
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan besar dalam bidang komunikasi sejak munculnya televisi 

adalah penemuan dan pertumbuhan internet. Perubahan besar tersebut kemudian 

berimplikasi pada perilaku berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan 

masyarakat yang berbeda, dari yang terdahulu menggunakan media massa 

konvensional beralih ke media baru yang difasilitasi melalui internet. Internet 

yang merupakan media baru berkembang secara fenomenal, baik dari segi jumlah 

pengguna maupun produk yang dilahirkannya. Seperti yang dilansir oleh 

Kompas.com (2016), terdapat indikasi kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah 

pengguna internet pada tahun 2014 lalu di indonesia. Media baru menghilangkan 

batasan antar individu dengan individu yang lain, serta memungkinkan hampir 

setiap orang di belahan dunia manapun saling berkomunikasi dengan cepat dan 

mudah, salah satunya dengan menggunakan media sosial.  

 

Seperti sudah menjadi keniscayaan bagi masyarakat saat ini, jika hampir 

tak ada lagi manusia yang tak mengenal istilah media sosial, bahkan tidak sedikit 

manusia di muka bumi ini yang telah menggunakan dan memiliki akun media 

sosial. Hal tersebut dilakukan semata – mata untuk mempermudah interaksi sosial 

dan komunikasi dengan sanak saudara, kawan dan relasi yang berada berbagai 

tempat dan ruang, dimana hal ini menghilangkan batasan – batasan geografis 
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dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, setiap orang dapat berhubungan 

secara rasional ataupun emosional. 

 

Di Indonesia, pengguna media sosial terus – menerus mengalami 

pertumbuhan. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 

menunjukkan setidaknya ada 63 juta pengguna internet di Indonesia. Dari data 

tersebut, sebanyak 95% diantaranya menggunakan internet untuk mengakses 

media sosial. Senada dengan survei Kominfo, hasil survey Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2016) menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan pengguna Internet pada tahun 2016, yaitu menjadi sebesar 132,7 juta 

pengguna internet di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 129,2 juta (97,4%) 

yang mengakses informasi melalui media sosial. APJII mendapati mayoritas 

media sosial digunakan untuk berbagi informasi (97,5%), berdakwah agama 

(81,9%) dan berpolitik (75,6%). Dari sekian banyak media sosial, terdapat dua 

platform media sosial yang paling banyak digunakan dan dikunjungi oleh 

masyarakat Indonesia, yaitu Facebook dan Twitter. 

 

Sedangkan grafik dari techinasia.com di bawah ini menunjukkan besaran 

penetrasi media sosial di Indonesia, hingga tahun 2013 pengguna internet di 

Indonesia dapat menyamai jumlah populasi penduduk Jepang, yakni sebanyak 

135.162.000 pengguna, dan sebanyak 65% mereka mengakses dari warung 

internet.  
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Gambar 1.1 

Gambar Perkembangan Media Pengguna Media Sosial di Indonesia 2016 

Sumber : diolah kembali dari https://www.techinasia.com/indonesia-smu-infographic 

 

Dari sekian banyak platform media sosial, Facebook masih menjadi media 

yang paling populer dengan jumlah pengguna sebanyak 38.860.460 pengguna, 

dengan data rasio gender sebanyak 60% adalah laki – laki dan rentang usia 

pengguna terbesar antara 18 – 24 tahun. Jika pada gambar grafik di atas penetrasi 

penggunaan media sosial Facebook di Indonesia sangat merakyat, maka hal ini 

senada dengan gambar grafik di bawah ini, dimana media sosial terpopuler di 

dunia juga didominasi oleh Facebook, dengan jumlah 1.366 milyar pengguna. 

 

 

https://www.techinasia.com/indonesia-smu-infographic
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Gambar 1.2 

Data Statistik Pengguna Media Sosial di Dunia Maret 2015 

Sumber : https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/ 

 

Salah satu pemicu besarnya minat individu pada media sosial adalah 

karena harga smartphone yang kian terjangkau bagi semua kalangan, serta 

murahnya harga pulsa Internet. Hal ini dibuktikan dari infografik pertama, bahwa 

dua tempat teratas pengguna media sosial mengakses internet dari ruang publik 

seperti cafe dan menggunakan mobile phone. APJII juga merilis beragam latar 

belakang pekerjaan pengguna media sosial, antara lain dari kalangan pekerja, 

pelajar, mahasiswa, bahkan Ibu rumah tangga. Selain itu berdasarkan status 

ekonomi sosial, pengguna media sosial bukan hanya didominasi oleh kelas 

menengah atas, tetapi kalangan menengah bawah juga mulai melek akan media 

sosial dan mulai memasuki dunia ini. 
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Akibat dari cepatnya informasi yang beredar melalui media sosial, media 

sosial saat ini cenderung untuk dijadikan sebagai “senjata baru” pada banyak 

bidang. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial menjadi motor dalam 

pergerakan sosial. Maksud dari pergerakan sosial disini berupa aktifitas sosial 

kelompok atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial 

atau politik dengan alih-alih demi perubahan sosial. Seperti dikatakan oleh Brian 

Solis bahwa “Social Media is about sociology and psychology more than 

technology” (Brian Solis, 2012), salah satu alasannya adalah kemudahan dan sifat 

ekonomisnya, sehingga media sosial bisa dengan mudahnya menjadi alat 

pergerakan sosial. Sebagai contoh, saat ini begitu banyak perusahaan yang 

memberi perhatian khusus untuk mengelola media sosial dan menjalin hubungan 

yang baik dengan pelanggannya secara online. Selain itu, kampanye politik di 

media sosial juga menjadi salah satu contoh nyata berkembangnya peran dan 

keterlibatan media sosial, kemunculan ruang publik digital tersebut membuka 

kesempatan bagi politisi untuk berkampanye, seperti halnya para simpatisan partai 

politik menggunakan media sosial untuk mendukung kampanye tersebut, terutama 

menjelang pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. 

 

Seperti diketahui, bahwa pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 

lalu nampak euphoria baru dalam pesta demokrasi di Indonesia dengan 

munculnya pesan – pesan politik yang bertebaran di media sosial sebagai manuver 

komunikasi politik dari para calon presiden. Riset yang dilakukan oleh 

Salingsilang.com dan PoliticaWave tahun 2014sebagai lembaga pemantau media 
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sosial yang melakukan survey terhadap hasil pemilu, mendapati bahwa hasil 

polling di media sosial dengan hasil akhir resmi dari Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) pun tak jauh berbeda. Lembaga itu menyatakan, aktivitas di media sosial 

dapat memetakan siapa calon kandidat yang nantinya memenangi pesta 

demokrasi. Salah satu tujuan utama dari penggunaan media sosial dalam Pilpres 

tak lain adalah membangun pencitraan dari si actor politik tersebut. 

 

Pesan yang mewarnai jagat media pada Pilpres terjadi bukan hanya 

dipelopori pihak pertama, capres dan tim sukses atau relawannya kepada audiens, 

tetapi juga diantara audiens sendiri sebagai orang ketiga. Pesan – pesan yang 

disampaikan oleh para pendukung di media sosial menjadi fenomena baru dalam 

pemilu presiden tahun 2014. 

 

Media sosial berimplikasi dalam hal demokratisasi informasi, karena 

siapapun pemilik akun dapat menjadi prosumer (producer and consumer) yang 

tak lain sebagai agen pembuat dan pengkonsumsi pesan pada media sosial. 

Meskipun akhirnya media sosial mendorong sistem egaliter, karena tidak dikuasai 

pemodal elit, namun mekanisme kontrol yang masih minim banyak menyebabkan 

konten di media sosial tidak hanya bernada positif, namun juga dapat bernada 

negatif seperti penyebaran ujaran kebencian atau hate speech. 

 

Hate speech atau ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, 

ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan 
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kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut 

ataupun korban dari tindakan tersebut (Sudut Hukum, 2016). Ujaran kebencian 

jika dibiarkan dapat berkembang membentuk opini publik. Jika dahulu untuk 

menciptakan opini publik media massa konvensional harus turut andil, setidaknya 

dialah agen konstruksi yang memproses opini personal menjadi komoditi berita 

sehingga lahir sebuah opini publik, kini dengan karakteristik distribusi otomatis 

dan jejaringnya, dengan sendirinya pesan – pesan populer yang menjadi trending 

topic akan cepat menyebar dan ramai dibicarakan di media sosial seiring 

berjejaringnya pertemanan, sehingga tidak butuh waktu lama untuk menjadi viral. 

Hal inilah yang membuat percakapan cepat menjalar, sehingga media sosial 

menjadi salah satu media word of mouth atau publikasi dan iklan gratis untuk 

kegiatan kampanye. 

 

Fenomena ujaran kebencian di media sosial dalam pesta demokrasi 

tersebut diramaikan dengan sejumlah kata kunci atau tanda pagar (hastag) 

misalnya #SaveIndonesia, #SelamatkanIndonesia, #Salam2jari dan lain 

sebagainya. Tanda – tanda pagar ini merupakan salah satu indikator dalam perang 

opini di media sosial yang dilakukan antar pendukung kedua belah pihak 

pasangan bakal calon. Membanjirnya timeline aktifitas calon kandidat presiden 

membuat telinga para simpatisan panas dan tidak nyaman. Tidak heran, fenomena 

unfriend atau unfollow pun terjadi. Hal ini benar – benar menjadi sebuah 

fenomena yang terjadi pada momen pesta demokrasi di Indonesia. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 3 pada tahun 2017, 

Indonesia akan melaksanakan peristiwa demokrasi 5 tahunan, namun yang 

berbeda pada tahun 2017 ini adalah pemilihan kepala daerah. Sesuai peraturan 

baru KPU, pelaksanaan Pilkada kali ini akan diselenggarakan pada 101 daerah di 

Indonesia secara serentak, sehingga beberapa daerah di Indonesia yang 

pemimpinnya akan habis masa jabatannya mulai bersiap – siap mengahadapi pesta 

demokrasi tersebut. 

 

Provinsi Banten sebagai provinsi termuda di Indonesia juga akan 

menyelenggarakan perhelatan besar pesta demokrasi tahun 2017. Gegap gempita 

pilkada Banten ini sudah sangat terdengar di media sosial, khusunya Facebook. 

Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ditentukan oleh KPU, 

yaitu pasangan Rano Karno – Embay Mulya Sarif (Rano – Embay) dan Wahidin 

Halim – Andhika Hazrumi (Wahidin – Andhika). Pasangan Rano – Embay 

diunggulkan sebagai pasangan incumbent, karena pada saat Pilkada akan 

berlangsung, Rano Karno masih menjabat sebagai Gubernur Banten 

menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang tersandung masalah hukum. Sedangkan 

Wahidin – Andhika juga bukan lawan yang ringan, mengingat dinasti keluarga 

Andhika masih kuat dan dianggap mampu meraup suara menyaingi Rano – 

Embay. 
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Melihat derasnya arus persaingan pada pemilihan Presiden 2014 lalu 

melalui media sosial di Indonesia, seakan media sosial pada masyarakat urban 

masih menjadi instrumen penting untuk mempresentasikan seseorang, apalagi di 

masa kegiatan menjelang pemilihan kepala daerah. Ketatnya persaingan dalam 

memperebutkan kursi orang nomor satu di Banten membawa ambisi dan motivasi 

dari masing – masing simpatisan pasangan calon. Selain isu dinasti dan isu PKI, 

hal lain yang masih digunakan sebagai strategi menjatuhkan lawan adalah 

menggunakan politik identitas. Sebut saja Barack Obama dan Ahok, mereka 

adalah contoh minoritas yang diterpa dengan sebuah isu politik identitas. 

Perbedaan warna kulit, agama dan fisik juga masih merupakan senjata andalan 

untuk menjatuhkan lawan politik di negara maju seperti Amerika. Sama halnya 

dengan Obama dan Ahok, kedua kubu pasangan calon Gubernur Banten ini juga 

menjadi korban isu negatif karena salah satu dari masing – masing pasangan 

berasal dari kalangan minoritas. Minoritas karena setiap kubu memiliki calon 

yang berasal dari luar Banten. Sebut saja Rano Karno yang notabene adalah bukan 

putra daerah Banten, sehingga sangat mudah untuk menyulutkan isu – isu yang 

tak sedap kepadanya. 

 

Putra daerah asli saat itu merepresentasikan apa yang diinginkan oleh 

masyarakat Banten. Tetapi ternyata ketika kedua pasangan calon ditetapkan oleh 

KPU, sontak Andhika dan Rano menjadi sasaran empuk pembulian. Isu SARA 

dan politik identitas pun mulai dimainkan. Dunia maya dipenuhi dengan perang 

siber yang terus mencoba membentuk opini, ditambah dengan masuknya mesin 
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partai, hasilnya masyarakat digiring dan dibelenggu sudut pandangnya sampai 

tidak sadar bahwa semua itu merupakan retorika dan agitasi politik. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa serangan menggunakan politik identitas berhasil mengombang – 

ambingkan elektabilitas kedua kubu. 

 

Pesan – pesan persaingan terkait kabar – kabar kebencian pun sudah mulai 

mewarnai media sosial Facebook antara masa kedua kubu bakal pasangan calon. 

Pesan – pesan yang mewarnai media sosial Facebook warga Banten saat itu antara 

lain mengenai informasi pasangan calon Rano – Embay. Informasi yang beredar 

didominasi mengenai kabar Rano Karno yang memiliki orang tua seorang 

penganut PKI (Partai Komunis Indonesia), serta Rano Karno sendiri dikatakan 

berasal dari partai penganut PKI. Konteks PKI di Indonesia pernah menempati 

posisi yang kelam dan jahat, sehingga isu – isu mengenai hal tersebut dianggap 

mencederai banyak pihak. Lain halnya tema ujaran yang menerpa pasangan calon 

Wahidin – Andhika yang banyak diwarnai dengan isu dinasti politik yang 

semakin menggurita dan juga isu korupsi, karena selama ini masyarakat 

mengetahui mengenai keluarga Andhika tak lain adalah anak dari mantan 

Gubernur Banten yang sedang tersandung kasus korupsi dan sedang menjalani 

masa tahanan di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Ratu Atut Chosiyah. Ujaran 

kebencian tersebut juga ikut diramaikan dengan hashtag #tolakkorupsi 

#tolakdinasti #tolakpki. 
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Merujuk pada kelebihan media sosial yang bersifat mass-self 

communication (Malik, 2017), dimana ada pengaburan batas – batas antara 

komunikasi interpersonal dan komunikasi massa, maka secara tidak langsung 

memberikan kesempatan siapapun untuk menjadi penghuni media sosial dengan 

cara bebas memposting apapun sesuai kehendak pengguna. Hal ini sebenarnya 

sesuai dengan konsep demokrasi yang digadang – gadang memiliki empat pilar 

utama, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan terakhir pers. Dalam era saat ini, 

media sosial lah yang juga dapat disebut dengan pers.  

 

Demokratisasi konten di media sosial seharusnya dapat menjadi jalan 

menuju demokrasi bernegara yang lebih baik, jika konten yang diposting dalam 

media sosial mengedepankan sisi netralitas. Sebuah hal yang menarik, 

berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam Pilkada Banten 2017 terdapat 

beberapa pelaku hate speech yang berprofesi sebagai Jurnalis atau wartawan. Dari 

postingan netizen yang berprofesi sebagai wartawan tersebut terlihat bahwa 

mereka berasal dari berbagai latar belakang dan berusaha mengkonstruksi sudut 

pandang dan persepsi netizen, khususnya di daerah Banten pada saat menjelang 

Pilkada Banten melalui berita – berita negatif terkait pasangan calon Rano – 

Embay dan Wahidin – Andhika. Beberapa postingan netizen yang berprofesi 

sebagai wartawan tersebut di media sosial Facebook telah peneliti capture seperti 

pada beberapa gambar gambar di bawah ini : 
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Gambar 1.3 

Contoh Ujaran Kebencian Terhadap Kubu Rano – Embay Tahun 2016 

Sumber : Laman Facebook Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Contoh Ujaran Kebencian Terhadap Kubu WH – Andika Tahun 2016 

Sumber : Laman Facebook Penulis 
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Contoh – contoh di atas memperlihatkan betapa para warganet yang 

berprofesi sebagai wartawan turut andil melakukan ujaran kebencian. Meski 

menggunakan akun pribadi, peneliti berasumsi bahwa mereka tetap seolah 

menjadi pengabur netralitas pilar demokrasi keempat yang mempengaruhi 

substansi pemberitaan di media massa, karena profesi mereka selaku penulis 

berita yang memiliki kebebasan penuh atas konten berita, terutama di tempat 

mereka bekerja.  

 

Tindakan memposting status serta link – link kebencian dengan sengaja 

akan dapat memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat luas. Semakin ramai 

perbincangan seputar ujaran kebencian pada Pilkada Banten antara dua kubu 

pendukung pasangan calon, maka dikhawatirkan sikap dan kognisi warganet lain 

dapat terpengaruh, dan parahnya warganet yang sama sekali tidak memiliki 

ketertarikan pada isu Pilkada ini akan perlahan terkonstruksi. Hal ini dapat 

membawa masyarakat Indonesia menuju politik yang kurang sehat, sehingga 

dapat memicu konflik antar saudara, terutama sesama warga Banten. Rasio 

pengaruh yang ditimbulkan dalam postingan kebencian warganet bisa dilihat dari 

berapa banyak teman warganet dan berapa banyak yang mengomentari postingan, 

hal ini mengindikasikan bahwa postingan warganet tersebut telah menyita 

perhatian pengguna Facebook lain. Aktivitas keseharian warganet tersebut juga 

dapat mempengaruhi masyarakat di dunia nyata, sebuah postingan dapat dengan 

cepat mengkonstruksi sudut pandang dan cara berpikir masyarakat. 
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Berdasarkan paparan latar belakang masalah dan rumusan masalah 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti : 

1. Bagaimana wartawan memaknai diri dalam ujaran kebencian yang mereka 

sebarkan melalui Facebook terkait kampanye Pemilihan Gubernur Banten 

2017 ? 

2. Bagaimana pemaknaan wartawan terhadap profesi dan media yang 

dikelolanya dalam ujaran kebencian yang mereka sebarkan melalui 

Facebook terkait kampanye Pemilihan Gubernur Banten 2017 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menggali dan menemukan makna diri dari ujaran kebencian yang 

wartawan sebarkan melalui Facebook terkait kampanye Pemilihan Gubernur 

Banten 2017. 

2. Untuk mengungkap pemaknaan terhadap profesi wartawan dan media yang 

dikelolanya terkait ujaran kebencian yang wartawan sebarkan melalui 

Facebook terkait kampanye Pemilihan Gubernur Banten 2017. 

 

1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat serta kontribusi 

pada perkembangan ilmu komunikasi, khususnya mengenai konstruksi ujaran 
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kebencian dalam konteks pemilihan kepala daerah oleh warganet yang berprofesi 

sebagai wartawan. Penulis juga berharap, penelitian ini dapat dijadikan rujukan 

bagi para akademisi yang ingin menulis mengenai konstruksi kabar – kabar 

kebencian dan politik, serta upaya pengembangan teori dalam lingkup keilmuan 

komunikasi massa, komunikasi politik dalam pemanfaatan teknologi pada 

perspektif komunikasi dan masyarakat.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

profesional dan masyarakat tentang fenomena ujaran kebencian yang dikonstruksi 

oleh warganet yang berprofesi sebagai wartawan di media sosial Facebook. 

 

1.4.3. Manfaat Sosial 

Menjadi referensi masyarakat agar lebih arif dalam melakukan seleksi dan 

deseleksi manfaat media. Selain itu agar masyarakat lebih bijak menggunakan 

media sosial sebagai sarana untuk mempererat hubungan, bukan sebagai sarana 

perang opini. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terdiri Enam Bab yang saling 

terkait dan berisi uraian serta analisa didalamnya. Berikut ini merupakan uraian 

singkat dari sistematika penulisan yang akan diterapkan oleh peneliti. 
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Bab satu adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan latar belakang 

dari pertanyaan penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan menguraikan 

fenomena mengenai keberpihakan wartawan yang dituangkan dalam ujaran 

kebencian di media sosial Facebook berdasarkan sejumlah data hasil observasi 

yang diperoleh. Dari uraian dan penjelasaan tentang fenomena tersebut, peneliti 

kemudian akan merumuskan masalah yang selanjutnya menjadi fokus penelitian. 

Penyampaian tujuan dan kegunaan akan menjadi akhir dari bab pertama ini. 

 

Bab dua adalah subjek dan objek penelitian yang merupakan penjelasan 

mengenai ujaran kebencian di media sosial Facebook yang dilakukan oleh 

wartawan pada momen kampanye Pemilihan Gubernur Banten 2017. Perihal 

mengenai siapa yang menjadi informan dan juga informasi yang dianggap relevan 

dengan penelitian akan disajikan disini. 

 

Bab tiga adalah tinjauan pustaka yang merupakan pembahasan mengenai 

konsep dan teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini. Teori yang 

dibahas adalah teori terkait konstruksi sosial dan pemaknaan tentang tindakan 

individu yang melakukan ujaran kebencian dan teori yang relevan dengan obyek 

penelitian, serta konsep – konsep yang muncul dalam lingkup penelitian ini. 

 

Bab empat adalah metodologi penelitian yang merupakan tahapan – 

tahapan dan metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data serta 

menganalisa data yang diperoleh, hingga akhirnya mendatangkan kesimpulan dan 
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saran. Setelah menemukan dan mendefinisikan masalah nyata yang terjadi saat ini 

di industri media, maka peneliti mulai mengumpulkan data – data terkait objek 

penelitian seperti screenshot ujaran kebencian yang dilakukan wartawan tersebut. 

Dari hasil review dan analisa terhadap dokumen itu baru kemudian peneliti 

menyusun garis besar pertanyaan untuk wawancara. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam pengumpulan dan analisa data adalah metode fenomenologi 

dengan pendekatan kualitatif.  

 

Bab lima adalah hasil analisa dan pembahasan yang merupakan laporan 

hasil penelitian dan pengamatan serta analisa terhadap masalah yang diteliti. Hasil 

penelitian dan analisa dicatat serta dilaporkan ssecara lengkap pada bagian ini. 

Dari data yang terkumpul, peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan data 

empiris yang ditemukan di lapangan. 

 

Bab enam adalah simpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari 

seluruh penelitian dan hasil yang didapatkan serta penyampaian saran akademis, 

saran praktis dan saran kepada masyarakat sebagai tanggung jawab penulis 

terhadap masyarakat. 

 




