecanggihan yang beraneka 

ragam,seorang dokter harus mengetahui dan menguasai cara menggunakan alat 

tersebut. Selain itu, dalam kinerja yang baik juga merupakan hal penting karena 
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akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Peran 

yang dapat dilakukan oleh dokter terkait kemajuan dalam bidang kesehatan yaitu 

sebagai care giver, change agent, dan kolaborator. 
13,17,20

 

Faktor yang memengaruhi kepuasan pasien di era digital yaitu :
 21,22,23,24

 

1. Kualitas produk atau jasa, pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas.  

2. Kualitas pelayanan, pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh 

pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Faktor emosional, pasien merasa bangga, puas dan kagum terhadap media 

online yang dipandang “media online mahal”. 

4. Harga, semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan 

yang lebih besar.  

5. Waktu, pasien tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan jasa 

pelayanan, maka pasien cenderung puas terhadap jasa pelayanan tersebut. 

Tantangan Komunikasi Terapeutik pada Era Digital  

Tantangan era digital dalam pertahanan seperti menghadapi ancaman dari 

luar yang bersifat maya seperti aktifitas hacker yang bisa merusak sistem situs 

pertahanan Indonesia. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang 

lainnya memungkinkan untuk menciptakan jenis perang yang secara kualitatif 

seperti penggunaan robot.
 25,26

Adapun tantangan dalam kemajuan teknologi 

lainnya yaitu adanya komunikasi terapeutik dengan bentuk resep elektronik. Pada 

saat ini, resep elektronik ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pembacaan 

oleh pihak lain yang mengolah resep tersebut menjadi obat yang diberikan 

kepada pasien. Selain itu, resep elektronik merupakan bagian dari sistem catatan 

kesehatan pasien yang akan membantu tenaga kesehatan untuk menghindari 

kesalahanyang biasanya terjadi dalam peresepan obat misalnya interaksi obat, 

cara pemakaian yang salah, atau pencegahan reaksi alergi akibat obat.
 29,30 

 

IV. SIMPULAN 

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital new normal telah 

membuat standar baru dalam komunikasi terapeutik yang harus dipenuhi. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memberikan banyak pengaruh pada 

bidang kesehatan. Komunikasi dan informasi tentang masalah perawatan 

kesehatan oleh pasien pengguna internet dirasakan sebagai bentuk kebutuhan 

pelengkap. Media daring merupakan sumber informasi kesehatan yang efektif 

untuk memenuhi kebutuhan kognisi para pasien. Namun informasi kesehatan 
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yang diperolah secara daring kurang efektif untuk menangani persoalan 

gangguan kesehatan yang sifatnya kuratif. Bagi pasien gangguan kesehatan yang 

membutuhkan konsultasi dan terapi medis sepenuhnya tidak bisa digantikan 

dengan peran media daring. Sebagai dokter maka sepatutnya kita mampu 

komunikasi untuk turut berperan dalam mengembangkan informasi yang kredibel 

di media daring terutama pada saat normal baru sekarang ini. Dokter juga turut 

serta dalam mengayomi masyarakat agar manghasilkan persepsi yang bersifat 

rasional. Pantang menyerah dalam memperbaruhi dan mengembangkan 

teknologi sistem informasi di bidang keehatan dalam hal yang bersifat postitif. 

Perlunya pengenalan kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari 

pengembangan teknologi. Perlu diadakannya pengawasan terhadap 

pengaplikasian teknologi di masyarakat agar tidak digunakan untuk hal negatif. 
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I. PENDAHULUAN  

 Di masa-masa pandemi covid-19 yang resmi masuk ke Indonesia sejak 2 

Maret 2020, berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diberlakukan demi menjaga warga dari kemungkinan terpapar dan menyebarkan 

virus yang sangat berbahaya dan mematikan tersebut. Kebijakan seperti 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diikuti oleh PSBB transisi lalu 

PSBB per wilayah bertujuan membatasi pergerakan warga di berbagai area 

publik sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan 

terjadinya penyebaran virus secara besar-besaran. Akibatnya penutupan 

berbagai area public seperti perkantoran, pabrik, area usaha dan bisnis, tempat 

pameran, sekolah dan kampus serta layanan olah raga dan hiburan, tidak dapat 

dihindari.  

 PSBB yang menyebabkan ditutupnya berbagai tempat usaha dan bisnis 

serta perkantoran sehingga para profesional, karyawan dan pelaku usaha 

terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu, membawa dampak yang luar biasa 

dalam bidang ekonomi. Para pelaku bisnis, pengusaha, karyawan, karena 

ditutupnya kantor atau tempat usaha mereka diharuskan untuk melakukan 

pekerjaannya dari rumah (work from home), bahkan ada pula yang lebih parah 

hingga mengalami pemutusan kontrak kerja dan dirumahkan secara permanen. 

Hal ini dikarenakan dengan ditutupnya kantor atau usaha mereka selama masa 

PSBB dan menurunnya transaksi bisnis serta proses produksi yang menurun 

drastis bahkan berhenti sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomi yang 

luar biasa bagi perekenomian bangsa Indonesia.  

Banyak perusahaan dan pengusaha akhirnya terpaksa gulung tikar dan 

menutup usahanya serta memberhentikan karyawannya karena kerugian yang 

dirasakan sangat besar. Tekanan ekonomi dirasakan oleh masyarakat di berbagai 

lapisan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah ataupun pada mereka 

yang di PHK, sehingga makin memperparah kondisi masyarakat.  Bahkan 

setelah diberlakukannya kebijakan PSBB transisidengan dibukanya kembali 

mailto:dery_leksmono@yahoo.com/
mailto:desideria.leksmono@uph.edu
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secara terbatas tempat-tempat usaha, perkantoran, mal dan berbagai tempat 

makan atau restoran, hal itupun belum mampu untuk membawa perekonomian 

bangsa untuk meningkat lagi secara cepat seperti sedia kala, karena daya beli 

masyarakat sudah telanjur terdampak.  

 Tidak hanya dampak secara ekonomi yang dirasakan meluas di 

masyarakat, tetapi juga dampak sosial akibat pandemi covid-19 ini. Anak-anak 

yang terpaksa harus bersekolah dari rumah dengan sistem pembelajaran daring 

(on line) yang belum berkembang secara sempurna di Indonesia, baik dari segi 

teknologi maupun kesiapan guru dan murid untuk system pembelajaran ini serta 

kurikulum yang dapat mengakomodasi pembelajaran daring, membuat 

semuanya yang serba darurat ini menjadikan kondisi semakin menekan 

masyarakat.  

Selain itu kondisi di mana semua anggota keluarga terpaksa harus 

membatasi kegiatannya dengan lebih banyak berdiam diri di rumah dan 

mengurangi aktivitas ke luar rumah, dengan pendapatan keluarga yang jauh 

berkurang karena terdampak penutupan kantor dan tempat usaha maupun 

terkena PHK, membuat terjadi berbagai ketegangan dalam keluarga. Bahkan 

yang sempat menjadi pemberitaan di tanah air mengenai tingginya angka 

permohonan perceraian di berbagai pengadilan agama di tanah air, seperti di 

Bandung dan Jambi (Saubani, 2020; detiknews.com, 2020; merdeka.com, 

2020). Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa tekanan sosial akibat pandemi 

tidak dapat dianggap ringan.  

Tekanan tersebut terutama dirasakan oleh para ibu, karena selain harus 

mendampingi dan mengawasi anak-anaknya bersekolah dari rumah, ia harus 

mengatur keuangan keluarga yang terdampak pandemi agar tetap dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga serta mengatur suasana rumah agar setiap 

anggota keluarga tidak merasakan stres yang berlebihan. Tekanan tersebut lebih 

berat lagi dirasakan oleh para ibu yang statusnya adalah ibu bekerja, baik secara 

profesional maupun sebagai pengusaha yang harus menjalankan kerjanya dari 

rumah (work from home) selama masa PSBB dan PSBB transisi menuju kondisi 

normal baru (new normal).  
 
Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian  

Para ibu yang memiliki status sebagai ibu bekerja atau pengusaha, 

selama masa bekerja dari rumah atau dikenal oleh masyarakat umum dengan 

istilah WFH sebagai singkatan dari work from home, harus melakukan berbagai 

tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara penuh dengan fasilitas yang 
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dimilikinya dari rumah. Rapat dan pertemuan penting, melobi dan negosiasi 

serta koordinasi pekerjaan semua dilakukan dari rumah, di tengah kewajibannya 

juga untuk mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah dan mengerjakan 

berbagai kewajiban rumah tangga lainnya karena tidak adanya Asisten Rumah 

Tangga (ART) yang membantu.  

Berbagai tugas dan tanggung jawab ini diakui oleh para ibu bekerja 

sangat melelahkan dan menguras tenaga serta mental mereka, serta menimbul-

kan tekanan tersendiri yang sangat besar dirasakan oleh mereka. Laporan 

ringkasan eksekutif dari Komnas Perempuan bulan April – Mei 2020 

menyebutkan bahwa kondisi WFH telah membuat perubahan beban kerja 

rumah tangga dan pengasuhan dalam keluarga, dengan tuntutan lebih kepada 

perempuan terkait factor peran gender (Komnas Perempuan, 2020).  

Kondisi yang menuntut tanggung jawab ibu untuk mendampingi anak-

anak dan memastikan kondisi di rumah dalam keadaan teratur serta tanggung 

jawab sebagai perempuan pekerja telah melipatgandakan tekanan mental bagi 

para ibu bekerja (solopos.com,2020; Dewi, 2020). Situasi ini tidak hanya terjadi 

di Indonesia tetapi juga di berbagai negara bahkan negara maju di belahan dunia 

barat (Pepitone, 2020; Navaroli, 2020). Stasiun TV Aljazeera dalam sebuah 

program acaranya The Stream membeberkan data bahwa di masa WFH di 

Amerika, para ibu bekerja di setiap tingkatan, dari pegawai rendahan hingga 

eksekutif perusahaan memiliki tingkat stres yang tinggi, kelelahan dan burned 

out yaitu kondisi kelelahan fisik dan mental akibat kerja berlebihan dan stres 

terus menerus (Mason, 2020).  

Dalam situasi yang menekan seperti dalam masa WFH ini, para ibu 

bekerja tentu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk meringankan 

beban pikiran dan tekanan yang dirasakan, dan dimungkinkan melalui 

komunikasi antar pribadi. DeVito (2016) memaparkan bahwa komunikasi antar 

pribadi berkontribusi pada kesehatan seseorang, baik secara jasmani maupun 

rohani.  Dalam melakukan komunikasi antar pribadi diperlukan adanya unsur 

kedekatan hubungan antar individu (intimacy), dan hal ini dapat dilakukan 

dengan membuka dirinya kepada orang lain (self disclosure). Keterbukaan pada 

individu lain yang memiliki hubungan yang dekat dengannya akan membantu 

mengurangi tekanan emosional dan mental yang dialami seseorang. Wood 

(2016) menjelaskan bahwa keterbukaan seseorang kepada orang lain berjalan 

seiring dengan bertambahnya kepercayaan (trust) yang membuatnya nyaman 

dan aman untuk membuka diri. Sehingga melalui membuka diri dengan 
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membagi informasi yang sifatnya pribadi seperti tekanan yang dirasakan, 

perasaan yang dipendam dan sebagainya dapat memperkuat hubungan individu 

dengan orang lain.  

Selain keterbukaan untuk dapat membagi perasaan atau beban yang ada 

dalam diri, individu juga harus mampu memilah dan memilih kepada siapa akan 

membagi informasi yang bersifat pribadi tersebut. Karena resiko membuka diri 

(self disclosure) dan membagi informasi yang bersifat rahasia juga dapat 

mengakibatkan hal lain, alih-alih hubungan makin kuat antar individu, mungkin 

saja dapat berakibat hal-hal yang bersifat rahasia tersebut malah beredar kepada 

orang lain yang tidak berkepentingan. Apalagi tidak dapat dipungkiri bahwa 

kewajiban-kewajiban yang terkait dengan peran gender merupakan hasil dari 

konstruksi sosial masyarakat, yang sudah seharusnya dilakukan secara otomatis 

oleh setiap individu dan memiliki keluhan atau merasakan bahwa peran tersebut 

menjadi beban akan berakibat negatif bagi dirinya.  

Masyarakat sekitar akan memandang negatif kepada seseorang yang 

menganggap bahwa kewajiban terkait peran gender yang disandangnya 

menimbulkan beban, terutama jika perempuan mengeluhkan perannya dalam 

ranah domestik, karena pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebagai 

sebuah pekerjaan (Rahayu, 2015). Sedangkan sebagai perempuan bekerja yang 

sehari-hari memiliki kerja sebagai professional ataupun perempuan karier dalam 

sebuah instansi atau perusahaan, atau sebagai perempuan pengusaha sekalipun, 

peran dan tanggung jawab yang disandang juga membutuhkan tanggung jawab 

yang sangat besar. Sehingga apabila semuanya itu diletakkan pada diri seorang 

perempuan ditambah dengan kondisi di tengah-tengah masa pandemi yang 

serba tidak pasti untuk masa depan pekerjaannya dan tuntutan peran domestik, 

maka tekanan pada diri perempuan menjadi berlipat ganda.  

Karena itu penelitian ini ingin menelaah bagaimana keterbukaan diri 

(self disclosure) ibu bekerja selama masa pandemi yang mengharuskannya 

melakukan pekerjaan dari rumah (WFH) dengan berbagai peran yang harus 

dijalankannya sekaligus dengan melakukan pemilahan dan pemilihan terkait 

berbagai isu dan topik yang bersifat pribadi (private) untuk dibagi kepada orang 

lain. Dalam kajian ilmu komunikasi, teori yang membicarakan tentang 

bagaimana seseorang akan mengatur dan memilah informasi yang bersifat 

pribadi dan rahasia tentang dirinya kepada orang lain dikenal sebagai 

communication privacy management. Sehingga pertanyaan yang timbul dan 

diajukan untuk dijawab melalui penelitian ini adalah : Bagaimana ibu bekerja 
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membuka diri melalui communication privacy management di masa bekerja dari 

rumah (WFH) saat pembatasan sosial akibat pandemic covid-19? 

 

II. KAJIAN PUSTAKA  

Communication Privacy Management (CPM) adalah teori yang digagas 

oleh Sandra Petronio dan merupakan kelanjutan dari gagasan teori penetrasi 

sosial oleh Altman dan Taylor tentang membuka diri (Griffin, Ledbetter dan 

Sparks, 2015). Petronio menganggap bahwa selalu terjadi ketegangan antara 

keinginan seseorang untuk membuka diri dan menyimpan hal-hal yang 

dianggap pribadi, walaupun pada dasarnya menyetujui pendapat Altman bahwa 

membuka informasi yang bersifat pribadi atau rahasia seseorang dapat 

memperkuat hubungannya dengan orang lain yang penting dalam kehidupan-

nya, tetapi hal sebaliknya juga bisa terjadi yaitu bila informasi yang bersifat 

rahasia tersebut dibocorkan karena terlalu berat untuk disimpan sendiri atau 

secara tidak sengaja disampaikan. Menurut Petronio, setiap individu pasti 

memakai penghitungan pribadi untuk memutuskan akan menahan informasi 

rahasianya sendiri atau membaginya dengan orang lain.  

Menurut Petronio yang dikutip oleh Griffin, Ledbetter dan Sparks 

(2015), teori ini merupakan deskripsi dari sistem manajemen privasi yang berisi 

tiga bagian utama. Bagian pertama adalah kepemilikan terhadap hal yang 

bersifat pribadi/rahasia (privacy ownership) berisi batasan rahasia yang 

mencakup informasi yang hanya pemilik rahasia yang tahu tetapi orang lain 

tidak. Bagian ke dua dari sistem manajemen privasi adalah control terhadap 

privasi (privacy control) yang meliputi keputusan seseorang untuk membagi 

informasi rahasia dengan orang lain. Menurut Petronio bagian ke dua ini adalah 

mesin penggerak dari teori yang digagasnya, karena keputusan untuk membagi 

informasi dan melepaskan control terhadap informasi rahasia tersebut juga 

mengubah batasan tentang kepemilikan informasi rahasia yang dimiliki 

seseorang. Bagian ke tiga adalah pergolakan atau turbulensi privasi (privacy 

turbulence), yang membahas bagaimana pengaturan informasi rahasia tidak 

berjalan sebagaimana diharapkan seseorang. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan 

orang diberi informasi rahasia oleh seseorang telah membocorkan rahasianya 

walaupun telah diberitahu untuk menutup rapat informasi tersebut dari orang 

lain. 

 Ketiga bagian dari sistem pengaturan privasi Petronio ini akan 

memudahkan untuk memahami lima asumsi dari teori ini: (1) Manusia 
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mempunyai pilihan dan memiliki hak untuk mengontrol informasi rahasianya 

(2) Manusia mengontrol informasi rahasia melalui aturan kerahasiaannya 

sendiri, (3) saat orang lain diberi akses dan diberitahu tentang suatu informasi 

rahasia, mereka menjadi pemilik rahasia tersebut bersama dengan sang pemilik 

informasi, (4) orang yang telah menjadi pemilik bersama (co-owner) dari 

informasi rahasia tersebut perlu bersama menegosiasikan aturan kerahasiaan 

yang sama-sama disetujui oleh pemilik asli rahasia dalam hal memberitahukan 

info rahasia tersebut kepada pihak lain, (5) pada waktu pemilik bersama 

informasi rahasisa tidak bernegosiasi secara efektif dan mengikuti aturan yang 

telah disepakati bersama, pergolakan atau turbulensi  batas kerahasiaan menjadi 

hasil yang tidak dapat dihindari.   

West dan Turner (2010) menjelaskan bahwa ada lima kriteria dalam 

manajemen pengembangan aturan privasi: kriteria budaya, kriteria gender, 

kriteria motivasi, kriteria kontekstual, dan kriteria risiko-manfaat. Dari kelima 

kriteria pengembangan aturan privasi tersebut, kita dapat memahami lebih 

mendalam atribut aturan privasi.  

 

III. METODOLOGI  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan 

untuk menelaah dan mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimana 

sesuatu terjadi yang terkait dengan makna atau interpretasi dari proses membuka 

diri para ibu melalui pengaturan komunikasi hal yang termasuk dalam ranah 

privat atau rahasia. Dalam hal ini kita akan melihat bahwa membuka diri dengan 

pengaturan komunikasi ranah privat kehidupan seorang ibu dianggap sebagai 

suatu tindakan yang mengandung makna sosial (socially meaningful action).  

Metode penelitian fenomenologi dianggap paling tepat untuk membedah 

suatu kondisi yang dialami bersama oleh para ibu bekerja sepenuh waktu (full 

time working mothers) di Jakarta, yang selama masa PSBB dan PSBB transisi 

harus bekerja dari rumah (WFH) serta melakukan pendampingan terhadap anak-

anaknya yang bersekolah dari rumah dan sekaligus tetap menjalankan berbagai 

kegiatan yang terkait dengan peran domestik lainnya. Dari kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti didapatlah delapan orang ibu yang memenuhi kriteria 

menjadi informan penelitian ini.  

 Informan dipilih yang berdomisili di Jakarta sebagai sebuah ibu kota 

yang merupakan kota metropolitan yang terbesar di Indonesia, dan dalam 

kondisi normal sehari-harinya penuh dengan berbagai kegiatan dan kesibukan. 
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Dalam masa PSBB ketat dan PSBB transisi segala aktivitas semua rutinitas 

kesibukan itu secara tiba-tiba terhenti karena semua orang diminta untuk bekerja 

serta bersekolah dari rumah. Kondisi ekstrim yang berubah tersebut pasti akan 

lebih dirasakan oleh para ibu yang bekerja sepenuh waktu di luar rumah 

dibandingkan mereka yang tidak berkarier secara professional di luar rumah. 

Mereka itulah yang menjadi sasaran kriteria penelitian ini. Para ibu yang 

menjadi informan dalam penelitian ini memiliki rentang usia 30 hingga 50 

tahun, semuanya adalah ibu bekerja sepenuh waktu di luar rumah, baik sebagai 

pengusaha maupun professional di perusahaan baik milik pemerintah maupun 

swasta bahkan asing. Profil informan secara singkat dapat dilihat di bawah ini.  

Tabel 1. Profil Informan Penelitian 

No  Informan  Usia/Pekerjaan  Pendidikan  Pekerjaan 

Suami  

Jumlah 

Anak/ 

Usia 

Domisili 

1 IY 46 thn/Manajer 

Bank 

Pemerintah 

S1 Akuntan 

publik 

3/ 7thn, 

11thn & 

15 thn 

Jakarta 

Barat 

2 AM 32 thn/ EO S2 pengusaha 2/ 2 thn 

& 5 thn  

Jakarta 

Barat 

3 RD 37 thn/ 

sekretaris  

korporat 

S1 Manajer 

BUMN 

1/ 8 thn  Jakarta 

Selatan  

4 NT 45 thn/ arsitek S2 Kontraktor 2/ 13 

thn & 

17 thn  

Jakarta 

Selatan 

5 ST 39 thn/ guru 

SMA 

Internasional 

S1 konsultan 2/ 11 

thn & 

15 thn 

Jakarta 

Pusat 

6 FW 34 thn/ desainer 

interior 

S2 pengusaha 1/ 7 thn Jakarta 

Pusat 

7 CY 47 thn/ manajer 

swasta 

S2 pengusaha 2/ 12 

thn, 19 

thn  

Jakarta 

Utara 

8 DV 39 thn/ kepala 

cabang bank 

swasta 

S2 Manajer 

swasta 

2/ 11 

thn & 

13 thn 

Jakarta 

Utara 

 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in 

depth interview) yang bersifat semi terstruktur sehingga walaupun wawancara 

mengikuti panduan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi 
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dengan perkembangan di lapangan pada saat wawancara memungkinkan 

pertanyaan untuk berkembang lebih jauh. Situasi dan kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk dapat melakukan wawancara secara langsung/ tatap muka 

karena kondisi PSBB yang mengharuskan adanya jarak sosial dan untuk 

menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan terkait penyebaran virus, 

maka wawancara dilakukan melalui aplikasi pertemuan virtual zoom meeting. 

Wawancara melalui aplikasi dilakukan baik secara pribadi maupun berke-

lompok mendekati akhir pengumpulan data untuk menghemat waktu, dengan 

tidak lebih dari dua hingga tiga orang informan pada saat yang sama untuk 

memperdalam tema yang penting dari pernyataan-pernyataan yang dihasilkan 

dalam wawancara-wawancara pribadi sebelumnya. Hasil wawancara dalam 

bentuk transkrip merupakan sumber data primer penelitian ini.  

Transkrip selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan 3 langkah 

pengkodean (coding) yaitu koding terbuka (open coding), koding aksial (axial 

coding) dan terakhir koding selektif (selective coding), masing-masing 

dilakukan untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan penting dari 

informan dan mengorganisasikan sesuai tema yang esensi dari berbagai 

pernyataan dan akan mengarah pada temuan; dan pada akhirnya dengan 

melakukan koding selektif maka peneliti akan mengatur ulang, menguraikan 

tema dan konsep yang digunakan serta memeriksa ulang data yang diperoleh 

dan menambah dengan data yang bisa digunakan untuk pendukung.  

 Kredibilitas penelitian dibangun dengan melakukan penelusuran 

terhadap data-data yang didapat dari berbagai sumber, baik pernyataan para ahli 

yaitu kawan sejawat yang memiliki kepakaran dalam bidang komunikasi antar 

pribadi, literatur-literatur yang terkait dengan topik sejenis sebagai sumber data 

sekunder untuk memperkuat penafsiran maupun berbagai pernyataan yang 

berulang dari informan. Pernyataan berulang sebagai triangulasi sumber tersebut 

dapat memperkuat dan membentuk sebuah tema penting atau bisa juga 

memberikan perlawanan yang menjurus kepada penafsiran berbeda. Trans-

ferabilitas penelitian sebagai langkah membangun kredibilitas dilakukan dengan 

merancang laporan penelitian menjadi mudah dipahami dan dimengerti 

pembaca serta cukup sistematis, untuk dipertimbangkan apakah memungkinkan 

bila penelitian serupa dilakukan di tempat lain. Langkah-langkah ini sejalan 

dengan pernyataan Eisner yang dikutip oleh Creswell (2015).  
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IV. DISKUSI  

 Hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara mendalam, sumber 

sekunder dari berbagai literatur yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian 

ini dengan merujuk kepada teori CPM.  

1. Pilihan dan hak individu untuk mengontrol informasi, membuat aturan 

pribadi dan alasan yang melandasi tindakan berbagi  

 Informan menyadari penuh akan adanya hak dirinya untuk menyimpan 

informasi yang dalam pandangan mereka merupakan hal yang menyangkut 

pribadi, seperti masalah rumah tangga atau masalah dengan suami, serta terkait 

keuangan. Informan memiliki kebebasan memilih kepada siapa mereka akan 

berbagi informasi yang bersifat rahasia. Keluarga dan pasangan menjadi pilihan 

yang aman bagi informan untuk berbagi informasi yang bersifat pribadi dan 

rahasia, sedangkan di luar keluarga maka sahabat dan teman baik yang telah 

menjalin kedekatan selama bertahun-tahun menjadi pilihan berbagi informasi.  

 Kedekatan yang bertahun-tahun dengan orang di luar keluarga yang 

menjadi pihak mendapat informasi pribadi dan rahasia oleh informan menjadi 

alasan utama selain sejarah hubungan yang dijalin antara informan dengan yang 

bersangkutan. Bisa dipahami karena hal itu berarti informan telah mengerti 

karakter dan kepribadian dari lingkaran di luar keluarga yang dipercayainya. 

Juga sifat dan status pekerjaan membuat informan harus berhati-hati seperti DV.  

 Pengalaman pahit dan traumatis karena rahasia pernah dibocorkan oleh 

orang lain dah ini menjadi pembelajaran bagi informan untuk melakukan 

penilaian terhadap orang yang akan dibagikan informasi. Alasan rahasia pernah 

dibocorkan orang merupakan penyebab informan FW dan CY untuk sangat 

berhati-hati melakukan pengontrolan informasi dan lebih memilih mempercayai 

anggota keluarga.  

Karakteristik kepribadian juga ternyata menjadi ciri yang akan 

membedakan individu untuk lebih sering berbagi dengan orang lain dan banyak 

sedikitnya informasi pribadi yang dibaginya dengan orang lain. Informan 

penelitian menjelaskan bahwa orang yang ekstrovert (terbuka) , yang lebih 

fleksibel dan mudah mengobrol menyebabkan mereka lebih mudah membagi 

perasaan dan tekanan atau stres yang dialami dengan orang yang dekat dengan 

mereka.  
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Klasifikasi  Pilihan dan Hak Informan Mengontrol 

Info dan Pentingnya Aturan Pribadi serta 

alasan yang melandasi tindakan berbagi 

informasi  

Temuan  

IY Jelas kita yang harus nentuin apa yang 

membebani mau diceritain ke orang atau 

nggak. Saya pilih-pilih mbak 

orangnya…lihat sejarah hubungan kita, saya 

punya sahabat udah 20 tahun lebih terbukti 

bisa dipercaya, saya cuma cerita ke dia selain 

suami tentunya, tapi kalo menyangkut hal-hal 

yang lebih dimengerti perempuan ya ke 

sahabat saya itu 

 

Semua informan setuju 

menjadi pihak yang 

mengontrol informasi da 

memilih kepada siapa akan 

membagi informasi. 

 

Faktor kepribadian menjadi 

factor seseorang nengontrol 

dengan ketat.  

 

Kedekatan dengan individu 

jadi factor, karena itu memilih 

keluarga sebagai tempat 

menumpahkan perasaan  

 

Kedekatan di luar keluarga 

yang bisa mendapat informasi 

pribadi/ rahasia harus sudah 

berlangsung dalam jangka 

waktu lama dan 

mempertimbangkan karakter si 

penerima informasi juga 

sangat ditekankan 

 

Sejarah hubungan antara 

informan dengan yang diberi 

informasi, pengalaman pahit 

menjadi faktor melandasi 

aturan  

 

Topik informasi rahasia yang 

dibagi juga dikontrol oleh 

informan, terkait dengan status 

pribadi dan kewajiban atau 

sifat pekerjaan 

AM Mau cerita atau nggak dipikir dulu, banyak 

pertimbangan karena aku nggak gampang 

curhat emang orangnya, selama masih bisa 

disimpen sendiri pasti aku simpen, kalo udah 

nggak tahan atau butuh tukar pikiran aja, 

itupun nggak sembarang orang ya, paling 

suami atau mami aku 

Sebagai orang yang paling aku percaya Dari 

dulu nggak mau cerita ke orang kecuali orang 

tua, sesudah nikah tambah suami, hanya 

orang yang paling aku kenal yang boleh tahu 

tentang apa yang aku rasakan 

 

RD Gua sih gampang-gampang aja orangnya, 

ngapain mikir berat-berat, kondisi lagi kayak 

gini…ini aja luar biasa berat, nggak 

kebayang bakal ada situasi gini, kalo bisa gua 

selesaiin langsung, kalo nggak bisa dari pada 

pusing dan makan ati ya cerita ke temen baik 

gua, selain ke suami, tapi liat-liat juga ya apa 

yang bisa dicurhatin apa yang nggak… 

 Aturan pertama gua bisa percaya sama itu 

orang, aturan ke dua dia udah membuktikan 

bisa dipercaya 

 

NT Iya mbak, liat-liat topiknya ya yang mau 

dibagi ke orang lain, saya sih ada gank 

bertiga sama temen baik dari jaman SMP 

sampe sekarang udah ibu-ibu…kita cerita 
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segala hal tapi sepakat kalo menyangkut 

suami atau rumah tangga atau yang sensitif 

nggak usah cerita atau kalo cerita harus jaga 

banget kepercayaan. Aturan pertama tadi 

yaaa udah, topik menyangkut rumah tangga 

atau suami, uang gaji dan yang sensitif kita 

nggak bicarakan, aturan ke dua what we tell 

to the the three of us, stays with us (apa yang 

dibicarakan diantara mereka bertiga hanya 

mereka yang tahu – peneliti) 

 

ST Harus pilih-pilih dong…mulai dari apa yang 

mau diceritain, perlu nggak, gimana karakter 

orang yang deket sama kita, bisa simpan 

rahasia nggak…pokoknya jangan 

sembaranganlah 

 

FW Pasti ya…kalau apa yang dicurhatin ke 

orang, apalagi cerita tentang hal-hal yang 

dalam banget sifatnya tentang kita, ya harus 

ditimbang-timbang dulu….jangan sampe jadi 

boomerang di kemudian hari kalo dibocorin 

sama orang yang kita curhat bisa 

gawat…harus yang bisa dipercaya, dilihat 

dari selama ini gimana orangnya ke kita, 

kalau hubungan baik belum berlangsung di 

atas sepuluh tahun, nggak bakalan cerita deh, 

karena pengalaman pahit pernah aku alamin, 

curhat ke orang bocor mulut 

 

CY Selain suami dan orang tua, gua sih nggak 

mau cerita banyak hal ke orang lain, karena 

ada pengalaman pahit yang jadi pelajaran 

buat gua pribadi…tau-tau udah kesebar aja, 

sakit ati banget kalo diinget, pengalaman 

traumatis buat gua. Jadi sekarang aturan gua 

pribadi…hanya ke keluarga, itupun hanya ke 

suami dan orang tua, hanya mereka yang bisa 

dipercaya 

 

DV Kita yang ngatur ya mbak, apa yang mau kita 

ceritakan…biarpun ke sahabat kita sekalipun, 

soalnya status kan sekarang sudah beda, 
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tanggung jawab lebih besar, hanya dengan 

orang yang sangat sangat dekat, harus sudah 

bersahabat dulu dan sudah lebih dari 

yaaah…tiga tahunlah paling nggak 

 

 

2. Tantangan yang dihadapi selama masa PSBB dan diberlakukannya WFH   

Klasifikasi  Masalah yang timbul karena PSBB, 

situasi WfH di keluarga 

Temuan  

IY Selama PSBB jadwal kerja diatur ketat, 

biarpun aku orang pusat…back office, 

kita WfH ya tapi tetap harus kerja juga, 

malah gila banget rasanya….dari pagi 

sampe malem banget, ya rapat koordinasi 

dengan pusat dan cabang, atur jadwal 

buka cabang dan staf operasional, karena 

nggak semua cabang boleh dan bisa 

buka…mana anak-anak juga sekolah dari 

rumah kan? Suami juga kerja dari rumah, 

kebayang dong…sampe sekarang anak-

suami juga masih sekolah and kerja dari 

rumah, tapi aku udah bisa masuk kantor 

seminggu 3 kali, lumayan 

refreshing…hahaha 

Tantangan utama dan sumber 

tekanan terbesar dari kondisi 

pekerjaan yang harus tutup usaha, 

berpindah kerja ke sistem WfH 

yang sangat bergantung teknologi 

dan mendapatkan pembatalan 

kontrak kerja, dikurangi kegiatan 

dan mendapat pengurangan gaji 

serta harus memPHK karyawan  

 

Mendapatkan ide baru dari kondisi 

yang terburuk untuk memulai 

mendapatkan pemasukan  

 

Informan dan keluarga beradaptasi 

dengan kondisi WfH dan belajar 

dari rumah 

 

pendapatan yang menurun 

merupakan faktor utama penyebab 

stres bagi informan dan merubah 

gaya hidup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM Susah mbak, sejak Februari pertengahan 

mulai tuh kerjaan-kerjaan dicancel-cancel 

klien, tapi pas itu masih yang pameran 

yang cancel, nah… pas awal Maret yang 

pengumuman pak Jokowi itu, udah 

langsung ancur-ancuran…ya wedding, ya 

annual meeting perusahaan, ya 

pameran…semuanya satu-satu cancel, 

pengen nangis terus rasanya…mana 

kerjaan suami kan di resto juga kena, 

kudu tutup sementara kita nggak mau 

sama sekali keluarin anak-anak (pegawai 

– peneliti) pemasukan 0, tabungan sama 

deposito kita kerahin buat bayar gaji 

anak-anak, terus beli susu ama pampers 

yang kecil kan make…sama makan 

sehari-hari, itupun udah sederhana banget 

makannya… udah abis-abisan rasanya 
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tapi kudu kasih makan orang banyak kan 

anak-anak resto juga punya tanggungan 

keluarga…untung aja ruko punya sendiri 

nggak nyewa, kita cuma bisa lari ke 

Tuhan lewat doa-doa…eh di situ kita 

dikasih ide usaha online frozen menu 

resto suami, promonya lewat IG resto 

sama IG kami berdua, mulai deh kami 

pelan-pelan ngerangkak…wedding ada 

lagi tapi bayarannya kecil soalnya 

acaranya juga jadi kecil kan undangan 

nggak banyak, tapi nggak apa, semua kita 

kerjain, semua kita syukurin…yang 

penting ada pemasukan dulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD Sejak 14 Maret udah WfH, kerjaan jadi 

tambah lama jamnya, jadi WfH itu bukan 

Work from Home tapi Work for Hours 

lho, tiap hari kudu stanby depan laptop, 

soalnya direksi sering ngadain meeting 

yang dadakan…belum kalo ada 

koordinasi ama pemerintah, mereka 

maunya kita ngikutin jam 

mereka…padahal aku sambil ngeliatin 

anak juga kan dia sekolah dari rumah, 

mana gurunya karena ngajar online gitu, 

sinyal suka keganggu pas kita juga kudu 

meeting…  

NT Puji Tuhan, kerjaan masih ada biarpun 

yang ngebangun gedung udah nggak ada 

ya karena berhenti proyeknya, tapi yang 

ngebangun rumah masih ada ya 1 – 2lah, 

terus bantu-bantu suami di usahanya 

juga, dia kan bangun segala, even renov-

renov juga kita jabanin…yang penting 

masih ada biarpun dikiiiit banget, 

makanya sekarang ngegambar ya apa 

yang dikasih ide ama Tuhan, siapa tahu 

setelah semua normal ternyata ada yang 

mau make desain kita kan? Yang penting 

buat makan sama anak sekolah tetap bisa 

bayar…yang lain dicut aja, Cuma ya gitu 

jadi guru untuk pelajaran anak sekarang 

susah banget ya?! Kayaknya pelajaran 
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anak sekarang itu jauh lebih complicated 

deh dari jaman kita dulu, aduh.. 

ST Yaah sebagai guru harus siap untuk 

ngajar lewat situasi gini, stressfull iya 

banget, apalagi ini jadi tergantung banget 

ama sinyal begini, tapi ini masalah 

pendidikan di seluruh dunia, jadi kita juga 

kudu bisa ngatasin, apalagi untungnya 

murid-muridku kan dari golongan 

mampu, jadi mereka aku suruh cari 

sumber sendiri dan ngembangin dari 

yang udah aku ajarin…google classroom 

membantu banget kerjaanku, biarpun jadi 

lamaan untuk siapkan bahan dan periksa 

tugas-tugas mereka…yang bikin stress 

yak arena anak-anak juga sekarang jadi 

100% tergantung sama aku ya, mereka 

kan sekolah dari rumah jadi gurunya enak 

tuh nggak banyak murid yang nanya 

soalnya mereka belajarnya via zoom 

yang nggak berbayar dari gurunya jadi 

terbatas banget durasi belajarnya…sampe 

kesel deh, kita org tua kan juga kudu 

konsen kerjaan mereka dengan kondisi 

terbatas masih kasih tugas-tugas ke anak 

kita, ujung-ujungnya kita yang harus jadi 

guru 

FW Nggak banyak kerjaan sejak social 

distancing, malah mendekati 0 mbak 

semua proyek, mau toko, mau rumah 

ama dept store (department store) semua 

jalan di tempat…sediiih banget, padahal 

sebelum PSBB aku itu udah ada kontrak 

5 klien lho sampe Agustus kemarin, 

langsung pada batal karena mereka 

sendiri kesulitan keuangan, sisa 1 itupun 

rumah jadi nggak gede…ya aku tetap 

kerjain buat bantu suami, dia kena banget 

dampaknya covid ini…pembantu kita 

pulangin karena awal covid dia langsung 

minta pulang kampung, untung aja kita 

pulangin jadi hemat, biarpun gua jadi 

pontang panting ngerjain kerjaan rumah 
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Dari temuan penelitian dan cara informan menjelaskan permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi selama masa PSBB dan diberlakukannya WfH, 

lebih jauh penelitian dilanjutkan dengan menelaah bagaimana mereka membuka  

sama nungguin anak gua sekolah, mana 

pelajaran anak SD sekarang udah aneh-

aneh lagi tugasnya, padahal itu sekolah 

kita udah bayar mahal lho…kan gurunya 

banyak dare Filipin, Malaysia gitu di 

sekolah anakku..malah macem-macem 

disuruhnya, kita juga jadi pusing kepala 

bantuinnya…udah pusing mikir kerjaan, 

duit ya pusing ngajarin anak 

CY Kalo kerjaan ya ngikut kantor aja mbak, 

ada pemotongan sampe 30% dari 

gaji…mau apa lagi? Yang penting masih 

ada pemasukan n nggak di PHK, 

untuuung anak-anak bisa mandiri, belajar 

online terus terutama yang gede kan udah 

kuliah, dia ngertiin banget kondisi papa 

mamanya…dia ikut-ikut temannya jualan 

online biar nggak usah minta duit jajan, 

terharu banget…suami kan usaha ekspor 

impor, ya abis bener-bener mbak, nggak 

ada kegiatan…jadi hidup dari gajiku dan 

tabungan, pegawai suami juga terpaksa 

banyak yang kita cut, duh kalo ingat 

pengen nangiiis aja… 

DV 

 

Bank tempat aku kerja ya kena banget 

mbak…tahun ini nggak ada bonus, 

disyukurin aja yang penting masih kerja, 

memang beberapa bulan itu aku sempet 

ngerasa semua gelap, nggak tahu musti 

ngapain, kerja ya berdasarkan tuntutan 

kerjaan tapi nggak bisa ngasih ide-ide 

lagi, anak-anak juga belajar dari rumah 

aku Cuma bilangin, mama bukan guru 

jadi sebisa mama aja, kamu coba tanya 

ama papa, suami juga lumayan suntuk 

mbak karena kantornya kan income turun 

drastis, dia kepotong sampe 20% gaji dan 

tunjangan…kebayang kan?  
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diri terhadap orang lain terhadap permasalahan yang dihadapi.  

 Ternyata kondisi pandemic yang sebelumnya tidak pernah dialami dan 

dibayangkan oleh semua orang dan menyebabkan terjadinya perubahan besar 

dalam topik atau isu membuka diri yang dilakukan informan, hal ini sejalan 

dengan yang disampaikan oleh beberapa informan. Informan juga menjelaskan 

tentang terbangunnya sisi spiritual dan dukungan yang diberikan oleh 

lingkungan komunitas spiritualnya.  

Informan NT :  

 “ya kalo sekarang, gank kami bertiga nih, mau nggak mau ya curhat-

curhatan perkara duit, abis gimana semua-semua kan terdampak pandemic, mau 

ngomongin topik apa aja semua juga kena ujung-ujungnya ke situ, mereka juga 

keluarganya kan ngalamin…jadi udah bukan masalah 1- 2 orang saja, tapi 

masalah manusia di mana-mana…dan kita perlu ngelepasin yang nyesek banget 

buat kita…ya terkait pemasukan yang berkurang itu”  

Informan DV :  

 “karena udah terlalu berat tuntutan di kerjaan dengan kerja yang makin 

banyak dan berubah-rubah gara kondisi pandemic gini, jadinya cerita juga ke 

temen yang deket tapi nggak satu bagian, toh dia juga ngalamin tuntutan yang 

sama, perahu sendiri-sendiri tapi gelombangnya sama…” 

Informan CY :  

 “akhirnya mulai bisa terbuka juga ke orang lain selain ke ortu dan suami 

mbak, karena kemarin itu kan Kakakku dan kakak ipar sempat positif covid-19, 

jadi mereka dirawat sampe dua bulanan di RS, anak-anaknya diurusin mama 

papa… kasian mama papa kalo masih diceritain juga masalah keluarga kami, 

untung ada teman-teman persekutuan doa jadi bisa ngomong dan didoain 

bareng-bareng kami semua, aku dan suami jadi lega banget karena berasa nggak 

sendirian…padahal awalnya nggak sengaja cerita” 

 

V. SIMPULAN   

 Dalam kondisi yang menekan secara mental dan rohani di masa PSBB 

dengan tuntutan bekerja dari rumah dan mendampingi keluarga untuk belajar 

dan menopang perekenomian keluarga, informan memang membutuhkan pihak 

lain untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. Faktor kedekatan 

hubungan dan membuka diri terjalin lama sebelum adanya pandemi covid-19 di 

Indonesia, sehingga yang menjadi faktor bukan lagi membuka diri untuk 
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membangun hubungan baru, tetapi membuka diri dengan bercerita kepada orang 

lain tentang permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah 

terjadi dalam kehidupan informan.  

Permasalahan terkait nasib usaha yang dimiliki karena telah melakukan 

PHK besar-besaran di usahanya, bekerja berjam-jam hingga jauh malam dengan 

mengandalkan teknologi komunikasi, pemasukan yang minim dan keharusan 

merubah gaya hidup secara drastis serta menjadi  pengganti guru bagi anak-

anaknya merupakan topik-topik yang dibagi informan kepada orang yang 

dipercayai.  

Topik tentang keuangan menjadi hal yang dibicarakan dengan lebih 

berhati-hati karena kesadaran informan bahwa hal tersebut menimpa semua 

orang, padahal di antara informan ada yang sebelumnya tidak pernah 

membicarakan topik keuangan dengan orang yang dekat karena memiliki aturan 

pribadi dan aturan kelompok yang dibuat bersama. Di sini terlihat terjadinya 

pergeseran pembukaan diri informan yang lebih besar dengan CPM karena 

situasi yang berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran juga 

terlihat pada bagaimana informan mulai membuka diri pada pihak lain di luar 

yang selama ini ia percayai, juga dikarenakan situasi.  

 Di masa yang akan datang, penelitian tentang sejauh mana CPM efektif 

untuk membuka diri pada diri seseorang dan dalam situasi seperti apa CPM 

dapat efektif diberlakukan akan menjadi sebuah penelitian yang akan 

memperdalam penelaahan terhadap penerapan teori ini dalam kehidupan sehari-

hari pada situasi di luar kenormalan lainnya seperti situasi pandemic yang terjadi 

sekarang.  
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