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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1.  Permasalahan 

Terbentang luas dengan bentuk negara kepulauan, Republik Indonesia terbagi 

dalam 34 provinsi yang terdiri dari atas kabupaten dan kota meliputi wilayah 

Sabang sampai Merauke secara administratif. Setiap wilayah Indonesia memiliki 

kondisi lingkungan yang berbeda – beda, yang mana kondisi tersebut secara 

langsung mempengaruhi keberagaman ekosistem di sekitarnya. 

Kondisi geografis di Indonesia juga mempengaruhi diversitas warga negara 

atau penduduk yang hidup di wilayah tersebut dengan pengaruh dari berbagai faktor 

dan aspek kehidupannya. Antara lain ras, pluralitas suku bangsa, keberagaman 

agama dan keyakinan, faktor sosial-budaya, kemajemukan ideologi dan politik, 

heterogenitas ekonomi dan lain-lainnya (Putri, 2020).  

Koentjaraningrat (2003) mengungkapkan bahwa definisi dari suku bangsa 

adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan dan kesatuan budaya, terikat 

oleh kesadaran serta identitas tersebut. Keragaman budaya di suatu daerah sangat 

bergantung akan faktor geografis. Semakin besar wilayah tersebut, maka akan 

semakin kompleks perbedaan satu kebudayaan dengan budaya lainnya. 

Lembaga Eijkman bersama dengan sejumlah lembaga penelitian lainnya 

melakukan riset tentang keberagaman etnis dan suku yang ada di Indonesia yang 

dipublikasikan pada tahun 2013. Mereka melakukan observasi jalur migrasi nenek 

moyang penduduk Indonesia. 
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Dalam penelitian ini, para imigran melakukan imigrasi sekitar 50 – 60 ribu 

tahun yang lalu ke Asia Tenggara, termasuk dengan wilayah Indonesia. Hasil dari 

riset ini disimpulkan menjadi adanya empat gelombang imigrasi yaitu: 

a. Gelombang migrasi yang dilakukan 50 – 45 ribu tahun silam: Migrasi 

yang dilakukan oleh manusia modern melalui jalur darat Asia bagian 

selatan. Selain itu bagian barat kepulauan Indonesia yaitu Sumatera, Jawa 

dan Kalimantan yang menyatu dengan Paparan Sunda yang disebabkan oleh 

muka air laut yang rendah. Lombok dan Bali juga terpisah oleh selat yang 

dalam. 

b. Gelombang migrasi yang dilakukan 35 – 16 ribu tahun silam: Migrasi 

yang dilakukan oleh manusia yang tinggal di wilayah Indocina dan datang 

melalui jalur darat. Pada saat itu, Paparan Sunda masih dapat dilihat, tetapi 

secara perlahan permukaan air laut naik dan mulai terlihat muka daratan dari 

Asia Tenggara. 

c. Gelombang migrasi yang dilakukan 5.000 – 4000 tahun silam: 

Menyebarnya kelompok Austronesia dari wilayah Cina Selatan dan Taiwan 

ke Indonesia bagian Timur dan Barat.  

d. Gelombang migrasi yang dilakukan 2.000 tahun silam: Masuknya 

kelompok proasiatik, Arab, India, dan Cina dan agama dan budaya Hindu, 

Budha dan diakhiri dengan Islam (Titiyoga, 2017). 

Pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Institute 

of Southeast Asian Studies dalam mengananalisis data dari Sensus Penduduk 2010. 

Hasil analisa Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa Indonesia memiliki 1.340 
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suku bangsa yang memiliki karakteristik tersendiri. Keragaman karakteristik 

tersebut membuat kita seringkali melakukan kontak dan interaksi bersama individu 

atau kelompok yang memiliki perbedaan latar belakang dalam hidup bermasyarakat 

sehari – hari (Badan Pusat Statistik, 2015).  

 

 

Gambar 1.1 Pemetaan Genetika Manusia Indonesia 
(sumber : National Geographic, 2015)  

 
Sejarah dan budaya adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah 

merupakan sebuah proses historis manusia di masa lalu dalam mengenal 

lingkungannya, dimana hasil pengenalan tersebut menjadi sebuah budaya yang 

berkesinambungan (Geertz, 1973).  

Berdasarkan sejarah yang terjadi di Indonesia di abad kedua dan abad 

keempat adanya pengaruh agama serta budaya yang berasal dari Hindu – Budha, 

yang masuk melalui para pedagang dari India dan China yang datang ke Pulau 

Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Pengaruh para pedagang tersebut berkembang 

dengan pesat yang dapat dilihat dari kemunculan sejumlah kerajaan yang besar 
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antara lain Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Sailendra. Abad ke-14 menjadi puncak 

kejayaan Hindu – Budha di nusantara. Di abad ke-14 ini pula Islam masuk ke 

Indonesia yang dibawa oleh pedagang asal Gujarat, Persia dan Arab yang tersebar 

dari pantai barat Sumatera hingga timur Jawa. Akhir abad ke-15, sebanyak 20 

kerajaan Islam mendominasi perkembangan agama lain di Indonesia. Pada masa ini 

juga agama Katolik dibawa dan disebarkan oleh bangsa Portugis, khususnya di 

daerah Flores dan Timor. Kemudian di abad ke-16, Belanda membawa pengaruh 

agama Kristen Protestan dengan pengaruh Calvinis dan Lutheran. yang tersebar di 

wilayah Indonesia bagian Timur termasuk Toraja. Sumatera juga menjadi target 

penyebaran agama di wilayah Sumatera khususnya bagian Utara (Permana, 2015).  

Ada beberapa faktor serta aspek yang membuat pemeluk agama Islam 

jumlahnya mendominasi di tanah air walaupun sejarah menunjukkan Katolik adalah 

agama terakhir yang masuk ke Indonesia. Faktor dan aspek diversitas tersebut 

antara lain heterogenitas ekonomi, faktor sosial-budaya, keanekaragaman subtansi 

ajaran dan kemajemukan faktor politik. Sejarah menunjukan bahwa di ujung abad 

ke-16, Kerajaan Mataram mendominasi dinasti - dinasti pesisir yang berada di 

dalam kekuasaan dinasti Majapahit yang beragama Hindu. Akibatnya, di 

pertengahan abad ke-17, Islam menguasai hampir di seluruh bagian Indonesia 

(Benda, 1983).  

Pada dasarnya setiap agama mengajarkan umatnya untuk hidup dalam 

perdamaian dengan menjunjung sikap toleransi dan menghargai perbedaan.  Ajaran 

agama Islam pun juga tidak membenarkan adanya suatu tindakan kekerasan. Dalam 

QS. Al Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman “Dan tiadalah kami mengutus kamu, 
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melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Pada ilmu tafsir Al – Quran, 

disampaikan bahwa Al-Rahmah (rahmat) artinya adalah sifat belas kasih yang 

menetapkan perbuatan baik terhadap orang yang dikasihi. Sehingga kata Al-

Rahmah memiliki dua makna yaitu kasih sayang serta berbuat baik. Pada konteks 

makna rahmat Allah SWT, maka bentuk rahmat yang diberikan oleh-Nya adalah 

diberikannya nikmat dan keutamaan, sedangkan kepada sesama manusia Al-

Rahmah adalah bermakna sebagai kasih sayang dan belas kasih (Shihab, 2006). 

Paradigma ini menunjukan bahwa ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT 

dengan perantara Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membimbing umat 

manusia dengan selalu menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya menjadi 

rahmat kepada para muslim lainnya, tetapi kepada seluruh umat manusia, juga 

termasuk mahluk hidup lainnya (Arafat, 2017). 

Namun, makna Al-Rahmah ini dirusak oleh keberadaan beberapa kelompok 

minoritas yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Dalam jangka waktu dua puluh 

tahun terakhir kelompok minoritas tersebut melakukan aksi teror dengan tujuan 

tertentu yang mengatasnamakan agama Islam. Berbagai komunitas ini merusak 

citra agama Islam di mata dunia, menjadi agama yang radikal dan menyebarkan 

teror. Bahkan fenomena ini menyebabkan terbentuknya kelompok Islamophobia 

karena ulah yang ditimbulkan oleh kelompok radikalis tersebut, sehingga citra 

agama Islam semakin memburuk. Tentunya hal ini bertolakbelakang dengan 

pedoman yang menjadi fundamental ajaran agama Islam tentang perdamaian 

(Syahira, 2018). 
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Fenomena ini muncul seiring dengan adanya perubahan tatanan politik dan 

sosial, dari masa Orde Baru hingga demokrasi. Terjadinya gelora perubahan 

ideologi sosial politik di Indonesia pada masa itu, menjadikan paradigma 

pemerintahan berbasis masyarakat. Sistem pemerintah Indonesia sebelumnya 

menganut fungsi sistem sentralistik yaitu semua keputusan dan aturan yang berlaku 

di suatu wilayah ditentukan oleh pemerintah pusat, setelah diberlakukannya UU no. 

22/1999 serta UU no. 32/2004, sistem pemerintahan bertransformasi dengan 

menggunakan sistem desentralistik dengan harapan agar sistem otonomi daerah di 

masing-masing wilayah dapat efisien dan terakomodir baik pemerintahan pusat 

maupun daerah (Welianto, 2020). Oleh karena itu, terbentuk sebuah inisiatif 

kemitraan antara pemerintah dan organisasi sipil, dibantu dengan elemen-elemen 

masyarakat melalui organisasi masyarakat untuk dapat berpatisipasi dalam 

pengawasan untuk tercapainya tujuan negara (Herdiansyah, 2016). Namun, dengan 

peraturan dan keleluasaan yang baru, di sisi lain beberapa organisasi masyarakat 

yang terbentuk ini keluar dari fungsi utamanya, sehingga gerakan dari organisasi 

atau kelompok radikalisme beragama di Indonesia menjadi semakin nyata. 

Sejarah gerakan radikalisme di Indonesia muncul dari pasca kemerdekaan 

hingga pasca reformasi. Gerakan ini dimulai saat Kartosuwirjo memimpin di bawah 

naungan organisasi Darul Islam (DI) hingga akhirnya gerakan ini dapat diredam. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, gerakan ini kembali muncul tetapi 

terbentuk atas rekayasa militer melalui Ali Moertopo yang menerapkan pola 

“Pancing Jaring” dengan unit Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpinnya. Adapula 

Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) yang melakukan rekayasa dengan 
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merekrut sebagian anggota bekas DI/TII dalam rangka memojokkan Islam melalui 

aksi seperti Komando Jihad (Komji) di tahun 1976. Sejak jatuhnya rezim era 

Soeharto, kepemimpinan berubah menjadi demokratis dan semakin meningkatkan 

kebebasan dari kelompok radikal tersebut. Secara tidak langsung era ini menjadi 

fasilitas bagi kelompok radikal menjadi lebih vokal dan militan, bahkan menambah 

jumlah nama kelompok Islam radikal lainnya (Asrori, 2015). 

Di Indonesia, konstitusi dan sistem perundang-udangan telah mengatur 

perkembangan organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang dipayungi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana               berisi 

adanya sebuah jaminan/pertanggungan untuk seluruh rakyat negara Indonesia 

dalam mendirikan sebuah perserikatan atau perkumpulan serta menyampaikan isi 

pikiran secara lisan maupun tulisan (BPHN, 2011). 

Berdasarkan Undang-Undang no. 17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 yaitu 

mengenai pengertian organisasi masyarakat dan fungsinya, yang mana pasal 

tersebut dijelaskan bahwa organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela karena 

adanya persamaan tujuan, persepsi, aspirasi, faktor kepentingan, dan serangkaian 

kegiatan untuk ikut serta dalam membangun demi capaian animo Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila (DPR, 2013). 

Kebebasan dan kemudahan dalam mendirikan organisasi masyarakat 

sebenarnya sudah terbentuk sejak masa reformasi, di mana organisasi ini bukan 

bagian dari pemerintahan atau organisasi yang bukan bagian dari lembaga bisnis 

dan ekonomi (Hajiji, 2019). Atas kondisi ini sejumlah masyarakat sipil telah 

membentuk beberapa organisasi kemasyarakatan dengan agama sebagai dasar 
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aturan. Organisasi masyarakat tersebut antara lain Laskar Jihad, Gerakan Pemuda 

Islam (GPI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam (KISDI), dan lainnya 

(Agustiar, 2019). 

Di antara sejumlah organisasi masyarakat keagamaan yang dibentuk pada 

saat itu, 17 Agustus 1998 menjadi tanggal resmi berdirinya salah satu organisasi 

masyarakat keagamaan yaitu Front Pembela Islam (FPI). Dari sejumlah organisasi 

masyarakat yang terbentuk pasca reformasi, FPI adalah salah satu organisasi 

masyarakat yang tetap eksis hingga saat ini. Organisasi masyarakat ini awalnya 

dibentuk atas tujuan sebagai wadah kerjasama para ulama dan umat Islam. 

Dipilihnya Rizieq Shihab menjadi ketua saat itu karena usianya yang masih muda 

dan baru menyelesaikan pendidikannya di Arab Saudi. Namun, pasca kerusuhan 

Gang Ketapang pada 22 November 1998, nama FPI semakin dikenal dan 

mendominasi, tetapi dalam konteks sebuah organisasi masyarakat yang radikal 

(Rina, 2012). 

Walaupun sejumlah aksi yang dilakukan oleh FPI penuh dengan aksi 

kontroversi, jumlah anggota dari organisasi masyarakat ini terus bertambah 

(Subkhan, 2013). Bertambahnya jumlah anggota dari FPI dinilai oleh peneliti 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karena Rizieq Shihab dianggap 

sebagai kelompok elite yang peduli akan masyarakat. Rizieq seringkali menanggapi 

isu kebijakan pemerintah, dimana respon tersebut dianggap positif oleh para 

pengikutnya (Fachrudin, 2017). 

Namun, aksi respon tersebut seringkali meresahkan masyarakat. Sehingga 

pemberitaan media massa terhadap FPI cenderung negatif. Keberlangsungan 
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aktivitas mereka dinilai anarkis dan dapat memecah persatuan bangsa. Berdasarkan 

catatan dari Polri, pada rentang tahun 2010 – 2012 saja, FPI telah melakukan 34 

kali aksi anarki. Di antaranya dengan melakukan aksi protesnya mengenai 

pembatalan Peraturan Daerah mengenai minuman keras di depan Gedung 

Kementerian Dalam Negeri dengan melemparkan batu dan telur busuk 

(Anggriawan, 2012).  

Sikap intoleran juga ditunjukan oleh FPI dalam aksi ricuh mereka dalam 

menutup rumah ibadah. FPI menyegel tujuh rumah ibadah di Rancaekek, Bandung. 

Menurut FPI mereka mendapatkan laporan bahwa keberadaan rumah ibadah 

tersebut  meresahkan masyarakat karena belum memiliki izin (bbc.com, 2010). 

Selain itu, FPI juga sebagai salah satu pelopor Gerakan 212 yang diawali dengan 

kejadian atas tuntutan FPI kepada pemerintah dalam menangani kasus atas dugaan 

penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Ahok atau Basuki 

Tjahaja Purnama, di mana FPI menuntut Ahok untuk ditangkap (Affan, 2016). 

 
Gambar 1.2 Ketua FPI Rizieq Shihab dalam aksi 212 tahun 2016 

(sumber: Gani Kurniawan, Tribunnews, 2017) 
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FPI juga vokal dalam menyuarakan sistem Demokrasi Pancasila yang 

dilakukan pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan syariat Islam. Mereka 

beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem hukum yang dibuat oleh manusia, 

sehingga perlu dikaji ulang penetapan sistem tersebut untuk dijadikan dasar hokum, 

bahwa hukum syariat Islam adalah sistem terbaik untuk dilakukan (Wahyuni, 

2017).  

Sikap yang dilakukan oleh FPI tersebut dinilai dapat memecah belah 

persatuan bangsa Indonesia. Sholahudin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebu 

Ireng menyampaikan bahwa ideologi Pancasila dan sistem Demokrasi yang dianut 

oleh negara Indonesia tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Setiap sila 

yang terkandung di Pancasila juga cukup mewakili nilai – nilai dari Islam. Namun, 

karena sebagian penduduk Indonesia merupakan non-muslim, sehingga penerapan 

nilai Demokrasi Pancasila perlu dihargai dengan selalu menjalankan sikap toleransi 

di tiap aspek kehidupan (republika.com, 2017).  

SETARA Institute melakukan sebuah penelitian dan menemukan sejumlah 

fakta bahwa pada tahun 2016 terdapat 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran 

kebebasan berkeyakinan terjadi di Indonesia. Kasus tersebut dikategorikan atas 

kasus yang dilakukan lembaga negara dan kasus yang dilakukan lembaga non-

negara. Dari sejumlah kasus tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua yaitu aktor 

dari lembaga negara dan aktor dari lembaga non-negara, di mana terdapat 42 aktor 

dari kategori aktor lembaga non-negara. Dari sejumlah aktor lembaga non-negara, 

16 diantaranya berasal dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Tindakan 

dan aksi yang paling sering dilakukan adalah sikap intoleransi, ujaran penyesatan, 
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mengintimidasi, ujaran kebencian, membubarkan kegiatan keagamaan lain, 

melakukan pembakaran terhadap properti, sikap mengancam dan pelarangan aturan 

pendirian tempat ibadah (tempo.co, 2017). 

Aksi FPI yang meresahkan masyarakat dengan ulah yang mereka lakukan, 

membuat pembahasan mengenai FPI seperti tidak ada habisnya. Hampir semua 

media memberitakan ulah FPI yang negatif. Contohnya, kasus pembangunan 

Gereja Santa Clara pada tahun 2017 lalu di Bekasi yang mana FPI menuntut 

penghentian pembangunan Gereja Santa Clara tersebut. FPI saat itu menyatakan 

bahwa protes yang mereka lakukan karena Gereja Santa Clara tidak memiliki izin 

pembangunan yang jelas. Sedangkan Wali Kota Bekasi menyampaikan fakta 

Gereja Santa Clara sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan 

aturan hukum. SETARA Institute menilai bahwa permasalahan ini bukan karena 

persoalan izin, melainkan karena beberapa elemen anggota masyarakat tidak 

bersedia untuk hidup dalam kebersamaan (Renaldi, 2017).  

Berkembangnya teknologi dan media sosial, membuat pemberitaan tentang 

FPI tidak terbatas hanya pada media konvensional. Bahkan respon tentang FPI juga 

dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial. Masyarakat menggunakan media 

seperti Twitter dalam menyampaikan pendapatnya dengan memviralkan hashtag 

#BubarkanFPI dikarenakan sikap FPI terhadap mahasiswa Papua yang 

mendapatkan perilaku diskriminasi di Semarang (Lestari, 2019). Adapula yang 

membuat petisi melalui platform daring change.org untuk membubarkan FPI ketika 

diketahui bahwa organisasi tersebut belum mendapatkan perpanjangan izin 

pendirian organisasi di bulan Juni 2019 (Habibi, 2019). 
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Gambar 1.3 Survei 2018 - Jumlah Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 
(sumber: Bulletin Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia - APJII, 2019) 

Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII) merilis survei 

penetrasi Internet 2018 dan perilaku pengguna Internet di Indonesia, menunjukkan 

bahwa pengguna Internet Indonesia telah mencapai 171,17 juta. Dari 264,16 juta 

jiwa jumlah penduduk yang diprediksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini 

menyumbang 64,8% dari total populasi Indonesia. Dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, jumlahnya meningkat 10,12% atau meningkat 27,9 juta pengguna 

(APJII, 2019). 

Hasil riset menunjukkan bahwa kontribusi pengguna internet di masing-

masing wilayah terutama terkonsentrasi di Jawa, mencapai 55%, diikuti oleh 

Sumatera (21%), Sulawesi-Maluku-Papua (10%), dan Kalimantan (9%) serta Bali 

dan Nusa Tenggara (5%). Menurut tingkat penetrasi internet 2018, Asosiasi Internet 

Penyedia Layanan Indonesia (APJII) dan survei perilaku pengguna internet di 

Indonesia, usia 15-19 tahun adalah usia terbesar untuk akses internet. Persentase 

terbesar pengunjung internet berusia 20-24 tahun, tingkat pengguna internet adalah 
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88,5%, dan 11,5% dari kelompok usia tidak dapat mengakses Internet (APJII, 

2019). 

 
Gambar 1.4 Survei 2018 - Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Usia 

(sumber: Bulletin Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia - APJII, 2019) 

Dilihat dari fenomena di atas, pada era teknologi informasi dan media baru, 

jaringan internet menjadi sebuah kemudahan seseorang dalam mempublikasikan 

sebuah informasi. Internet sebagai media baru telah banyak mengubah perilaku 

komunikasi masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat memanfaatkan platform 

media baru seperti media sosial, khususnya audiovisual daring seperti YouTube 

untuk mempublikasikan melalu sebuah informasi terkini (Swara, 2014).  

Tidak seperti TV, YouTube tidak hanya menyajikan informasi audiovisual, 

tetapi juga menjadi media, memberikan siapa pun kesempatan untuk berbagi 

informasi audiovisual. Dengan cara ini, akan ada banyak sumber informasi yang 

menyediakan berbagai audiovisual. Di TV, orang tidak memiliki hak untuk 

langsung berkomentar atau mengevaluasi apa yang mereka tonton. Sedangkan 

YouTube, audience dapat saling mengomentari dan mengevaluasi informasi yang 



14	
	

  Universitas Pelita Harapan 
 

mereka terima. Karena itu, sebagai salah satu platform media baru, YouTube 

memiliki peran dan kekuatan yang berbeda dalam kehidupan sosial daripada TV 

(Van, 2013).  

Era media massa adalah transformasi yang membawa teknologi informasi ke 

era baru. Di mana informasi terus ditampilkan melalui media audio-visual melalui 

sebuah frekuensi saluran. Pada kondisi seperti saat ini, orang sekarang tampaknya 

lebih suka mengkonsumsi informasi melalui ponsel yang terhubung ke internet. 

Dibandingkan dengan media lainnya, menggunakan ponsel untuk mengkonsumsi 

informasi lebih praktis daripada media konvensional (Swara, 2014). 

Jika mengacu pada perkembangan blog di Indonesia, 2009 adalah awal dari 

perkembangan blog elektronik Indonesia. Video artis Marshanda didistribusikan di 

situs video media YouTube dan berbagai siaran informasi di TV. Juga di tahun 

2010, video dari lagu-lagu Sinta-Jojo dan Gamaliel-Audrey muncul, menjadi topik 

berbagai media infotainment di beberapa kelompok / komunitas. Sinta, Jojo, 

Gamaliel dan Audrey sengaja mengunggah video yang mereka buat ke situs video 

YouTube (Chandra, 2017). 

Indonesia merupakan sebuah segmentasi market yang potensial untuk 

perkembangan dari industri media digital. Menurut Kemp (2016), Jumlah orang 

yang menggunakan internet dan media sosial di negara ini telah meningkat secara 

signifikan. Vlogger menghasilkan uang melalui iklan (Google AdSense) atau 

berpartisipasi dalam bidang iklan digital melalui dukungan atau tampilan produk. 

Kreativitas perekam video dan berbagai strategi penyajian diri telah menciptakan 
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karakter yang disukai banyak orang, apakah mereka pelanggan (subscribers) kanal 

atau penonton (viewers) kanal tersebut (Paramadhita, 2013). 

Data penelitian menunjukkan bahwa popularitas vlogging di Indonesia telah 

terlihat sejak sekitar 2015. Di Indonesia, popularitas media sosial yang tinggi adalah 

salah satu pendukung utama kegiatan vlogging ini. Google, sebagai salah satu 

raksasa perusahaan dari industri digital penyedia platform YouTube, berkomitmen 

untuk memasuki dan mengembangkan berbagai model bisnis di Indonesia. 

Ekspansi YouTube adalah salah satu poin utama. Dalam beberapa tahun terakhir, 

YouTube telah menjadikan Indonesia salah satu pasar berkembang yang harus 

dipelajari dengan cermat. Beberapa stasiun TV komersil juga menggunakan 

YouTube sebagai platform digital dalam mencari keuntungan lebih. Keadaan ini 

dikarenakan jumlah audience yang sedikit demi sedikit mulai beralih dari menonton 

program acara TV, menjadi konsumen dari media daring dan media sosial seperti 

YouTube. Benefit dan keutamaan YouTube adalah konsistensi YouTube untuk 

memaksimalkan berbagai cara dalam menargetkan calon audience-nya 

(Mahameruaji dkk, 2018). 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut dan munculnya teknologi 

smart phone, hal tersebut telah mempengaruhi perubahan budaya masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan informasi. Biasanya, masyarakat di Indonesia memenuhi 

kebutuhan informasi melalui media cetak atau elektronik, tetapi sekarang orang 

menggunakan internet dan jaringan smart phone untuk menemukan informasi yang 

mereka butuhkan. Masyarakat menggunakan kedua metode ini dengan melakukan 

streaming program TV terestrial melalui smart phone yang mereka milikki. Adanya 
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perubahan budaya tersebut, membuat pemirsa TV tradisional di Indonesia jauh 

berkurang. Riset Nielsen menunjukkan bahwa pada 2013, jumlah masyarakat 

berusia antara 18 dan 34 tahun yang menggunakan smart phone untuk streaming 

acara TV meningkat lebih dari 25%. Ini mengurangi jumlah audience TV 

tradisional sebesar 10%, dari 8,5 juta per menit menjadi 8,4 juta per menit 

(Handayani & Merdekawati, 2019). 

Karena itu, saluran televisi konvensional harus mampu beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi yang ada. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siaran 

TV untuk mempertahankan keberadaannya di antara masyarakat. Apa yang dapat 

dilakukan untuk mempertahankan keberadaan penyiaran TV adalah bahwa ia 

membutuhkan inovasi program / penyiaran, yang juga dapat diakses dengan 

menggunakan jaringan internet, yang berarti penyiaran digital berbasis internet 

tersebut dilakukan. Karena itu, siaran TV masih dapat mengimbangi versi 

penyiaran digital berbasis Internet lainnya (Severin, 2008). 

Mengenai dunia penyiaran, Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 

menjelaskan bahwa media baru di dunia penyiaran adalah proses streaming di 

internet atau menggunakan jaringan seluler. Lebih khusus lagi, media baru adalah 

media yang menggunakan media lain selain udara, dan kontennya masih disiarkan. 

Karena tingginya fenomena penggunaan platform digital audiovisual seperti 

YouTube, ada beberapa stasiun TV melebarkan segmennya dengan memiliki kanal 

di platform YouTube itu sendiri. Salah satu stasiun TV di Indonesia yang 

mengadopsi konsep media baru adalah stasiun Kompas TV, yang telah 

menghasilkan program yang disebut "Exclusive Digital". "Exclusive Digital" 
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adalah siaran khusus yang hanya dapat disiarkan melalui media online (kompas.tv 

dan YouTube). Ini disebut "Exclusive Digital" karena konten eksklusifnya hanya 

disiarkan di program "Exclusive Digital", bukan di program Kompas TV terestrial. 

Orang yang ingin menonton pertunjukan harus membuka situs kompas.tv atau 

YouTube TV Kompas, karena tidak ada "Exclusive Digital" di acara Kompas TV 

terestrial. (Handayani & Merdekawati, 2019). 

 
Gambar 1.5 Kanal YouTube Tayangan ‘Mata Najwa’ di Platform YouTube 

(sumber: YouTube Najwa Shihab) 

Melihat fenomena di atas, media menyadari bahwa tidak lagi dapat 

bergantung pada TV konvensional. Sehingga diperlukannya strategi lain dalam 

melebarkan segmen dengan penggunaan media baru sebagai platform. Tidak hanya 

stasiun TV yang menggunakan platform digital. Salah satu program TV favorit 

masyarakat pun menggunakan YouTube sebagai tools mereka meraih audience 

digital yang didominasi anak muda. Salah satunya adalah Najwa Shihab yang 

menayangkan program ‘Mata Najwa’ pada platform YouTube di kanal miliknya. 

Seperti diketahui bahwa program Mata Najwa yang berawal ditayangkan di Metro 

TV sejak tahun 2009, pindah penayangannya ke TRANS 7 pada 2018 lalu. Setelah 
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ditayangkan di TRANS 7, recording program Mata Najwa ini juga diunggah 

tayangannya di YouTube. Mengakhiri program Mata Najwa dari Metro TV dapat 

dipahami sebagai langkah yang diambil oleh Najwa Shihab untuk memulai fokus 

bisnis barunya, yaitu pembangunan Narasi TV, yang merupakan saluran digital 

dengan berbagai konten. Mata Najwa menjadi program utama untuk Najwa Shihab 

di Narasi TV. Melalui Narasi TV menayangkan program – program dengan tema 

entertainment, newsroom, olahraga dan lain sebagainya. Najwa fokus dalam 

membangun melalui konten, komunitas dan kolaborasi di dalam kanal tersebut. 

Menurutnya, tujuan dari dibangunnya Narasi TV adalah untuk menjaring penonton 

milenial yang kebanyakan dari mereka menonton programnya melalui platform 

digital YouTube. Fenomena ini dianggapnya bahwa tema politik tetap menarik 

untuk disimak oleh milenial, tetapi melalu platform digital (styl.id, 2019). 

Berdasarkan anggapan fenomena yang Najwa Shihab jelaskan di atas, 

YouTube dianggap memiliki pengaruh besar pada masalah politik suatu negara. 

Google juga berasumsi bahwa YouTube dapat dijadikan sebuah platform bagi 

masyarakat Indonesia, karena akses gratis yang diberikan oleh YouTube dan siapa 

saja dapat mengaksesnya. Tidak hanya itu, YouTube juga sering digunakan sebagai 

media untuk partai politik, membuat video untuk menarik perhatian publik, dan 

menyampaikan visi dan misinya kepada komunitas yang lebih luas. Selain hal di 

atas, YouTube juga menjadi jembatan akan faktor kepentingan budaya, ekonomi, 

dan bahkan pemerintah. Akibatnya, penggunaan Internet dan media baru oleh 

YouTube untuk mencapai tujuan komunikasi juga meningkat. Bahkan sejak 2010, 
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penggunaan Internet dan media baru telah menjadi standar praktik politik bagi para 

aktor politik (McNair, 2011). 

Selain menggunakan berbagai aspek positif dalam saluran komunikasi 

politik, Youtube juga dikenal karena informasi negatifnya terkait dengan video 

pendek, video amatir, dan terkadang video kontroversial (Church, 2010). 

Menggunakan YouTube adalah salah satu cara terbaik untuk menarik perhatian 

publik, termasuk dalam masalah politik. Sejak tahun 2012 di Indonesia YouTube 

juga telah banyak digunakan untuk mengunggah video yang berisi komentar politik 

oleh para politisi yang biasanya muncul di media massa atau komunikator politik 

lainnya yang jarang muncul dan kurang populer. YouTube juga telah digunakan 

oleh komunikator politik sebagai media untuk klarifikasi dan opini politik, yang 

mana beberapa diantara mereka sebelumnya telah diberitakan secara negatif oleh 

media arus utama (Arofah, 2015). 

Pelaporan politik seringkali lebih rumit daripada di bidang kehidupan lainnya. 

Di satu sisi, pelaporan politik memiliki dimensi opini publik, dan baik politisi 

maupun jurnalis menginginkan keduanya. Karena itu, berita politik bukan hanya 

laporan berita, tetapi hasil konstruksi realitas politik, yang bermanfaat bagi opini 

publik tertentu. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini terjadi 

menjadi tujuan utama, karena akan mempengaruhi pencapaian politik peserta 

politik. (McNair, 2011) 

Salah satu kanal  pada platform YouTube yang sering membahas perihal 

politik di bawah naungan Geo Media Group adalah Cokro TV. Konten Cokro TV 

diisi oleh beberapa pegiat aktivis media sosial dan pengamat sosial politik antara 
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lain Denny Siregar, Eko Kunthadi, Ade Armando, dan lainnya. Sebagai kanal 

dengan kategori News, isu-isu yang sering diangkat oleh Cokro TV adalah isu 

politik, pemerintahan, agama, dan lain sebagainya. Saat ini Cokro TV memiliki 

sekitar 674.000 pelanngan (subscribers) dan telah mengunggah kurang lebih 

sebanyak 440 video.  

Dalam perjalanannya, isu agama adalah yang paling banyak menarik 

masyarakat dalam menonton video Cokro TV. Salah satunya adalah pembahasan 

tentang FPI maupun pembahasan tentang Rizieq Shibab sendiri yang sering 

diangkat oleh para pakar dalam program masing – masing yang ada di kanal Cokro 

TV. 

 
Gambar 1.6 Ade Armando Membahas Aktivitas FPI di Kanal Cokro TV 2020 

(sumber: YouTube CokroTV) 

1. 2.  Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena penggunaan media YouTube sebagai platform 

penyebaran informasi oleh Cokro TV digunakan untuk mengkritisi sikap dan 

perilaku yang dilakukan oleh FPI sebagai Ormas, menimbulkan ketertarikan untuk 

mengkaji analisis wacana kritis mengenai pemberitaan FPI di kanal YouTube 

Cokro TV pada video “Kita Tak Perlu Ragu Bicara Soal Kejahatan FPI. 
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Penelitian yang berkaitan dengan analisis wacana kritis dilakukan oleh 

Mujianto (2018), tetapi fokusnya adalah pada Organisasi Masyarakat Islam HTI di 

situs berita daring. Penelitian ini menekankan strategi wacana eksklusi dan toleransi 

dengan mengamati keragaman konten komunikasi dan membaca simbol, yaitu, 

menjelaskan konten interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi. Strategi 

wacana digunakan dalam strategi wacana yang digunakan dalam teks berita 

Organisasi Massa Islam di situs berita online detik.com. Penelitian ini memiliki 

pembatasan periode penelitian yaitu video yang tayang mengenai FPI di kanal 

YouTube Cokro TV pada 10 Februari 2020 dengan tema “Kita Tak Perlu Ragu 

Bicara Soal Kejahatan FPI”/ Video ini dipandu oleh Ade Armando, dimana akan 

menjadi pembatasan subjek penelitian. Pembatasan tempat mengikuti dari 

pembahasan tentang FPI di kanal YouTube Cokro TV. 

Untuk menemukan maksud dari narasi tentang radikalisme FPI, penelitian ini 

menggunakan metode analisis wacana berdasarkan analisis kritis Fairclough 

tentang kerangka wacana media. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan ke dalam sebuah pertanyaan, yaitu 

“Bagaimanakah narasi radikalisme FPI dari video mengenai “Kita Tak Perlu Ragu 

Bicara Soal Kejahatan FPI” di kanal Cokro TV?”. 

1. 3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

tentang narasi radikalisme FPI menggunakan teori analisis wacana kritis Norman 

Fairclough dari video “Kita Tak Perlu Ragu Bicara Soal Kejahatan FPI” yang 

diunggah di kanal YouTube Cokro TV.  
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Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan diversifikasi kajian mengenai 

wacana yang dilakukan media baru, terutama media yang menggunakan platform 

media baru seperti YouTube yang memberitakan tentang organisasi masyarakat 

keagamaan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

hendak mengkaji tentang analisis wacana kritis terhadap organisasi masyarakat 

keagamaan radikal di Indonesia.  

Analisis wacana kritis dapat memahami wacana bukan hanya sebuah studi 

bahasa melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Selain itu, penelitian 

ini dapat digunakan untuk melihat permasalahan tentang konflik organisasi 

masyarakat keagamaan yang diberitakan melalui media baru. 

1. 4.  Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini secara spesifik menggambarkan bagaimana narasi yang 

digunakan oleh Cokro TV melalui tokoh publik, dalam menyampaikan opininya 

sebagai bentuk penolakan terhadap aksi dari organisasi masyarakat Islam 

radikalisme yang ditunjukan oleh kelompok FPI. Selain itu, dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan evaluasi terhadap tokoh atau kelompok yang melakukan perlawanan 

terhadap organisasi Islam radikalisme, serta memberi dampak spesifik kepada 

masyarakat akan perlunya dalam mengantisipasi segala bentuk radikalisme di 

Indonesia. 


