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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Perkembangan teknologi digital dunia memberikan dampak besar terhadap 

penggunaan internet di Indonesia. Internet digunakan pada industri perdagangan, 

perbankan, perikanan, pendidikan dan pemerintahan. Pola interaksi  masyarakat 

juga dipengaruhi oleh teknologi komunikasi berbasis internet. Ini merupakan 

bentuk adopsi masyarakat terhadap teknologi media baru seperti internet dalam 

melakukan interaksi sosial (Fidler, 1997). 

Bentuk adopsi terhadap teknologi media baru telah merubah interaksi 

masyarakat terhadap pemanfaatan internet untuk berbagai kegunaan terkait 

kehidupan sehari-hari. Hootsuite dan We Are Social mengatakan pemanfaatan 

aplikasi tersebut misalnya untuk berbelanja, pertemanan, berbisnis (commerce), 

kegiatan sosial, bersosialisasi dan banyak lagi lainnya (Kompas, 17 Juli 2018). 

Aplikasi yang dikembangkan sebagai bentuk implementasi dari Internet of Things 

(IoT). 

Pemanfaatan Internet of Things (IoT) menjadi tempat berbagai media 

komunikasi terintegrasi dalam satu jaringan internet. Internet of Things (IoT) 

sebagai sebuah konsep teknologi yang mampu mentransfer data atau perintah 

tanpa terinteraksi dengan manusia (Hiroyuki, 2018). Teknologi IoT akan 

ditanamkan ke produk-produk yang berhubungan dengan gaya hidup manusia saat 

ini agar membawa manfaat sosial (Kompas, 11 April 2018). Karena membawa 
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manfaat sosial dan memudahkan aktifitas masyarakat, maka jumlah pengguna 

internet semakin meluas dan bertambah banyak. 

Merujuk pada data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(Kompas, 11 April 2018), jumlah pengguna internet pada tahun 2017 adalah 

143,26 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh 

pertumbuhan layanan paket data internet oleh operator telekomunikasi di 

Indonesia. Pertumbuhan layanan data melalui jaringan 4G LTE terus meningkat di 

Indonesia sejak dikomersialkan sejak tahun 2014 lalu (www.kominfo.go.id).  

Sampai dengan tahun 2018, layanan telah menjangkau 45.811 desa atau 

kelurahan, 4.088 kecamatan, dan 331 kabupaten atau kota. Jumlah ini akan terus 

bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi dan 

pemanfaatan di berbagai bidang kehidupan (www.kominfo.go.id).  Kehadiran 

internet telah membawa manfaat sosial kepada masyarakat di Indonesia. 

Penggunaan internet yang membawa manfaat sosial tidak terlepas dari 

kehadiran media sosial sebagai sarana bersosialisasi sebagai platform untuk 

membangun relasi sosial antar manusia (Nasrullah, 2017). Ini terkait dengan Teori 

Kerjasama Sosial yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies bahwa komunitas 

merupakan sistem sosial yang berdasarkan kesamaan rasa, saling membutuhkan, 

dan membentuk nilai-nilai (Fuchs, 2014). 

Pengertian tersebut mengandung makna sosial di internet yaitu platform 

web memungkinkan orang untuk membentuk jaringan sosial (social networking), 

membawa individu pada kebersamaan serta memediasi perasaan kebersamaan 

secara virtual.  Van Dijk (dalam Nasrullah:2017, h.11) mengatakan media sosial 

http://www.kominfo.go.id/
http://www.kominfo.go.id/
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adalah “A group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of the Web 2.0 and that allow the creation and 

exchange of user-generated content, (Sekelompok aplikasi berbasis internet 

dengan berlandaskan ideologi teknologi Web 2.0 yang memungkinkan pembuatan 

dan pertukaran konten oleh masing-masing penggunanya). 

Konten dari media sosial dihasilkan oleh pengguna internet yang saling 

terhubung dalam sebuah jejaring sosial (user generated content). Mereka saling 

berinteraksi dalam aplikasi media sosial, berbagi informasi, menjalin pertemanan 

dan memberikan manfaat sosial antar sesama pengguna. Van Dijk (2013) juga 

mengatakan dalam media sosial timbul kelompok-kelompok berbasiskan 

persamaan ideologi dan falsafah kehidupan yang dianutnya. Sehingga pada 

akhirnya membentuk media sosial menjadi sebuah platform yang memiliki  

karakteristik tertentu. 

Sebagai media online, tentunya media sosial memiliki karakteristik 

tertentu yang berbeda dengan media online lainnya. Karakteristik tersebut seperti 

terbentuknya jaringan, timbulnya informasi, penyimpanan data, interaksi dan 

saling berbagi atau sharing. Nasrullah (2017 : h.11) turut menjelaskan media 

sosial sebagai “Kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling 

berkolaborasi”. Sehingga ada proses interaksi yang terjadi dalam pemanfaatan 

media sosial. 

Pada saat individu saling berinteraksi dan berkolaborasi, maka ada dampak 

negatif dan positif yang dihasilkan. Sudibyo (2017) mengatakan bahwa media 
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sosial juga memiliki dampak negatif yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 

untuk melakukan hasutan (agitation), ujaran kebencian (hate speech), informasi 

bohong (hoax), yang kesemuanya dihasilkan dari konten yang negatif.  

Selain dampak negatif tentu ada dampak positif yang dilakukan oleh 

pengguna media sosial. Dampak positif antara lain perluasan jaringan sosial, 

sarana memotivasi, sarana penunjang bisnis, sarana  kemanusiaan, sarana 

perubahan sosial dan sarana pertemanan yang positif. Seperti misalnya media 

crowdfunding Kitabisa.com, Dompetdhuafa.com, teknologi finansial (Fintech) 

yang menyediakan pembiayaan seperti Modalku.com. 

Sistem Crowdfunding sudah terbentuk di Indonesia tetapi belum banyak 

yang menggunakan fasilitas ini. Hoesen (2018) mengatakan kumpulan dana 

public atau crowdfunding adalah penggunaan sejumlah modal dari sejumlah besar 

individu untuk membiayai usaha bisnis baru. Aktifitas ini memanfaatkan 

aksesibilitas dari jejaring media social dan platform crowdfunding, yang 

melibatkan sejumlah individu berlatar belakang investor dan pengusaha.  

Dana publik yang sudah terkumpul dapat ditingkatkan untuk kepentingan 

pembiayaan bisnis (investment venture) atau kepentingan sosial. Untuk 

kepentingan sosial seperti yang dilakukan oleh situs Kitabisa.com, sampai dengan 

Maret 2018 telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 234.665.889.912 dan 

mendanai 9.454 campaign (www.kitabisa.com). Sebuah tindakan positif yang 

membawa manfaat sosial besar bagi anggota masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan.  



5 
 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 
 

Dampak positif lainnya adalah terbentuknya platform untuk mencapai 

sebuah perubahan melalui pengajuan petisi online. Salah satu platform petisi 

online yang sering digunakan oleh masyarakat pengguna internet adalah 

Change.org. Change.org merupakan website yang menyediakan sarana bagi invidu 

dan masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan sosial melalui pembuatan 

petisi online, terkait dengan permasalahan HAM, hak konsumen, perlindungan 

hewan, masalah korupsi, transportasi sampai dengan lingkungan. Isu-isu sosial 

yang telah dipetisikan selama tahun 2017 seperti dibawah ini: 

 
 

Sumber: Infrografis.Change.org 2017 

 

Selain itu, Change.org juga membuat laporan mengenai jumlah pihak baik 

individu maupun Lembaga yang paling banyak dipetisi atau menerima petisi. 

Yaitu Jokowi (59 petisi), Siti Nurbaya (14 petisi), Perusahaan (12 petisi), DPR (10 

petisi) dan Kepolisian (8 petisi). Jokowi dan Siti Nurbaya mewakilkan 

pemerintahan atau eksekutif, DPR mewakilkan legislatif dan Kepolisian 
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mewakilkan yudikatif, sedangkan perusahaan adalah pemangku kepentingan yang 

menjalankan regulasi pemerintah, digambarkan dengan diagram sbb: 

 

Sumber: Infrografis.Change.org 2017 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat ingin 

berinteraksi dalam proses perubahan sosial. Keterlibatan masyarakat untuk 

melakukan perubahan sosial semakin dimudahkan dengan kemajuan teknologi 

dan informasi. Kemudahan melalui teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh 

Change.org dengan menyediakan platform untuk perubahan sosial yang bisa 

bergerak cepat dan tidak terbatas waktu. 

Change.org mengkolaborasikan platform-nya dengan situs media sosial 

lainnya seperti Facebook, Twitter, email, dan Instagram. Masyarakat yang peduli 

terhadap sebuah isu sosial, bisa mendukung dengan cara menandatangani petisi 

secara online di Change.org. Setelah itu, biasanya mereka akan meminta 
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dukungan lagi, dengan cara membagikan tautan petisi lewat jejaring sosial 

Facebook, Twitter dan lainnya.  

Petisi online hanya salah satu cara yang memudahkan individu dan 

masyarakat untuk terlibat dalam pergerakan sosial dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi internet. Tetapi untuk melakukan perubahan sosial, maka 

semua strategi harus digunakan, termasuk kegiatan offline. Seperti aksi lapangan, 

publikasi media massa, bahkan menemui pengambil keputusan dengan membawa 

suara-suara dukungan yang sudah didapatkan.  

Dibutuhkan sinergi antara aktifitas online serta offline untuk mendukung 

keberhasilan sebuah petisi online serta membangun kepedulian masyarakat. 

Perubahan sosial tidak terjadi secara langsung dan cepat. Untuk melakukan 

perubahan sosial, dibutuhkan proses interaksi berkelanjutan dan konsistensi untuk 

meningkatkan kepedulian masyarakat 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang 

timbul terkait dengan HAM, sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup dan 

korupsi. Permasalahan sosial tersebut terjadi pada semua masa pemerintahan 

mulai dari zaman Soekarno sampai dengan Joko Widodo saat ini. Masyarakat 

menyikapi permasalahan sosial tersebut dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan mengajukan petisi, dengan tujuan menghasilkan sebuah perubahan sosial. 

Pada zaman dulu, petisi dibuat dengan cara yang konvensional, misalnya 

dengan mengumpulkan dokumen tanda tangan dari pembuat petisi beserta 
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pendukungnya, lalu petisi tersebut diajukan kepada target yang menjadi 

sasarannya. Tetapi seiring perkembangan teknologi, pembuatan petisi telah 

dilakukan secara online, tujuannya tetap sama yaitu melakukan perubahan sosial, 

tetapi cara mengumpulkan dukungan dilakukan dengan mengandalkan jaringan 

internet. Seperti yang dilakukan oleh Change.org sejak tahun 2012. 

Sejak tahun 2012 Change.org telah meluncurkan banyak petisi online 

dengan isu-isu sosial yang actual. Petisi-petisi tersebut ada yang menghasilakn 

kemenangan, tetapi ada juga yang diabaikan oleh targetnya. Tentu untuk 

menghasilkan kemenangan dan perubahan dari permasalahan sosial yang 

dipetisikan pembuatnya melalui Change.org, maka harus dibuat strategi 

komunikasi yang baik dan benar. Tanpa strategi komunikasi yang baik dan benar, 

maka ada kemungkinan permasalahan sosial yang dipetisikan tidak mendapat 

respon dan pada akhirnya tidak menghasilkan perubahan.  

Strategi komunikasi untuk mengelola petisi online bisa beragam 

bentuknya dan yang mengetahui secara pasti proses pembuatan petisi online 

sampai dengan peluncurannya adalah pengelola Change.org. Strategi komunikasi 

yang dilakukan membutuhkan proses interaksi antara pembuat petisi, target yang 

dipetisikan, masyarakat yang mendukung petisi dan pengelola Change.org. 

Penelitian yang akan dilakukan ini terkait dengan Change.org dalam melakukan 

strategi komunikasi untuk mengelola petisi online. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana strategi komunikasi pengelolaan petisi online yang dilakukan 

oleh Change.org melalui media sosial? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap 

rumusan masalah penelitian yang dibuat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian untuk membangun kerangka berpikir ilmiah serta 

menghasilkan temuan penelitian terbaru yang berguna untuk kepentingan 

akademis dan sosial. 

 

 

 

 




