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Abstrak 
Generasi muda merupakan cerminan sebuah bangsa di masa depan. Sedangkan perkembangan teknologi tercatat 

satu dekade lebih berperan penting dalam membentuk cara berpikir generasi muda bangsa kita di masa sekarang. 

Dunia cyber sungguh telah mentransfer cara berfikir instan dan membentuk mereka dalam sebuh group yang solid. 

Peer pressure menjadi sebuah kewajiban untuk segera diurai dikala hal tersebut muncul dan dirasakan oleh mereka. 

Fenomena inilah yang berkembang saat ini dan menjadi big power menimbulkan  gejala yaitu ketakutan akan 

ketinggalan jaman. Fear of missing out  lebih dikenal dengan istilah FOMO dipopulerkan oleh dunia cyber di 

kalangan muda saat ini. Tujuan penelitian ini adalah meneliti penggunaan media internet sebagai alat berkomunikasi 

kalangan muda dengan metode kualitatif. Van Dijk menyebutkan bahwa salah satu bagian dari media baru adalah 

network society dimana terbentuknya komunitas dengan kemampuan kolektif dan lebih diminati oleh masyarakat 

saat ini. Karakter audience yang full participant menarik perhatian kalangan muda untuk tidak berhenti bertukar 

informasi. Komunikasi superhighway juga merupakan fasilitas yang sungguh memanjakan mereka untuk selalu 

update. Diantara kelebihan dunia cyber tersebut terselip fenomena yang sulit untuk ditolak oleh masyarakat 

khususnya generasi muda. Padahal menurut William, Rice dan Rogers, interaktivitas itu pengguna yang memiliki 

kendali. Segala sesuatu yang diperbarui generasi muda di dunia cyber menjadi cerminan keadaan mereka saat ini. 

Sehingga apapun yang di posting oleh mereka bisa dimaknai dengan apa yang sedang ada di benak mereka saat ini. 

Fomo tidak terbendung di kalangan mereka karena kuatnya network society dalam mengemas frame bahwa 

peergroup yang terpenting adalah update. Sedangkan di usia mereka belum memiliki kendali dalam memutuskan 

interaktivitas yang sesuai. 

Kata kunci : network society, interaktivitas, cyber. 

 

Pendahuluan 

anusia dan komunikasi adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Manusia yang hidup tentu 

melakukan komunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka berusaha bertahan dengan tetap 

berinteraksi satu sama lain karena fitrahnya manusia tak mampu hidup sendiri. Mereka pasti 

membutuhkan orang lain dalam kelangsungan hidup di dunia ini. Melalui komunikasi pula manusia terus 

menerus mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi lebih efektif. 

Saat ini piranti untuk mendukung manusia dalam melancarkan pesan yang dikirim dan menerima 

dalam waktu singkat sungguh telah sangat diperbaiki, dari segi manapun. Hampir seluruh penduduk di 

negeri ini telah memahami apa yang dimaksud dengan alat komunikasi. Tentunya yang dimaksud disini 

adalah alat terbaru yang dapat mengaburkan batas-batas yang dahulu sempat membuat pesan menjadi 

tertunda. Sebuah media yang memfasilitasi manusia untuk terus bersentuhan dengan segalanya yang 

terjadi di permukaan bumi. Apapun tentang informasi yang dibagi dan disebarluaskan dan tentu saja 

melibatkan hajat hidup banyak orang. Komunikasi merupakan hal yang paling dianggap penting sehingga 

sudah keharusan untuk terus memperbarui dan meningkatkan kemampuan manusia dalam 

mempraktekkannya. 

Gejala paling baru adalah manusia sulit lepas dari teknologi komunikasi. Ini adalah masa dimana 

alat sungguh yang paling luar biasa digemari. Di seluruh penjuru daerah sangat mudah menemukan 

kumpulan manusia yang bertemu muka namun diam seribu bahasa. Mereka kehabisan kata karena 

memegang alat komunikasi yang justru memudahkan mereka untuk memiliki banyak kosakata. Teknologi 

menjadi lebih penting untuk dimiliki daripada seorang teman lama yang datang dan memiliki banyak 

M 
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cerita untuk dibagi. Komunitas menjadi satu hal yang aneh saat lebih sering diskusi melalui teknologi 

namun menolak bertemu karena alasan waktu.  

Teknologi komunikasi yang sejatinya terus diperbarui sesuai dengan tuntutan jaman dan manusia 

sendiri untuk memudahkan komunikasi justru membalikkan keadaan dengan menghadapkan pada pedang 

bermata dua, siapa pun yang tidak bijak menggunakannya. Fenomena ini semakin terlihat di sekitar kita. 

Betapa mereka yang kurang mampu menggunakannya dengan baik lalu mempengaruhi psikologis bahkan 

kehidupan mereka sehari hari. Ini pun bukan sekedar gejala yang harus dicermati namun wajib dipelajari 

darimana kita harus memperbaiki agar tidak semakin merata dan meninggalkan ‘jejak’ untuk generasi 

selanjutnya. 

Penelitian tentang media sosial terus menerus dilakukan karena kajian ini sangat menarik 

perhatian mulai dari komunikatornya hingga efek yang ditimbulkan. Penelitian ini dimulai dengan sangat 

mendesaknya efek yang terjadi akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Seperti disampaikan di 

paragraf sebelumnya bahwa pemakaian alat komunikasi yang melebihi kapasitas maka akan 

menyebabkan efek ‘pedang bermata ganda’.   

Pada kenyataannya media sosial saat ini lebih banyak berisi curhatan pribadi dan kegiatan-

kegiatan yang mengkspose pribadi seseorang. Hal ini sangat normal untuk memicu orang lain yang 

melihat sosial media sebagai media penghibur menjadi sesuatu yang memicu melakukan hal serupa. Jika 

pun bukan hal serupa namun hal yang lebih baik atau bahkan lebih buruk merupakan salah satu efek dari 

merebaknya informasi yang bersifat pribadi dan seharusnya disimpan baik untuk diri sendiri.  

Peningkatan penggunaan media sosial di masyarakat memberikan inspirasi seorang psikolog 

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang lebih dikenal ‘Fear of Missing Out’. 

Salah satu tim peneliti yaitu Dr. Andy dari University of Essex, Inggris menyatakan bahwa fenomena 

FoMO ini bukanlah hal baru. Namun yang membuat ‘baru’ adalah penggunaan media sosial yang 

berlebihan. Seolah manusia saat ini bisa mengamati kehidupan orang lain tanpa harus bertatap muka atau 

menguntit yang bersangkutan. Parahnya penelitian yang dilakukan psikolog ini menjadi sebuah dasar 

bahwa manusia yang memiliki kadar FoMO tinggi akan cenderung tidak fokus terhadap kehidupan 

pribadi tetapi terpaku pada akun media sosial untuk selalu merasa ingin tahu kegiatan yang dilakukan 

orang lain. 

Fenomena ini pun tidak terjadi hanya di Inggris saja, dari 112 mahasiswa semester tiga yang 

pernah berdiskusi dalam sebuah grup menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan media 

sosial sebagai sumber informasi agar termasuk masyarakat ‘kekinian’ atau sering disebut masyarakat 

yang update. Informasi yang terbaru mereka selalu mengetahuinya terlebih jika berkaitan dengan hal – 

hal yang mereka sukai. Bahkan beberapa mahasiswa menjawab ‘stalking’ adalah kebiasaan yang tidak 

perlu dikhawatirkan. Mereka hanya sebatas ingin tahu selanjutnya tidak terjadi sesuatu yang perlu dibesar 

besarkan. Namun tidak berhenti disitu saja, mereka seringkali mengaku bahwa akhirnya kebiasaan 

‘stalking’ membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat di media sosial dan 

bukan apa yang mereka yakin dengan pertimbangan pengalaman yang mereka alami selama ini. 

Masyarakat informasi yang tumbuh di masa teknologi komunikasi sekarang menjadi sebuah 

masyarakat yang mengenal kebiasaan meng update informasi menjadi suatu keharusan. Sayangnya 

mereka lupa hal ini haruslah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saja sehingga tidak membebani 

saat tidak mampu untuk memperbarui informasi. Gejalanya menjadi terbalik saat masyarakat tidak 

mampu mengendalikannya karena yang terjadi adalah addicted atau kecanduan dalam terus menerus 

melakukan kebaruan informasi yang seharusnya hal remeh temeh namun merasa penting untuk 

diberitahukan di media sosial atau justru mencari tahu demi terselesaikannya perasaan akan takutnya 

ketinggalan informasi. 
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New media 

 Dennis Mc. Quail memberikan lima konsep pembeda antara media baru dan media lama, antara 

lain: 1) Derajat interaktivitas, dimana interaksi dalam new media lebih fleksibel dan lebih tinggi 

dibanding media konvensional. 2) Derajat social presence (keberadaan sosial) dimana media massa 

bersifat lebih personal, mengurangi ambiguitas. Media baru memungkinkan audience untuk bisa 

berhubungan secara personal dengan media melalui kontak langsung. 3) Derajat otonomi, dimana 

penggunaan media memiliki kemampuan untuk mengontrol isi dan penggunaan medianya sendiri dan 

menjadi sumber independen. Pengguna media bisa memiliki media sendiri dan diolah sendiri. 4) Derajat 

playfulness, kemampuan media menyediakan hiburan bagi para user, 5) Derajat privasi yang berhubungan 

dengan tepi isi yang dimiliki para pengguna media. Mereka bebas menampilkan apa pun di media baru 

(internet) sehingga menghasilkan media yang unik (berbeda) dan personal (McQuail, 2001:127-128). 

 Kehadiran media baru menjadi sebuah alasan yang ditunggu oleh masyarakat yang sangat 

menerima perubahan sebagai dasar kemajuan lingkungannya. Karakteristiknya membagikan kemudahan 

yang dahulu hanya sempat dibayangkan. Saat ini mampu dibuat menjadi nyata oleh kehadiran media ini. 

Derajat interaktivitas seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya menciptakan ruang baru bagi 

manusia untuk terus terkoneksi satu sama lain. Batasan sudah dikaburkan melalui media baru ini, dimana 

pesan tidak lagi menunggu waktu bertatap muka atau bahkan menjelajahi jarak yang harus ditempuh. 

Kapan pun dan dimana pun interaktivitas terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi bahkan bisa dibilang 

melebihi kemampuan manusia pada umumnya. 

 Hal tersebut dapat diamati dengan terus diproduksinya pesan yang ada dalam sebuah media 

sosial. Group - group yang terbentuk didalamnya seolah tidak pernah berhenti selama dua puluh empat 

jam. Group tersebut seringkali tetap aktif bertukar pesan hingga larut malam atau bahkan dini hari. Fakta 

ini seringkali dianggap biasa saja karena sebelumnya tidak pernah ada media yang bisa memfasilitasi 

pertukaran pesan yang bersifat borderless. Kemudahan sekaligus hal yang dibiasakan ini menjadi 

fenomena di masyarakat untuk memiliki ‘new habit’ bahwa berbicara kapanpun menjadi sah saja. 

 Social presence istilah dari McQuail tentang keberadaan sosial dimana masyarakat kini dapat 

langung memberikan respon terhadap sebuah media secara personal. Jika dulu masyarakat membutuhkan 

waktu yang lama untuk memunculkan opini mereka di sebuah media massa. Saat ini sebuah informasi 

dapat langsung dilihat komentar dari para pembaca informasi yang bersangkutan. Tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk individu memberikan opininya terhadap sebuah informasi.  

 Sebuah media saat ini sifatnya juga sangat personal yang lebih dimaknai dengan informasi yang 

diberikan lebih kepada pembaca yang memang membutuhkannya. Konsumen bisa memilih informasi 

apapun yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus membeli satu paket informasi utuh yang 

kebanyakan mereka tidak memerlukan informasi lainnya. Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat kita 

karena dengan lebih personalnya media maka akan membuat lebih singkat waktu yang diperlukan 

seseorang untuk mengkonsumsi sebuah informasi. 

 Derajat otonomi menjadi salah satu kemudahan yang sangat digemari masyarakat sekarang. Pada 

dasarnya manusia ingin memiliki kemandirian dapat memproduksi pesannya sendiri tanpa ada intervensi 

dari orang lain. Fenomena ini tidak sekedar pesan saja namun sudah termasuk kepada informasi yang 

disebarkan oleh orang per orang. Dalam derajat otonomi memungkinkan seorang individu untuk memiliki 

media sendiri dan mengendalikan semua informasi yang ingin dibagikan. Sehingga keakuratan data 

menjadi sebuah pertanyaan besar di era media baru ini saat innformasi dapat dengan mudah diproduksi 

secara individu. 

 Media baru memberikan media yang sungguh menghibur bagi mereka yang selama ini merasa 

hiburan di sekitarnya sudah mulai membosankan. Playfullness, lebih dekat dengan istilah sebuah 

fenomena baru yang dulu tidak ada. Salah satu contohnya mudahnya diakses sebuah file dalam bentuk 

teks, suara, foto bahkan video. Hal ini memberikan hiburan tanpa batas dikarenakan kita mampu melihat 
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file dalam bentuk ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini terjadi hanya dalam genggaman tangan dan 

satu kali sentuhan jari. Betapa kemudahan dan kebaruan yang memanjakan setiap individu untuk tidak 

perlu bergerak kemanapun demi merasakan sebuah sensasi hiburan. 

 Derajat privasi yang menurut McQuail berhubungan dengan tepi isi sebuah media dapat menjadi 

sebuah fenomena dimana seorang individu sah saja menciptakan tampilan media yang dimiliki untuk 

memberikan ciri tersendiri yang dapat membedakan dengan individu lain. Hal inilah yang menjadi sangat 

personal karena ide seseorang tidak mungkin sama persis. Beragam ide seringkali ditemukan melalui 

media baru. Inspirasi tiada henti jika kita mampu mengolahnya menjadi sebuah karya dan itu ditampilkan 

sebagai karya pribadi.  

 Lima konsep pembeda media baru dan media lama tersebut memberikan pengalaman yang nyata 

dimana khalayak media baru dapat sepenuhnya menikmati waktu mereka yang sungguh sangat berharga 

di masa kini. Waktu seolah tidak mampu ditukar dengan apapun sehingga keberadaannya pun kurang 

lebih sama dengan informasi yang saat ini memiliki kedudukan penting dan tak tergantikan. Begitu pula 

dengan cara informasi tersebut dipertukarkan. 

 

Informasi dan komunikasi masa kini 

 ‘Information is power’ adalah sebuah pernyataan yang tidak berlebihan di masa teknologi 

informasi dan komunikasi yang semakin melaju pesat kini. Informasi semakin memperkaya setiap 

individu dalam memenuhi kebutuhan mereka karena sifatnya yang semakin tersegmentasi. Setiap orang 

mampu mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginannya, sehingga dapat merubah kehidupan 

individu tersebut. Tidak lagi dikaitkan dengan agenda media yang terus menerus memberikan informasi 

yang sama atau isu yang dianggap penting oleh segelintir kepentingan. 

 Di era informasi dan komunikasi superhighway maka distribusi pesan menjadi sangat mungkin 

berlebihan dan masyarakat sulit membedakan mana pesan yang bertanggung jawab ataupun pesan yang 

hanya dibuat untuk mengecoh masyarakat. Sifatnya yang borderless seakan mengijinkan siapapun untuk 

mengetahui informasi yang tidak seharusnya diketahui sekalipun. 

 Hal tersbeut muncul lebih karena media konvensional kurang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat justru mampu menjadi agen pemberi informasi 

sekaligus mengkonsumsi informasi tersebut. Sekian banyak informasi yang beredar di media baru 

contohnya media sosial seringkali tidak hanya berhenti pada satu orang saja namun diteruskan kembali 

menjadi berita berantai kepada pihak lain. 

 McQuail juga menunjukkan enam perbedaan antara media lama dan media baru; 1) media lama  

konsepnya satu objek berbicara pada banyak orang, sementara media baru bersifat decentralized yang 

artinya semua memiliki kesempatan berbicara kepada siapa pun, 2) media lama adalah one way 

communication, sementara media baru two way communication yang memungkinkan adanya feedback 

dari audience, 3) media lama di bawah kontrol negara, sementara media bar di luar kontrol negara, 

bahkan bisa dinikmati siapa pun yang ada di dunia tanpa batasan negara, 4)media lama memproduksi 

lapisan sosial sementara media baru adalah memproduksi konsep demokratisasi, 5) media lama 

memfragmentasi audience sementara media baru meletakkan audience pada posisi yang sama, 6) media 

yang lama membentuk kebingungan sosial, sementara media baru berorientasi pada individu. 

 Keenam perbedaan tersebut menciptakan fenomena baru di masyarakat kita. Setiap hari ada saja 

sebuah fenomena pemicu dan selanjutnya menciptakan fenomena lain seakan menjadi gejala berantai dan 

tidak dapat dihentikan dalam waktu yang singkat. Sifat pertukaran informasi dan pesan di media baru 

memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa memproduksinya sekaligus menyebarkan kepada 

masyarakat. Sungguh mengaburkan aturan yang selama ini telah dirasakan masyarakat kita. Jika sebuah 
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informasi hanya mereka para jurnalis saja yang bisa menyusun dan menyebarkannya. Perputaran 

informasinya pun sangat cepat sehingga seluruh dunia bisa mengakses dalam waktu yang sama.  

 Harga yang harus dibayar oleh masyarakat bukanlah perkara yang mudah dan segera terlunasi. Ini 

lebih kearah mengubah kebiasaan yang selama ini telah dipahami dan terhapus secara mendadak namun 

tak punya pilihan untuk mempertahankannya karena akan masuk sebuah dorongan untuk segera 

memperbarui. Langkah baru ini pun dimulai dengan menempatkan kesetaraan dalam sistem sebagai satu 

satunya jalan untuk memudahkan beradaptasi pada setiap unsur komunikasi yang dipahami. 

 Pesan yang terkirim tidak lagi semudah verbal dan non verbalnya yang bisa menyempurnakan 

seolah pesan menjadi sangat efektif. Digitalisasi mengubah sebuah pesan untuk lebih menyenangkan 

dilihat dan didengarkan. Setiap digitnya membutuhkan kejelian sebuah mata yang mampu 

menerjemahkan apa isi dari pesan sebetulnya. Saat begitu saja terkirim belum juga dapat langsung 

dimaknai sama jika kita tidak memperkaya emoticon yang tentu saja dalam bentuk digital pula. 

 Disini pula letak menariknya sebuah informasi di era media baru. Setiap kemunculannya boleh 

dimaknai sebebas mungkin. Setiap orang sah - sah saja memberikan interpretasi mereka sekaligus 

memiliki kreatifitas dengan menggunakan informasi yang terkait. Sehingga saat sebuah pesan muncul dan 

mengundang banyak reaksi atau opini yang bermacam macam maka tidak ada yang melarang sekalipun 

hal tersebut mencederai makna informas sesungguhnya. 

 Belum lagi piranti yang dapat mendukung masuknya pesan digital yang saat ini lebih dikenal oleh 

sekelompok kalangan saja dibandingkan mereka yang merasakan perkembangan media tidak terlalu 

penting. Faktor termarginalkannya face to face menjadi satu pemicu munculnya budaya virtual yang lebih 

memungkinkan dilakukan saat ini. Kecepatan pertukaran informasi dan pesan yang lebih dianggap 

memberikan cara sederhana untuk menyimpan waktu lebih banyak lagi. 

   

Masyarakat Media Baru 

 Menurut Ashadi Siregar dalam Nugroho (2010:6) penggabungan teknologi komputer dengan 

telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, 

dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam 

kehidupan empiris (hard reality), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan 

nilai-nilai yang dibentuk (soft reality), maka dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (virtual reality) yang 

melahirkan suatu format masyarakat lain. Masyarakat yang dibentuk dalam kenyataan virtual dikenal 

sebagai masyarakat cyber (cyber society). Dari hal itu, kemudian dikenal ruang cyber (cyber space) 

sebagai tempat yang memungkinkan adanya hubungan antarmanusia dimana pun mereka berada. 

 Teori determinasi teknologi oleh McLuhan tidak dapat ditolak oleh masyarakat kita pada masa 

sekarang. Dimana setiap pelosok daerah memiliki akses tersendiri terhadap media internet yang dikenal 

lebih dari satu dekade ini. Mereka menerima dengan baik bahkan menyambutnya dengan alasan besar 

sebuah perubahan yang nyata. Internet membawa kepada satu fenomena yang tidak dapat dihindari yaitu 

kebebasan dalam mentransfer informasi dan melakukan komunikasi yang melebihi dari kata ‘efektif’. 

 Kenyataan ini ada di sekitar kita dan kita pun menyadarinya. Setiap media sosial yang kita miliki 

saat ini tidak lepas dari group yang memiliki karakteristik masing masing. Pertukaran informasi yang 

terjadi telah melebihi dari kebutuhan kita. Peer group yang kita miliki di media sosial sangat biasa 

membagikan informasi begitu saja, apapun yang mereka anggap benar. Padahal sebetulnya informasi 

tersebut juga belum tentu benar.  

 Kecepatan dalam membagikan informasi tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang 

yang selalu update dan tentu saja manusia kekinian. Semakin cepat sebuah informasi di perbarui semakin 

cepat pula seseorang memiliki kepuasan menjadi anggota dalam group media sosial. Informasinya bisa 
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tentang apapun. Tidak menutup kemungkinan informasi yang bersifat privasi ikut menjadi bahan yang 

dibahas dalam sebuah komunitas di media baru. 

 Setting masyarakat perkotaan bukan lagi menjadi kendala bagi media baru dalam menerapkan 

konsep pertukaran pesan. Di daerah pedesaan meski letaknya pelosok namun terkoneksi dengan baik 

untuk menggunakan internet menjadi bukan alasan kuat yang harus diselesaikan. Justru masyarakat kini 

seolah berlomba untuk mengikuti teknologi yang sedang ada.  

 Perubahan dramatis ini tentu saja mengubah sifat komunikasi  dalam ruang lingkup yang selama 

ini sudah dipahami oleh masyarakat selama bertahun - tahun. Medium – medium komunikasi menjadi 

terfragmentasi begitu saja dan fungsinya diambil alih dengan sangat cepat. Gejala ini mendukung adanya 

komunikasi spesifik pasar persis yang terjadi pada paragraf sebelumnya. 

Masyarakat dihadapkan pada realitas yang menuntut kewaspadaan tinggi. Fenomena yang telah 

dijelaskan tentang media baru dimana pertumbuhannya berkembang secara pesat di tengah karakteristik 

masyarakat yang tidak homogen memaksa setiap individu untuk mengecek kembali pesan. Salah satu 

sifatnya yang dapat menyebar dalam waktu yang singkat menjadikan media ini tidak dapat dihentikan 

dengan mudah. Karena pesan sulit untuk dideteksi keberadaannya jika sudah di share melalui jaringan 

internet.  

Sehingga  tidak jarang informasi dan pesan yang ada justru membuat kita merasa bingung 

manakah yang harus kita yakini informasi yang benar. Terkadang kembali ke media konvensional 

menjadi sebuah memori yang ingin dikenang kembali. Media yang kini ada dan sering didengungkan oleh 

masyarakat kita adalah yang sering membagikan informasi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hampir 

dalam skala prosentase yang besar berita tersebut adalah berita ‘sampah’. Sayangnya justru sering beredar 

di group media sosial yang kebanyakan masyarakat kita menjadi anggota di dalamnya. 

Fenomena ini seringkali sulit untuk ditolak oleh masyarakat di jaman sekarang. Generasi muda 

sebagai bagian dari masyarakat sangat rentan dalam menghadapi fenomena ini karena mereka masih 

memiliki keinginan terus mengeksplorasi lingkungannya. Mereka justru bangga jika berada di sebuah 

group karena ada kesamaan tujuan yang membuat mereka dengan mudah menumbuhkan rasa percaya 

diri. Tentu saja hal yang paling utama menunjukkan bahwa mereka ‘ada’ dan diakui.  

Anomali ini semakin terjadi di masyarakat dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. 

Semakin terjadi banyak fenomena yang tidak biasa seringkali yang disalahkan adalah teknologinya. 

Padahal sudah sangat jelas hal ini terkait langsung oleh kita pemilik teknologi itu sendiri. Teknologi 

adalah alat yang membuat komunikasi menjadi lebih efektif sesuai dengan tujuan awal diciptakannya. 

 

Pembahasan  

 Manusia mulai menyepakati realitas hadirnya internet yang menawarkan kebebasan menjangkau 

informasi yang hampir tidak memiliki batas apapun. Kemudahan korespondensi dengan sebanyak 

mungkin individu lain menjadi sesuatu yang lebih seru hingga terbentuknya komunitas virtual yang 

memposisikan face to face sebagai subkultur yang termarginalkan. 

 Menarik suatu riset empiris, Castells dalam Holmes menyimpulkan bahwa forum-forum 

pembangunan identitas on-line yang tersedia di internet sebagian besar terkonsentrasi pada kalangan 

remaja: ‘adalah kaum remaja yang dalam proses menemukan jati diri, yang bereksperimen dengan itu, 

untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya atau siapa mereka ingin jadi...’(Holmes, 2005:102). 

 Media baru menjadi sebuah alat yang lebih menarik di kalangan remaja yang sebagian besar 

masih bereksplorasi dengan  identitas. Mereka mencari rujukan yang sesuai dengan pemikiran dan 

tentunya membuat diri merasa tenang dengan mengumpulkan sebanyak mungkin komunitas yang sejalan. 

Sehingga waktu senggang yang dimiliki mulai didominasi oleh teknologi. 
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 Fakta ini memposisikan mereka berada dalam sebuah keadaan yang terus menerus memberikan 

kemudahan untuk menjelajahi setiap sudut di dunia ini tanpa letih yang sangat berarti. Posisi ternyaman 

dapat mereka peroleh tanpa harus kebingungan dengan orang lain karena satu satunya hal terpenting 

adalah data yang cukup untuk mengakses informasi melalui media baru.  

 Fenomena ini semakin dipertegas dengan keberadaan remaja pada usia yang hampir dewasa yaitu 

sekitar 18 hingga 21 tahun yang menjadi subjek penelitian. Melalui informasi dari informan, setiap 

individu memiliki komunitas yang melebihi dari kapasitas yang mereka miliki. Sangat banyak dan kadang 

kemampuan untuk ikut bergabung didalamnya menyita waktu pribadinya. Mereka merasa baik baik saja 

dan seringkali menganggap ini adalah euporia kekinian. 

 Komunitas yang mereka ikuti mengikat mereka menjadi sebuah kelompok yang mampu 

memberikan kesamaan pandangan. Sehingga mereka merasa ada rujukan yang sesuai dengan usia. Rasa 

kebersamaan yang dimiliki mengolah pengalaman yang tiada bandingannya. Mereka mampu melakukan 

apapun yang menurut mereka sah sah saja, tetapi sekali keluar dari group yang mereka miliki seakan 

koneksi menjadi sirna. 

 Hal ini menjadi sejalan dengan nasib generasi neo futuris yang begitu sangat mengagungkan 

teknologi. Tidak ada hal lainnya yang mampu menggantikan posisi ini sehingga reaksi terhadap fenomena 

pendobrak komunikasi dalam bentuk lain hanya dipandang sebelah mata. Padahal jika kita mau 

menengok kenyataan sebenarnya tidak ada yang begitu nyata untuk dibicarakan dengan langsung bertatap 

muka. Atmosphere yang didapatkan sungguh berbeda dengan teknologi yang mampu menjadi media 

diantara komunikasi. 

 Dalih menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi menjadi sesuatu yang baru dan sungguh 

dinikmati oleh pemilik perangkat komunikasi khususnya mereka yang menjadi informan dalam 

penelitian. Hal ini seolah menjadi pemicu untuk melegalkan kesulitan dalam bertatap muka. Awalnya 

kesulitan komunikasi karena jarak dan waktu yang tidak memungkinkan. Pada akhirnya satu persatu 

masalah menjadi sangat nyata dengan seiring disepakatinya bahwa mereka sedang berada di dunia yang 

seolah ‘nyata’. Mampu berbagi informasi dan kabar terbaru kemudian sedikit demi sedikit membentuk 

imajinasi anggota yang terikat dalam sebuah group bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang harus 

terus menjalin komunikasi. Sayangnya, kebersamaan ini hanya terjadi di dunia maya. Ini dianggap dunia 

sesungguhnya sehingga keberadaan yang nyata justru diabaikan. Interaksi bersama teman di lingkungan 

sekitarnya justru tidak dapat dimiliki.  

 Interaktivitas yang terjadi dalam media baru lebih karena mereka termasuk didalam sebuah peer 

group yang satu sama lain tidak hentinya melakukan komunikasi dua arah atau multi arah. Sedangkan 

topiknya bisa bermacam macam. Bahkan mereka mampu membicarakan satu hal yang berbeda dalam 

sekali pertemuan di dalam group. Keriuhan ini tercipta dikarenakan sebuah sistem yang mampu membuat 

cepatnya sebuah pesan terkirim dapat segera mendapat respon dari siapa pun yang ada didalamnya. 

Respon yang terjadi juga tidak berhenti sampai disana. Respon itu bisa mendapatkan reaksi yang 

bermacam – macam pula.  

 Hubungan yang terjalin dalam interaktivitas ini memberikan petualangan bentuk perasaan baru. 

Masing masing dari anggota selalu diburu perasaan unik yang kadang tidak mampu dijelaskan. Ada 

semacam kepuasaan saat seseorang mengirim pesan dan direspon oleh teman dalam grupnya. Gumpalan 

semangat yang mungkin tidak bisa diperoleh saat kita bertatap muka adalah sesuatu yang mampu 

memberikan nuansa baru sehingga terpilih untuk terus berada di tengah tengah komunikasi yang tiada 

henti. Terlebih mereka masih berusia muda dan membutuhkan perhatian. Siapa pun dari mereka 

menyetujui bahwa respon dari group yang tentu saja jumlah anggotanya puluhan merupakan sesuatu yang 

sangat berarti. Maknanya adalah mereka menjadi pusat perhatian. 

 Hal ini awalnya disampaikan oleh salah satu informan yang mengakui bahwa ia sangat menikmati 

berada dalam sebuah network society. Sebuah group yang tidak hanya berkumpul dan memberikan 
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informasi tetapi terkait satu sama lainnya sehingga membentuk semacam jaringan yang solid dan mampu 

untuk merespon satu sama lain dalam keadaan apapun. Keterkaitan yang dianggap ‘segalanya’ oleh 

sebagian mereka yang memiliki usia yang tidak jauh berbeda dan senasib dalam menentukan pijakan 

berarti untuk masa depan masing masing.  

 Kegiatan yang belum begitu menyita waktu memposisikan peer group menjadi sangat memiliki 

alasan untuk memberikan respon tercepat dalam sebuah perbincangan group. Beberapa informan 

mengakui bahwa duduk dan mencari hal tebaru dalam group group media sosialnya lebih seru ketimbang 

kegiatan yang menguras tenaga dan menghabiskan waktu diluar seperti olahraga misalnya. Hal ini justru 

memicu mereka untuk memiliki perasaan bahwa peer pressure itu merupakan motivasi untuk lebih 

mengetahui banyak hal yang wajib ditransfer menjadi sebuah informasi yang baru.  

 Fakta ini menjadi sebuah awal bahwa mereka yang ada di dalam group media sosial mejadi 

sangat wajib untuk meng update informasi sebanyak mungkin yang mereka mampu dapatkan. Entah 

informasi tersebut sangat penting atau sekedar informasi yang digunakan untuk bahan tertawaan saat 

mereka sudah mulai merasa bosan. Interaksi dalam group adalah hal utama dengan tujuan untuk diakui 

eksistensi seseorang. 

 Kenyataan bahwa hidup ini dalam sebuah genggaman menjadi hal yang tak terelakkan lagi. 

Pilihan yang dianggap aneh oleh sebagian masyarakat karena pada dasarnya kita membutuhkan untuk 

sekedar bertegur sapa. Salah satu kegiatan yang mampu mengalihkan fokus kita untuk tidak menjadi 

seorang individu yang menyendiri dan tidak mampu memahami yang terjadi bahkan di sekitar tempat 

dimana kita berada. 

 Kebiasaan yang diberikan borderless interactivity menjadikan  anak usia remaja sulit untuk 

menentukan kemapanan perilaku. Merujuk kepada sifat manusia yang selalu berubah secara dinamis 

begitupun yang terjadi kepada remaja. Beberapa remaja justru memberikan keterangan bahwa kemudahan 

terkoneksi dalam komunikasi adalah ‘secepat mungkin’. Pesan akan bisa dikirimkan dalam keadaan 

apapun. Sehingga mereka terbiasa dalam keadaan yang ramai dan dalam tekanan tetap dapat mengirimkan 

pesan. Hal ini memunculkan perasaan telah terbiasanya mereka dalam keadaan cepat. Sehingga saat 

menemui sesuatu yang prosesnya memakan waktu cukup lama akan timbul perasaan yang kurang sabar. 

 Faktor kecepatan seolah pedang bermata dua. Di usia remaja sungguh sangat menikmati untuk 

melipat waktu yang digunakan dalam mengirim pesan. Sehingga di usia mereka dapat melakukan 

beberapa kegiatan di satu waktu. Membiasakan kegiatan seperti ini ternyata menimbulkan kesalahan fatal. 

Hampir dari empat puluh remaja menjawab pernah salah mengirim pesan karena kurang fokus. 

Kurangnya fokus ini disebabkan oleh menumpuknya kegiatan yang ingin diselesaikan dalam satu waktu. 

Dikarenakan mereka merasa bisa mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Maka tidak jauh berbeda 

dengan fakta sebelumnya, kata ‘cepat’ digenggam sebagai suatu pedoman untuk melakukan semua 

aktivitas di kalangan remaja. 

 Derajat otonomi yang disampaikan oleh McQuail menjelaskan bahwa media baru memiliki ruang 

yang memberikan kebebasan kepada remaja untuk mengolah sendiri informasi yang ada. Informasi yang 

didapatkan dan di bagikan oleh mereka bukan tanpa tabir tetapi merupakan hasil yang diolah mereka 

sendiri untuk mengedepankan image yang diimajinasikan.  

 Media sosial yang memberikan fasilitas untuk tetap melakukan interaktivitas tentu saja memiliki 

halaman yang dapat diolah oleh pemiliknya. Siapa pun mereka ingin menunjukkan image yang sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan bukan lagi apa yang ada. Kelupaan akan hal tersebut karena ruang 

yang diberikan sudah membebaskan si pemilik identitas untuk berkreasi dengan apa yang seharusnya 

mereka tampilkan.  

 Tidak jarang hal yang disebutkan di atas berujung kepada masalah para remaja yang seolah tidak 

ada putusnya. Identitas depan dan belakang. Seperti bagaimana teori dramaturgi. Meski teori ini 

membahas tentang yang terjadi di dunia nyata, namun tidak menutup kemungkinan network society 
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memiliki andil pada tampilannya. Remaja yang telah memiliki sebuah jaringan sosial mapan akan 

cenderung mengikuti cara mereka bergerak. Sehingga peer pressure akan lebih sulit untuk dilepaskan. 

Yang terjadi justru adalah kebalikannya.  

 Di sisi lain kenyataan bahwa mudahnya menciptakan sebuah sosok yang ingin diketahui orang 

secara umum menjadi sebuah tuntutan remaja menjadi sulit menampilkan keadaan sesungguhnya. 

Keburukannya akan semakin muncul keinginan untuk selalu memperbaiki diri kearah yang lebih 

kompetitif. Karena hal ini dianggap sungguh sesuatu yang penting demi diakui oleh anggota group. Tidak 

jarang meng update barang bermerk lalu berfoto selfie dengan tujuan agar yang lain mengetahui bahwa ia 

memilikinya. Keinginan tersebut tidak berhenti sampai disitu karena properti bersifat dinamis untuk 

selalu diperbarui. Yang paling hangat adalah memiliki sebuah smarthphone keluaran negara adikuasa 

seperti Amerika menurut para informan adalah suatu keharusan karena dapat meningkatkan kepercayaan 

diri. Meski diantara mereka tidak dapat dipungkiri masih mengandalkan beasiswa kurang mampu dari 

pemerintah. 

 Van Dijk menyampaikan bahwa network society terjadi karena merupakan salah satu bagian dari 

media baru. Semua yang tergabung didalamnya, dimana yang dimaksudkan disini adalah remaja maka 

akan selalu berusaha mengikuti aturan tak tertulis. Masing masing merasa penting untuk memberitahukan 

kabar terbaru yang mereka miliki. Tak menutup kemungkinan informasi yang ada menjadi overload. 

 Sebagian dari mereka mereka merasa penting untuk terus update karena itu terkait dengan citra 

yang ditampilkan di dalam peer group. Meminimalkan kejadian yang membuat mereka merasa tak 

nyaman itu sangat penting dan itu prioritas agar tetap berada di dalam peer group. Akibatnya mereka 

merasa ketakutan sendiri untuk tidak dapat terus memperbarui informasi demi tetap diakui. Fear of 

missing out lebih dimaknai sesuatu yang memotivasi untuk terus bergerak. Menunjukkan bahwa mereka 

ada dan mereka mmapu mengikuti perkembangan yang paling baru. 

 Menurut beberapa ahli sebetulnya ketakutan ini menjadi sebuah boomerang yang memposisikan 

remaja menjadi berlebihan. Sebuah kecanduan yang tidak dapat menguasai diri sendiri. Padahal 

seharusnya setiap individu mampu menguasai apa yang ada dalam diri mereka masing masing. Dalam hal 

ini remaja sebagai subjek penelitian seharusnya adalah kapten untuk dirinya sendiri. 

 Sayangnya kenyataan yang ada justru menampilkan bahwa mereka harus mengejar ketertinggalan 

meski kadang tidak memungkinkan mereka untuk berlari. Keadaan psikologis yang belum matang 

menimbulkan keinginan untuk terus membuktikan bahwa mereka mampu melakukan apa yang dilakukan 

orang lain yang ada dalam group yang sama. Hanya untuk membuktikan bahwa hal tersbut bukan suatu 

penghalang. Justru mereka mampu melakukan lebih dari yang dilakukan anggota lain. Seiring dengan 

berjalannya waktu, hal ini membentuk sebuah karakter yang tidak dapat menerima kenyataan yang ada. 

Ironisnya ini terjadi dalam segala hal. 

 

Penutup 

Media baru telah menghadirkan kenyataan bahwa seorang komunikator akan dengan mudah 

memberikan pesannya secara personal tanpa khawatir pesannya menjadi sesuatu yang tidak rahasia lagi. 

Hal ini memunculkan fenomena untuk kemudahan terkirimnya pesan kepada individu meski dalam 

kondisi di tengah hingar bingar kegiatan manusia. Pertukaran pesan antara dua orang yang sangat bersifat 

pribadi tetap dapat dilakukan meski sedang dalam keadaan tidak sendirian dan sedang mengirimkan pesan 

yang sama kepada orang lain. 

Peer group yang seringkali diikuti oleh remaja dalam media sosial saat ini memiliki pressure 

yang sangat tinggi. Meski pesan sangat mudah direspon dengan cepat, namun apapun medianya saat ini 

bagaikan pedang bermata dua. Negatif dan postifnya harus siap dihadapi. Fear of missing out dimana 

perasaan inidividu ketakutan untuk ketinggalan sehingga mereka merasa sangat penting untuk terus meng 
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update informasi yang ada. Remaja yang menjadi subjek penelitian ini khususnya, lebih sering 

merasakannya sehingga merasa penting untuk terus terkoneksi dengan informasi yang membuat mereka 

mampu mengetahui apapun yang ada di dunia mereka. Sehingga tidak disadari bahwa keadaan tersebut 

memicu untuk memposisikan sesorang menjadi ‘harus’ mampu mengikuti. Mengendalikan diri menjadi 

hal yang tidak mudah saat mereka berada dalam lingkungan seperti ini. 

 Muncullah addicted yang tidak dapat mereka atasi. Fakta ini menjadi sebuah boomerang yang 

tidak dapat dihindari. Di satu sisi adrenalin remaja masih sungguh kuat dalam memotivasi menghadapi 

semua tantangan. Dilain pihak mereka tidak dapat menyadari keadaan sesungguhnya harus diikuti dengan 

keseimbangan. Bukan mengedepankan keinginan yang mereka anggap sebuah tantangan yang perlu 

dibuktikan. 
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