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Indonesia Darurat Persatuan: 

Kegagalan Bermedia dan Terbentuknya Radikalisme Dunia Maya 
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Prolog 

Bangsa dan persatuan adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ernest Renan, bahwa syarat utama menjadi bangsa adalah le desir d’etre ensemble atau 

kehendak akan bersatu. Pendapat senada juga ditulis oleh Otto Baurer dalam Die 

Nationalitatenfrage bahwa bangsa adalah satu kesatuan yang timbul karena persatuan nasib. Para 

pendiri bangsa, Soekarno, M Yamin, Ki Bagoes, dan Moenandar, telah merumuskan dasar 

berbangsa Indonesia dalam suatu sidang dengan menyatakan bahwa rasa persatuan bangsa terletak 

pada dua entitas yang mengikat, yaitu orang dan tempat. Mereka juga menyetujui bahwa pokok 

pemikiran Renan dan Baurer adalah tonggak kemunculan disiplin ilmu baru, yaitu geopolitik. 

Namun demikian, timbul pertanyaan mendasar atas kesimpulan para pendiri bangsa tersebut 

terkait dengan kondisi berbangsa dan negara sekarang ini, masih penting dan relevankah persatuan 

negara dalam merawat kebangsaan? Bagaimana cara media sosial dan radikalisme mengancam 

persatuan bangsa sejauh? 

 

Media Sosial dan Gegar Budaya 

Terkait perkembangan pesat teknologi dan sosial media dewasa ini, menarik untuk mengkaji lebih 

jauh rasa persatuan dan soul of nation belonging para pengguna media sosial sebagai sebuah 

bangsa.  Polarisasi masyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa, baik secara ideologi 

maupun tindakan, sangat mudah ditemukan di ranah media sosial, seperti Facebook, Instagram, 

Telegram, YouTube, dan Tik-tok. Salah satu faktor pendorongnya adalah kegagalan dalam 

menerima budaya baru bermedia sosial atau culture shock  on the social media. Menurut Lysgaard 

(1955),1 ada 4 tahapan culture shock, sebelum kita betul-betul bisa menerima budaya baru. Tahap 

pertama adalah the honeymoon phase, masa saat kita merasa kegirangan dalam menerima budaya 

baru. Misalnya, kemunculan Facebook (yang didukung oleh kemajuan internet) membuat banyak 

penggunanya merasa berada di zaman ultra-modern karena teknologi ini memungkinkan siapapun 

bisa bercakap ataupun berdialektika tanpa batasan ruang. 

Tahapan kedua adalah the crisis or negotiaton phase, yaitu fase ketika banyak penggunanya mulai 

merasakan ketidaknyamanan dengan budaya baru yang muncul, dalam konteks ini media sosial. 

Dibutuhkan penyesuaian yang mendalam untuk bisa terus konsisten menggunakan media sosial 

tersebut, seperti dalam penggunaan media sosial, ternyata dibutuhkan kuota dan pulsa yang tidak 

murah. Muncul pula krisis baru akibat interaksi sosial di media sosial. Para pengguna merasa 

 
1https://www.researchgate.net/publication/5222549_The_UCurve_Adjustment_Hypothesis_Revisited_A_Review_a

nd_Theoretical_Framework  

https://www.researchgate.net/publication/5222549_The_UCurve_Adjustment_Hypothesis_Revisited_A_Review_and_Theoretical_Framework
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gegap dan gagap dalam berinteraksi dengan pengguna lainnya. Dr. Bagus Sudarmanto,2 dalam 

disertasinya menggagas konsep unik, yaitu sibernomie, atau anomi di dunia siber, yang mengacu 

pada kegagalan para pengguna media sosial dalam tahap crisis phase. 

Tahapan ketiga adalah recovery/the adjustment phase, fase ketika orang sudah bisa mulai 

menikmati budaya baru tersebut. Dalam konteks penggunaan media sosial, para pengguna sudah 

mulai terbiasa dengan perangkat teknologi serta cara untuk berinteraksi di dunia maya. Namun, 

sulit untuk mengukur makna kebenaran berinteraksi tersebut, karena bisa jadi interaksi ini malah 

menyebarkan isu hoaks melalui menjamurnya akun palsu yang seolah menjadi kenormalan dalam 

penggunaan media sosial. Pada tahapan the adjustment phase  muncullah paradigma baru yang 

berbeda-beda antara pengguna satu dan pengguna lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurva Lyssgard (1955) 

Tahapan terakhir adalah bi-cultural atau mastery phase, fase ketika pengguna melanjutkan 

kenormalan dalam tahapan the adjustment phase. Dalam konteks dunia maya, pada fase inilah para 

pengguna mulai ternina-bobokan oleh penggunaan media. Ada kalanya pengguna membiasakan 

yang benar dan membenarkan yang biasa. Nilai dan norma dalam bermedia menjadi bias, mereka 

merasa bebas, seolah tidak ada yang mengawasi.  

 

Adu Narasi dan Ideologi: Bibit Radikalisme 

Salah satu hakikat yang dipahami pengguna media sosial adalah kebebasan. Dengan perangkat 

yang dimiliki, seseorang bisa berkata, berpendapat, bahkan berdebat sebebas-bebasnya karena 

anonimitas tanpa batas. Banyak pengguna merasa inilah keasyikan bermedia sosial. Bahkan, 

terdapat keasyikan tersendiri membaca berbagai komentar para viewer yang terkadang sudah 

melampaui nilai dan norma berinteraksi ketika melihat konten YouTube atau Instagram. 

Salah satu narasi yang berkembang pesat di dunia maya adalah narasi intoleransi. Narasi ini 

bersumber dari anggapan bahwa ideologi yang dianut oleh satu kelompok adalah hal yang paling 

 
2 http://beritatrans.com/2020/01/08/sibernomie-antar-bagus-sudarmanto-raih-gelar-doktor-kriminologi-ui/ 

http://beritatrans.com/2020/01/08/sibernomie-antar-bagus-sudarmanto-raih-gelar-doktor-kriminologi-ui/
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benar dan karena itu kelompok lain harus mengikuti ideologi tersebut. Narasi seperti ini muncul 

kurang lebih sejak 5-6 tahun terakhir, dan mencapai kulminasi ketika Indonesia menghadapi 

puncak polarisasi politik, seperti yang terjadi pada pemilihan umum tahun lalu. 3 

Selain oleh individu, narasi intoleransi ini banyak pula disebarkan oleh media politik yang 

berlindung di balik cover media dakwah. Mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang 

menggiring opini publik menuju satu kepentingan politik tertentu. Praktik-praktik semacam ini 

berkaitan erat dengan fenomena politik identitas. Praktik politik identitas di media sosial 

dieksplorasi melalui fenomena Pilkada DKI Jakarta 2017, terutama oleh akun media sosial Anies-

Sandi. Akun media sosial Anies-Sandi dipilih sebagai kasus untuk melihat fenomena praktik 

politik identitas karena mereka secara massal melakukan penggiringan opini publik melalui politik 

identitas, seperti isu “seagama.” Alasan ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Media 

Survei Nasional (Median, 2017) yang menunjukkan bahwa pada putaran kedua, suara pasangan 

Anies-Sandi meningkat secara lebih signifikan dibandingkan pasangan Ahok-Djarot. Peningkatan 

ini terutama disebabkan wacana “seagama” yang tersebar di masyarakat, termasuk di media sosial. 

Wacana “seagama” membuat publik yang memilih Anies-Sandi di putaran kedua mencapai 

persentase 27,1%.4 

Narasi-narasi semacam ini terus menggema sehingga kemunculan isu penistaan agama yang 

dilakukan oleh Ahok menjadi kesempatan bagi kelompok Muslim kelas menengah atas di 

Indonesia untuk menebar sentimen dan retorika anti-Tionghoa di ruang publik. Weng (2016) 

melihat retorika anti-Tionghoa ini sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas politik di Indonesia. 

Menurut Weng (2016), sentimen anti-Tionghoa setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, 

yaitu persaingan politik, disparitas ekonomi, dan perbedaan agama. Bagi muslim kelas menengah 

atas, aksi bela Islam bukan hanya kesempatan emas untuk meluapkan kecemasan mereka, tetapi 

sekaligus menjadi saat paling tepat untuk menegosiasikan posisi mereka di hadapan kelas 

menengah yang lebih mapan.5 

Gerakan Aksi Bela Islam 212 semakin menguat akibat peran tokoh agama Islam. Habib Rizieq 

sebagai imam besar FPI secara agresif menyuarakan isu penistaan agama. Tokoh ini juga 

seringkali menggunakan identitas kearab-araban dan bersikap intoleran, sehingga mengakibatkan 

Ahmad Syafi’i Ma’arif, mantan ketua PP Muhammadiyah, menyebutnya sebagai “preman 

berjubah” (Burhani, 2017, h. 4). Isu keturuan etnis Arab yang dimiliki oleh Anies Baswedan juga 

menjadi nilai tambah baginya untuk meraih dukungan masyarakat dalam kontestasi Pilkada DKI 

Jakarta 2017 yang sarat dengan wacana anti non-muslim. Di samping itu, peran kakek Anies 

(Abdurrahman Baswedan) yang mendapat simpati rakyat Indonesia secara luas karena telah 

mampu mengintegrasikan orang Indonesia dan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Republik 

Indonesia juga menjadi faktor penguat (Burhani, 2017, h. 5). Arab mendapatkan citra yang baik di 

 
3 https://www.medpol.id/detail/Meredam-Polarisasi-Pilpres-2019 
4 https://www.median.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/PRESS-RELEASEPILKADA-DKI-PUTARAN-2.pdf 

5 Weng, H. W. (2016, September 28). A Rise in Antichinese Rhetoric. Newmandala.org. www.newmandala.org/rise-

anti-chinesepolitics-malaysia-indonesia/ 
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mata Indonesia, meskipun merupakan kebudayaan asing. Hal ini berbeda dengan etnis Tionghoa 

yang cenderung dimaknai sebagai penjajah dan penindas.6 

Momen inilah yang membuat pendukung Anies-Sandi mengusung politik identitas dengan sangat 

kuat untuk memenangkan pemilihan umum, baik di tingkat daerah maupun nasional. Roman-

roman politik identitas ini semakin menguat mendekati tahun 2019. Kontestasi politik tertinggi ini 

dipengaruhi oleh politik identitas, terutama melalui adu narasi serta transformasi ideologi. 

Pertarungan politik 2019 yang memuncak di dunia maya, menjadi periode terburuk sibernomie di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ratusan korban pidana yang terjerat UU ITE. 

Masifnya penggunaan politik identitas menyebabkan pergeseran pola beragama Umat Islam 

menjadi intoleran, eksklusif, dan memaksakan kehendak. Nadirsyah Hosen menyebutkan tiga 

tipologi radikal yang dapat menjelaskan individu/kelompok tersebut. Tipologi radikal pertama 

berhubungan dengan keyakinan, yaitu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pandangan 

dengan dirinya. Paham mengkafirkan orang ini lazim dikenal dengan istilah takfiri. Perbedaan 

pendapat tersebut seringkali tidak menyentuh ranah yang prinsipil (ushuliyah), tetapi hanya 

sebatas dalam kerangka penghambaan (ubudiyah) yang sifatnya cabang (furu’).7 

Contoh ibadah yang sering mendapatkan sorotan dari kelompok takfiri adalah ziarah kubur dan 

peringatan maulid Nabi, dengan dasar dalil yang dianggap benar adalah hadis “fainna kulla 

bid’atin dhalalah, wakullu dhalalatin fi al-nar” (sungguh semua bid’ah adalah sesat, dan semua 

kesesatan berada di neraka). Penggalan dalil tersebut menjadi senjata ampuh bagi mereka untuk 

mengkafirkan sesama umat Islam, hanya karena berbeda dalam praktik ubudiyah.8 Kelompok 

seperti ini, spektrumnya luas, mulai dari kelompok yang tidak berafilisasi dengan tindak kekerasan 

seperti kelompok salafy-wahabi, hingga kelompok yang membenarkan kekerasan sebagai jalan 

perjuangannya seperti daulah-islamiyah. 

Tipologi kedua adalah kelompok jihadis yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan. Seorang radikalis merasa terpanggil untuk “berjihad” dengan membunuh sesama 

muslim dan sesama manusia yang berbeda agama, meskipun masih berasal dari satu bangsa. Naluri 

kemanusiaannya menjadi tumpul akibat obsesi untuk masuk surga dengan jalan pintas. Setiap 

orang yang berbeda darinya harus diserang dan dilenyapkan.9 Indonesia memiliki sejarah panjang 

terkait eksistensi kelompok jihadis, mulai dari Negara Islam Indonesia, Darul Islam, Jemaah 

Islamiyah sampai dengan Jamaah Ansharud Daulah pun memiliki pandangan seperti ini. 

Tipe kelompok ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam. Pengkajian kitab 

mereka tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya terpaku pada bab jihad, sehingga membuat 

mereka beranggapan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peperangan. Padahal 

 
6 Burhani, N. (2017). Ethnic Minority Politics in Jakarta’s Gubernatorial Election. Perspektif Iseas Yusof Ishak 

Institute, 39, 1-6. 

7 https://islami.co/ini-tiga-indikator-radikalisme-ekstremisme-menurut-gus-nadir/ 

8 Ibid. 

9 Ibid. 

https://islami.co/ini-tiga-indikator-radikalisme-ekstremisme-menurut-gus-nadir/
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Islam menyatakan bahwa perang hanya diperbolehkan sebagai jalan terakhir untuk 

mempertahankan diri ketika musuh menyerang terlebih dahulu.10 

Ketiga, radikalis adalah mereka yang ingin mengganti dasar negara yang sudah disepakati oleh 

para pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai elemen. Sistem yang ditawarkan sebagai sistem 

pengganti itu bisa berupa negara Islam, khilafah, atau sistem bernegara lainnya yang berada di luar 

kesepakatan yang sudah ada. Salah satu contoh kelompok ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia 

(HTI), yang terlah dibubarkan oleh Pemerintah pada Juli, 2017. 

Kelompok yang meyakini bahwa sistem khilafah adalah satu-satunya solusi permasalahan negara 

terjebak pada romantisme masa lalu. Menurut pandangan mereka, sistem khilafah adalah sistem 

tanpa cacat dan merupakan satu-satunya sistem yang diridlai Islam. Padahal, jika kembali 

membuka lembar sejarah, terdapat banyak catatan hitam dalam pemerintahan dengan sistem 

khilafah, baik yang terjadi dalam kekhilafahan Bani Umayah maupun Bani Abbasiyah.11 

 

Perpaduan Sempurna  

Perpaduan antara culture shock penggunaan media sosial dan ideological spread (penyebaran 

ideologi) ini merupakan kombinasi yang sempurna untuk menghancurkan tataran norma dan etika 

dalam berinteraksi sosial, khususnya di dunia maya. Perbedaan dan konflik dapat dengan mudah 

melunturkan nilai-nilai persatuan yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia. Orientasi 

pragmatis-skeptis masyarakat ini terpusat hanya kepada kelompok dan identitasnya saja. Hal ini 

mengakibatkan pudarnya kepentingan besar dan tujuan bersama sebagai bangsa. Karena itu, 

menjadi sebuah kewajaran jika  banyak anggota keluarga yang saling umpat di jejaring sosial 

Facebook atau di Instagram, bahkan tidak saling sapa di dunia nyata, dikarenakan perselisihan 

ideologi atau cara beragama. 

Ketika masyarakat sudah terpolarisasi dan terkotak-kotakan oleh perbedaan ideologi dan cara 

pandang, dan mekanisme sosial untuk reunifikasi dan reintegrasi belum cukup kuat, haruskah kita 

menunggu musuh bersama yang dapat mempersatukan kembali? Awal tahun lalu saya sempat 

berasumsi jika pandemi Covid-19 dapat menjadi “musuh bersama” tersebut. Ternyata asumsi saya 

kurang tepat karena isu pandemi ini terus dimobilisasi dan dipolitisasi sehingga produk peraturan 

pemerintah selalu dihujani kritik tanpa solusi. 

Jika ditarik lebih jauh, perilaku polarisasi ini memiliki potensi untuk bermuara pada perilaku 

radikalisme hate crime, yang didefinisikan oleh Ronczkowski sebagai tindakan merugikan yang 

dilakukan terhadap orang/kelompok lain yang dimotivasi oleh bias ras, etnis, warna kulit, agama 

dan orientasi seksual. Osce dalam tulisannya Hate Criminal Law: a Practical Guide, menyatakan 

bahwa kejahatan ini dianggap sangat  berbahaya dan memerlukan pendekatan serius, karena 

 
10 Ibid. 

11 Ibid. 
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berhubungan dengan (1) prinsip HAM (2) effect on victim/dampaknya terhadap si korban (3) 

community impact/dampaknya terhadap si korban dan (4) security issues. 12 

Perilaku para pengguna media sosial yang sengaja menebar kebencian dan hoaks ini juga dapat 

dikaji dengan kacamata theory technique of neutralization. Menurut Sykes dan Matza, 

penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang menolak nilai-nilai dan norma-norma 

tertentu di masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan oleh mereka yang menerima dan menganut 

nilai-nilai dan norma-norma yang konformis terhadap masyarakat (Ward, 1994: 35). Pada teknik 

netralisasi yang dikemukakan oleh Sykes & Matza (1957), orang yang melakukan perilaku 

menyimpang akan melakukan pembenaran terhadap perilaku mereka, dan dengan 

mengembangkan teknik netralisasi, pelaku memberikan rasionalisasi atas tindakan mereka 

sehingga aturan norma yang berlaku menjadi longgar. Tindakan merasionalisasi penyimpangan ini 

juga dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri sendiri. 

Bagaimana mekanisme ini dapat berjalan? Jawabanya adalah melalui akun palsu alias akun 

bodong. Media sosial memungkinkan anonimitas tanpa batas. Anonimitas tersebut memudahkan 

penerapan salah satu teknik netralisasi berupa denial responsibility. Pengguna bisa menghujat, 

menghina, bahkan memfitnah orang lain tanpa menggunakan identitas pribadi. Hal ini marak 

terjadi saat kontestasi politik dengan mengerahkan politik identitas di dunia maya. 

Menilik pada akun media sosial yang menyebarkan permusuhan dan substansi radikalisme, dapat 

disimpulkan bahwa admin akun tersebut bersembunyi dalam anonimitas. Konsumen akun tersebut 

umumnya mengira bahwa pemberi materi takfiri adalah seorang tokoh agama, namun ternyata 

akun tersebut dikelola oleh remaja lulusan SMA yang melakukan salin-tempel (copy-paste) materi 

dari akun lain. Begitulah sejatinya mekanisme sibernomie yang berlangsung di dunia maya saat 

ini. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan uraian dalam tulisan ini, saya membuat telaah rekomendasi untuk mencegah 

kegagalan bermedia dan membendung terbentuknya radikalisme di dunia maya dalam tiga poin 

penting berikut:  

1. Pengetatan Regulasi 

Pengetatan regulasi merupakan upaya menanggulangi permasalahan hulu yang bisa mencegah 

kegagalan berinteraksi di dunia maya dan menghambat terbentuknya pribadi radikal. Regulasi 

yang dibutuhkan adalah piranti kebijakan yang mengharuskan seseorang terdaftar secara asli 

dan menerapkan sanksi tegas bagi pemilik akun palsu. Misalnya, pemerintah perlu membuat 

sebuah aplikasi yang terhubung dengan penyedia media sosial, seperti Facebook, YouTube, dan 

Instagram. Aplikasi tersebut berwujud seperti Google account yang mewajibkan pendaftar akun 

barumedia-media sosial untuk  menggunakan akun dari aplikasi buatan pemerintah tersebut. 

 
12 Simanjuntak, Maruli CC. 2015. Atas Nama Kebencian Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di 

Indonesia. Jakarta: YLBHI. 
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Sedangkan, salah satu persyaratan dalam membuat akun melalui aplikasi milik pemerintah ini 

adalah setiap orang harus memiliki NIK dan nomor Ponsel sesuai dengan yang didaftarkan. 

Dengan demikian, setiap orang tidak akan dapat mengunggah konten atau komentar melalui 

akun anonim. Kebijakan semacam ini memudahkan pemerintah dalam menindak tegas berbagai 

akun yang sengaja menyebarkan konten hoaks dan kebencian. Karena itu, keinginan untuk 

mengkritik kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan secara beretika dengan menjunjung 

tinggi adat ketimuran yang luhur. 

 

2. Anti Hoaks 

Pemerintah perlu membentuk satgas anti hoaks yang lebih masif dan atraktif. Sebagai contoh, 

pemerintah dapat memberikan hadiah bagi anggota masyarakat yang berhasil menemukan dan 

memverifikasi hoaks. Hadiah tersebut tidak harus selalu berwujud materi, tetapi dapat berupa 

aplikasi berbayar, seperti gratis berlangganan Netflix atau HBO. Sedangkan Mekanisme lain 

adalah mekanisme penghukuman sosial, seperti budaya untuk mempermalukan orang/ 

kelompok yang terbukti mengirim ulang berita tidak benar atau hasutan. Dengan terobosan 

reward  and punishment seperti ini, antusiasme masyarakat untuk melawan dan menangkal 

hoax niscaya akan meningkat. 

 

3. Kontra dan Alternatif Narasi 

Perlu membuat kontra narasi dan alternatif narasi untuk memberikan narasi pembanding bagi 

narasi dan propaganda yang menghasut dan mendiskriminasi kelompok-kelompok lain. 

 

4. Budaya Kritis: Saring Sebelum Sharing 

Belum munculnya budaya kritis dalam bermedia, salah satunya dikarenakan masih adanya 

culture shock  on the social media. Budaya kritis terhadap media sosial dapat dijadikan sebagai 

sebuah gerakan masif yang menyasar warga negara milenial. Salah satu contoh adalah 

knowledge transformation terutama dalam hal bersikap bijak dan kritis dalam penggunaan 

sosial media, yang dilakukan di sekolah mulai tingkat SD sampai dengan SMA. Kementerian 

Pendidikan bisa membuat sebuah pedoman dan modul-modul untuk memulai berbudaya kritis 

dalam menggunakan internet. 

 

5. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang diberikan kepada para pelaku penyebaran 

hoaks ataupun konten negatif yang bertenatangan dengan asas Persatuan Indonesia. Hal 

terpenting dalam penegakan hukum secara filosofis adalah memberikan efek penggentar-jeraan, 

gentar bagi masyarakat umum dan jera bagi pelaku. Jika kedua aspek tersebut tidak terpenuhi, 

niscaya penegakah hukum akan kontraproduktif. 

Ardi Putra Prasetya adalah seorang kriminolog millennial dan pengamat radikalisme. 

 

 

 


